
 

 

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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Đại học East Anglia nằm trong top 20 trường Đại học tốt nhất của Anh Quốc. Trường 

tọa lạc tại thành phố Norwich, chỉ cách London 2 giờ đi tàu, được xếp hạng là một trong 

những khuôn viên đại học đẹp nhất Vương quốc Anh. ĐH East Anglia được đánh giá xuất 

sắc với các ngành học: Sinh học, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Khoa học máy tính, Kinh tế, 

Tài chính, Môi trường, Luật, Sinh học, Y học, Toán học…. 

1.  Các khóa h c Ti ng Anh:  

Ti ng Anh h c thuật  

+ Khai giảng: tháng 1, 4, 7, 8, 9, 10;  

+ Học phí: ₤4.750/kỳ;  

+ Yêu cầu: UKVI IELTS 3.0 (điểm thành phần ≥ 4.0) 

Ti ng Anh bổ trợ:  

+ Khai giảng: tháng 5, 6, 7, 8 

+ Học phí: ₤1.640/4 tuần; ₤2.430/6 tuần; ₤3.200/8 tuần; ₤4.680/12 tuần; ₤6.080/16 

tuần 

2.  h  ng tr nh    eve   

Đây là chương trình Dự bị Quốc tế A-level sinh viên được sống và học tập trong khuôn viên 

trường Đại học East Anglia và do các giáo sư đầu ngành của trường giảng dạy. Hoàn tất 

thành công khóa học, sinh viên có cơ hội vào học khóa Cử nhân ở các trường đại học hàng 

đầu của Vương Quốc Anh: Cambrigde, Oxford, LSE, UCL, Imperial… cũng như tại các đại 

học danh tiếng khác trên thế giới theo các chuyên ngành: Khoa học, Y, Toán, Kỹ thuật và 

Kinh tế. 

- Khai giảng: Tháng 9 (6 kỳ); Tháng 1 (5 kỳ) 

- Yêu cầu:   

+ Đã học xong lớp 10, kết quả học tập trên 7.5. 

+ 6 kỳ: UKVI IELTS 5.0 (điểm thành phần ≥ 5.0) 

+ 5 kỳ: UKVI IELTS 5.5 (điểm thành phần ≥ 5.0, điểm viết ≥ 5.5) 

+ Chuyên ngành Y, Nha Khoa: UKVI IELTS 6.0 

- Học phí: ₤23.700/nă  – 3 kỳ (₤39.500/ h    ho  h   5  ỳ khai giảng tháng 1) 
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- Chỗ ở: ₤22.120/6 kỳ; £17.920/5 kỳ 

3. Khóa D  b    i h c:  

Hoàn thành thành công khóa học này, sinh viên được đảm bảo vào học hàng trăm khóa cử 

nhân của trường ĐH East Anglia và các trường ĐH khác. 

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

- Yêu cầu: Hoàn thành lớp 11 với ĐTB ≥ 7.5 (điểm Toán ≥ 7.0) 

+ 3 kỳ: UKVI IETLS 5.5 (điểm thành phần≥4.5)  

Chuyên ngành Kinh doanh, Kinh tế,  ã hội, Văn hóa: UKVI IELTS 5.5 (điểm thành 

phần≥ 5.0) 

+ 4 kỳ: UKVI IETLS 5.0 (điểm thành phần ≥ 4.5) 

- Học phí:  

- Khoa học, Vật lý, Kĩ thuật, Toán học, Sinh học, Dược, Sức khỏe: £17.995/khóa (3 kỳ); 

£22.745/4 kỳ 

- Các chuyên ngành Kinh doanh, Kinh tế, Xã hội, Văn hóa, Luật, Nhân văn: £17.495/3 kỳ; 

£22.245/4 kỳ 

4.  Kh     i h   nă  1  ho sinh 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 East Anglia ở các ngành: Quản trị và Kinh 

doanh, Kinh tế, Kế toán và Tài chính, Kế toán và Quản lý, Kinh tế và Kế toán. 

- Yêu cầu:  Tốt nghiệp PTTH với học lực trên 7.0 (điểm Toán ≥ 7.0) và trên 17 tuổi 

+ 3 kỳ: UKVI IELTS 5.5 (điểm viết và đọc ≥ 5.5, các kỹ năng khác ≥ 4.0) 

+ 4 kỳ: UKVI IELTS 5.0 (điểm viết và đọc ≥ 5.0, các kỹ năng khác ≥ 4.0).  

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

- Học phí: £17.495/khóa (3 kỳ); £22.245/4 kỳ 

5.  Khóa h   Đ i h c:  

Các chuyên ngành: Kinh doanh, Kinh tế, tài chính…Y học, Dược học, Quan hệ quốc tế, 

Nghệ thuật, Truyền thông, Công nghệ,  Sinh học, Hóa học, Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật, 

Công nghệ môi trường, Ngôn ngữ, Tâm lý, Giáo dục,…… 

- Yêu cầu: Tốt nghiệp chương trình A level, Foundation hoặc năm I Đại học tại Việt Nam 

với điểm trung bình ≥ 7.5; IELTS 6.0 với điểm thành phần 5.5 (IELTS 6.5 đối với chuyên 

ngành Dược) 



 

 

- Học phí:  

+ Kinh doanh, Kinh tế, Phát triển Quốc tế, Khoa học sức khỏe, Lịch sử, Luật, Tâm lý, 

Văn học, Chính trị, Giáo dục, Nghệ thuật:  ₤15.300/nă  

+ Kỹ thuật, Hóa học, Công nghệ Sinh học, Khoa học Môi trường, Toán học, Dược: 

₤19.400/nă  

+ Y học: ₤30.000/nă  

6. Khóa D  b  th   sĩ: ( huy n ng nh Quản tr  kinh doanh và Kinh t , Luật và KHXH) 

Chương trình này 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 East Anglia hoặc 

các trường danh tiếng khác của Anh Quốc với các chuyên ngành: Kinh doanh, Kinh tế, Chính 

trị, Khoa học xã hội. 

- Yêu cầu:  Tốt nghiệp Đại học với điểm trung bình ≥ 6.0 hoặc tốt nghiệp Cao đẳng hệ 3 - 5 

năm với; UKVI IELTS 5.5 (điểm thành phần ≥ 5.5). 

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

- Học phí: £16.495/khóa (3 kỳ); £22.245/khóa (4 kỳ) 

7. Khóa h c Th   sĩ:  

Các chuyên ngành: Kinh doanh, Kinh tế, tài chính…Y học, Dược học, Quan hệ quốc tế, 

Nghệ thuật, Truyền thông, Công nghệ,  Sinh học, Hóa học, Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật, 

Công nghệ môi trường, Ngôn ngữ, Tâm lý, Giáo dục,…… 

- Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học; điểm TB 7.0 trở lên; IELTS 6.5 (điểm thành phần ≥ 6.0) 

- Học phí:  

+ Kinh tế, Kinh doanh, Tài chính, Văn học, Khoa học môi trường, Luật, Tâm lý học, 

Khoa học xã hội, Nghệ thuật, Khoa học máy tính:  ₤15.800/khóa 

+ Hóa học: ₤21.500/khóa 

+ Sinh học: ₤19.000/khóa  

+ MBA (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh): ₤19.950/khóa 

* H c bổng: Sinh viên xuất sắc sẽ có cơ hội nhận suất học bổng của INTO UEA lên tới 

£3000 - £4000. 
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