
Học viện Anh ngữ (ELA) là một bộ phận của Đại học Auckland, nơi được xếp hạng 

trong top 100 trường đại học tốt nhất thế giới và là trường đại học có thứ hạng 

cao nhất ở New Zealand.*

*QS World University Rankings 2020 

“Tôi đã có một trải nghiệm tuyệt 

vời trong khóa học tiếng Anh tổng 

quát tại ELA, trường ngôn ngữ của 

một trong những trường đại học 

tốt nhất trên thế giới.  Học tập ở 

đây khiến tôi nhận ra các lỗi của tôi 

cũng như cải thiện đáng kể những 

điểm yếu của tôi. Các giáo viên 

luôn chú trọng vào phương pháp 

xử lý riêng cho từng đối tượng, và 

họ hỗ trợ, khuyến khích và đưa ra 

lời khuyên cho chúng tôi về cách 

cải thiện kỹ năng của mình thông 

qua các phương pháp cải tiến, thú 

vị và sử dụng công nghệ. Họ đã cho 

chúng tôi tất cả các công cụ cần 

thiết để tiếp tục tự mình rèn luyện 

ngôn ngữ và tiến bộ hơn trong 

tương lai”.

Francisca Gibson

(Chile) 

Chương trình Tiếng 

Anh Phổ thông

ELA cung cấp một loạt chương trình Anh ngữ, bao gồm các chương trình 

chuyển tiếp đại học trực tiếp, tiếng Anh Học thuật, tiếng Anh Phổ thông, 

các khóa học nhóm và khóa đào tạo với giáo viên.

Trung tâm Học tập mở cửa 6 ngày/tuần 

với sự điều hành của một giáo viên Anh 

ngữ có trình độ vào các ngày trong tuần

Các khóa chuyển tiếp 

trực tiếp vào Đại học 

Auckland

Trung tâm khảo thí Học thuật PTE, 

tiếng Anh Cambridge và IELTS được 

công nhận

Các tiện nghi máy tính 

được trang bị công nghệ 

học tập

Nhóm Dịch vụ Sinh viên Chuyên 

đảm nhiệm việc hỗ trợ tư vấn các 

vấn đề cá nhân

Giúp đở sinh viên khi 

mới đến Auckland 

và tìm chỗ ở

Các hoạt động xã hội, 

thể thao và văn hoá 

sôi động

Các Khóa học và 

Bài kiểm tra

ela.auckland.ac.nz



KHÓA HỌC LỢI ÍCH THỜI GIAN & NGÀY KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TUẦN
HỌC PHÍ 

2020 (NZD)

Tiếng Anh Phổ thông

Cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh của 

bạn trong các tình huống xã hội và công việc 

và chuyển sang các khóa học ELA khác

6 tháng 1 - 24 tháng 1 năm 2020 3

3-11 tuần 

$465

Hơn 

12 tuần 

$450 

28 tháng 1 - 14 tháng 2 năm 2020 3

17 tháng 2 - 13 tháng 3 năm 2020 4

16 tháng 3 - 9 tháng 4 năm 2020 4

14 tháng 4 - 1 tháng 5 năm 2020 3

4 tháng 5 - 29 tháng 5 năm 2020 4

2 tháng 6 - 26 tháng 6 năm 2020 4

29 tháng 6 - 17 tháng 7 năm 2020 3

20 tháng 7 - 14 tháng 8 năm 2020 4

17 tháng 8 - 11 tháng 9 năm 2020 4

14 tháng 9 - 25 tháng 9 năm 2020 2

28 tháng 9 - 23 tháng 10 năm 2020 4

27 tháng 10 - 20 tháng 11 năm 2020 4

23 tháng 11 - 18 tháng 12 năm 2020 4

Tiếng Anh Thương mại

Cải thiện trình độ tiếng Anh của bạn để có 

được sự tự tin trong giao tiếp chuyên môn 

của bạn

17 tháng 2 - 13 tháng 3 năm 2020 4

$1,860

20 tháng 7 - 14 tháng 8 năm 2020 4

Tiếng Anh Học thuật

Cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của bạn 

để chuẩn bị cho bạn thành công trong việc 

học tập ở trường đại học hoặc nghề nghiệp 

tương lai

28 tháng 1 - 3 tháng 4 năm 2020 10

$5,195

14 tháng 4 - 19 tháng 6 năm 2020 10

29 tháng 6 - 4 tháng 9 năm 2020 10

14 tháng 9 - 20 tháng 11 năm 2020 10

23 tháng 11 năm 2020 - 22 tháng 1 năm 2021  7

Chứng chỉ Nền tảng cơ 

bản về tiếng Anh cho 

mục đích Học thuật 

(FCertEAP)

Anh ngữ chuyển tiếp được hầu hết các 

trường đại học ở New Zealand chấp nhận để 

đăng ký vào các chương trình Đại học, Thạc 

sĩ và Tiến sĩ

28 tháng 1 - 19 tháng 6 năm 2020 20

$10,655

14 tháng 4 - 4 tháng 9 năm 2020 20

29 tháng 6 - 20 tháng 11 năm 2020 20

14 tháng 9 năm 2020 - 22 tháng 1 năm 2021 17

23 tháng 11 năm 2020 - 1 tháng 4 năm 2021 17

Tiếng Anh Chuyển tiếp 

cho Chương trình Sau 

đại học (EPPS)

Tiếng Anh Chuyển tiếp được Đại học Auckland 

chấp nhận để đăng ký chương trình Thạc sĩ và 

Tiến sĩ

Thời gian giống như tiếng Anh Học thuật $5,405

Tiếng Anh Chuyển tiếp 

cho Chương trình Đại 

học (EPUS)

Tiếng Anh Chuyển tiếp được Đại học Auckland 

chấp nhận để đăng ký chương trình Đại học
Thời gian giống như tiếng Anh Học thuật $5,405

Tiếng Anh cho Giảng dạy 

- TESOL (TKT)

Nâng cao khả năng Anh ngữ của bạn và cung 

cấp các kỹ năng giảng dạy cần thiết để trở 

thành một giáo viên tiếng Anh giao tiếp giỏi

Vui lòng tham khảo trước: www.ela.auckland.ac.nz

Chứng chỉ Giảng dạy 

tiếng Anh cho Người nói 

Ngôn ngữ Khác (CELTA)

Cung cấp các kỹ năng cần thiết để bắt đầu 

sự nghiệp dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ
Vui lòng tham khảo trước: www.ela.auckland.ac.nz

Khóa Luyện thi IELTS
Cải thiện các kỹ năng làm bài thi IELTS 

của bạn
Vui lòng tham khảo trước: www.ela.auckland.ac.nz

Liên lạc chúng tôi

marketing@ela.auckland.ac.nz | +64 9 919 7695 | ela.auckland.ac.nz
The University of Auckland English Language Academy
Level 5, 67 Symonds Street, Auckland, 1142, New Zealand

Những ngày tháng và lệ phí này là chính xác vào thời điểm tháng 7 năm 2019. Vui lòng xem trang web của ELA để biết thông tin 

mới nhất www.ela.auckland.ac.nz Tất cả các thông tin đều chính xác vào thời điểm xuất bản và có thể thay đổi.

LỆ PHÍ KHÁC 2020 (NZD)

Phí Đăng ký $285 Căn hộ ở chung mỗi tuần $245

Phí Tài nguyên $80 Phí sắp xếp chỗ ở $250

Bảo hiểm mỗi tháng $65 Đưa đón sân bay (một chiều) $120

Trọ tại nhà dân mỗi tuần $305 Đưa đón sân bay (khứ hồi) $230

27 tháng 1 năm 2020 

Ngày 6 tháng 2 năm 2020 

Ngày 10 tháng 4 năm 2020 

Ngày 13 tháng 4 năm 2020

Ngày 27 tháng 4 năm 2020 

Ngày 1 tháng 6 năm 2020 

26 tháng 10 năm 2020 

18 tháng 12 năm 2020 - 5 

tháng 1 năm 2021

ELA sẽ đóng cửa vào các ngày:


