
Tiếng Anh Học Thuật là chương trình bốn cấp 
độ được thiết kế cho những du học sinh đang 
tìm kiếm suất đầu vào chương trình đại học 
và sau đại học. Khóa học này giúp sinh viên 
phát triển các kỹ năng ngôn ngữ và ngôn 
ngữ học thuật cơ bản để thành công ở cao 
đẳng, đại học và nơi làm việc.

AE
Đạt mục tiêu học tập của 
bạn với Tiếng Anh Học Thuật 



Giới thiệu Chương trình Tiếng Anh Navitas
• Giáo viên giàu kinh nghiệm và có kỹ năng cao
• Cơ hội được tham gia các hoạt động theo nhiệm vụ và làm 

việc nhóm trong suốt khóa học này
• Tỷ lệ đỗ 92% đối với Tiếng Anh Học Thuật*

Đặc điểm của chương trình
• Các lớp học nhỏ chuyên sâu được thiết kế theo nhu cầu 

của nhóm, có nhận xét của giáo viên cho từng học viên
• Phát triển các kỹ năng Tiếng Anh để sử dụng trong các 

ngữ cảnh học thuật
• Có cơ hội tham gia các dự án nhóm
• Có sự tự tin khi thuyết trình tại Hội thảo

Các kĩ năng được phát triển ở từng cấp độ của Tiếng Anh Học Thuật

AE4

Ôn luyện để giúp bạn vào 
các chương trình đại học 
có yêu cầu đầu vào là 
IELTS 6.5#

Sử dụng các kỹ năng giao tiếp phù hợp để nêu sáng kiến, thương lượng, công nhận và 
khẳng định các ý tưởng trong thảo luận học thuật

Hiểu, phân tích, phản biện và đặt câu hỏi về các ý kiến bằng văn viết và văn nói

Thể hiện khả năng tích hợp các quan điểm để mở rộng cuộc thảo luận về một vấn đề 
bằng văn viết học thuật.

AE3

Ôn luyện để giúp bạn vào 
học các chương trình đại 
học có yêu cầu đầu vào 
IELTS 6.0 trở lên#

Phát triển khả năng biện luận hoặc thảo luận với từ vựng học thuật, ngôn ngữ và 
nghị luận có kết cấu phù hợp
Tham gia hiệu quả trong nhóm bằng cách sử dụng các kỹ năng giao tiếp để bảo 
vệ quan điểm, thảo luận và giải quyết vấn đề 
Thể hiện sự độc lập và tự chủ trong học tập thông qua thực hiện nghiên cứu, tự 
đánh giá và suy nghĩ

AE2

Chuẩn bị cho bạn vào các 
chương trình đại học với 
yêu cầu đầu vào là IELTS 
5.5 mà không có kỹ năng 
nào dưới 5.0#

Tham gia hiệu quả trong nhóm bằng cách sử dụng các kỹ năng giao 
tiếp để đạt được các quyết định chung và hoàn thành nhiệm vụ
Viết các bài luận học thuật sử dụng kết hợp các loại câu, động từ và 
cụm danh từ và từ vựng học thuật đa dạng
Thể hiện các kỹ năng học thuật gồm tự đánh giá, nghiên cứu và tính 
liêm chính trong học thuật

AE1

Ôn luyện để giúp bạn vào 
học các chương trình Dự 
bị mở rộng, AE2 và các 
chương trình Trung Cao

Kỹ năng nghiên cứu, phân tích dữ liệu và trình bày kết quả thông 
qua các bài thuyết trình và viết luận báo cáo, nghị luận
Hiểu và sử dụng từ vựng học thuật, cấu trúc đoạn văn và ngữ 
pháp, như cách danh từ hóa trong văn viết. 
Giao tiếp hiệu quả trong thảo luận nhóm bằng cách thể hiện quan 
điểm, thuyết phục và đưa ra phản hồi

AE1 AE2 AE3 AE4

Giới thiệu Tiếng Anh Học Thuật
Các khóa học Tiếng Anh Học Thuật giúp sinh viên phát triển 
Tiếng Anh và các kỹ năng ngôn ngữ, từ đó làm cơ sở để các 
em thành công khi học cao hơn tại đại học, cao đẳng và TAFE.

Sinh viên Trung cấp muốn xây dựng vốn từ vựng và kiến thức 
ngôn ngữ cho ngữ cảnh học thuật sẽ phù hợp nhất với khóa 
học Tiếng Anh Học Thuật 1.

Sinh viên ở trình độ Trung Cấp Bậc Cao muốn phát triển sự tự 
tin trong các kỹ năng giao tiếp để tham gia làm việc nhóm 
nhằm nghiên cứu, biện luận và thể hiện các ý tưởng sẽ phù hợp 
nhất với Tiếng Anh Học Thuật 2.

Tiếng Anh Học Thuật 3 tập trung vào việc giảng dạy cho sinh 
viên nhằm củng cố các kỹ năng ngôn ngữ, nghiên cứu và 
thuyết trình. Bộ kỹ năng này phù hợp nhất với các học sinh tiền 
nâng cao đang ôn thi vào đại học.

Sinh viên Tiếng Anh Học Thuật 4 sẽ được học cách tiếp cận 
thông tin ở cấp độ sâu hơn, kết hợp khả năng phân tích và trả 
lời phản biện ở cả hai hình thức nói và viết. Bộ kỹ năng này phù 
hợp nhất với sinh viên nâng cao đang ôn thi vào các chương 
trình tại đại học ở cấp độ Thạc sỹ trở lên.

Sinh viên có văn bằng Tiếng Anh Học Thuật cho thấy các em 
có thể dùng Tiếng Anh trong ngữ cảnh học thuật, giúp các em 
thành công trong các mục tiêu du lịch, làm việc và học tập 
trong tương lai.

For more information visit navitasenglish.edu.au to view 
our Course Dates Calendar.
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*  Navitas English and Testing 2018 Learning and Teaching Report
#  Please refer to the list of  Direct Entry Agreements for details of entry 

requirements to Navitas English pathway partners.
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