
 

 

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 PORTSMOUTH 

(https://www.port.ac.uk/ ) 

 

Trường Đại học Portsmouth nằm tại trung tâm Portsmouth, thành phố cảng lớn nhất 

Anh quốc, cách London 1,5h đi tàu. Thành phố Portsmouth ấm áp, đầy nắng, nổi tiếng 

với bờ biển tuyệt đẹp, với nhiều khu mua sắm, danh lam thắng cảnh, từ đây có thể dễ 

dàng đi thăm các nước Châu Âu khác như Pháp, Tây Ban Nha.  

Trường Đại học Portsmouth được thành lập từ năm 1869, đến nay đã có hơn 23.000 

sinh viên theo học, trong đó có hơn 3.600 sinh viên quốc tế đến từ 100 quốc gia trên 

thế giới. Theo đánh giá của National Student Survey 2009, trường nằm trong nhóm 20 

trường đại học tại Anh được đánh giá cao về sự hài lòng của chính sinh viên. 

Đại học Portsmouth nằm trong nhóm 300 trường Đại học hàng đầu thế giới. Theo điều 

tra sinh viên năm 2013, trường được công nhận là top 10 trường đại học hiện đại tốt 

nhất Anh quốc. Dựa trên nền tảng vững chắc về cung cấp chất lượng giáo dục cho 

sinh viên trên toàn thế giới, Đại học Portsmouth là môi trường học tập lý tưởng dành 

cho sinh viên mong muốn có một tương lai thành công và nghề nghiệp vững chắc.  

Trong 10 năm qua, trường đã đầu tư hơn 70 triệu bảng Anh để đem lại cho sinh viên 

cơ sở vật chất học tập, giải trí, thể thao tốt nhất, hiện đại nhất. Trường có trang thiết bị 

hiện đại và hệ thống thư viện có sức chứa tới 850 sinh viên và có hơn 450 máy tính 

được kết nối với mạng lưới của trường, hơn 400.000 đầu sách, 250.000 tạp chí, e - 

books, tất cả sinh viên đều có thể truy cập internet miễn phí. Trường có rất nhiều 

trung tâm thể thao và hơn 60 câu lạc bộ giúp sinh viên giải trí sau giờ học.  

Theo đánh giá của RAE, đại học Portsmouth nằm trong nhóm những trường hàng đầu 

trong các lĩnh vực  Kinh doanh, Tài chính, Kế  toán,Toán ứng dụng, Quản lý,  Kỹ 

thuật, Dược, Tâm lý, Du lịch khách sạn, Công nghệ thông tin, Luật, Kiến trúc. Đặc 
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biệt, chuyên ngành Tài chính và Kế toán của trường nằm trong nhóm 5 trường Đại 

học hàng đầu Vương quốc Anh theo bình chọn của sinh viên và thuộc nhóm 30 trường 

hàng đầu theo đánh giá của Times Good Universities Guide.  

 

  ƯƠNG TRÌN   ỌC 

1. Khóa ti ng Anh 

- 4 tuần: Khóa học được thiết kế dành cho sinh viên đã đủ điều kiện tiếng Anh đầu 

vào cho khóa học chính khóa; Học phí: £1.380 

- 6 tuần: 

+ Yêu cầu: IELTS tối thiểu cho các khóa dự bị Đại học: 6.0/5.5 

                        IELTS yêu cầu cho khóa học bằng cấp: 6.5/6.0 

+ Học phí: £2.070  

- 10 tuần:  

+ IELTS tối thiểu cho các khóa dự bị Đại học: 5.5/5.5 

+ IELTS yêu cầu cho khóa học bằng cấp: 6.5/6.0 

+ Học phí: £3.450  

 

2. Khóa D  b  Đ i h c 

Kết thúc khóa học, sinh viên sẽ được đảm bảo theo học chương trình Cử nhân tại 

trường Đại học Portsmouth hoặc các trường Đại học hàng đầu của Anh. 

- Các chuyên ngành: Kế toán, Tài chính, Kinh doanh, Luật, Công nghệ thông tin, Kỹ 

thuật, Khoa học, Toán. 

- Khai giảng: tháng 1, 6, 9 (Kế toán, Tài chính, Kinh doanh); tháng 1 và 9 (Các 

chuyên ngành khác). 

- Yêu cầu: IELTS UKVI 5.5 hoặc tương đương (điểm thành phần ≥5.5); Hoàn tất 

chương trình lớp 11 với điểm TB từ 6.5 trở lên. 

Học phí:  

+ Kinh doanh, Kế toán, Tài chính, Luật, Quản trị khách sạn: £7,600 (1 kỳ) + £12,400 

(2 kỳ) 



 

 

+ Kiến trúc và Thiết kế, Công nghệ thông tin, Khoa học: £12.400 (2 kỳ) 

+ Công nghệ sáng tạo, Luật, Chính trị và Quan hệ Quốc tế, Toán: £12.400/2 kỳ 

+ Kỹ sư: £13.400/2 kỳ 

 

3.  K    nă  1   i h c (dành cho sinh viên qu c t  - International Year 1) 

Chương trình tương đương năm 1 Đại học, kết thúc khóa học, sinh viên sẽ được 

chuyển tiếp lên năm 2 chương trình Cử nhân tại trường Đại học Portsmouth với các 

chuyên ngành: Kinh doanh, Kế toán và Tài chính, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật mạng và 

máy tính, Kỹ sư dân dụng 

- Khai giảng: Kinh doanh, Tài chính kế toán, Du lịch khách sạn, Toán, Khoa học, 

Kỹ thuật (tháng 1 và tháng 9)          

- Yêu cầu: 

+ IELTS 5.5 hoặc tương đương (điểm thành phần ≥5.5) 

+ Hoàn tất chương trình lớp 12 với điểm TB từ 6.5 trở lên 

- Học phí: £12,200/2 kỳ 

 

4.  Khóa Cử nhân:  

Sinh viên được phép nộp hồ sơ trực tiếp qua Dream World để được học thẳng chương 

trình đại học. Sinh viên nộp hồ sơ qua UCAS, gửi Offer Letter và ủy quyền cho 

Dream World thì sẽ được coi là sinh viên của Dream World. 

- Khai giảng: tháng 9 

- Các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kinh doanh, Quản trị kinh doanh,Quan hệ 

quốc tế, Kiến trúc, Đồ họa, Công nghệ thông tin, Giáo dục, Kỹ thuật, Dược, Du 

lịch khách sạn, Báo chí, Quản trị nhân lực, Luật, Marketing, Hàng hải... 

- Yêu cầu: 

+ Tốt nghiệp Phổ thông trung học 

+ IELTS 6.5 (không kỹ năng nào dưới 6.0) 

- Học phí: £13.200 – £15.100/năm (tùy chuyên ngành) 

 



 

 

5. Khóa D  b  Th   sĩ  

- Khai giảng: tháng 6 

- Chuyên ngành: Tài chính, Kinh doanh và Quản lý.  

- Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, IELTS 6.0 hoặc tương đương (điểm thành 

phần ≥5.5) 

- Học phí: £7.200 - £7.500/kỳ (tùy chuyên ngành) 

 

6. Khóa Th   sĩ 

- Khai giảng: tháng 1 và 9 

- Các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kinh doanh, Quản trị kinh doanh,Quan hệ 

quốc tế, Kiến trúc, Đồ họa, Công nghệ thông tin, Giáo dục, Kỹ thuật, Dược, Du 

lịch khách sạn, Báo chí, Quản trị nhân lực, Luật, Marketing, Hàng hải, Khoa học 

sinh học... 

- Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học, IELTS 6.0 - 7.0 hoặc tương đương (tùy chuyên 

ngành) 

- Học phí: £12.000 – 13.700/khóa (tùy chuyên ngành) 

- MBA: £16.500/khóa.  

H c bổng: Đại học Portsmouth hân hạnh dành các suất học bổng lên đến 50% học 

phí cho sinh viên xuất sắc đăng ký chương trình Dự bị Đại học, 10% cho chương trình 

Cử nhân, Thạc sĩ và học bổng 30%, 40%, 100% cho chương trình MBA  

 


