
 

 

TẬP ĐOÀN GIÁO DỤ  IN O   N  Q    

(www.intostudy.com)   

 

INTO là tổ chức giáo dục hợp tác với 11 trường Đại học 

danh tiếng Vương Quốc Anh: City University London, 

Exeter, Newcastle, Manchester, East Anglia, 

Manchester Metropolitan, Glasgow Caledonian, Queen Belfast, Gloucestershire, 

Stirling và St George’s  niversity. Tiêu chuẩn học thuật được thiết kế bởi các 

trường đại học và thực hiện theo tiến trình đảm bảo sau khi kết thúc khóa học sinh 

viên được nhập học chương trình đại học tại các trường đại học này. Chương trình học 

bao gồm kiến thức chuyên nghành, tiếng Anh, kỹ năng học tập giúp sinh viên được 

chuẩn bị tốt nhất cho các khóa học đại học hoặc thạc sĩ. 

INTO đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao cho sinh viên quốc tế từ lần tư vấn 

đầu tiên đến khi hoàn tất khóa học tại INTO. INTO là thành phần của trường đại học 

và do trường đại học quản lý và dành cho sinh viên quốc tế, đưa ra các tiêu chuẩn chất 

lượng mới và cao hơn nhằm chuẩn bị cho sinh viên học lên đại học và sau đại học tại 

Anh Quốc. 

Đến với INTO, các em sinh viên được học tập trong một môi trường hết sức 

thuận lợi với sĩ số lớp học nhỏ, được học tập ngay tại khuôn viên trường đại học. Tất 

cả các trường này đều nằm trong top 20 trường Đại học xuất sắc của Anh Quốc. Các 

khóa học Dự bị đại học tại  INTO có học phí vừa phải và các cơ hội học bổng hấp 

dẫn. Hàng năm, INTO đón nhận nhiều sinh viên quốc tế xuất sắc đến từ khắp nơi trên 

thế giới, vì vậy nhà trường có dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc dành cho sinh viên quốc tế 

với chỗ ăn ở có chất lượng cao ngay tại trường. 

INTO mang đến cho các em sinh viên các khóa: Tiếng Anh, A-level, Dự bị 

Đại học, Năm 1 đại học, Dự bị Thạc sĩ với chất lượng cao. 
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INTO - TRƯỜNG PHỔ THÔNG ABBEY DLD  

(https://www.abbeycolleges.co.uk) 

 

Abbey DLD College là một trong những trường đào tạo dự bị đại học hàng đầu 

Vương quốc Anh. Trường có bề dày thành tích là một trong số những trường có 

truyền thống đào tạo chất lượng cao nhất của nước Anh. Học ở Abbey DLD, học sinh 

được trang bị vốn kiến thức phong phú, bổ ích và là nền tảng giúp các em vững vàng 

bước vào ngưỡng cửa đại học.Trường có 3 cơ sở tại London, Cambridge, và 

Manchester với quy mô lớp học nhỏ, trung bình 5- 9 học sinh, môi trường học tập 

thân thiện và học sinh có điều kiện tiếp cân tối đa với nền văn minh nhất thế giới. Đặc 

biệt, trường có chương trình luyện thi vào Đại học Oxford và Cambridge (Oxbridge 

Preparation programme). 

Hãy tham gia với hệ thống các trường Abbey DLD College trên lộ trình học thuât đầy 

thú vị và thử thách mà ở đó trường sẽ hổ trợ các em, thử thách các em và khuyến 

khích các em. Trên tất cả, nhà trường sẽ đảm bảo rằng các em sẽ đạt được mục tiêu 

của mình và tạo cơ hội học tập tốt nhất cho các em ở một quốc gia mà nơi đó giáo dục 

mang lại giá trị suốt đời. 

Hệ thống các trường Abbey DLD College cung cấp nhiều chương trình chất lượng cao 

để chuẩn bị cho học sinh đậu vào các trường Đại học danh tiếng nhất của Anh. Các 

khóa học của trường bao gồm các khóa phổ thông (GCSE), Dự bị quốc tế A Level và 

chương trình Dư bị Đại học 1 năm (Foundation). 

Trong năm 2016, 99% sinh viên Việt Nam tốt nghiệp chương trình Alevel, trong đó 

48% đạt điểm A* -A, 44% học sinh của Abbey DLD đã được nhận vào học tại các 

trường Đại học thuộc Russell Group trong đó nhiều học sinh được nhận vào các 

trường đại học danh tiếng như: Cambridge, Oxford, LSE, Imperial, UCL, Warwick… 
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Trường cung cấp các khóa học tiếng Anh, phổ thông GCSE dành cho học sinh từ 14 – 

16 tuổi và Dự bị quốc tế A level dành cho học sinh trên 16 tuổi và Dự bị Đại học 

Foundation dành cho HS trên 17 tuổi. 

1. DLD College London 

Được thành lập từ năm 1931, DLD College London là cơ sở lâu đời nhất của Abbey 

DLD, với khu học xá tại Westminster Bridge Road, đối diện tòa nhà Quốc hội Anh, 

ngay tại trung tâm thủ đô London. Học sinh sẽ được học tập và ăn ở ngay tại khu học 

xá của trường – một trong những khu học xá hiện đại nhất hiện nay của Anh quốc. 

Hiện nay trường có 430 học sinh, theo học các khóa GCSE, Alevel. Là thành viên của 

Alpha Plus Group, DLD College London luôn đảm bảo chất lượng đào tạo, trang bị 

cho học sinh kiến thức vững vàng để được nhận vào các trường Đại học danh tiếng 

hàng đầu Anh Quốc và thế giới. Đây là niềm tự hào của Abbey DLD ngay từ những 

ngày đầu thành lập. 

Năm 2016, 98% học sinh vượt qua kì thi A level,  38% học sinh A level của DLD 

London đạt điểm A* A, 63% hoc sinh A level đạt điểm A*-B. 100% học sinh vượt 

qua kì thi GCSE, trong đó 41* đạt điểm A*-B, 65% đạt điểm A*-C. 

2.  Abbey College Cambridge 

Thành lập năm 1994, Abbey Cambridge đang là 1 trong những trung tâm đào tạo HS 

Phổ thông và dự bị đại học chất lượng cao nhất Vương Quốc Anh. Các em HS sau khi 

hoàn thành khóa học tại đây đều hài lòng  và tự hào về những gì mình được tiếp thu. 

Đặc biệt, Abbey Camb cung cấp các khóa học chuẩn bị cho học sinh vào học Đại học 

Cambridge, Oxford, đặc biệt là chuyên ngành Y khoa, Nha khoa, Kinh tế. Đến năm 

1996, Abbey Cambridge đã mở rộng chương trình, lĩnh vực đào tạo với nhiều chuyên 

ngành đa dạng. Trong 8 năm qua, Abbey Cambridge đã giúp 45 học sinh được nhận 

vào học tại Đại học Cambridge, Oxford, hơn 67 học sinh được nhận vào học các khóa 

Y khoa, Nha khoa, Luật.  

Năm 2016, 61% học sinh A level của Abbey Cambridge đạt điểm A* - A, 31% hoc 

sinh GCSE đạt điểm A* - A. 

3.  Abbey College Manchester 



 

 

Được thành lập năm 1990, đến nay Abbey Manchester có 220 học sinh, trong đó 60% 

học sinh là người Anh. Với cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại, sĩ số lớp học nhỏ, đội 

ngũ giáo viên nhiệt tình dày dặn kinh nghiệm, Abbey Manchester luôn làm hài lòng 

kể cả những phụ huynh khó tính nhất, giúp học sinh phát huy tối đa khả năng, tự tin 

bước vào ngưỡng cửa Đại học. 

Năm 2016, 43% học sinh A level của Abbey Manchester đạt điểm A* - A, 67% đạt 

điểm A*-B. 53% hoc sinh GCSE đạt điểm A* - B. 

4. K         è  i ng  n  

 DLD College 

London 

Abbey College 

Cambridge 

Abbey College 

Manchester 

Học phí £8.000 £8.000  

 

5. Khóa GCSE 

 DLD College London Abbey College 

Cambridge 

Abbey College 

Manchester 

Học phí £29,000 £29,000 

£25,000 

£23,000 

£19,500 

£15,000 

 

6.  K    D     qu   t   -Level 

 
DLD College London 

Abbey College 

Cambridge 

Abbey College 

Manchester 

Yêu cầu IELTS 5.0 

IELTS 6.5 (Chỉ áp dụng 

nếu học sinh đã hoàn 

thành A-levels trước đó 

hoặc có nguyện vọng thi 

lại một môn học) 

IELTS 5.5 IELTS 5.0 (Alevel 

2 năm) 

IELTS 5.5 (Alevel 

18 tháng) 



 

 

Học phí Chương trình A-Level hai 

năm £29.000 

Chương trình A-Level 18 

tháng £25.000 

Chương trình A-Level 

hai năm £29.000 

Chương trình A-Level 

18 tháng £25.000  

Năm 12 - £12.750 

 

Năm 13 - £12.750 

 

7. Khóa Foundation 

 
DLD London Abbey Cambridge Abbey Manchester 

Chuyên ngành 

Kinh doanh, Âm nhạc, 

Nghệ thuật 

Kế toán, Kinh doanh, 

Kỹ thuật, Khoa học, 

Dược 

Kinh doanh, Nghệ 

thuật sáng tạo, Kỹ 

sư, Nhân văn, Dược, 

Khoa học 

Yêu cầu IELTS 5.0 IELTS 5.0 IELTS 4.0 – 6.0  

Tùy chuyên ngành 

Học phí 

£29.000/năm £29.000/năm 

£23,000/năm 

£19,500/năm 

£15,000/năm 

Tùy khóa 

 


