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Chương trình Anh ngữ 
ngắn hạn
Những tổ chức có nguyện vọng đưa sinh viên của mình 
đến MSU để giao lưu văn hóa và tiếng anh, có thể tham 
gia vào chương trình ngắn hạn của trung tâm đào tạo 
anh ngữ (CELP).
CELP: Center for English Language Programs

Điều chỉnh chương trình giảng dạy
Trung tâm sẽ tạo ra chương trình dành riêng cho học 
sinh của bạn, cho phép họ trải nghiệm văn hóa Mỹ trong 
một cộng đồng nhỏ và an toàn, nhưng không quá xa 
thành phố Minneapolis và St. Paul. Chương trình được 
đặt ra theo các nhu cầu của sinh viên bao gồm ngoại 
ngữ, nội dung văn hóa, và các chuyến tham quan mà 
sẽ mang lại nhiều lợi ích và sự hứng thú cho sinh viên. 
Cho dù là anh ngữ trong học tập, anh ngữ tổng quát hay 
anh ngữ chuyên ngành, trung tâm đào tạo anh ngữ cũng 
sẽ đáp ứng nhu cầu của học sinh, sinh viên. Sinh viên sẽ 
học tiếng anh 20 giờ/1 tuần, trong đó sẽ có những chủ 
đề về sở thích của học sinh và các ngành học mà sẽ giúp 
họ phát triển kĩ năng nói, nghe, đọc, viết và ngữ pháp.

Đại Sứ văn hóa và sự kiện xã hội
Ngoài các khóa học, sinh viên sẽ được làm việc trong 
các nhóm nhỏ với Đại sứ văn hóa. Đại sứ văn hóa là 
những sinh viên của MSU và thành viên cộng đồng. Đó 
là những người sẽ gặp gỡ các học sinh mỗi ngày trong 
các buổi dạy kèm, nơi mà kĩ năng tiếng Anh sẽ được rèn 
luyện thông qua các hoạt động vui chơi. Những nhóm 
nhỏ đó cũng sẽ dành ra thời gian để nghiên cứu về văn 
hóa nước Mỹ cũng như đất nước của họ. Nhiều chuyến 
tham quan sẽ được tổ chức cho học sinh, sinh viên 
những trải nghiệm trong cộng đồng như là sự kiện thể 
thao, chuyến đi đến Minneapolis, thăm viện bảo tàng, 
dự hòa nhạc, xem các vở kịch và nhiều hoạt động khác. 

Nhà ở và đưa đón tại sân bay
MSU sắp xếp nơi ở trong khuôn viên trường hoặc cùng 
những gia đình lân cận, sắp xếp đưa đón tại sân bay, 
và tập trung vào tìm hiểu các hoạt động văn hóa. Bạn 
và học sinh của bạn sẽ được trải nghiệm cuộc sống và 
văn hóa Mỹ một cách tốt nhất. Hãy đến và khám phá 
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về các văn hóa khác, cách làm việc với cộng đồng và hệ 
thống hỗ trợ giáo dục có sẵn trong khuôn viên trường. 

Tìm hiểu về văn hóa và hoạt đồng xã hội 
Khi trở thành học sinh chính quy, học sinh sẽ được giới 
thiệu về học tập và văn hóa tại trường Đại học Mỹ cũng 
như là kế hoạch để giúp họ thành công trong học tập. Đó 
cũng sẽ là cơ hội để tham gia vào các sự kiện và hoạt động 
trong trường. 

Học phí và lệ phí
Học phí và các lệ phí của chương trình Anh ngữ chuyên 
sâu phù hợp. Không như các trường Đại học khác, học 
sinh IEP cũng như tất cả du học sinh tại MSU sẽ trả 
học phí bằng với các học sinh trong vùng. Thông qua 
Cultural Contribution Scholarship (học bổng dành cho 
du học sinh), học sinh của chuơng trình IEP ở các trình 
độ sẽ được hỗ trợ học phí lên đến hơn $7000 mỗi năm.

> Chi phí dự tính (1 học kì, 16 tuần)

a.  Học phí 
    Trình độ nâng cao                                   $4,947
    Trình độ cao trung, trung bình và sơ cấp              $4,560
b.  Chương trình anh ngữ chuyên sâu                          $500
c.  Kí túc xá và ăn uống             $4,215
d.  Bảo hiểm y tế          $700
e.  Chi phí khác                                                         $1,200
Tổng cộng cho 1 học kì: 
              Trình độ nâng cao                                 $11,562
              Trình độ cao trung, trung bình và sơ cấp  $11,175

Ghi chú: các lệ phí trên chỉ là ước lượng và có thể sẽ 
thay đổi. Học phí và lệ phí trên được đưa ra dựa vào tỉ lệ 
của học kì đầu tiên năm 2018. Trung bình chi phí phòng 
ở và ăn uống được tính dựa trên tiêu chuẩn trong trường. 
Các lệ phí khác bao gồm tiền sách/dụng cụ học tập, vận 
chuyển, đỗ xe, giặt giũ và chi tiêu cá nhân; vé máy bay và 
phí visa chưa được bao gồm.

Hạn nộp đơn đăng kí

**Để nộp đơn đăng kí vào trường Minnesota State University Mankato và đăng kí chương trình anh ngữ chuyên sâu (IEP), 
tham khảo tại mnsu.edu/admissions/international/apply.html

> Cho học sinh đang sống ở ngoài nước Mỹ
 Hạn nộp ưu tiên Hạn cuối cùng
Học kì I  1/4 1/7
(Fall Term)
Học kì II 1/9 16/1
(Spring Term)

> Cho học sinh hiện đang sinh sống tại nước Mỹ 
 Hạn nộp ưu tiên Hạn cuối cùng
Học kì I 1/6 10/8 
(Fall Term)
Học kì II 1/11 23/12
(Spring Term)

INTENSIVE ENGLISH 
PROGRAM (IEP)
CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ 
CHUYÊN SÂU  
Học sinh tham gia vào khóa học này sẽ có cơ hội được nhận vào 
Minnesota State University (MSU), Mankato. Khóa học này sẽ tạo 
điều kiện cho bạn được phát triển khả năng Anh ngữ, học vấn, xã 
hội, giao tiếp đa văn hóa và giúp bạn đạt kết quả tốt trong ngành học 
của mình. Học sinh tham gia IEP cũng sẽ được nhận tín chỉ Đại học 
của những lớp đại cương bình thường. 
Học sinh hoàn thành các lớp nâng cao với điểm trung bình B+ và ít 
nhất đạt được B trong mỗi môn học sẽ được nhận vào trường như 
một học sinh chính thức.
Học sinh tham gia IEP cũng có thể được chính thức nhận vào trường 
nếu đạt được 500 điểm trở lên trong kì thi TOEFL (ITP) do chúng 
tôi tổ chức (hoặc đạt được 61 điểm trở lên trong kì thi TOEFL iBT 
hoặc 5.5 điểm trở lên trong kì thi IELTS).
Yêu cầu 
Chương trình IEP được mở cho học sinh đã hoàn thành chương trình 

trung học phổ thông và đạt được điểm:
• từ 20 đến 60 trong kì thi TOEFL iBT; hoặc 
• từ 330 đến 499 trong kì thi TOEFL PBT; hoặc
• từ 3.5 đến 5.0 trong kì thi IELTS.
Học kì: 
• Học kì mùa thu:16 tuần từ tháng 8 đến tháng 12
• Học kì mùa xuân: 16 tuần từ tháng 1 đến tháng 5
• Khóa học hè: 10 tuần từ tháng 6 đến tháng 8

TRÌNH ĐỘ VÀ KHÓA HỌC CỦA IEP
TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO
Học sinh sẽ được nhân thẳng vào trường sau khi hoàn thành chương 
trình nâng cao

TOEFL 
iBT
TOEFL 
PBT
IELTS

54-60
480-499
5.0

4 lớp anh ngữ 
- Đọc hiểu và từ vựng
- Viết
- Nghe và nói
- Ngữ pháp hoặc chủ đề đặc biệt

16 giờ/  
1 tuần

Lớp học đại cương 4 tín chỉ hoặc 
giờ/ 1 tuần*

TRÌNH ĐỘ CAO TRUNG

TOEFL 
iBT
TOEFL 
PBT
IELTS

47-53
455-479
4.5

5 lớp anh ngữ
- Đọc hiểu và từ vựng
- Kĩ năng viết
- Ngữ pháp
- Kĩ năng nghe và nói
- Chủ đề đặc biệt

20 giờ/  
1 tuần

*4 tín chỉ này sẽ được tính vào bằng cử nhân khi bạn được nhận vào 
chính thức.   

Hỗ trợ dạy kèm
Dạy kèm (một kèm một) sẽ được hỗ trợ trong khóa học 
này. Gia sư sẽ giúp học sinh IEP phát triển khả năng đọc 
hiểu bài giảng và nội dung bài học, viết luận văn, hoàn 
thành bài tập và chuẩn bị cho kì thi TOEFL. Gia sư cũng sẽ 
hỗ trợ phát triển kĩ năng phát âm, giải đáp những câu hỏi 

TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 

TOEFL 
iBT
TOEFL 
PBT
IELTS 

20-30
340-399
3.5

 5 lớp anh ngữ 
- Đọc hiểu và từ vựng
- Kĩ năng viết
- Ngữ pháp
- Kĩ năng nghe và nói
- Chủ đề đặc biệt

20 giờ/  
1 tuần

TRÌNH ĐỘ TRUNG BÌNH

TOEFL 
iBT
TOEFL 
PBT
IELTS

31-46
400-454
4.0

5 lớp anh ngữ 
- Đọc hiểu và từ vựng
- Kĩ năng viết
- Ngữ pháp
- Kĩ năng nghe và nói
- Chủ đề đặc biệt

20 giờ/  
1 tuần
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