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Chứng Chỉ Nền Tảng về Anh Ngữ cho     
Mục Đích Học Chuyên Môn
(Foundation Certificate in English for
Academic Purposes - FCertEAP)

Anh Ngữ Học Thuật (Academic English) sẽ giúp bạn trau
dồi kỹ năng tiếng Anh để thành công trong học tập tại
đại học.

Chương trình này bảo đảm bạn có được trình độ Anh Ngữ
và kiến thức học tập cần thiết cho các khóa học đại học,
sau đại học và tiến sĩ. Việc hoàn tất thành công chương
trình FCertEAP với số điểm bắt buộc cho chương trình học
của bạn sẽ đáp ứng các yêu cầu Anh Ngữ để vào một số
học viện đại học của New Zealand, mà không cần kiểm
tra thêm*.

Bạn sẽ phát triển các kỹ năng ngôn ngữ và học tập để tiến
lên trình độ Anh Ngữ kế tiếp, chuyển vào một trong những
chương trình dẫn nhập của chúng tôi, hoặc chuyển tiếp
vào chương trình đích của bạn.

FCertEAP lý tưởng khi bạn đã đáp ứng được các yêu cầu về
học tập cho Đại Học Auckland hoặc một số học viện Đại
Học New Zealand, nhưng chưa đạt các yêu cầu Anh Ngữ.

Thời lượng khóa học

21 tuần, bao gồm một tuần nghỉ học (các khóa 17 tuần
bắt đầu vào tháng 9 và tháng 11)
Yêu cầu nhập học

Để đủ điều kiện cho FCertEAP, sinh viên phải:

• Có giấy mời học có điều kiện từ một viện đại học New
Zealand có công nhận FCertEAP*
• Đáp ứng các đòi hỏi nhập học Anh Ngữ FCertEAP sau
đây:

ELA

Trung Cao Cấp
như được xác định
bởi một kỳ kiểm
tra ELA hoặc

IELTS

Một kết quả kiểm tra IELTS học
thuật thiếu 1.0 điểm so với dải
điểm IELTS bắt buộc để nhập
học đại học**.

* Có một danh sách tất cả các viện đại học New Zealand
có công nhận FCertEAP khi yêu cầu.

**Điểm số IELTS Học Thuật phải được phát hành trong
vòng 12 tháng từ ngày bắt đầu FCertEAP.

Anh Ngữ Dẫn Nhập vào Đại Học
(EPUS)

EPUS phù hợp nếu bạn đã đáp ứng được những yêu cầu
học tập để nghiên cứu sau đại học tại Đại Học Auckland,
nhưng lại trượt sít sao các yêu cầu Anh Ngữ.

Chương trình này bảo đảm bạn có được trình độ Anh Ngữ
và kiến thức học tập cần thiết cho các khóa học đại học.
Việc hoàn tất thành công chương trình EPUS với số điểm
bắt buộc cho chương trình học của bạn sẽ đáp ứng các
yêu cầu Anh Ngữ để vào Đại Học Auckland, mà không cần
kiểm tra thêm.
Thời lượng khóa học

10 tuần (có một khóa EPUS tăng tốc 7 tuần vào tháng 11)
Yêu cầu nhập học

Để đủ điều kiện học EPUS, sinh viên phải:

• Có giấy mời nhập học (offer of place) có điều kiện từ
Đại Học Auckland
• Đáp ứng các yêu cầu nhập học Anh Ngữ EPUS sau đây:

IELTS

Một kết quả kiểm tra IELTS học thuật thiếu 0.5 điểm
so với dải điểm IELTS bắt buộc để nhập học Đại Học
Auckland. Một khóa học đại học đòi hỏi 6.0 sẽ cần
điểm chung từ 5.5, điểm 5.5 trong dải điểm Viết, và từ
5.0 trong các dải khác (trừ khi được Đại Học quy định
khác) *.

* Điểm số IELTS Học Thuật phải được phát hành trong
vòng 12 tháng từ ngày bắt đầu EPUS.

Anh Ngữ Học Thuật (Academic
English)

Chương trình này cung cấp cho bạn các cơ hội phát triển
các chiến lược học tập độc lập và nhu cầu cá nhân của
mình về nghe, nói, đọc và viết. Tùy vào sở thích của bạn,
chương trình có thể tập trung vào các kỹ năng đại học
hoặc ôn thi IELTS.

Một chương trình học tập dành cho sinh viên muốn học
Anh Ngữ Tổng Quát (General English) trước khi sắp xếp
chương trình Anh Ngữ Học Thuật (Academic English) của
mình.
Thời lượng khóa học

Hơn 10 tuần (sinh viên thường học 10 tuần ở mỗi trình độ
và có thể học hơn một block 10 tuần)
Yêu cầu nhập học

Sinh viên được kiểm tra vào ngày đầu tiên để xác định cấp
lớp cần học. Để lên học tiếp trình độ cao hơn, sinh viên
cần đạt số điểm bắt buộc ở bài kiểm tra cuối khóa.

Anh Ngữ Dẫn Nhập cho Hậu Đại  
Học (English Pathway for
Postgraduate Studies - EPPS)

EPPS phù hợp nếu bạn đã đáp ứng được những yêu cầu
học tập để nghiên cứu sau đại học tại Đại Học Auckland,
nhưng lại trượt sít sao các yêu cầu Anh Ngữ.

Chương trình này bảo đảm bạn có được trình độ Anh
Ngữ và kiến thức học tập cần thiết cho các khóa học
sau đại học và tiến sĩ. Việc hoàn tất thành công chương
trình EPPS với số điểm bắt buộc cho chương trình học
của bạn sẽ đáp ứng các yêu cầu Anh Ngữ để vào Đại Học
Auckland, mà không cần kiểm tra thêm.

Học Viện Anh Ngữ (ELA) thuộc Đại Học
Auckland, được xếp hạng trong 100 trường
đại học hàng đầu thế giới và là trường đại
học xếp hạng nhất ở New Zealand*.

ELA cung cấp nhiều loại chương trình Anh
Ngữ, bao gồm các khóa học Anh Ngữ tổng
quát và học thuật, đường vào thẳng đại
học, các chương trình nhóm tùy chỉnh, và
các khóa huấn luyện giáo viên. Có một số
lợi thế khi học tiếng Anh tại một trường
đại học đẳng cấp thế giới ở một thành phố
xếp hàng đầu**:
Sự ưu tú về giảng dạy

Học tập từ các giáo viên trình độ cao nhiều kinh
nghiệm.

• ELA tuyển dụng những giáo viên nhiều kinh
nghiệm với học vấn và bằng cấp TESOL, tất cả
đều tận tâm giúp bạn đạt mục tiêu của mình.
• Các giáo viên tại ELA có kinh nghiệm dạy học
viên từ các nước khác nhau và có thể phân bổ
sự hỗ trợ của họ đến các nhu cầu học tập cụ thể
của học viên.
Các cơ sở và sự hỗ trợ

Bạn nhận được sự hỗ trợ cần thiết để học tập và vui
chơi, bao gồm:
• Đội dịch vụ sinh viên tận tâm chăm sóc phục vụ
• Trung Tâm Học Tập, mở cửa 7 ngày mỗi tuần

• Các cơ sở máy tính trang bị công nghệ học tập
• Giúp đỡ khi đến Auckland và tìm nơi ăn ở

• Các hoạt động xã hội, thể thao, văn hóa hấp
dẫn.
Liên kết quốc tế

Thời lượng khóa học

Gặp gỡ, kết bạn và học tiếng Anh với mọi người từ
khắp thế giới.

Yêu cầu nhập học

Con Đường Dẫn Thẳng vào các học viện đại học
hàng đầu của New Zealand

10 tuần (có một khóa EPPS tăng tốc 7 tuần vào tháng 11,
và khóa EPPS tăng tốc 7 tuần về Thạc Sĩ Kinh Doanh vào
tháng 2)
Để đủ điều kiện học EPPS, sinh viên phải:

• Có giấy mời nhập học (offer of place) có điều kiện từ
Đại Học Auckland

• Đáp ứng các yêu cầu nhập học Anh Ngữ EPPS sau đây:

IELTS

Một kết quả kiểm tra IELTS học thuật thiếu 0.5 điểm
so với dải điểm IELTS bắt buộc để nhập học Đại Học
Auckland. Một khóa học sau đại học đòi hỏi 6.5 sẽ cần
điểm tổng thể từ 6.0, điểm 6.0 trong dải điểm Viết, và từ
5.5 trong các dải khác (trừ khi được Đại Học quy định
khác) *.

* Điểm số IELTS Học Thuật phải được phát hành trong
vòng 12 tháng từ ngày bắt đầu EPPS.

• Mỗi năm ELA chào đón sinh viên từ hơn 40 nước
vào các khóa học Anh Ngữ của chúng tôi.

Đáp ứng các yêu cầu Anh Ngữ để vào học các
chương trình tại Trường Đại Học Auckland và vài
viện đại học khác của New Zealand. Các chương
trình dẫn nhập bao gồm:
• Chứng Chỉ Nền Tảng về Anh Ngữ cho Mục Đích
Học Tập (Foundation Certificate in English for
Academic Purposes)
• Anh Ngữ Dẫn Nhập cho Hậu Đại Học (English
Pathway for Postgraduate Studies)
• Anh Ngữ Dẫn Nhập vào Đại Học (English
Pathway for Undergraduate Studies.)

*Xếp Hạng Đại Học Thế Giới của QS 2015.
** Khảo Sát Chất Lượng Sống của Mercer Consulting 2015.

Anh Ngữ Tổng Quát (General English)

Anh Ngữ Tổng Quát (General English) sẽ giúp bạn tăng
khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong các tình huống
xã hội và công việc và học tiếp lên các khóa ELA khác.
Khóa này tập trung vào việc phát triển các kỹ năng giao
tiếp với sự cân bằng các bài tập nói, nghe, đọc và viết.
Bạn sẽ học hỏi qua các hoạt động lớp, bài tập cá nhân,
đôi và nhóm nhỏ.

Anh Ngữ Tổng Quát (General English) bao gồm các lớp
tuyển chọn cho phép bạn điều tiết khóa học của mình
để đạt các mục tiêu học tập, vì bạn có thể chọn một lớp
tuyển chọn để tập trung vào một môn hoặc kỹ năng cụ
thể. Các lớp tuyển chọn phụ thuộc vào nhu cầu và trình
độ học viên. Chúng có thể gồm: Kỹ Năng Giao Tiếp
(Communication Skills), Anh Ngữ Kinh Doanh (Business
English) và luyện thi IELTS (IELTS preparation)*.
Thời lượng khóa học

2 – hơn 40 tuần (học viên thường học 11 tuần ở mỗi trình
độ)
Yêu cầu nhập học

Sinh viên được kiểm tra vào ngày đầu tiên để xác định
cấp lớp cần học.

Học viên được kiểm tra mỗi 5-6 tuần và buộc phải đạt
trình độ thông thạo theo yêu cầu để có thể học tiếp lên
trình độ trên.

* Xin nhớ rằng khóa luyện thi IELTS (IELTS preparation)
đòi hỏi ghi danh tối thiểu 5 tuần, và phải mua sách cho
khóa học.

Các Chương Trình Tập Thể

ELA có một đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm có thể
tùy chỉnh các chương trình giảng dạy tập thể cho các
trường đại học, tổ chức và cơ quan chính quyền. Chúng
tôi cung cấp nhiều loại chaương trình mà có thể tùy
chỉnh để giúp đạt các mục tiêu học tập, nghề nghiệp và
văn hóa cụ thể.

Các chương trình này được thiết kế để nâng cao nhận
thức đa văn hóa và quốc tế hóa, với các phương án
cho sinh viên được hòa nhập vào Anh Ngữ Tổng Quát
(General English), trong một tập thể khép kín, hoặc kết
hợp cả hai.
Các chương trình mẫu có thể được cung cấp theo yêu
cầu.

Anh Ngữ để Giảng Dạy (English for
Teaching – TESOL (TKT)

Anh Ngữ để Giảng Dạy (English for Teaching - TESOL
(TKT) được thiết kế để nâng cao khả năng Anh Ngữ của
học viên và cung cấp các kỹ năng giảng dạy cần thiết
bắt buộc để trở thành một giáo viên Anh Ngữ giao tiếp.
Không bắt buộc có kinh nghiệm giảng dạy trước đây.
Khóa học 10 tuần của chúng tôi mang lại nhiều lợi thế
qua các chương trình TKT TESOL truyền thống ngắn
khoảng 4 hoặc 5 tuần:
• Tập trung hơn vào sự phát triển ngôn ngữ của chính
bạn về ngữ pháp, từ vựng, phát âm và bốn kỹ năng
nghe, nói, đọc và viết

• Thêm thời gian để luyện thi TKT và thêm cơ hội thành công
Thời lượng khóa học
10 tuần

Yêu cầu nhập học

Để đủ điều kiện học Anh Ngữ để Giảng Dạy (English for
Teaching– TESOL (TKT), học viên cần đáp ứng các đòi
hỏi nhập học Anh Ngữ sau đây:

ELA

Trung Cao Cấp
như được xác định
bởi một kỳ kiểm
tra ELA hoặc

IELTS

Một kết quả kiểm tra IELTS học
thuật với dải điểm sau: 5.0
tổng thể, với 5 trở lên về viết.

Khóa Học Cambridge CELTA

Chứng Chỉ Cambridge về Giảng Dạy Anh Ngữ cho Người
Nói Tiếng Khác (Teaching English to Speakers of Other
Languages - CELTA) là bằng cấp được công nhận rộng
rãi cho những người đang bước vào lĩnh vực giảng dạy
Anh Ngữ như một ngoại ngữ. Nó được công nhận bởi các
trường ngoại ngữ khắp thế giới.

Các Khóa Luyện Thi và Kiểm Tra
IELTS

Hệ Thống Kiểm Tra Anh Ngữ Quốc Tế (IELTS) là một
trong những hệ thống kiểm tra Anh Ngữ được công nhận
rộng rãi nhất thế giới. Các khóa luyện thi IELTS (IELTS
preparation) tại ELA sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho bạn các kỹ
thuật làm bài kiểm tra và kỹ năng ngôn ngữ và học tập cụ
thể mà bạn cần để thành công trong kỳ thi IELTS.
Kiểm Tra IELTS

Nếu bạn muốn có chứng chỉ được công nhận quốc tế
cho kỹ năng Anh Ngữ của mình, bạn có thể dự thi IELTS
tại ELA. ELA là một trung tâm khảo thí IELTS được giải
thưởng và là trung tâm lớn nhất ở New Zealand. Các kỳ
thi được tổ chức hai đến ba lần mỗi tháng vào Thứ Bảy.
Các Khóa Luyện Thi IELTS (IELTS Preparation)

Các Khóa Ôn Luyện IELTS (IELTS Preparation) được thiết
kế để giúp phát triển các kỹ năng ngôn ngữ và luyện thi
của bạn. Một khóa luyện thi IELTS (IELTS Preparation) là
phương án lựa chọn nằm trong các khóa Anh Ngữ Tổng
Quát (General English) và Anh Ngữ Học Thuật (Academic
English). Các khóa luyện thi IELTS bán thời gian cũng có
vào buổi tối và cuối tuần. Tất cả các khóa này đều được
giảng dạy bởi các giảng viên IELTS nhiều kinh nghiệm.

Chi Tiết Liên Hệ  

Hãy gửi email cho đội Tiếp thị thân thiện
của chúng tôi, những người có thể cung cấp

lời tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho bạn về
chương trình phù hợp nhất để đáp ứng nhu
cầu của bạn.

Bằng cấp này cung cấp các kỹ năng cần thiết để bắt đầu
một sự nghiệp dạy tiếng Anh như ngoại ngữ và giúp dễ
tìm việc hơn trong một trường ngoại ngữ.

+64 9 919 7695

4 tuần (toàn thời gian); 10 tuần (bán thời gian)

ela.auckland.ac.nz

Thời lượng khóa học
Yêu cầu nhập học

Phải có trình độ tiếng Anh bản ngữ hoặc gần bản ngữ
để vào được chương trình này. Người xin học cần phải
hoàn tất thành công một bài nhận thức ngôn ngữ và bài
phỏng vấn.

IELTS

Bắt buộc có một dải điểm IELTS tối thiểu 7.0.

marketing@ela.auckland.ac.nz

/uoaela
Level 5, 67 Symonds Street
Bag #163, Private Bag 92 019
Auckland 1142, New Zealand

