
TRAO ĐỔI SINH VIÊN

HỌC TIẾNG ANH 1 THÁNG  

ĐẠI HỌC UOA - ÚC TẠI  

MALAYSIA



• Sinh viên học tiếng Anh tại Trung tâm ngoại ngữ ELC của Trường đại học UOW ở

Malaysia (khu vực này chỉ nói tiếng Anh)

• ELC dạy tiếng Anh cho sinh viên Cao đẳng và Đại học để lấy bằng IELTS hoặc  

chứng chỉ tiếng Anh đầu vào theo yêu cầu của các trường quốc tế



CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN
• Thiết kế chương trình đặc trưng phù hợp với sinh viên Đại học Sài Gòn

• Nâng cao khả năng ngoại ngữ để đáp ứng các yêu đầu ra tốt nghiệp của các Trường Đại học

cũng như nhu cầu tham gia các chương trình Internship ở nước ngoài tìm việc làm sau khi tốt

nghiệp .

• Sau khi tham gia khóa này (trong thời gian 1 tháng) sinh viên có thể đạt được level 6 cho các

bài thi Entrance test

• Trải nghiệm môi trường học tập quốc tế , sinh hoạt trong ký túc xá tại một trong những trường

Top tại Malaysia với chất lượng đào tạo vượt trội



CHƯƠNG TRÌNH 01 THÁNG 

DÀNH CHO  SINH VIÊN ĐẠI 

HỌC SÀI GÒNNội dung chương trình của khóa học này bao gồm 2 phần:

▪ Lý thuyết (vào buổi sáng và buổi chiều)

▪ Thực hành (tham gia game, thuyết trình, sinh hoạt nhóm cộng đồng,…). Các hoạt động nàysẽ

được thực hiện sau phần học trên lớp.

▪ Giao lưu với sinh viên quốc tế , trải nghiệm các lớp học chính khóa của trường



Sinh viên sẽ được cấp chứng chỉ sau khi hoàn tất khóa học

Sinh viên sẽ được trải nghiệm du lịch Malaysia vào cuối tuần

PHÍ CHƯƠNG TRÌNH : 30.000.000 VNĐ

*** Phí bao gồm:

* Học phí

* Vé máy bay

* Bảo hiểm du lịch

* Định hướng trước khi khởi hành

* Hỗ trợ trong suốt thời gian tham

gia chương trình

*** Phí chưa bao gồm:

*Phí ăn ở ký trúc xá của  

trường ( dự kiến

5.000.000đ – 7.000.000đ)

* Phí sinh hoạt cá nhân



Đối tác với các trường đại học Úc của trung

tâm



⮚ Đăng ký tham gia chương trình

⮚ Chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu

⮚ Booking ticket

⮚ Họp đoàn & chuẩn bị kế hoạch bay

⮚ Đưa đón sân bay

⮚ Sắp xếp chỗ ở cho sinh viên

⮚ Sắp xếp học sinh vô lớp học

⮚ Hỗ trợ sinh viên trong thời gian học tại trường

QUY TRÌNH THỰC

HIỆN



Chương trình đại học 01 tháng
Chương trình có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của Trường



Chương trình đại học 01 tháng



🏢 Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế
International Training and Cooperation Center

Phòng C.006

☎ 028.3838.1859 - 028.3997.2338

📧 itcc@sgu.edu.vn


