
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

LUYỆN THI TOEIC CAM KẾT ĐẦU RA 450+ 
DÀNH CHO SINH VIÊN 52, 53, 54 

Thời gian học: từ 1 - 2 tháng 

 

Sau thành công của khóa luyện thi TOEIC cam kết đầu ra dành cho sinh viên 51, 52 tại 

Trung tâm Ngoại ngữ Hàng hải, Trung tâm Ngoại ngữ tiếp tục mở rộng mô hình lớp Luyện thi 

TOEIC cam kết dành cho sinh viên Khóa 52, 53, 54. 

Khóa luyện thi TOEIC đảm bảo đầu ra 450+ (học viên chỉ nộp học phí 1 lần duy nhất) là 

khóa học Trung tâm Ngoại ngữ cam kết học viên sẽ đạt 450+ sau 2 tháng học.  

Học viên được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản về từ vựng, ngữ pháp, các kĩ năng 

làm bài thi TOEIC đạt kết quả như mong muốn. 

 Các bài tập luyện sát đề thi TOEIC quốc tế. 

 Giáo viên đặc biệt chú trọng luyện các kĩ năng nghe, đọc tiếng Anh cần thiết để 

học viên đạt kết quả cao trong kỳ thi TOEIC quốc tế. 

 Tài liệu luyện thi TOEIC cập nhật được phát miễn phí. 

 Liên tục làm các bài test trước kì thi chính thức để rèn luyện kĩ năng làm bài và 

tự tin bước vào phòng thi. 

Đặc biệt tài liệu khóa cam kết TOEIC 450+ được biên soạn theo xu hướng mới 

nhất của IIG Việt Nam. 

 

*Mức học phí phụ thuộc vào trình độ đầu vào của sinh viên: 900.000đ -1.900.000đ 

- 2.900.000đ - 3.900.000đ (Trung tâm sẽ tổ chức kiểm tra trình độ sinh viên để xếp lớp 

phù hợp). 

Lịch học: 6 buổi/tuần; 3h/buổi 

Giờ học:    Sáng: 7h30 - 10h30     Chiều:14h00 - 17h00     Tối:17h30  - 20h30 

Đăng kí trước ngày 02/3/2017 

 

Để biết thêm thông tin, liên hệ trực tiếp: 

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ:  P.102 Nhà A5 - ĐHHHVN 

Điện thoại: 0316.280.167     

Hotline: 0972.478.989 / 0983.065.939 / 0944.798.388      

             

       

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ HÀNG HẢI 
Đc: P.102 Nhà A5 – Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam. 

Tel: 0316.280.167  www.vmec.edu.vn 

Facebook: Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Hàng Hải 

 

http://www.vmec.edu.vn/

