
Hỗ trợ người học đạt được tối thiểu chứng chỉ B2 Tiếng Anh

Trang bị nền tảng vững chắc nhằm tham gia Linguaskill Business - bài kiểm tra cung cấp bởi trung tâm Cambridge 
Assessment Test được công nhận bởi nhiều trung tâm giáo dục, doanh nghiệp và trường Đại học trên thế giới

Trau dồi Tiếng Anh 
tại học kỳ hè của trường 
Lyon Catholic University

Chương trình dành riêng cho sinh viên quốc tế tại UCLY 
với học phí vô cùng hấp dẫn  

Mục tiêu

Trình độ B1

64 giờ giảng dạy tại lớp + học trực tuyến không giới hạn

Bao gồm tiếng Anh giao tiếp thông thường và trong kinh doanh

Bắt đầu từ 15/07/2020 đến 18/08/2020,

Học phí ưu đãi dành cho sinh viên UCL: € 1,200
(học phí thông thường: €1,440)

Chương trình dành cho sinh viên đã đạt chứng chỉ B2

Thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm, thứ Sáu; thời gian học từ 09:00 đến 13:00
Các lớp học sẽ được sắp xếp theo trình độ của các học viên cho đến khi đủ số lượng

2

Đối tượng:

Thông tin chi tiết

Phương thức giảng dạy

Giảng viên

Điểm đặc biệt

Sinh viên quốc tế

Tập trung chủ yếu phát triển và nâng cao kĩ năng đọc và viết Tiếng Anh
Người học được bồi dưỡng về ngữ pháp, từ vựng, phát âm, và giao tiếp
Lồng ghép thêm kiến thức về nền văn hóa đặc trưng tại Pháp

Tiếp cận với bài kiểm tra Linguaskill test nhằm đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh ở đa dạng các 
tình huống sử dụng hằng ngày

Chương trình giảng dạy gắn liền những sự kiện trong đời sống, giúp học viên tiếp thu một cách hiệu quả

Giảng viên người bản xứ giàu kinh nghiệm và uy tín trong giảng dạy tiếng Anh

Học tập thông qua tình huống thực tế

Áp dụng cách thức giảng dạy tại môi trường đại học với những cải tiến trong chiến lược học như phương 
pháp đọc và ghi chú hiệu quả, hỗ trợ học viên làm quen với cấu trúc bài kiểm tra

ESTRI là trung tâm khảo thí chính quy được công nhận bởi Cambridge Assessment English, nơi chào đón 5,000 thí sinh hằng năm.
Thông tin chi tiết, vui lòng truy cập estri.fr hoặc email: estrifc@univ-catholyon.fr


