
 

 

TẬP ĐOÀN GIÁO DỤ  INTO   N  QU   

(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 University. 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 ĐẠI HỌC EXETER  

(www.exeter.ac.uk) 

 

Đại học Exeter xếp hạng trong nhóm 9 trường Đại học xuất sắc nhất Anh Quốc và 

Top 1 UK về Tài chính, Kế  toán và Kinh tế. Top 6 UK về Kinh doanh, Kỹ thuật, 

Toán học, Sinh học, Tâm lý. Trường đã vinh dự được xếp trong nhóm 200 trường Đại 

học hàng đầu thế giới. Trường nằm tại trung tâm thành phố Exeter, một trong những 

thành phố ấm áp, thanh bình và đẹp nhất nước Anh, cách London 3 giờ đi tàu. Ngoài 

ra, trường sở hữu 98% công trình nghiên cứu được chứng nhận chất lượng quốc tế và 

tổ chức hơn 900 sự kiện việc làm 1 năm. 

1. Các khóa h c Ti ng Anh: Khóa h c hè; Ti ng Anh h c thuật và d  b  IELTS; 

Ti ng Anh d  b  Th   sĩ 

- Khai giảng: tháng 1, 4, 6, 10 

- Học phí: ₤4.895/kỳ  

- Yêu cầu: UKVI IELTS 4.0 (điểm thành phần ≥ 4.0) 

- Khóa ti ng Anh d  b : 

+ 6 tuần (18/7-26/08): yêu cầu UKVI IELTS 6.0 (điểm thành phần ≥ 6.0); học 

phí: ₤2.975. 

+ 10 tuần (20/6- 26/8): yêu cầu UKVI IELTS 5.5 (điểm thành phần ≥ 5.0); học 

phí: ₤4.750. 

2. Khóa D  b  Đ i h c:  

- Khai giảng: 3 kỳ (tháng 9 và tháng 1), 4 kỳ (tháng 7, tháng 10)      

- Yêu cầu:  Học xong lớp 11 hoặc tốt nghiệp PTTH với học lực trên 7.0 (Trên 17 

tuổi)  

 + 3 kỳ (tất cả các chuyên ngành): UKVI IELTS 5.5 (điểm thành phần ≥5.0) 
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 + 4 kỳ (Kỹ thuật, Y sinh, Khoa học môi trường, Toán, Vật Lý, Luật, Nhân văn, 

Khoa học xã hội): UKVI IELTS 5.0 (điểm thành phần ≥4.5) 

- Học phí:  

+ Kế toán, Tài chính, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế: £17.450/3 kỳ. 

+ Kỹ thuật   Khoa học, Toán, Máy tính, Vật lý, Quản trị Tài chính, Nhân văn, 

Khoa học Xã hội: £19.235/3 kỳ; £23.985/4 kỳ. 

3.     ng tr n  nă  1   o sin  vi n qu c t  (International Year 1):  

Chương trình này tương đương năm thứ nhất đại học, giúp sinh viên chuyển tiếp vào 

năm thứ 2 chương trình Cử nhân của trường Đại học Exeter ở các ngành: Kinh doanh, 

Quản lý, Kế toán và Kinh tế, Kỹ thuật, Tâm lý hoặc các trường đại học dnah tiếng 

khác của Vương Quốc Anh. 

- Yêu cầu:  

+ Tốt nghiệp PTTH với DTB ≥ 8.0 với điểm Toán ≥ 8.0 hoặc kết thúc năm 1 đại 

học với DTB≥ 7,0 và đủ 18 tuổi  

        + UKVI IELTS: 6.0 (điểm viết ≥ 5.5, các kỹ năng khác ≥ 5.0) 

- Khai giảng:  Tháng 1 và Tháng 9    

- Học phí:       £19.235/3 kỳ 

4. D  b  Th   sĩ (  uy n ngàn  Tài    n   Quản lý): 

Chương trình được kết hợp Tiếng Anh học thuật với các môn kiến thức chuyên ngành 

và kỹ năng học tập để chuẩn bị cho các em vào chương trình Thạc sĩ tại ĐH Exeter 

hoặc các trường khác của Anh Quốc. 

-  Khai giảng: 3 kỳ (tháng 9, tháng 1), 4 kỳ (tháng 6, tháng 10) 

-  Yêu cầu: Tốt nghiệp ĐH với điểm trung bình ≥ 6.0, UKVI IELTS 5.5 (điểm thành 

phần ≥ 5.5) 

-  Học phí: £19.235/3 kỳ, £23.985/4 kỳ 

5. K    Đ i h c: Sinh viên nộp hồ s  qu  U  S  gửi Offer Letter và ủy quyền 

cho Dream World giúp xin VISA thì sẽ   ợc coi là sinh viên của Dream World. 

Các chuyên ngành: Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán…Kỹ thuật, 

Khoa học, Nghệ thuật, Giáo dục… 



 

 

- Yêu cầu: Tốt nghiệp Alevel hoặc Foundation theo điểm chuẩn yêu cầu của từng 

chuyên ngành. 

+ Các chuyên ngành Kinh doanh, Kinh tế, Kế toán, Luật, Tâm lý, Lịch sử, Y:  

IELTS 7.0 (không có điểm thành phần nào dưới 6.0) 

+ Các chuyên ngành khác: IELTS 6.5 (không có điểm thành phần dưới 5.5) 

- Học phí:  

Chuyên ngành     p   

Nghệ thuật, Khoa học xã hội nhân văn, Kinh doanh, Toán 

học, Luật, Triết học, Địa chất, Ngôn ngữ, Giáo dục, Văn 

hóa 

₤16.400/nă  

Khoa học sinh học, Tâm lý học, Sức khỏe, Máy tính, Toán 

và Vật lý, Khai khoáng 

₤19.100/nă  

Y ₤29.500/nă  

Bằng kép: Toán học và Vật lý, Toán học và Khoa học máy 

tính, Khoa học thể thao và Giáo dục. 

₤17.500/năm 

Cử nhân Tài chính và kế toán, Kinh doanh và kế toán,  ₤17.000/nă  

Xây dựng, Vật lý, Địa chất ₤21.000/nă  

 

7. Khóa Th   sĩ: 

Các chuyên ngành: MBA, Kinh doanh, Quản lý, Tài chính, Tiền tệ & Ngân hàng, Kế 

toán, Marketing, Nhân văn, Giáo dục, Nghệ thuật, Khoa học, Kỹ thuật, Y học… 

Yêu cầu: Tốt nghiệp ĐH với điểm từ 7,5 trở lên 

- Kinh doanh, Kinh tế, Kế toán, Luật, Tâm lý, Lịch sử, Y: IELTS 7.0 (không có điểm 

thành phần nào dưới 6.0)  

- Các chuyên ngành khác: IELTS 6.5 (không có điểm thành phần nào dưới 5.5)  

Học phí: 

- Tài chính và kế toán, Tài chính và đầu tư: ₤22.600/nă  

- Kinh doanh và tài chính: ₤22.600/nă  



 

 

- Quản lý: ₤20.600/nă  

- Marketing: ₤20.600/nă  

- Quản lý Nguồn nhân lực: ₤21.000/nă  

- Quản trị du lịch: ₤18.000/nă  

- Quản lý hậu cần và chuỗi cung ứng: ₤25.000/nă   

- Xã hội học: ₤16.995/nă  
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