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Cấu trúc chương trình

Qui trình thi tiếng Anh đầu vào

Chương trình được xây dựng nhằm đáp ứng các nhu cầu học tiếng Anh cho các đối tượng du 
học hoặc muốn học chương trình Cử nhân Quốc tế tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITEC, trường 
ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM

Cấp độ

Sơ cấp (Elementary)

Sơ Trung cấp
(Pre-Intermediate)

Trung cấp
(Intermediate)

Cao Trung cấp
(Upper Intermediate)

IELTS

Giáo trình

Language Leader

Language Leader

Language Leader

Language Leader

Focus on IELTS

Thời lượng

105 giờ

105 giờ

120 giờ

120 giờ

105 giờ

Điểm IELTS 
tương ứng

2.0

3.5 - 4.5

4.5 - 5.5

5.5 - 6.0

Học phí (VNĐ)

8.200.000

8.200.000

9.400.000 (*)

9.400.000 (*)

9.000.000 (*)

Bước 1:

Bước 2:

Bước 3:

Bước 4:

Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển chương trình Cử nhân Quốc tế và nhận lịch hẹn thi 

tiếng Anh đầu vào từ tư vấn viên chương trình. 

Thi tiếng Anh đầu vào gồm 2 phần:

- Phỏng vấn: với người phụ trách chương trình IEEP của ITEC, thời gian phỏng 

vấn là 5 - 10 phút.

- Thi trắc nghiệm: thời gian làm bài là 30 phút

Nhận kết quả: kết quả sẽ được BP Tư vấn tuyển sinh thông báo (bằng Tel) đến 

các thí sinh vào ngày kế tiếp sau khi thí sinh hoàn tất bài thi. Kết quả này sẽ được 

lưu trong hồ sơ dự tuyển của thí sinh.

Tư vấn lớp học: dựa vào kết quả thí sinh sẽ được tư vấn chương trình IEEP phù 

hợp

Liên hệ:
Phụ trách chương trình: Michael Gulvin, MA     
                                       
                                       Tel: (08) 38 303 625

mike.gulvin@itec.hcmus.edu.vn

Sinh viên ITEC sẽ được tài trợ lệ phí thi IELTS tương đương 3,200,000 VNĐ sau khi kết thúc khóa học
(*) ITEC tài trợ 20% học phí tiếng Anh

http://mike.gulvin@itec.hcmus.edu.vn


www.itec.hcmus.edu.vn

International Training & Education Center

English Language Placement Test Results

Name:

Address:

Tel:

Previous English Education: (Please put a check    )

High school

University/College

Language Center

Travel/Study Aboard

Other Please Specify

Recommended level at interview:

Written test score

Recommended level after written test:

Final Starting Level:

Student: Teacher:

Print Name:

Michael Gulvin, MA 
(English Program Leader)
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