
Sinh viên sẽ cần đạt điểm IELTS (Học
Thuật) tối thiểu là 5.5 để được cấp Visa và
Nhập Cảnh vào Anh Quốc, và tối thiểu 4.0
với mỗi điểm thành phần.

Chương trình có ba chuyên ngành, cho
phép chuyển tiếp thẳng vào bậc đại học
của Đại Học Cardiff, đó là 

•  Kinh Doanh

•  Kỹ Thuật

•  Khoa Học Sức Khoẻ & Đời Sống

Sinh viên cũng có thể đăng ký các khoá
học khác tại Đại Học Cardiff, bao gồm cả
Báo Chí và Truyền Thông và sẽ nhận
được tư vấn và hỗ trợ từ văn phòng của
Chương Trình Dự Bị Quốc Tế.

Sinh viên sẽ kết hợp các học phần Tiếng
Anh và kỹ năng học tập với các học phần
theo môn học cụ thể trên cơ sở từng
trường chuyên ngành.

Trường có cấp học bổng giảm học phí cho
Chương Trình Dự Bị Quốc Tế.

www.cardiff.ac.uk/ifp

Thành phố Cardiff
Thành phố Cardiff là một thành phố nhỏ,
nhiều cây xanh và tràn đầy sức sống chỉ
cách London hai giờ đồng hồ, và có tiếng là
một thành phố an toàn, thân thiện và mức
sống dễ chịu. Là một thành phố thủ phủ,
Cardiff có một hệ thống đa dạng các cửa
hiệu, nhà hàng, nhà hát và viện bảo tàng,
cũng như thường xuyên đăng cai các sự
kiện thể thao lớn, các chuyến lưu diễn hoà
nhạc ở sân vận động, và các lễ hội văn hoá
quốc tế.

Cardiff là một trong những thành phố đại
học của Anh Quốc có chi phí sinh hoạt rẻ
nhất.

Cardiff từng là một trong những thành phố
đa văn hóa đầu tiên của Anh Quốc và ước
tính có tới 94 ngôn ngữ được sử dụng tại
đây. Thành phố này có hàng loạt các nhà
hàng và siêu thị quốc tế, vì vậy nếu bạn
muốn thử một món ăn mới hay nấu một
món truyền thống thì bạn đều có rất nhiều
lựa chọn phù hợp với ngân sách của mình!
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Trường Đại Học Cardiff – 
Các khóa học & địa điểm
TRƯỜNG NGHỆ THUẬT,
KHOA HỌC XÃ HỘI &
NHÂN VĂN
Kinh Doanh*
Anh Ngữ, Truyền Thông &
Triết Học 
Lịch Sử, Khảo Cổ Học &
Tôn Giáo 
Báo Chí, Truyền Thông &
Nghiên Cứu Văn Hóa*
Luật 
Ngôn Ngữ Hiện Đại 
Âm Nhạc
Quy Hoạch & Địa Lý*
Chính Trị & Quan Hệ
Quốc Tế 
Khoa Học Xã Hội
Welsh 

TRƯỜNG KHOA HỌC
TỰ NHIÊN & KỸ THUẬT 
Kiến Trúc*
Hóa Học
Khoa Học Máy Tính & Tin
Học
Khoa Học Trái Đất & Đại
Dương*
Kỹ Thuật 
Toán Học
Vật Lý & Thiên Văn Học

TRƯỜNG Y SINH &
KHOA HỌC ĐỜI SỐNG 
Sinh Học
Nha Khoa
Khoa Học Chăm Sóc Sức
Khỏe 
Y Khoa*
Thị Lực & Nhãn Khoa 
Dược Khoa & Khoa Học
Dược*
Giáo Dục Y Khoa & Nha
Khoa Sau Đại Học
Tâm Lý Học

*Xếp Hạng Top 5 tại Anh
Quốc

Cardiff là một trường đại học truyền thống nằm tại thành phố
thủ phủ trẻ tuổi và sôi động, chỉ cách London 2 giờ đồng hồ.
Thành phố này là nơi thường xuyên tổ chức các sự kiện thể
thao lớn, với sự tham gia của những đội tuyển bóng đá và
bóng bầu dục quốc gia thi đấu ở trình độ đỉnh cao, và có một
sân khấu ca nhạc hiện đại, đã từng đón Madonna, One
Direction và Rihanna đến biểu diễn trong những năm gần đây.

Du Học tại Đại
Học Cardiff www.cardiff.ac.uk/elt/efus



Chương Trình Anh Ngữ Để Học
Đại Học
Chương Trình Anh Ngữ Để Học Đại Học là
một khoá học toàn thời gian về Tiếng Anh
Học Thuật tại trường Đại học Cardiff dành
cho sinh viên quốc tế cần nâng cao trình độ
Tiếng Anh và trải nghiệm văn hóa học đại
học tại Vương Quốc Anh. 

Chương trình này diễn ra từ tháng Chín
đến tháng Sáu, với các thời điểm khai
giảng vào tháng Chín, tháng Một và tháng
Tư/tháng Năm, để các sinh viên có thể
tham gia chương trình học tại những thời
điểm phù hợp nhất với trình độ Tiếng Anh
của họ.

Nội dung của Chương trình bao gồm Cách
Sử Dụng Tiếng Anh và các học phần về
Đọc, Viết, Nói và Nghe dành cho mục đích
học thuật, cũng như một học phần về Kỹ
Năng Học Tập từ tháng Chín đến tháng Ba
với những bài giảng về văn hóa Anh Quốc.

Những sinh viên đạt được điểm số thích
hợp trong các bài Kiểm Tra Đầu Ra có thể
tiếp tục học lên cao hơn tại trường Đại Học
Cardiff mà không cần phải thi lại IELTS
www.cardiff.ac.uk/efus/elt

Chương trình Dự Bị Quốc Tế

Chương trình Dự Bị Quốc Tế là một
chương trình học thuật toàn thời gian kéo
dài một năm tại trường Đại Học Cardiff
dành cho sinh viên cần thêm kỹ năng học
thuật và Tiếng Anh sau khi hoàn tất Trung
Học Phổ Thông với điểm số trung bình ít
nhất 7.0.

Là một thành phố nhỏ với dân số chủ yếu là sinh viên, Cardiff là nơi
dễ sinh sống và đi lại, nhưng cũng luôn có nhiều điều thú vị để làm.

Nếu bạn là một người hâm mộ các
chương trình của BBC như Dr Who hoặc
Sherlock thì chắc hẳn bạn đã thấy Cardiff:
Các chương trình truyền hình ăn khách
này thường được quay trong khu học xá
trường chúng tôi!

Trường được thành lập năm 1883 và liên
tục chú trọng vào việc cung cấp một hệ
thống giáo dục nghiên cứu chất lượng cao
và từng nhận được những giải thưởng
danh giá. Là một trong số 24 trường đại học
hàng đầu Anh Quốc thuộc nhóm Russell
Group ưu tú, các học viện và các nhà khoa
học hàng đầu thế giới của chúng tôi đã
mang về nhiều giải thưởng và tài trợ từ
những tổ chức quốc tế nổi tiếng.

Với nhân viên và sinh viên từ hơn 120 quốc
gia, các sinh viên quốc tế gia nhập một
cộng đồng học thuật toàn cầu sôi động và
hưởng nhiều lợi ích từ cơ sở vật chất và
nguồn tài nguyên tuyệt vời

Chuẩn bị học đại học tại Anh Quốc
Trường đại học Cardiff cung cấp Chương
Trình Anh Ngữ Để Học Đại Học dành cho
những sinh viên cần nâng cao các kỹ năng
Anh Ngữ trước khi học đại học, và Chương
Trình Dự Bị Quốc Tế cho những học sinh
vừa Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học và
cần hoàn tất một chương trình dự bị trước
khi bắt đầu học đại học.

ĐIểM ĐầU VàO Và THỜI GIAN 

IELTS 4.0 tháng Chín

IELTS 4.5 tháng Một

IELTS 5.0 tháng Tư/tháng Năm

*điểm tối thiểu 4.0 đối với mỗi điểm
thành phần

**Sinh viên sẽ phải thi IELTS (Học
Thuật) để xin Visa và Nhập Cảnh vào
Anh Quốc 

Môi trường học tập có sự 
tương trợ
Sinh viên các khóa học Anh Ngữ và dự bị
tại Cardiff được giáo viên giảng dạy ngay
tại khu học xá nhà trường. Có một chương
trình giới thiệu toàn diện bao gồm các sự
kiện thông tin và các hoạt động xã hội.

Sinh viên ghi danh vào tháng Chín được
đảm bảo nơi ở và mọi sinh viên đều có
quyền gia nhập Hội Sinh Viên, với một
quán bar, hộp đêm, phòng hòa nhạc và cả
một trạm truyền hình riêng. Hiện nay,

trường có hơn 100 cộng đồng sinh viên,
bao gồm cả điện ảnh, hùng biện, nhạc jazz
và thậm chí cả Harry Potter, cũng như hơn
60 câu lạc bộ thể thao ở nhiều trình độ
khác nhau.

Ngoài chương trình học tập bạn sẽ có
nhiều cơ hội để trải nghiệm những điều
mới, gặp gỡ những con người mới và tận
hưởng không khí thú vị trong khu học xá.

Học Cardiff


