
   
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM   
CHI NHÁNH 2 
_________________________   

Hóa đơn số: _______________ 
(Do Nhân viên ghi danh ghi)                               

 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 
HỌC CHƯƠNG TRÌNH 

      
KHÓA ___________ KHAI GIẢNG _____ /2016 

  
Anh/Chị vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau để Trung tâm làm tốt công tác tổ chức 
khóa học và đảm bảo kết quả tốt nhất cho anh/chị. 
1. Họ và tên : ____________________________________________  
2. Ngày tháng năm sinh : _______ /_______ /__________ 
3. Điện thoại : ________________________________ 
4. Email : _______________________________________ 
5. Địa chỉ liên hệ : ___________________________________________________________________ 
6. Trình độ tiếng Anh : ______________________________________________________ 
7. Điểm thi đầu vào1 : _______________ 
8. Đối tượng đăng ký :  Học sinh  Sinh viên trường  ______________________________ 

 :  Đi làm  TNGV/CBĐHSP  Học viên cũ khóa_______ 
9. Đăng ký học lớp : (Anh/Chị vui lòng đánh dấu X vào ô tương ứng)   
 (Xin xem kỹ các thông tin liên quan ở mặt sau và Brochure chương trình trước khi đăng ký.)   

CẤP ĐỘ  (Từ 7:45 đến 11:00)  (Từ 17:45 đến 21:00) 
SÁNG 2-4-6 SÁNG 3-5-7   TỐI 2-4-6 TỐI 3-5-7    

TOEIC 1     
TOEIC 2     
TOEIC 3     
TOEIC 4     
TOEIC INTENSIVE     

 
Tôi đã đọc và hiểu các thông tin liên quan ở mặt sau Phiếu đăng ký này và xin đăng ký 
lớp học đã chọn như trên.                                          
 TP.HCM, Ngày ___ tháng ___ năm 2016 

Học viên ký tên 
 

 
 
 

 

1 Anh/Chị có thể đăng ký thi TOEIC Placement Test để xác định trình độ của mình. 

Áp dụng từ 02/2016 

                                                 



   
CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI TOEIC 

(Áp dụng từ tháng 02/2016) 
 

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH:  Có 5 cấp lớp TOEIC như sau: 

Cấp lớp Ký hiệu 
TKB 

Trình độ đầu vào 
(Đã hoàn thành) 

Thời 
gian học Số tiết Mục tiêu 

(đầu ra) 
TOEIC 1 TC-1 TOEIC 300+/CEF-A2/IELTS 3.0+ 8 tuần  96 tiết2 400+ 
TOEIC 2 TC-2 TOEIC 400+/CEF-A2/IELTS 3.5+ 8 tuần  96 tiết 500+ 
TOEIC 3 TC-3 TOEIC 500+/CEF-A2-B1/IELTS 4.0+ 8 tuần  96 tiết 600+ 
TOEIC 4 TC-4 TOEIC 600+/CEF-B1/IELTS 4.5+ 8 tuần  96 tiết 700+ 
TOEIC 
INTENSIVE  TC-INT TOEIC 700+/CEF-B1-B2/IELTS 5.0+ 8 tuần  96 tiết 800+ 

 
2. TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH 

• Thời lượng của mỗi cấp lớp TOEIC là 8 tuần (12 tiết/tuần). 
• Đầu mỗi khóa học Trung tâm tổ chức Thi đầu vào (TOEIC Placement Test) để học 

viên xác định trình độ và chọn lớp. 
• Cuối mỗi khóa học Trung tâm tổ chức Thi cuối khóa (bài thi theo đúng dạng thức 

TOEIC) để đánh giá kết quả học tập. 
• TOEIC-INTENSIVE là khóa học nâng cao, chuyên thực hành bài thi TOEIC. Mỗi tuần 

học viên làm đủ hai Practice test. Học viên được báo điểm và sửa bài ngay trong tuần. 
• Phòng máy lạnh và được trang bị hiện đại (máy vi tính và máy chiếu LCD, v.v…) 

3. HỌC PHÍ 
• Xin tham khảo tại Phòng ghi danh hoặc trên website http://www.cn2sp.edu.vn  
• Học phí các lớp TOEIC bao gồm giáo trình có bản quyền. 

4. QUY ĐỊNH GIẢM HỌC PHÍ 
• Giảm 5% học phí cho các đối tượng  

- Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng có Thẻ sinh viên còn hiệu lực 
- Học sinh trường THCS Lê Quý Đôn và THPT Lê Quý Đôn 
- Học viên đã học đủ một khóa 8 tuần (AVTQ, Nghe-Nói, Ngữ pháp, Luyện phát âm) 

và đăng ký lớp TOEIC tiếp theo trong vòng 8 tuần kể từ khi khóa học kết thúc. 
• Giảm 10% học phí cho các đối tượng  

- Học viên đã học đủ một khóa 8 tuần (TOEIC, AF, CEF, TOEFL-INT) và đăng ký lớp 
TOEIC tiếp theo trong vòng 8 tuần kể từ khi khóa học kết thúc.  

- Học viên đã học đủ một khóa 12 tuần (TOEFL, IELTS) và đăng ký lớp TOEIC tiếp 
theo trong vòng 12 tuần kể từ khi khóa học kết thúc. 

• Giảm 20% học phí cho các đối tượng 
- Học viên đã học đủ một khóa TOEIC và học lại chính cấp lớp đã học trong vòng 8 

tuần kể từ khi khóa học kết thúc. 
- Con, em ruột giáo viên, nhân viên Chi nhánh 2 
- Cán bộ hoặc con ruột cán bộ trường Đại học Sư phạm TP.HCM 

Ghi chú: Chỉ áp dụng một mức giảm (mức cao nhất) cho một học viên tại thời điểm ghi danh. 

5. QUY ĐỊNH BẢO LƯU   
 Thời hạn bảo lưu: không quá 8 tuần kể từ ngày văn phòng duyệt Đơn xin bảo lưu. 
 Học viên có thể chuyển tên phần học phí còn lại nếu bận việc riêng hoặc ốm đau, đi 

công tác xa v.v… nhưng Trung tâm sẽ không hoàn trả học phí hoặc một phần học 
phí vì bất cứ lý do gì nếu lớp học không bị giải tán.  

        CHI NHÁNH 2- TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ĐHSP       

2 Thời lượng của các cấp lớp TOEIC có thể ± 4 tiết tùy khóa, được nêu rõ vào đầu khóa. 
                                                 

http://www.cn2sp.edu.vn/

