
 
 

 
 

 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

 

Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế phối hợp với Atlantic Five-Star English trân trọng giới thiệu và thực hiện 

chương trình Atlatic IELTS University – NEU dành cho sinh viên Trường Đại học Kinh Tế Quốc (ĐHKTQD). 

 

 Atlantic IELTS University – NEU  
 

 100% GV nước ngoài chuyên dạy IELTS, dày dặn kinh nghiệm, đặc biệt phát triển kỹ năng khó 

 Luyện IELTS theo phương pháp tư duy: Học viên làm chủ kỹ năng và vận dụng vào kỳ thi IELTS 

 Ứng dụng công nghệ: Tối ưu hóa trải nghiệm học tập và khả năng tiếp thu 

 Quy mô lớp học nhỏ: Tối đa lợi ích cho mỗi học viên 

 Học viên được rèn luyện theo lộ trình riêng sau Placement Test   

 Áp dụng nhiều hình thức hỗ trợ: Thư viện điện tử của 5 sao Atlantic, GV nhận xét từng bài luyện tập 

 Thi thử IELTS sau mỗi khóa học 48 giờ (1/2 cấp độ)  

 

 Lợi ích dành riêng cho sinh viên, học viên tại NEU 
 

 

 Giảm 10% học phí cho năm học 2020 

 Khuyến học thêm 5% cho 20 học viên đăng ký đầu tiên 

 Tặng giáo trình học trị giá 385,000đ cho học viên khóa đầu tiên – khai giảng tháng 2/2020 

 Tặng voucher 2,000,000đ cho học viên xuất sắc nhất khóa khi đăng ký học khóa tiếp theo 

 Sinh viên không đạt kết quả đầu ra (căn cứ điểm thi IELTS chính thức) có cơ hội học lại 1 khóa  

miễn phí (*) 

(*) Học viên cần: 

o Hoàn thành tối thiểu đầy đủ 1 cấp độ (96 giờ học), 

o Tham gia thời gian học tối thiểu >90%, 

o Hoàn thành >90% bài tập, 

o Đăng ký kỳ thi IELTS chính thức. 

 

 Thông tin về các khóa học: 

 

 Thời gian khai giảng: Tháng 5 ─ 6 / 2020 

 Thời lượng:      96h (48h x 2 khóa) + 96h online 

 Giáo trình:        Cambridge - Mindset for IELTS 

 Học phí (sau khuyến học): 5,832,000đ/ khóa 48h 

 Thca gian khai giii :  Tháng 2/2020 

 Thời lượng:   96h (48h x 2 khóa) + 96h onli 

 Giáo trình:    Cambridge - Mindset for IELTS 

 Học phí (sau khuyến học): 121,500đ/h 

 

 

Thông tin chi tiết về khóa học xin vui lòng liên hệ: 
 

Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế 

 Địa chỉ: Nhà B2 – ĐH Kinh tế Quốc dân, Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 Điện thoại: 024-3.869.9389 / 024-3.869.1068 

 Website: trungtamngoaingukinhteneu.neu.edu.vn 

Khóa học Mục tiêu  

IELTS Cơ bản Từ A2 → B1 

IELTS Cấp độ 1 5.0 

IELTS Cấp độ 2 6.0+ 

 


