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Những thông tin trong ấn phẩm này chính xác tại
thời điểm được in và chỉ dành để tham khảo.
Đại học RMIT Việt Nam có quyền thay đổi các
chương trình học tập cũng như điều kiện tuyển
sinh. Vui lòng truy cập website chính thức của RMIT
Việt Nam tại www.rmit.edu.vn để cập nhật những
thông tin mới nhất.
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Tiếng Anh đang trở thành một kỹ năng thiết yếu, nhất là trong xu thế hội
nhập mạnh mẽ của Việt Nam vào thị trường toàn cầu.
Các chương trình chuyển tiếp lên bậc Đại học của RMIT, với mô hình
giáo dục độc nhất tại Việt Nam, được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu
hoà nhập và học tập tốt trong môi trường quốc tế của học viên.

Một ấn phẩm
biết tương tác!
Đây là ấn phẩm có tích hợp mã QR dẫn đến
nguồn thông tin, video và hình ảnh trực tuyến.
Chỉ cần quét mã bằng ứng dụng điện thoại,
bạn có thể xem ngay các dự án sinh viên, tìm
hiểu thêm về chương trình học và có nhiều
cái nhìn độc đáo về cuộc sống tại RMIT.

Urica Lopez
Trưởng Khoa Tiếng Anh &
Chuyển tiếp Đại học

Chương trình Tiếng Anh cho Đại học sẽ giúp bạn phát triển toàn diện
kỹ năng tiếng Anh từ mức độ căn bản đến cao cấp, đi kèm rèn luyện
các kỹ năng học thuật và thực tiễn với những công nghệ giáo dục mới
nhất.
Tại RMIT, bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất để phát triển kỹ năng của
mình. Các giảng viên của trường đạt trình độ cử nhân trở lên cũng như
sở hữu các chứng chỉ quốc tế về giảng dạy Tiếng Anh.
Chúng tôi đặc biệt tự hào về chuyên môn và hệ thống giảng dạy của
mình, giúp đem đến chương trình tiếng Anh chất lượng cao và trải
nghiệm đại học tuyệt vời khi học trực tiếp và cả trực tuyến; được chứng
nhận bởi NEAS.
Cơ sở vật chất tại đây cũng đạt chất lượng vượt trội với các phòng tự
học hiện đại, hệ thống máy tính được cài đặt những phần mềm mới
nhất phục vụ cho việc học và rèn luyện Anh ngữ.
Chúng tôi rất mong được chào đón bạn trở thành một phần của cộng
đồng học tập đa văn hóa và đầy năng động tại RMIT!

Điểm khác biệt ở RMIT

Chất lượng giáo dục
quốc tế

Học với giảng viên là người
sử dụng tiếng Anh bản ngữ

Phát triển tiếng Anh trong
môi trường sáng tạo và hợp tác

Thường xuyên nhận phản hồi
về tình hình học tập

Trang bị cùng lúc các kỹ năng
học thuật và thực hành

Chuyển tiếp thẳng vào Đại học
RMIT tại Việt Nam hoặc Úc

Học và hòa mình trong
môi trường đại học quốc tế

Trải nghiệm cơ sở vật chất
hiện đại, chuẩn quốc tế tại RMIT

Được giảng viên hỗ trợ và tham gia
các lớp ngoại khóa ngoài giờ học

Tiếp cận những công nghệ
tiên tiến hỗ trợ cho việc học

Sinh viên Khoa Tiếng Anh & Chuyển tiếp Đại học sẽ được học từ
kinh nghiệm của hơn 100 giảng viên đến từ nhiều quốc gia trên
thế giới. Không chỉ là những người nói tiếng Anh đúng chuẩn,
mỗi giảng viên đều sở hữu bằng cấp, chứng chỉ quốc tế vô cùng
ấn tượng và có kinh nghiệm dày dặn trong việc giảng dạy tiếng
Anh. Hơn hết, yếu tố quan trọng nhất mà giảng viên của RMIT có
được là sự thấu hiểu nhu cầu của việc học tiếng Anh để chuẩn bị
cho đại học.

Anastasiia Soldatova
Giảng viên

Ông bà tôi đã từng là giáo viên, chính truyền thống gia đình đó đã
thúc đẩy tôi theo đuổi nghiệp giảng dạy này. Tôi đã có kinh nghiệm
dạy học tiếng Anh hơn 17 năm ở nhiều nền giáo dục toàn cầu Nga, Mỹ, Bulgaria và Việt Nam. Dạy học đối với tôi là cách gặp gỡ
những con người tuyệt vời. Tôi rất thích giúp đỡ học viên nâng cao
trình độ tiếng Anh và đạt được những kỹ năng học thuật cần thiết.
Đại học RMIT thực sự là một môi trường quốc tế tuyệt vời cho
giảng viên và sinh viên.
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James Barnett
Giảng viên cấp cao

Tôi đã là một giảng viên tiếng Anh suốt mười năm. Tôi bắt đầu sự
nghiệp của mình tại Hàn Quốc và chuyển đến Việt Nam vào năm
2015. Tôi gia nhập RMIT vào năm 2016 và thật sự rất thích làm việc
tại đây bởi nhiều lí do khác nhau. Đầu tiên là do RMIT có những
giảng viên vô cùng chuyên nghiệp và tận tâm, luôn ưu tiên nhu cầu
của học viên. Thứ hai, môi trường học tập nơi đây rất năng động
và thú vị vì chúng tôi cố gắng sử dụng nhiều phương pháp giảng
dạy để thu hút sinh viên. Được tiếp xúc với những bạn trẻ trong lớp
chính là điều thúc đẩy niềm đam mê giảng dạy của tôi và tôi mong
được gặp nhiều người hơn nữa!

5

Tiếng Anh
cho Đại học

Cấp độ

Căn bản (Beginner) đến Cao cấp (Advanced)

Độ tuổi

16+

—
Cấp độ chương trình học

Hình thức Toàn thời gian
Thời gian

10 tuần/cấp độ

Địa điểm

Nam Sài Gòn và Hà Nội

0. Căn bản (Beginner)

1. Sơ cấp (Elementary)
Chương trình Tiếng Anh cho Đại học bao gồm bảy cấp độ, đi từ
căn bản đến cao cấp, giúp bạn sử dụng Anh ngữ thành thạo khi
hoàn tất chương trình.
Lộ trình học có thể được điều chỉnh linh hoạt tùy theo kỹ năng và
nhu cầu của bạn với các mức nhập học khác nhau.
Ba mục tiêu đào tạo quan trọng gồm:
n Nâng cao các kỹ năng tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết.
n Rèn luyện kỹ năng học thuật bằng việc học cách tra cứu, diễn
giải và tổng hợp thông tin.
n Phát triển toàn diện kỹ năng thực hành thông qua làm việc
nhóm, thể hiện tư duy phản biện và thuyết trình.
Thấu hiểu những khó khăn của bạn khi học ngoại ngữ, RMIT có
nhiều dịch vụ hỗ trợ bạn trong suốt chương trình học tập. Như tại
Trung tâm Tự học, bạn có thể đăng ký để được giảng viên kèm
riêng hay hướng dẫn thêm ngoài giờ học.
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2. Tiền Trung cấp
(Pre-Intermediate)

3. Trung cấp (Intermediate)

4. Trên Trung cấp
(Upper Intermediate)

Tiếng Anh cho Đại học là lựa chọn lý tưởng
giúp bạn sẵn sàng chuyển tiếp vào chương
trình cử nhân Đại học của RMIT, dù là ở
Việt Nam hay Melbourne (Úc).

5. Tiền cao cấp
(Pre-Advanced)

6. Cao cấp (Advanced)

Chương trình
Đại học tại RMIT

Tìm hiểu chương trình Tiếng Anh
cho Đại học
bit.ly/RMITtienganh

Ting Shuo Chang
Sinh viên
Đài Loan

Trương Tường Vi
Sinh viên
Việt Nam

Điều thú vị nhất trong lớp của mình là giảng viên thường tạo các trò chơi cho sinh viên và chúng mình
học được rất nhiều điều khi tham gia. Ví dụ như khi mình phải hợp tác với các bạn cùng lớp để tìm ra
ý nghĩa từ vựng mà chúng mình đang học. Điều đó làm cho khóa học thật sự thú vị. RMIT cũng đã cố
gắng rất nhiều để khiến toàn bộ quá trình học tập của học sinh trở nên hấp dẫn.

Mình đã được học tiếng Anh trong một thời gian dài, nhưng sau khi tham gia khóa học này thì mình
cảm thấy vô cùng ấn tượng. Các giảng viên luôn hỗ trợ sinh viên hết mình và họ đã nghĩ ra nhiều cách
để giúp chúng mình rèn luyện kỹ năng tiếng Anh của bản thân. Lúc đầu mình khá lo lắng về việc học
trực tuyến nhưng SEUP đã giúp mình nhanh chóng thích nghi và tổ chức các lớp học cũng như các
thử thách và trò chơi hàng tuần cho sinh viên.
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Phương thức giảng dạy
hiện đại
Các khóa học tiếng Anh của RMIT đều đạt chuẩn quốc tế về
chất lượng học tập và giảng dạy. Được chứng nhận bởi NEAS
(The Australian National English Language Teaching Accreditation
Scheme) cho cả việc giảng dạy trực tiếp và trực tuyến.

Kể cả khi sinh viên đang học tại trường hay trực tuyến, các bạn
đều có thể có được các cơ hội:
n Thảo luận trực tiếp và chia sẻ ý kiến với giáo viên và bạn học
cũng như rèn luyện kỹ năng nói.
n Rèn luyện kỹ năng viết nhóm và cá nhân, cùng kết hợp các bài
tập đọc và nghe trong lớp để nhận phản hồi trực tiếp.
n Phát triển kỹ năng mềm và kỹ năng học thuật để chuẩn bị cho
đại học và công việc.
n Cập nhật điểm danh hàng tuần.
n Truy cập được đánh giá và phản hồi từ giảng viên về bài tập để
giúp cải thiện kỹ năng ngoại ngữ.
n Truy cập tài nguyên tự học để tham khảo ngoài giờ học
n Nhận thông tin thường xuyên về bài kiểm tra và đánh giá.

Học tập trực tuyến đã được xây dựng từ lâu tại Khoa Tiếng Anh
& Chuyển tiếp đại học thông qua các khóa học trực tuyến trên
Microsoft Teams và khả năng truy cập đến các bài giảng tự học
và bài kiểm tra qua Hệ thống Quản lý Học tập - Canvas.

Sinh viên cũng có quyền truy cập vào:
n Thư viện kỹ thuật số của RMIT tại Úc và các cơ sở dữ liệu
quốc tế

—
Hỗ trợ thành công cho sinh viên
Mục tiêu của chúng tôi là giúp cho học viên có cơ hội trở thành
phiên bản tốt nhất của chính mình và đạt được mục tiêu của bản
thân. Để làm được điều đó, chúng tôi có:
n Quy định chuyên cần để khuyến khích sinh viên đến lớp,
tương tác với giảng viên và bạn học, đồng thời giúp họ cải thiện
kỹ năng qua những buổi đánh giá.
n Hướng dẫn về liêm chính học thuật tại các trường đại học
quốc tế và cách sinh viên có thể đảm bảo rằng họ đang tạo ra
tác phẩm gốc và tuân theo quy trình chính xác trong bài tập và
thi cử.
n Chính sách rõ ràng về hạnh kiểm học sinh và việc tôn trọng lẫn
nhau trên trường và trong lớp học. Điều này đảm bảo quá trình
học của tất cả sinh viên sẽ thoải mái và riêng tư.

n Các khóa học LinkedIn Learning
n Hàng nghìn bộ phim trên dịch vụ phát sóng Kanopy
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Dịch vụ
hỗ trợ sinh viên

Cơ sở vật chất
chuẩn quốc tế
Cơ sở vật chất tại RMIT có chất lượng đẳng cấp thế giới: từ phòng
học hiện đại, giảng đường chuyên dụng, các studio, khu vực
nghiên cứu đến những không gian đặc biệt khác để hỗ trợ tối đa
cho quá trình học tập của bạn.
n Khu thiết bị đa phương tiện
n Phòng máy tính
n Phòng thực hành Tiếng Anh

Tham quan các cơ sở của chúng tôi
bit.ly/thamquanRMIT

n Trung tâm Y tế
n Không gian tự học và họp của sinh viên

Bạn sẽ được tiếp cận với nhiều dịch vụ hỗ trợ học thuật toàn
diện và có thể truy cập trực tuyến, bao gồm:

n Khu căng tin với nhiều nhà cung cấp đồ ăn và thức uống

n Hỗ trợ một kèm một về học thuật và tiếng Anh.

n Trung tâm thể dục & thể thao

n Học với bạn đồng môn và các buổi học nhóm.

Thư viện của RMIT là thư viện tiếng Anh lớn nhất tại Việt Nam.
Đặc biệt, sinh viên trường còn có thể tiếp cận nguồn thư viện điện
tử đồ sộ của RMIT tại Úc và các dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu.

n Tham dự các lớp giúp phát triển kỹ năng học tập.

Đối với các sinh viên khuyết tật và cần hỗ trợ đặc biệt, RMIT luôn
có các dịch vụ hỗ trợ chuyên biệt nhằm cung cấp trải nghiệm giáo
dục bình đẳng cho mọi sinh viên.
RMIT cũng có các chuyên gia tại trường hỗ trợ sinh viên về chăm
sóc sức khỏe và tâm lý.

550,000+

là tổng số lượng đầu sách, tạp chí,
sách-báo điện tử và video tại thư viện
RMIT.
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Đời sống sinh viên
phong phú
Tại RMIT, chúng tôi tôn trọng sự đa dạng và khác biệt cũng
như tạo thật nhiều cơ hội để sinh viên kết nối và gặp gỡ
nhiều bạn mới trực tiếp và cả trực tuyến.
n Lựa chọn giữa 40 câu lạc bộ sinh viên thuộc các lĩnh vực
giáo dục, văn hóa, thể thao và sở thích chung.
n Tham gia Câu lạc bộ Tiếng Anh để nâng cao kỹ năng ngôn
ngữ đồng thời giao lưu và kết bạn với mọi người.
n Trải nghiệm các sự kiện và hoạt động đầy sắc màu :
•

Ngày hội Câu lạc bộ

•

Ngày hội Quốc Tế

•

Trại rèn luyện kỹ năng lãnh đạo

•

Những cuộc thi đấu thể thao

•

Các thử thách sáng tạo

n Tham gia các hoạt động dành riêng cho sinh viên tiếng Anh:
•

Các bữa tiệc vào ngày lễ

•

Các buổi chiếu phim

•

Các cuộc thi trực tuyến

•

Lớp học ngoại khoá về thủ công và mỹ thuật

n Giúp định hướng tương lai của Khoa Tiếng Anh & Chuyển tiếp
Đại học:
•

Cơ hội tham gia Ủy ban Tham vấn Sinh viên - Nhân viên
(SSCC) với tư cách là đại diện sinh viên

•

Giúp Khoa Tiếng Anh & Chuyển tiếp Đại học phát triển

•

Hỗ trợ các bạn sinh viên

•

Trải nghiệm tuyệt vời trong công việc và cuộc sống
sau khi tốt nghiệp

Điểm nhấn dành cho sinh viên tiếng Anh là Ngày hội Quốc tế
thường niên nhằm tôn vinh sự đa văn hóa của RMIT. Các bạn
tham gia tìm hiểu các nền văn hóa, các trò chơi dân gian và cùng
biểu diễn văn nghệ.
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Hướng dẫn đăng ký
Chương trình Tiếng Anh cho Đại học

Lịch khai giảng năm 2022
Có chín đợt khai giảng chương trình Tiếng Anh cho Đại học trong năm 2022.
n Lớp buổi sáng: Thứ 2 - Thứ 6, 8:00 - 12:30

1 Đăng ký thi xếp lớp

2 Thi xếp lớp tại RMIT

Vui lòng liên hệ Chuyên viên Tư vấn để đặt lịch thi xếp lớp và
nhận thông tin mới nhất về ngày khai giảng khóa học:

Bài thi xếp lớp tiếng Anh diễn ra trong vòng một giờ đồng
hồ, bao gồm một bài luận viết và một bài kiểm tra kỹ năng
nói được chấm bởi chuyên gia đánh giá ngoại ngữ. Kết quả
thi này sẽ có hiệu lực trong sáu tháng.

n Hồ Chí Minh: (84) 28 3776 1369

Trong trường hợp không thể đến RMIT, sinh viên sẽ được
thi trực tuyến.

n Hà Nội: (84) 24 3726 1460
n Đà Nẵng: (84) 236 3551 661

3 Nhận kết quả

n Lớp buổi chiều: Thứ 2 - Thứ 6, 13:00 - 17:30
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Tháng 1 Tháng 3 Tháng 4

ngay sau bài thi cùng với thư thông báo nhập học lớp
tiếng Anh phù hợp.
Bạn có thể dùng các chứng chỉ tiếng Anh để được xếp lớp Tiếng Anh cho Đại học phù hợp (đầu vào):

Tiếng Anh cho Đại học

IELTS (đầu vào)

TOEFL iBT (đầu vào)

Căn bản (Beginner)

0 - 1.5

0 - 12

Sơ Cấp (Elementary)

2.0 - 3.0

13 - 20

Tiền Trung Cấp (Pre-Intermediate)

3.5 - 4.0

21 - 31

Trung Cấp (Intermediate)

4.5 (không kỹ năng nào dưới 4.0)

32 - 34

Trên Trung Cấp (Upper Intermediate)

5.0 (không kỹ năng nào dưới 4.5)

35 - 45

Tiền Cao Cấp (Pre-Advanced)

5.5 (không kỹ năng nào dưới 5.0)

46 - 59

Cao Cấp (Advanced)

6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5)

60 - 78
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Tháng 5 Tháng 7 Tháng 8
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5
Tháng 9 Tháng 10 Tháng 12

Thông tin học phí mới nhất

bit.ly/HocphichuongtrinhTiengAnh
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* Lưu ý:

Lớp buổi sáng

Lớp buổi chiều
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