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 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

     TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 
  

Số: 17 /TB-TTNN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

             Khánh Hòa, ngày 29 tháng 9 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
V/v: Tổ chức các khóa học và thi lấy chứng chỉ Cambridge English. 

 

Căn cứ nhu cầu học tập, ứng dụng kỹ năng ngôn ngữ và đánh giá trình độ tiếng 

Anh đáp ứng chuẩn đầu vào và đầu ra của học viên cao học, nghiên cứu sinh. 

Trung tâm ngoại ngữ Đại học Nha Trang kính gửi đến Phòng Đào tạo sau Đại học 

và các Khoa/Viện trong trường thông tin về việc Tổ chức học và thi lấy chứng chỉ quốc 

tế Cambridge English các cấp độ B1 và B2. 

I. Đặc điểm khóa học và kỳ thi lấy chứng chỉ Cambridge English. 

I.1 Đặc điểm khóa học: 

- Giáo viên tận tâm với trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. 

- Học liệu chuẩn quốc tế, thiết kế hiện đại, công phu. 

- Hỗ trợ học viên học và thi tại Đại học Nha Trang 

- Học phí ưu đãi. 

- Sỉ số trong một lớp hạn chế để đảm bảo chất lượng. 

- Thời gian học linh hoạt (các buổi tối hàng tuần, ngày thứ 7,CN) 

I.2 Đặc điểm kỳ thi lấy chứng chỉ Cambridge English: 

- Bài thi bao gồm nhiều cấp độ khác nhau, được nghiên cứu và thiết kế bởi các 

chuyên gia đầu ngành trong Hội đồng Khảo thí của Đại học Cambridge để đảm bảo 

đánh giá đúng trình độ sử dụng ngôn ngữ theo khung chuẩn châu Âu CEFR. 

- Bài thi đánh giá toàn diện với 4 kỹ năng. 

- Chứng chỉ có giá trị lâu dài, được công nhận trong nước và quốc tế. 

- Thi trong vòng 1 ngày (sáng+ chiều) tại trường đại học Nha Trang. 

 

II. Thời lượng và kinh phí các khóa học ôn thi lấy chứng Cambridge English 
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II.1 Khóa học và luyện thi PET (B1) 

 

NỘI DUNG THỜI LƯỢNG THỜI GIAN HỌC LỆ PHÍ 

Học ôn 60 tiết 7 tuần, 3 buổi/tuần, 3 tiết/buổi 2.400.000 đ/60 tiết 

Luyện thi 60 tiết 7 tuần, 3 buổi/tuần, 3 tiết/buổi 3.000.000 đ/60 tiết 

Lệ phí thi   1.890.000 đ 

 

 

II.2 Khóa học và luyện thi FCE (B2) 

NỘI DUNG THỜI LƯỢNG THỜI GIAN HỌC LỆ PHÍ 

Học ôn 60 tiết 7 tuần, 3 buổi/tuần, 3 tiết/buổi 2.800.000đ/60 tiết 

Luyện thi 60 tiết 7 tuần, 3 buổi/tuần, 3 tiết/buổi 3.200.000đ/60 tiết 

Lệ phí thi   2.390.000đ 

 

III. Thông tin đăng ký khóa học 

Vui lòng đăng ký khóa học qua đường link sau: 

https://forms.gle/gcJQSg7zaQXuCzrx7 

 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: 

  Văn phòng TTNN, P.308, Tầng 3, Nhà Đa năng,  02 Tôn Thất Tùng.  

  Tel: 0258 627 2627 – Hotline: 0974099004 (Ms. Trâm) – 0905140245 (Ms. Khánh). 

   Email: ttnn@ntu.edu.vn 
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