Đạt được
mục tiêu học tập của bạn nhờ

Tiếng Anh Học Thuật
Việc học tập có thể đầy thử thách và căng thẳng và đó là
lý do mà chương trình Tiếng Anh Học Thuật 5 tuần được
xây dựng để tập trung vào những gì bạn cần trong khi
học cao đẳng chuyển tiếp hoặc đại học ở một tổ chức
của Úc.
Chúng tôi có thể chia sẻ chuyên môn và giúp bạn phát
triển các kỹ năng mà bạn sẽ cần khi học ở cao đẳng
hoặc đại học, mang tới cho bạn hiểu biết sâu sắc và kiến
thức về những điều cần chuẩn bị và cách thức để thành
công.

Cách thức hoạt động của chương trình

Khóa học 5 tuần này dành cho các sinh viên đang học cao đẳng chuyển tiếp hoặc đại học cần được hỗ trợ/hướng dẫn thêm hoặc các
học viên sắp bắt đầu học và cần chuẩn bị để đảm bảo họ thành công.
Bạn có thể chọn học Tiếng Anh Học Thuật 2 hoặc Tiếng Anh Học Thuật 3 tùy thuộc vào cấp độ học sau này. Trong mỗi một trong hai cấp
độ bạn có thể chọn học 5 tuần của Mô-đun A hoặc B hoặc 10 tuần của A + B. Mỗi mô-đun sẽ tập trung vào các lĩnh vực nhằm hỗ trợ bạn
khi bạn học tại cao đẳng hoặc đại học.

Mô-đun A

TIẾNG ANH
HỌC THUẬT 2
Dành cho Sinh
viên Cao đẳng
Chuyển tiếp

Mô-đun B

Luyện tập và hoàn tất hai bài thi viết trên lớp – Bài luận
Mô tả Quy trình và So sánh và Đối chiếu.

Luyện tập và hoàn tất hai bài thi viết trên lớp – Bài luận
Nguyên nhân và Hệ quả và Mô tả Đồ thị.

Những bài viết khác nhau này là những gì bạn có thể cần
đến trong bất kỳ chuyên ngành học nào tại đại học hoặc
cao đẳng kỹ thuật.

Những bài viết khác nhau này là những gì bạn có thể cần
đến trong bất kỳ chuyên ngành học nào tại đại học hoặc
cao đẳng kỹ thuật.

Chuẩn bị và trình bày Bài thuyết trình Hội thảo.
Bạn sẽ phải nghiên cứu một vấn đề đương đại trong lĩnh
vực mà bạn yêu thích và chuẩn bị bài thuyết trình có hình
ảnh 10-12 phút cũng như một số điểm thảo luận được đưa
ra cho khán giả của bạn tham gia trong thảo luận 5 phút ở
hội thảo.

Luyện tập và hoàn tất Báo cáo Nghiên cứu 1000 từ có sử
dụng các phương pháp nghiên cứu học thuật.

Chuẩn bị và trình bày bài thuyết trình hội thảo 20 phút.
Luyện tập và hoàn thành Khảo sát Văn học.

TIẾNG ANH
HỌC THUẬT
3

Dành cho Sinh
viên học Đại học

Bạn sẽ phải tìm hiểu cách đọc văn bản học thuật một cách
chi tiết rồi tóm lược thông tin trong 2000 từ.

Tham gia Bài Nói Hợp tác với các bạn trong lớp.
Bài tập này sẽ rèn luyện khả năng tương tác của bạn trong
thảo luận nhóm hợp tác, đó là cách bạn sẽ cần tới ở đại
học và sau này tại nơi làm việc.

8 Điều bạn sẽ phải nắm vững
trong chương trình 5 tuần
1
2
3
4
5
6

Bạn sẽ phải nâng cao các kỹ năng học tập, đọc, viết, nghe và nói cũng như
thực hành ngữ pháp và học từ mới. Bạn sẽ cần các kỹ năng này ở cao đẳng
hoặc đại học để giao tiếp có hiệu quả.
Các buổi học dạng hội thảo 1-2-1 với giáo viên để đảm bảo bạn có các kỹ
năng cần thiết để hoàn thành từng bài tập và đúng giờ.
Bạn sẽ phải làm các dạng bài tập có thể gặp phải khi học lên cao sau này.
Bạn sẽ phải tìm hiểu cách tích hợp việc sử dụng công nghệ vào học tập và
làm đồ án môn học - rất có giá trị đối với bài tập của bạn sau này.
Cách tránh đạo văn.
Củng cố các kỹ năng ngôn ngữ, nghiên cứu và thuyết trình. Điều này rất
quan trọng để bạn thành công trong học tập sau này.

7

Bạn sẽ phải học và luyện tập các kỹ năng quản lý thời gian như khả năng
quản lý đồng thời nhiều bài tập các môn học. Bạn sẽ cần phải thành thạo
điều này khi học lên cao ở cao đẳng hoặc đại học.
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Bạn sẽ thành thạo việc quản lý lượng bài đọc ôn luyện cần thiết để mang
tới cho bạn cơ hội tốt nhất nhằm thành công từ ngày đầu trong khóa học
cao đẳng hoặc đại học.
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Bạn sẽ phải nghiên cứu một vấn đề đương đại trong lĩnh
vực mà bạn yêu thích và chuẩn bị bài thuyết trình có hình
ảnh 15 phút cũng như một số điểm thảo luận được đưa ra
cho khán giả của bạn tham gia trong thảo luận 5 phút ở
hội thảo.
Luyện tập và hoàn thành Bài luận Nghiên cứu về chủ đề
tính bền vững.
Bạn sẽ cần phải nghiên cứu chủ đề rồi viết bài luận học
thuật trong 1600 từ.

Số lượng tuyển sinh có hạn,
hãy đăng ký ngay hôm nay!
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