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PHỤ LỤC 3 

(Đính kèm thông báo số 1281/TB-TĐT ngày 18/7/2018) 

HỌC PHÍ TIẾNG ANH 

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO, LIÊN KẾT  

TUYỂN SINH NĂM 2018 

Sinh viên chương trình chất lượng cao, chương trình liên kết được chọn một trong 02 chương trình 

Tiếng Anh (Little U.K và Inspire English) của Nhà Trường với những đặc trưng riêng về phương 

pháp, đội ngũ giảng viên, giáo trình, nhưng cùng hướng đến mục tiêu đầu ra đạt trình độ B2 theo 

khung Năng lực ngôn ngữ quốc tế (CEFR).  

 

1. Chương trình Tiếng Anh Little U.K : Chương trình Tiếng Anh không gian mở trong môi 

trường thực tế 100% Tiếng Anh với phương pháp và môi trường học tập hoàn toàn khác biệt với 

các chương trình giảng dạy trước đây; Tỷ lệ giảng viên bản ngữ tham gia giảng dạy chiếm từ 65-70%.  
 

Bảng 1- Học phí chương trình tiếng Anh Little UK ĐVT: đồng 

STT 
Trình 

độ 
Chương trình 

Chứng chỉ quốc tế được miễn 

học theo cấp độ tương ứng 

Học phí năm 

2018-2019 

(A) (B) (C) (D) (E) 

1 A1 
Natural English 1  

(72 tiết) 
- IELTS 4.5 

- TOEFL iBT ≥ 34 

- KET/PET/FCE ≥ 120 

- TOEIC: ≥ 500(NĐ), ≥  70(V), 

                 ≥ 90(N) 

5.500.000 

2 A2 
Natural English 2  

(72 tiết ) 
5.500.000 

3 B1 
Global Citizen English 3  

(108 tiết) 

- IELTS 5.0 

- TOEFL iBT ≥ 45 

- PET/FCE ≥ 140 

- TOEIC: ≥ 550(NĐ), ≥ 120(V), 

                ≥ 120(N) 

7.200.000 

4 B1+ 
Global Citizen English 4  

(108 tiết) 
- IELTS 5.5 

- TOEFL iBT ≥ 50 

- PET/FCE/CAE ≥ 160 

- TOEIC: ≥ 600(NĐ), ≥ 150(V), 

                ≥ 160(N) 

7.200.000 

5 B2 

Global Citizen English 5  

(144 tiết) & Hướng dẫn thi 

chứng chỉ quốc tế (60 tiết) 
8.900.000 
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2. Chương trình Inspire English: Sinh viên được hoàn thiện về kỹ năng ngôn ngữ như nghe, nói, 

đọc, viết, ngữ pháp, phát âm và được tạo điều kiện tham gia các hoạt động nhằm vân dụng ngôn 

ngữ vào các tình huống trong cuộc sống và công việc như giao tiếp, thảo luận, làm việc đội nhóm, 

tư duy phản biện và giải quyết vấn đề. 

Bảng 2- Học phí chương trình tiếng Anh Inspire English  ĐVT: đồng 

STT 
Trình 

độ 
Môn học 

Chứng chỉ quốc tế 

được miễn học theo 

cấp độ tương ứng 

Học phí năm 

2018-2019 

(A) (B) (C) (D) (E) 

1 
A1 

Tiếng Anh dự bị 1 (75 tiết) 
- IELTS 4.0 

- TOEFL iBT ≥ 31 

- KET/PET/FCE ≥ 120 

- TOEIC: ≥ 450(NĐ),  

           ≥ 30(V), ≥ 50(N) 

3.400.000 

2 
Tiếng Anh dự bị 2  (75 tiết) 3.400.000 

3 
A2 

Tiếng Anh dự bị 3  (75 tiết) 3.400.000 

4 
Tiếng Anh 1  (75 tiết) 3.400.000 

5 

B1 
Tiếng Anh 2  (75 tiết) 

- IELTS 4.5 

- TOEFL iBT ≥ 34 

- PET/FCE ≥ 120 

- TOEIC: ≥ 500(NĐ),  

          ≥ 70(V), ≥ 90(N) 3.400.000 

6 

Tiếng Anh 3  (75 tiết) 

 - IELTS 5.0 

- TOEFL iBT ≥ 45 

- PET/FCE ≥ 140 

- TOEIC: ≥ 550(NĐ),  

       ≥ 120(V), ≥ 120(N) 3.400.000 

7 
B1+ 

Tiếng Anh 4  (75 tiết) - IELTS 5.5 

- TOEFL iBT ≥ 50 

- PET/FCE/CAE ≥ 160 

- TOEIC: ≥ 600(NĐ),  

      ≥ 150(V), ≥ 160(N) 

3.400.000 

8 
Tiếng Anh 5  (75 tiết) 3.400.000 

9 B2 
Tiếng Anh 6  (75 tiết) & 

Hướng dẫn thi Chứng chỉ 

quốc tế (60 tiết)  

6.500.000 
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