THÔNG BÁO KHAI GIẢNG
Luyện thi cấp tốc và tổ chức thi chứng chỉ TOEIC
Chứng chỉ TOEIC (Test Of English For International Communication) không chỉ là một chứng chỉ tiếng
Anh quốc tế về giao tiếp dành cho người đi làm, chứng nhận khả năng sử dụng tiếng Anh một cách hiệu
quá trong môi trường làm việc, mà còn là 1 chứng chỉ quan trọng để bạn có thể tự tin tham gia các khóa
học chuyên sâu, nâng cao đòi hỏi trình độ tiếng Anh đầu vào.
Chương trình luyện thi TOEIC cấp tốc tại IEC:
CẤP ĐỘ

KHAI GIẢNG

THI CUỐI KHÓA

THỜI GIAN HỌC

HỌC PHÍ

TOEIC
450-600

28/07/2012

08/09/2012

80 tiết/ khóa học
(từ 18:00 – 20:00, các tối
từ T2 đến T6)

2.500.000đ/khóa**

**: Học phí trên đã bao gồm tài liệu học tập
Ưu điểm của khoá học:
-

Học viên được kiểm tra trình đ ộ đầu vào để được xếp lớp phù hợp với khả năng và số điểm
mong muốn của học viên.

-

Trong thời gian ngắn nhất học viên được củng cố, nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh và
nắm chắc các kỹ năng trong làm bài thi TOEIC nhằm giúp học viên đạt được điểm số cao nhất
trong kỳ thi TOEIC

-

Học viên có cơ hội tiếp cận một chương trình ti ếng Anh chất lượng cao và phương pháp luyện
thi chuẩn quốc tế.

-

Tất cả giảng viên của chương trình đ ều là giảng viên giỏi, có trình đ ộ sư phạm và kinh nghiệm
luyện thi TOEIC lâu năm, đã trải qua các kỳ thi quốc tế về TOEIC, TOEFL và IELTS, và các khóa
bồi dưỡng về phương pháp luyện thi TOEIC của IIG Việt Nam (đơn vị duy nhất được Viện khảo
thí Giáo dục Hoa Kỳ - ETS chỉ định triển khai chương trình TOEIC tại Việt Nam)

Đặc biệt: Học viên được dự thi chương trình TOEIC quốc tế ngay tại Trường, dự kiến ngày
10/09/2012

LỆ PHÍ THI
29 USD/bài thi (đối với thí sinh tham gia khóa học luyện thi TOEIC cấp tốc tại IEC)
35 USD/bài thi (đối với các đối tượng khác)

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI
-

Giảm 8% học phí toàn khóa học cho học viên là sinh viên, học viên cao học, giảng viên, cán bộ
công nhân viên Trường Đại học Giao thông Vận tải Tp.HCM
Giảm 5% cho 5 học viên đăng ký đầu tiên.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Trung tâm Đào tạo và HTQT (IEC) - Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM
Lầu 1, Nhà A, Số 2, Đường D3, Văn Thánh Bắc, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.
Hotline: (08) 3898.2977 / 0948 166 230
Website: www.iec-ut.edu.vn / Email: iec@hcmutrans.edu.vn

