CQUENGLISH
2021 ОНЫ АНГЛИ ХЭЛНИЙ ХӨТӨЛБӨРҮҮД
“CQUEnglish” нь таныг англи хэлээр өдөр
тутам чөлөөтэй харилцдаг болгож, их дээд
сургуулийн түвшний англи хэлний мэдлэг
олгох болно. Манай нарийн мэргэшсэн,
туршлагатай багш нар таны англи хэл
сурахад таатай орчныг бүрдүүлж туслах
бөгөөд нэг ангид суралцах оюутны тоо
хязгаартай тул таны сургалтын амжилт,
чанарт илүү сайн анхаарч тантай илүү их
харилцах боломжтой. Таны англи хэлний
хэрэгцээ ямар ч байсан бид зорилгодоо
хүрэхэд тань туслах болно.

АНГЛИ
Англи хэлний тусгай хөтөлбөрт суралцаж, өдөр тутмын
амьдралын англи хэлний мэдлэгээ дээшлүүлээрэй. Манайх
ойролцоогоор таван долоо хоног тутамд нэг шинэ анги
бүрдүүлж, долоо хоногт 20 цаг танхимаар хичээллэдэг тул
та хичээлийн бус цагаар англи хэлнийхээ ярианы чадварыг
дадлагажуулахад хангалттай цагтай байна. Австралид
аялж ажиллах буюу түр ажиллах визээр зорчиж байгаа
хүмүүст нэн тохиромжтой

ЦААШ СУРАЛЦАХ ЗАМ
“CQUniversity”-гийн ихэнх сургалтад элсэхэд тавигддаг хэлний
түвшний шаардлагыг хангаж, диплом, бакалавр ба бакалаврын
дараах зэрэг олгох сургалтад шилжихэд зориулсан Их дээд
сургуулийн англи хэлний сургалтад хамрагдаж англи хэлний
мэдлэгээ дээшлүүлээрэй.

96,3%

ОЮУТАНД ҮЗҮҮЛЭХ ДЭМЖЛЭГ

*

CQUni оюутнууддаа хамгийн сайн
дэмжлэг үзүүлдгээрээ бахархдаг.

МАНАЙД СУРАЛЦАХ ШАЛТГААН
Бид үнэ төлбөргүй англи хэлний түвшин
тогтоох шалгалт авна. Эсвэл IELTS, TOEFL,
TOEIC, PTE, CAE, CPE, EIKEN англи хэлний
шалгалтыг мөн хүлээн зөвшөөрдөг.
Брисбен, Мельбурн, Рокхэмптон, Сидней хотууд
дахь байршлуудаас сонгон суралцах боломжтой.
Рокхэмптон дахь манай албан ёсны
эрхтэй CQU англи хэлний төв дээр
шалгалт өгөх чадвараа хөгжүүлээрэй.
Манай их сургууль дээд зэрэглэлийн
орчин нөхцөлтэй, үүний дотор сургуулийн
хотхоны аюулгүй байдал хангагдсан.
Үнэ төлбөргүй семинар сургалт, олон нийтийн арга
хэмжээнд хамрагдаж, хичээлдээ дэмжлэг аваарай.
Сургалтын эхлэх хугацаа уян хатан бөгөөд нэг ангид
суралцах оюутны тоо цөөн байдаг давуу талтай.
Та сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтөд хамрагдах
эрхтэй бол 25 орчим хувийн хөнгөлөлт эдэлнэ

www.cqu.edu.au/cquenglish

СУРГАЛТ АЯЛАЛ
Манай сургалт аялал нэгээс арван хоёр долоо хоногийн
хугацаатай үргэлжилдэг бөгөөд англи хэлний сургалт, тойрон
аялал, соёлын үйл ажиллагааг хослуулсан төгс хөтөлбөр
санал болгодог. Та их дээд сургуулийн орчныг мэдэрч,
виртуал, өргөтгөсөн болон холимог бодит орчны семинар,
STEM хөтөлбөр, байгаль орчны хамгааллын үйл ажиллагаанд
хамрагдана. Таны тусгай хэрэгцээнд нийцүүлж сургалт
аяллын тусгайлсан хөтөлбөрийг зохион байгуулж болно.
www.cqu.edu.au/cquenglishstudytours

АНГЛИ ХЭЛНИЙ ДЭМЖЛЭГ
Таны хуваарь нэг бол үдээс өмнөх эсвэл үдээс хойших
хичээлтэй байх тул та багш, гэрийн даалгаврын
бүлэгтэйгээ зөвлөлдөж ярилцах, оюутны үйл
ажиллагаанд оролцох, шинэ найз нөхдийнхөө хамтаар
хот болон ойр орчны газартайгаа танилцах хангалттай
цаг гарна.
*Англи хэлний сургалтын (ELT) барометр 2019-2020.

ДОЛОО
IELTS-ИЙН ОНОО
ХӨТӨЛБӨРИЙН ДУУСАХ
ХОНОГИЙН
(эсвэл түүнтэй дүйцэх)
ЭХЛЭХ ОГНОО ОГНОО
ТӨЛБӨР*

ХӨТӨЛБӨР
Ерөнхий англи хэл 2
(GE2)
CRICOS: 017012A

Ерөнхий англи хэл 3
(GE3)
CRICOS: 017012A

Их дээд сургуулийн
англи хэл 1 (EAP1)
CRICOS: 069709D

Их дээд сургуулийн
англи хэл (EAP2)
CRICOS: 017006K

Их дээд сургуулийн
англи хэл 3 (EAP3)
CRICOS: 091931C

IELTS-д бэлтгэх

Элсэхэд: 4.0
Төгсөхөд: 4.5

Харилцааны чадвараа
хөгжүүлэх

Элсэхэд: 4.5
Төгсөхөд: 5.0

Харилцааны чадвараа
хөгжүүлэх

Элсэхэд: 5.0
Төгсөхөд: 5.5

“CQUniversity”-ийн
гэрчилгээ буюу диплом.
Элсэхэд: 5.5
Төгсөхөд: 6.0

“CQUniversity”-ийн
ихэнх бакалавр эсвэл
магистрын хөтөлбөр
(курсын ажил).
Элсэхэд: 6.0
Төгсөхөд: 6.5

IELTS 6.5 шаарддаг
“CQUniversity”-ийн бүх
сургалт.
Элсэхэд: 6.5
Төгсөхөд: 7.0

IELTS дээр тулгуурласан
материал ашиглан
шалгалт өгөх чадвараа
сайжруулна.
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2-р сарын 22

5-р сарын 14

4-р сарын 12

6-р сарын 18

8-р сарын 9

10-р сарын 15

11-р сарын 22

2022 оны
2-р сарын 11
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2022 оны
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2020 оны 11
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11-р сарын 15

2022 оны 2-р
сарын 18

БРИСБЕН МЕЛЬБУРН РОКХЭМПТОН СИДНЕЙ

* Төлбөр aвстрали доллароор (A$). Та сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтөд хамрагдах эрхтэй бол 25 орчим хувийн хөнгөлөлт эдэлнэ. Сургалтын материал орсон

‘Миний англи хэлний чадвар эхэндээ тийм
сайн байгаагүй ч CQUni-д сурах явцад мэдэгдэхүйц
дээшилсэн.
Би мөн EAP3 дамжааг эхлэхээсээ өмнө IELTS
дээр зорилтот 6.5 оноогоо авсан.’
– Ким Жисү, Бүгд Найрамдах Солонгос Улс

БИДЭНТЭЙ ХОЛБОО БАРИХ
www.cqu.edu.au/international-enquire
language-enquiries@cqu.edu.au
+61 3 9616 0606

CRICOS: 00219C | RTO: 40939 | J_FL2_200324

Манай үнэ төлбөргүй
онлайн сорилоор
англи хэлний түвшнээ
шалгаж, дамжаагаа
сонгоорой.
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