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Chương trình này rất hay. Chúng tôi đang 
cải thiện tiếng Anh của chúng tôi và học 
hỏi về môi trường đại học. Trải nghiệm của 
tôi tại cơ sở của trường thì tuyệt vời! Đại 
Học Guelph có rất nhiều thứ để làm và để 
vui chơi. Các giáo sư giúp cho sinh viên rất 
nhiều và họ luôn khuyến khích chúng tôi trở 
thành những sinh viên giỏi hơn.
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CÁCH THỨC NHƯ THẾ NÀO
Hoàn tất năm khóa học (5 x 0.5 tín chỉ) hướng đến việc lấy văn bằng chỉ trong ba học kỳ. Bắt 
đầu chương trình lấy văn bằng toàn thời gian của quý vị trong học kỳ thứ tư của quý vị.

 �  HỌC KỲ 1 (mùa thu): Các khóa học EL Pathway* + 1 x 0.5 khóa tín chỉ văn bằng

 � HỌC KỲ 2 (mùa đông): Các khóa học EL Pathway* + 2 x 0.5 khóa tín chỉ văn bằng

 � HỌC KỲ 3 (mùa hè): Các khóa học EL Pathway* + 2 x 0.5 khóa tín chỉ văn bằng

 � HỌC KỲ 4 (mùa thu): Bắt đầu chương trình văn bằng toàn thời gian của quý vị
*Các khóa học EL Pathway chú trọng về văn phạm, nói, lắng nghe, đọc và viết, và được thiết kế để giúp quý vị đạt 
được các kỹ năng ngôn ngữ được yêu cầu để thành công trong chương trình lấy văn bằng của quý vị.

SỰ HỖ TRỢ CÓ SẴN
Các giảng viên tiếng Anh kinh nghiệm và 
thành phần giáo sư của trường sẽ hướng 
dẫn việc học của quý vị.

Ngoài ra, các giáo viên dạy kèm về đàm 
thoại, những người bạn nói tiếng Anh, và 
các nhóm hỗ trợ học tập hiện diện nơi đây 
để hỗ trợ cho sự thành công về học thuật 
của quý vị.

MÔI TRƯỜNG ĐỂ HỌC TIẾNG 
ANH

 �  Sống tại cơ sở của trường trong một 
môi trường sống và học hỏi được hỗ 
trợ

 � Tạo lập mạng lưới những người bạn 
Canada của quý vị

 � Phát triển các kỹ năng Anh ngữ thật 
sự

CÁC CHƯƠNG TRÌNH LẤY VĂN BẰNG
Tiết kiệm thời gian. Hoàn tất các khóa học tiếng 
Anh của quý vị đồng thời hoàn tất các khóa học
để lấy văn bằng cho các chương trình sau đây:
Khoa học địa chất & Địa chất
• Cử nhân nghệ thuật - tất cả các chương trình
• Cử nhân Thương mại - chưa Xác Định
• Cử nhân Khoa học -tất cả các chương trình
• Cử nhân quản lý tài nguyên sinh học

-tất cả các chương trình
• Cử nhân Khoa học Môi trườn

-tất cả các chương trình
Con đường này tiết kiệm thời gian cho quý vị bằng 
cách cho phép quý vị hoàn tất các khóa học để lấy 
văn bằng trong lúc quý vị đang hoàn tất các khóa 
học Anh ngữ của mình. Chỉ nhập học vào mùa thu 
mà thôi.

CÁC TIÊU CHUẨN ĐÒI HỎI ĐỂ 
ĐƯỢC THU NHẬN

 � IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 56 hoặc 
tương đương

 � Các tiêu chuẩn đòi hỏi để được thu 
nhận vào học bậc cử nhân (ngoại trừ 
đòi hỏi về Trình Độ Thông Thạo Anh 
Ngữ)

HÃY BẮT ĐẦU VIỆC LẤY VĂN 
BẰNG ĐẠI HỌC GUELPH CỦA 
QUÝ VỊ TRONG LÚC QUÝ VỊ 
ĐANG HỌC TIẾNG ANH
Kết hợp các khóa học Anh ngữ với việc 
chọn các môn học có tín chỉ để được cấp 
bằng là một sự lựa chọn linh động để bảo 
đảm được nhận vào nhiều chương trình 
lấy văn bằng tại Đại Học Guelph.




