
CHƢƠNG TRÌNH TIẾNG ANH  – INSPIRE ENGLISH (IE) 

  

Các khóa học tiếng Anh tại Trung tâm ngôn ngữ Sáng tạo (Creative Language Center - CLC) 

của TDTU bao gồm các cấp độ từ dự bị đến cao cấp. Thông qua từng khóa học sinh viên được 

hoàn thiện về kỹ năng ngôn ngữ như nghe, nói, đọc, viết, ngữ pháp, phát âm. Ngoài việc hoàn 

thiện khả năng về ngôn ngữ, sinh viên còn 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. 

Các khóa học được xây dựng và phát triển dựa vào khung Năng lực ngôn ngữ quốc tế 

(CEFR). Vì vậy bên cạnh mục tiêu đào tạo để sinh viên sử dụng ngôn ngữ thành thục trong 

đời sống và công việc, CLC còn cung cấp các kỹ năng để sinh viên có thể hoàn thành các 

chứng chỉ năng lực quốc tế từ B1 trở lên theo yêu cầu chung của chương trình đào tạo trong 

và ngoài nước. 

Các đặc điểm của khóa học tại CLC: 

-  Xếp lớp đầu vào 

-  Đánh giá quá trình học, đánh giá từng cấp độ 

-  Giáo viên quốc tế và học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh 

- Hệ thống bài học, bài tập trực tuyến cập nhật, hiện đại 

- Phòng học trang thiết bị hiện đại và giáo trình gốc cập nhật 

- Thường xuyên nhận được hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ của giáo viên và trợ giảng 

- Tham gia các câu lạc bộ và các hoạt động ngoại khóa bên cạnh lớp học theo lịch trình. 

Mục tiêu cả đội ngũ giáo dục CLC là mang lại cho sinh viên những trải nghiệm thoải mái và 

hứng thú thông qua phương pháp giảng dạy tích cực và môi trường học tập tốt nhất. Đội ngũ 

CLC cam kết cung cấp cho sinh viên môi trường học tiếng Anh hiệu quả, chuyên nghiệp và 

quan tâm đến tất cả các yếu tố giúp sinh viên phát triển tốt nhất từ học tập đến tâm, sinh lý của 

sinh viên. Mục tiêu cuối cùng là sinh viên có thể sẵn sàng để hòa nhập với sự phát triển chung 

của thế giới. 

1. Chƣơng trình đào tạo tiếng Anh 

- Tiếng Anh chương trình liên kết quốc tế gồm có 5 cấp độ. 

- Sinh viên năm nhất khi nhập học tham gia bài thi xếp lớp đầu vào (hoặc SV nộp các 

Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn) để Trường căn cứ xét và xếp lớp Tiếng Anh 

chương trình liên kết quốc tế. 

- Kế hoạch giảng dạy Tiếng Anh cho chương trình liên kết quốc tế triển khai ngay năm 

học đầu tiên, lộ trình 12-15 tháng. Kết thúc Tiếng Anh 6, SV cần đạt một trong các 

chứng chỉ quốc tế theo yêu cầu để xét đạt chuẩn Tiếng Anh theo qui định của chương 

trình liên kế quốc tế. 
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Lƣu ý: Về quy định học vụ Tiếng Anh, nếu Sinh viên không đạt được các cấp độ Tiếng 

Anh theo lộ trình đào tạo của TDTU, sinh viên không được phép đăng ký các môn học 

khác/môn chuyên ngành để tập trung học Tiếng Anh đạt yêu cầu theo quy định. 

2. Tổ chức giảng dạy: 

- Thời lượng học với giảng viên nước ngoài từ 20 – 30% tổng thời lượng học tiếng Anh. 

Sử dụng 100% tiếng Anh trong suốt quá trình học tập. Phòng học trang bị đầy đủ các 

trang thiết bị học tập và phù hợp với đặc thù giảng dạy tiếng Anh.  

- Các công cụ hỗ trợ học tập: Hệ thống bài tập trực tuyến MyELT, eLab, các Câu lạc bộ 

tiếng Anh.  

- Các quy định cần lưu ý : Quy định về điều kiện dự thi cuối khóa, quy định về chuẩn đầu 

ra tiếng Anh, quy định miễn học & thi các học phần tiếng Anh. 

3.  Giới thiệu bài kiểm tra Tiếng Anh đầu khóa học: 

- Hai vòng thi tiếng Anh. 

- Hình thức kiểm tra: Trên máy tính 

- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh.     



- Vòng 1 (30 đến 45 phút): Kiểm tra tổng quát về kỹ năng đọc, kiến thức ngôn ngữ và 

nghe. 

- Vòng 2 (90 phút): Kiểm tra chuyên sâu hơn về trình độ tiếng Anh của sinh viên. 

4. Các nét đặc trƣng của chƣơng trình tiếng Anh tại CLC: 

 

- 100% giảng dạy bằng tiếng Anh với giảng viên nhiều kinh nghiệm; 

- Tiếp cận với tài liệu học tập cập nhật và hiện đại nhất; 

- Được đánh giá một cách toàn diện về năng lực tiếng Anh từ đó sinh viên sẽ nhận được 

hỗ trợ để hoàn thiện năng lực tiếng Anh phù hợp nhất; 

- Hệ thống bổ trợ học tập trực tuyến hiện đại và tiện ích; 

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giao lưu với sinh viên quốc tế; 

- Creative English Hub và Chatbox sẽ giúp sinh viên có điều kiện thực tập và vận dụng 

tiếng Anh trong thực tế; 

- Chương trình hỗ trợ 24/7 từ các giảng viên, trợ giảng của CLC; 

- Cơ hội để trợ thành phát thanh viên tiếng Anh của chương trình Talk Radio của CLC; 

- Tham gia các cuộc thi Hùng biện tiếng Anh và đạt giải; 

- Đăng ký tham gia Trại Hè (Summer Camp) trong và ngoài nước như: Anh, Mỹ, Canada 

với mức học phí ưu đãi. 

- Sinh viên được hỗ trợ tham gia các chương trình tăng cường tiếng Anh chuyên ngành, 

khóa ôn luyện chứng chỉ quốc tế, các chương trình ngoại ngữ khác như Nhật, Hàn Quốc, 

Trung Quốc,… với mức học bổng lên đến 50%. 


