KHÓA HỌC HÈ
Tại trường UWE Bristol
Đợt 1: 24/6 -7/7/2017 & Đợt 2: 18/8 – 31/8/2017
Đối tượng của khóa học?
Chỉ cần bạn quan tâm đến việc đi du học
hoặc đơn giản là muốn trải nghiệm cuộc
sống sinh viên tai Anh.

Học tập tại Anh
Bạn sẽ được học tại thành phố Bristol, một
thành phố sôi động và thú vị; chỉ mất 90
phút để đi từ London. Bristol – thành phố
đáng sống nhất nước Anh – là nơi tuyệt vời
để trải nghiệm mùa hè.

GRASP

Trải nghiệm những điều mới
Bằng cách tham gia vào các hoạt động học
tập và trải nghiệm xã hội qua các lớp học
tiếng Anh, kỹ năng thuyết trình và tìm hiểu
văn hóa Anh.
Tham quan những địa điểm nổi tiến nhất
nước Anh để thực sự cảm nhận được phong
cách sống của người Anh.

the opportunity to
1
reach your full potential

Khám phá UK
Trong suốt khóa học hè, sinh viên sẽ có cơ hội khám
phá Bristol cũng như các thành phố nổi tiếng khác ở
Anh như:
Khám phá Thành phố Di sản thế giới Bath
Tham quan các danh thắng như Tháp Đồng Hồ Big
Ben, Cung điện Buckingham và Harrods ở London
Đến thăm thành phố cổ nơi có các trường đại học và
cao đẳng cổ kính ở Oxford.

Và đặc biệt là tới thành phố năng động, sáng tạo và
thú vị nhất nước Anh – Bristol.

Ký túc xá
Sinh viên sẽ được ở phòng riêng trong ký túc xá,
đảm bảo an ninh 24/24. Mỗi phòng có phòng tắm
riêng. Các bữa ăn sẽ được phục vụ ngay tại căn tin
của trường.
Sinh viên sẽ được phép sử dụng các phòng gym, các
trang thiết bị tại tòa nhà của Hội sinh viên và các cơ
sở vật chất khác của trường. Khu học xá chính của
trường chỉ cách trung tâm thành phố Bristol 5
kilomet và có thể dễ dàng di chuyển bằng hệ thống
xe buýt.

Đi lại và visa
Tất cả các sinh viên sẽ phải xin visa để đến Anh
tham gia khóa học. Sinh viên cần tự mua vé máy
bay, bảo hiểm du lịch để bảo đảm cho chi phí y tế,
thất lạc đồ … nếu phát sinh.

Chi phí
Chi phí khóa học hè tại UWE Bristol (không
bao gồm vé máy bay, bảo hiểm, phí xin visa)
bao gồm học phí, chi phí di chuyển bằng ô tô,
giá vé thăm quan các địa điểm, kỳ nghỉ cuối
tuần ở London, chi phí ký túc xá và toàn bộ các
bữa ăn.
Chi phí trên không bao gồm tiền tiêu vặt cho
học sinh, mỗi sinh viên có thể mang theo £120
- £150 cho chi tiêu cá nhân.
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Khóa học hè 2017
Trường đại học Tây anh quốc
Tham gia khóa học hè tại Bristol sinh viên sẽ không chỉ học để nâng cao kỹ năng tiếng Anh, kỹ
năng thuyết trình và viết. Ngoài ra sinh viên sẽ được học thêm về văn hóa Anh cũng như được
trải nghiệm việc học thực tế tại trường đại học Anh như thế nào.
Đồng thời sinh viên sẽ được tham quan, khám phá các thành phố nổi tiếng của nước Anh như
Oxford, Bath và London.

Chương trình dự kiến:
Sinh viên sẽ đến vào Thứ bẩy hoặc Chủ nhật
Đón tại sân bay - Đưa học sinh về trường UWE, thành phố Bristol
Tuần 1:
Thứ hai
 Chào mừng và giới thiêu
 Tham quan trường
 Tiệc chào mừng
 Thăm nhà thờ Bristol, bảo tàng và một số địa điểm – từ 2-5 giờ chiều
Thứ ba
 Tiếng Anh và phát triển các kỹ năng tiếng Anh
 Lịch sử và văn hóa Anh: thành phố cổ Bath
Thứ tư
 Sáng: Tham quan và tìm hiểu thành phố Gloucester và các nhà thờ nổi tiếng, nơi bộ phim
Harry Porter lấy bối cảnh cho phần 2 & 3
 Chiều: Tham quan và tìm hiểu thành phố cổ Bath – di sản văn hóa thế giới – với các địa
điểm nổi tiếng như Royal Crescent, Khu Circus và Tu viện Bath
Thứ năm
 Tiếng Anh và phát triển các kỹ năng tiếng Anh
 Tham quan Trung tâm thương mại Cribbs Causeway, Bristol ( buổi chiều )
Thứ sáu
 Lịch sử và văn hóa Anh: Luân Đôn
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 Tiếng Anh và phát triển các kỹ năng tiếng Anh
Thứ bảy
 Tham quan và tìm thiểu London – xuất phát lúc 8:00 sáng, học sinh sẽ có những trải
nghiệm và chuyến tham quan thú vị cho kỳ nghỉ cuối tuần tại London. Tham quan và mua
sắm tại phố Oxford, chợ Camden Town, cũng như các Bảo tàng và triển lãm nổi tiếng
London. Ăn tối tại London và tham quan tháp ánh sáng London Eye
Tuần 2:
Thứ hai
 Dạy kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh
 Tham quan các khoa đào tạo của trường UWE
Thứ ba
 Tiếng Anh và phát triển các kỹ năng tiếng Anh
 Lịch sử và văn hóa Anh: thành phố Oxford
Thứ tư
 Tham quan và tìm hiểu thành phố Oxford, đại học Oxford – trường đại học lâu đời nhất
nước Anh - cả ngày.
Thứ năm
 Tiếng Anh và phát triển các kỹ năng tiếng Anh.
 Tham quan Lễ hội Khinh khí cầu Bristol – Lễ hội Khinh khí cầu lớn nhất Châu Âu ( hoạt
động ngoại khóa vào buổi tối )
 (Chương trình này chỉ dành cho sinh viên tham dự khóa học hè đợt 2 từ 31/7 -11/08/2017)
Thứ sáu
 Học viên thuyết trình bằng tiếng Anh
 Trao bằng và liên hoan tổng kết
Thứ bảy


Học sinh sẽ được đưa từ ký túc xá UWE Bristol đến sân bay.

Hạn chót đăng ký đợt 1: 10/5/2017, hạn chót đăng ký đợt 2: 1/7/2017
Đăng ký tham gia:
Phòng Đào tạo Đại học (O2.708) (Mr.Trí)
Điện thoại: 37244270 – Số nội bộ: 3885
Email: nhtri@hcmiu.edu.vn
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