ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
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THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Chương trình đào tạo tiếng Anh cho học viên Sau đại học
Trung tâm Liên kết Đào tạo Quốc tế , Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL) xây
dựng chương trình đào tạo ngoai ngữ nhằm chuẩn hóa đầu ra tiếng Anh cho sinh viên
Sau đại học theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bô ̣ GD&ĐT) và Đại học Thái
Nguyên (B1 với sinh viên cao học). Đồng thời, chương trình này giúp học viên thực sự
nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ ..............
1. Lợi ích của học viên khi tham gia khóa học:
- Đáp ứng chuẩn ngoại ngữ theo yêu cầu của Đại học Thái Nguyên và Bộ
GĐ&ĐT.
- Được sử dụng cơ sở vật chất hiện đại tốt nhất , đươ ̣c sử du ̣ng phầ n mề m ho ̣c
tiế ng Anh miễn phí (Langmaster, Ge – Net languages)........
2. Đối tượng: Học viên các chương trình sau đại học và đối tượng khác có nhu cầu
3. Quy mô lớp học: 20 học viên
4. Kinh phí đào tạo
Tên khóa học
Thời lượng học
Kinh phí
Trình độ B1
3 buổ i/tuầ n (04 tháng) – 48 buổi
3.500.000đ/khóa
Trình độ B2 hoặc IELTS 3 buổ i/tuầ n (04 tháng) – 48 buổi
3.500.000đ/khóa
Học phí trên dành cho lớp có sĩ số 20 học viên/lớp. Nếu các tập thể và cá nhân muốn
tổ chức các lớp riêng có sĩ số lớn hơn hoặc nhỏ hơn 20 học viên thì học phí của mỗi
học viên có thể thay đổi theo hướng đáp ứng được học phí cơ bản để tổ chức khóa học .
5. Dự kiến khai giảng vào: Khai giảng ngày 10 tháng 3 và tháng 9 hàng năm
6. Thời gian đăng ký: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần
7. Địa điể m đăng ký và đào ta ̣o : Tầ ng 2 – Tòa nhà Trung tâm Liên kết Đào tạo Quốc
tế ;
Liên hê ̣ cô Hiếu: 0904 308 199, cô Vy Ngo ̣c: 01633902631.
Lịch học được xây dựng linh động theo nhu cầu của học viên (học viên điền thông tin
theo mẫu đăng ký).
Nơi nhận:
-Các đơn vị;
- Lưu: VT, LKĐTQT
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