Thông tin
Sơ lược

ENGLISH LANGUAGE ACADEMY

Sơ Lược Về Khu
Học Xá
 ác bãi biển, núi, khu trung tâm và biên
C
giới Mexico - tất cả chỉ cách trường thời
gian ngắn nếu đi bằng ô tô
K huôn viên đại học mang phong cách
kiến trúc Phục Hưng Tây Ban Nha thế kỷ
16 tuyệt đẹp
1 80 héc-ta trên một hẻm núi đẹp tựa
tranh vẽ với tầm nhìn ra đại dương và
xuống thành phố

Về Học Thuật
Các chương trình bậc đại học: 43 ngành cấp
Bằng Cử Nhân với nhiều ngành chuyên sâu,
52 môn học bổ sung
Số lượng văn bằng đã cấp: 1.421 Bằng Cử
Nhân, 713 Bằng Thạc Sỹ, 301 Bằng Tiến Sỹ Luật
và Học Vị Tiến Sỹ - tổng cộng 2.435
Được Western Association of Schools and
Colleges (WASC - Hiệp Hội các trường Phổ
Thông và Đại Học miền Tây Hoa Kỳ) công nhận
đầy đủ từ năm 1956

viên
Công

a

Balbo

Vịnh San Diego

Khu trung tâm

Sinh Hoạt Trong Khu
Học Xá
K ý túc xá (sống trong khu học xá) 94% học
viên năm nhất và 44% tổng số học viên
sống trong khu học xá
1 0 khu nhà riêng biệt với các phong cách đa
dạng từ các phòng ở ghép đến các căn hộ
 ất nhiều câu lạc bộ giải trí và các lớp thể
R
dục, bao gồm một khu phức hợp thể thao
hiện đại, rộng rãi

Tìm hiểu thêm tại
SanDiego.edu/EnglishLanguageAcademy
(619) 260 - 8887 hoặc fax (619) 260 - 8833
Gọi miễn phí (888) 983 - 3976
englishacademy@sandiego.edu

English Language Academy
San Diego, California

Tại sao nên lựa chọn English
Language Academy tại University
of San Diego (Đại Học San Diego)?
Lựa chọn đi du học có thể là một trong những trải nghiệm khó khăn và đáng
thực hiện nhất trong thời đi học của học viên.
English Language Academy (ELA) - Học Viện Ngôn Ngữ Anh tọa lạc trong khu
học xá tuyệt đẹp của Đại Học San Diego, nổi tiếng bởi vẻ đẹp và kiến trúc cảm
hứng Phục Hưng Tây Bân Nha. Các lớp học được giảng dạy bởi các giáo viên
nhiệt tình và giàu kinh nghiệm. Các chương trình bao gồm: Tiếng Anh Chuyên
Sâu, Chuẩn Bị cho Kỳ Thi TOEFL (dành cho các học viên muốn vào các trường
đại học), Tiếng Anh để Phát Triển Sự Nghiệp, Tiếng Anh Tổng Quát với trọng
tâm là giao tiếp, TEFL (Giảng Dạy Tiếng Anh như Ngoại Ngữ), Sửa Giọng, các
chương trình được cá nhân hóa, và một Chương Trình Trẻ Em Quốc Tế Mùa Hè
(cho các học viên từ 13-17 tuổi).
Các nhân viên ELA tận tâm trong việc chuẩn bị hành trang để học viên thành
công trong các cộng đồng xã hội và học thuật, cũng như trong đời sống bên
ngoài trường đại học. Các nhân viên thân thiện và tận tâm sẽ ở bên để giúp đỡ
học viên trong việc lên kế hoạch học tập, vấn đề nơi ở, chuẩn bị visa, các hoạt
động xã hội, và các hoạt động trong khu học xá.

Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu - Intensive
English Language Program (IEP)

Chương Trình Đường Đến Đại Học San Diego/
Mời Học Có Điều Kiện

IEP giúp các học viên từ 18 tuổi phát triển và mở rộng các kỹ năng ngôn ngữ Anh trong các khóa
học được giảng dạy bởi các giáo viên có chuyên môn, dày dạn kinh nghiệm có bằng thạc sỹ và
những kỹ năng giảng dạy ngôn ngữ Anh chuyên sâu. Chương trình cung cấp:

Chương Trình Đường Đến Đại Học San Diego mang đến cho các sinh viên quốc tế đã được trang
bị về mặt học thuật một cơ hội để trở thành những sinh viên toàn thời gian được cấp bằng của
ĐH San Diego thông qua việc hoàn thành một chương trình học tiếng Anh và dự bị đại học.
Chương trình bao gồm:

 ác kỳ học 14 tuần (Mùa Thu/Mùa Xuân)
C
và 10 tuần (Mùa Hè)
Lịch học được cá nhân hóa

K hóa học khắt khe và đậm tính học thuật để
giúp các học viên chuẩn bị cho việc học đại
học tại Hoa Kỳ

Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu Ngắn Hạn Short Term Intensive English Program (IEP)
ELA cung cấp một phiên bản ngắn hạn hơn của Chương Trình Tiếng Anh chuyên sâu, với hai kỳ mỗi kỳ kéo dài 7 tuần vào Mùa Thu và Mùa Xuân, và hai kỳ - mỗi kỳ 5 tuần vào Mùa Hè.

Chương Trình Trẻ Em Quốc Tế Mùa Hè
Bắt đầu từ đầu tháng Bảy đến giữa tháng Tám, các học viên từ 13 đến 17 tuổi có một cơ hội độc
đáo để trải nghiệm đời sống trong trường đại học của Mỹ bằng cách sống trong khuôn viên đẹp
đẽ, an toàn của Đại Học San Diego, trong khi tham dự các lớp Tiếng Anh được giảng dạy bởi
các giáo viên từ Đại Học San Diego và thực hành các kỹ năng giao tiếp của mình trong suốt các
chuyến tham quan, các hoạt động thể thao và các sự kiện xã hội. Điểm nhấn của chương trình:
 ác lớp có quy mô nhỏ trung bình từ 8 đến
C
tối đa 10 học viên
 ột chương trình Ngôn Ngữ Anh chuyên
M
sâu với các Hội Thảo Văn Hóa các buổi chiều
để tăng cường các kỹ năng Tiếng Anh và tìm
hiểu về văn hóa Mỹ

 ác hoạt động tuyệt vời và các buổi tham
C
quan cả ngày ở Miền Nam California đầy
nắng

 ác chương trình ngôn ngữ Anh để phát triển
C
cá nhân hoặc sự nghiệp
 ác giáo viên có bằng thạc sỹ liên quan đến
C
giảng dạy ngôn ngữ Anh
 ác lớp học quy mô nhỏ với công nghệ
C
tiên tiến
 ác nhân viên dịch vụ học viên quốc tế giàu
C
kinh nghiệm
 hứng Nhận Thành Tích sau khi kết thúc thành
C
công khóa học này

 ọc ngôn ngữ thông qua giao tiếp, mang
H
lại thời gian thực hành nói tối đa cho các
học viên

 hương pháp tiếp cận hợp nhất các kỹ năng
P
mang đến một chương trình học dựa trên
chủ đề, khuyến khích các sinh viên nói tiếng
Anh nhiều nhất có thể

Chương Trình Tiếng Anh để Phát Triển Sự Nghiệp
Chương Trình Tiếng Anh để Phát Triển Sự Nghiệp được xây dựng hướng tới các học viên có ít nhất
một năm học hoặc một năm kinh nghiệm trong một ngành nghề nhất định, và trình độ tiếng
Anh ở mức tối thiểu là trung cấp. Chương trình cung cấp những trải nghiệm thực tiễn giá trị trong
một môi trường công việc nói Tiếng Anh chuyên nghiệp, cũng như hướng dẫn trong các lĩnh vực
thực tiễn của tiếng Anh đi làm. Các điểm nhấn bao gồm:
4 tuần giảng dạy ngôn ngữ Anh, bao gồm
các lớp được thiết kế chuyên biệt cho Tiếng
Anh trong công việc cho người đi làm
 ỗ trợ và hướng dẫn từ một Điều Phối Viên
H
Phát Triển Sự Nghiệp ELA

Một Thư Giới Thiệu từ một thành viên của
Học Viện Ngôn Ngữ Anh

Giảng Dạy Tiếng Anh như một Ngoại Ngữ - TEFL
(Teaching English as a Foreign Language)
TEFL là một chương trình lý thú và có yêu cầu cao dành cho các nhà sư phạm và các giáo viên
nhiệt huyết tìm kiếm các cơ hội nghề nghiệp để đến các quốc gia khác và tìm kiếm công việc
giảng dạy TEFL. Chương trình cung cấp:
 ướng dẫn các phương pháp giảng dạy
H
Tiếng Anh cho trẻ em và người lớn nói
Tiếng Anh không phải người bản địa, trong
các bối cảnh học thuật, công việc và ngành
nghề khác

 ột Chứng Chỉ TEFL sau hai tháng, 125 giờ
M
học và được chấp nhận toàn cầu
 ơ hội đăng ký công nhận Chứng Chỉ TEFL
C
để lấy chứng chỉ TESOL (Giảng Dạy Tiếng Anh
cho Người Nói Ngôn Ngữ Khác)

Sửa Giọng

Chương Trình Tiếng Anh Tổng Quát bốn tuần dành cho các học viên từ 18 tuổi muốn cải thiện
khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh. Chương trình chú trọng phát triển các kỹ năng giao tiếp để
sử dụng trong các ngữ cảnh như du lịch quốc tế và các tình huống xã hội, đồng thời xây dựng
vốn từ vựng và các thành ngữ hay dùng trong bối cảnh văn hóa Mỹ. Chương trình được thiết kế
để cung cấp:
4 tuần giảng dạy ngôn ngữ Anh

Một cơ hội nhập học đại học được cá nhân
hóa theo nhiều đánh giá khác nhau và được
giám sát chặt chẽ để bảo đảm thành công

Cải thiện điểm số TOEFL/IELTS cần thiết để
được mời tham dự một chương trình học
thuật của Mỹ

 gày bắt đầu linh hoạt với các lựa chọn 2,
N
3 hoặc 4 tuần

Chương Trình Tiếng Anh Tổng Quát

Các điểm nhấn:

Giảng dạy tiếng Anh chuyên sâu (1-3 tuần quyết định bởi thành tích học thuật)

T rải nghiệm làm tình nguyện (thực tập)
trong 6-8 tuần (tối thiểu 20 giờ mỗi tuần)
tại một công ty Mỹ, trong môi trường công
sở liên quan đến bằng cấp/kinh nghiệm
của học viên

Chương Trình Sửa Giọng được cá nhân hóa và cung cấp lịch học linh hoạt cho các cá nhân có
kỹ năng ngôn ngữ Anh trung và cao cấp, nhưng cần trợ giúp với cách phát âm hoặc giọng của
mình. Chương trình chỉ ra sự cần thiết của kỹ năng nói rõ ràng và hiệu quả trong mọi ngành nghề,
và ghi nhận rằng giọng nặng có thể ảnh hưởng đến khả năng hiểu của người khác. Học viên sẽ
được cung cấp:
 ột bản thu âm đầu khóa học để giúp xác
M
định các phần cần cải thiện khi nói
Một bản đánh giá sau khóa học

 hỉ ra các khác biệt trong lối nói khi so sánh
C
với Tiếng Anh Mỹ Tiêu Chuẩn, chú trọng đến
nhịp, ngữ điệu, trọng âm và độ cao

Chuẩn Bị cho Bài Thi TOEFL
Khóa học 6 tuần Chuẩn Bị cho Bài Thi TOEFL được xây dựng cho người nói Tiêng Anh không phải
là người bản địa đăng ký vào các trường cao đẳng hoặc đại học tại Mỹ và những người cần một
điểm số TOEFL nhất định để được nhận. Khóa học chú trọng đến:
 ác kỹ năng tham dự kỳ thi và các chiến lược
C
chuyên biệt cho bài thi TOEFL iBT
 ác kỹ năng học thuật cần thiết cho cả bài
C
thi TOEFL iBT và việc học tập ở đại học

Rất nhiều bài thi thực hành

