
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.
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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

Số lượng tuyển sinh có hạn,  
hãy đăng ký ngay hôm nay!
english@navitas.com
navitasenglish.edu.au

Mô-đun A Mô-đun B

Tiếng Anh 
học thuật 2 
Dành cho sinh 
viên Cao đẳng

Tham gia thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề đang diễn ra 
trên toàn cầu.

Bài tập này sẽ đòi hỏi bạn phải sử dụng ngôn ngữ học 
thuật để chứng minh quan điểm của mình.

Chuẩn bị và trình bày một bài thuyết trình hội thảo 8 – 10 
phút. 

Bạn sẽ nghiên cứu và trình bày thông tin trong các nhóm 
có sử dụng hỗ trợ hình ảnh và thực hiện một cuộc thảo 
luận 5 phút sau bài thuyết trình.

Làm và hoàn tất một bài luận trên lớp với nội dung thảo 
luận về hai mặt của một vấn đề.

Bạn sẽ phải viết một bài luận có cấu trúc từ 350 đến 400 từ 
về một vấn đề toàn cầu.

Nghiên cứu một lĩnh vực cụ thể bằng cách sử dụng các 
phương pháp nghiên cứu học thuật thực tế và viết một bài 
báo cáo về các phát hiện của bạn.

Bạn sẽ tự thực hiện nghiên cứu để làm cơ sở cho bài 
viết của bạn.

Tiếng Anh 
học thuật 3 

Đối với sinh viên 
cấp bằng

Làm và hoàn tất một bài luận thảo luận trên lớp có sử 
dụng bốn nguồn tài liệu để chứng minh.

Việc này sẽ yêu cầu bạn đánh giá thông tin mà bạn đọc và 
chọn bằng chứng một cách cẩn thận.

Chuẩn bị và trình bày một bài thuyết trình 10 – 12 phút về 
lĩnh vực mà bạn làm việc hoặc học tập.

Bạn sẽ nghiên cứu một vấn đề đương đại trong lĩnh vực 
mà bạn quan tâm và chuẩn bị một bài thuyết trình có hình 
ảnh, cũng như một số điểm thảo luận để những người 
nghe tham gia thảo luận hội thảo 5 phút.

Tham gia phần nói hợp tác với các bạn cùng lớp.

Nhiệm vụ này xem xét cụ thể khả năng của bạn để tương 
tác trong thảo luận nhóm hợp tác – cũng là phương thức 
mà bạn sẽ cần thực hiện tại đại học và sau đó tại nơi làm 
việc.

Làm và hoàn tất một bài luận nghiên cứu về chủ đề sự bền 
vững.

Bạn sẽ cần phải nghiên cứu chủ đề rồi viết bài luận học 
thuật 1200 từ.

Tiếng Anh 
học thuật 4 

Đối với sinh viên 
cấp bằng

Ôn luyện để thi tích hợp, theo đó yêu cầu phải trả lời cả 
bằng hình thức nói và viết.

Bạn sẽ học được cách tập trung vào các ý tưởng chủ chốt 
và đánh giá thông tin bằng văn bản một cách phản biện.

Ôn luyện và trình bày một bài thuyết trình hội thảo 12 – 15 
phút. 

Bạn sẽ học được cách thuyết trình thông tin một cách rõ 
ràng và cô đọng, có hỗ trợ hình ảnh, bên cạnh việc dẫn dắt 
thảo luận hội thảo 5 phút.

Tham gia thảo luận dựa vào hai văn bản học thuật.

Nhiệm vụ này yêu cầu bạn phải đọc một cách phản biện, 
tham khảo thông tin quan trọng và thực hiện thảo luận với 
những người khác.

Chuẩn bị báo cáo nghiên cứu mở rộng, đưa vào các luận 
cứ và bằng chứng từ các nguồn phong phú.

Bạn sẽ cần phải nghiên cứu chủ đề này rồi viết báo cáo 
phân tích 1500 từ, trình bày các vấn đề và giải pháp khả 
thi. Bạn cũng sẽ cần phải cung cấp các khuyến nghị.
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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, 3 hoặc 4 tùy thuộc vào cấp độ học sau này của bạn. Ở mỗi cấp độ trong ba cấp độ này, bạn 
có thể chọn học 5 tuần Mô-đun A hoặc B hay 10 tuần mô-đun A + B. Mỗi mô-đun tập trung vào các lĩnh vực sẽ hỗ trợ bạn khi bạn bước 
chân vào học tại trường cao đẳng hoặc đại học.

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.

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.

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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8 Điều bạn sẽ phải nắm vững trong chương trình 5 tuần
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