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   Bãi biển, núi, trung tâm thành phố 
và biên giới Mexico - tất cả chỉ cách 
trường một quãng đường lái xe ngắn

   Khuôn viên trường đại học đẹp theo 
phong cách kiến trúc thời Phục hưng 
Tây Ban Nha thế kỷ 16

   180 mẫu Anh ở trên một hẻm núi 
đẹp như tranh vẽ với tầm nhìn ra đại 
dương và thành phố

Đặc điểm của 
khuôn viên trường

    Chương trình đại học: 43 khóa học cấp 
bằng Cử nhân với nhiều sự tập trung; 
52 môn phụ

   Bằng cấp được trao: 1.421 cử nhân, 
713 Thạc sĩ, 301 Tiến sĩ Luật và Tiến sĩ – 
tổng số 2.435

   Được công nhận bởi Hiệp hội Trường học 
và Trường cao đẳng Western (WASC) kể 
từ năm 1956

Học thuật

   Ký túc xá (sống trong khuôn viên 
trường): 94% sinh viên năm thứ nhất và 
44% sinh viên đại học chưa tốt nghiệp 
sống trong ký túc xá của trường

   10 khu vực sinh hoạt riêng với các kiểu 
khác nhau từ phòng chung đến căn hộ

   Nhiều câu lạc bộ giải trí và các lớp học 
thể dục, bao gồm cả một khu liên hợp 
thể thao hiện đại, rộng rãi

Cuộc sống trong 
khuôn viên trường
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Việc lựa chọn học tập ở nước ngoài có thể là một trong những trải 
nghiệm bổ ích và đầy thử thách nhất trong cuộc sống của sinh viên. 
Học viện Tiếng Anh (ELA) nằm trong khuôn viên xinh đẹp của trường 
Đại học San Diego, nổi tiếng với vẻ đẹp và kiến trúc lấy cảm hứng từ thời 
Phục hưng Tây Ban Nha. Các lớp học do các giảng viên giàu kinh nghiệm 
và nhiệt tình giảng dạy. Các chương trình bao gồm: Tiếng Anh chuyên 
sâu, Pathway (dành cho sinh viên muốn theo học đại học), tiếng Anh phổ 
thông với trọng tâm là hội thoại, TEFL (Dạy tiếng Anh như một Ngoại 
ngữ), sửa giọng, luyện thi TOEFL, chương trình Junior quốc tế mùa hè 
(dành cho học sinh từ 13-17 tuổi), và các chương trình tùy chỉnh.
Nhân viên ELA cam kết chuẩn bị cho sinh viên thành công trong các 
cộng đồng xã hội và học tập của trường đại học, cũng như cuộc sống 
của họ ở bên ngoài trường đại học. Các nhân viên thân thiện và tận tụy 
có mặt ở đây để giúp sinh viên lên kế hoạch học tập, nhà ở, xử lý thị thực, 
các hoạt động xã hội và các chức năng trong khuôn viên trường.

Chương trình tiếng Anh Chuyên sâu (IEP)
IEP giúp sinh viên 18 tuổi trở lên phát triển và mở rộng các kỹ năng tiếng Anh của 
mình trong các khóa học được giảng dạy bởi các giảng viên giàu kinh nghiệm, có 
trình độ cao với trình độ thạc sĩ và kỹ năng giảng dạy tiếng Anh bao quát. Chương 
trình này cung cấp:

   Học kỳ 14 tuần (mùa Thu/mùa Xuân) và 
10 tuần (mùa Hè)

   Lịch học khóa học được cá nhân hóa

   Một khóa học nghiêm ngặt, có tính học 
thuật để giúp sinh viên chuẩn bị cho 
một nền giáo dục đại học ở Hoa Kỳ  

Chương trình Tiếng Anh Chuyên sâu Ngắn 
hạn (IEP) 
ELA cung cấp một phiên bản rút gọn của Chương trình Tiếng Anh Chuyên sâu, với 
hai khóa học 7 tuần vào mùa Thu và mùa Xuân, và hai khóa học 5 tuần vào mùa Hè.

TEFL (Dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ)
TEFL là một chương trình thú vị và có nhu cầu cao dành cho các nhà giáo dục và giáo 
viên tham vọng tìm kiếm các cơ hội nghề nghiệp để đi du lịch đến các quốc gia khác 
và tìm việc làm với tư cách giảng viên TEFL. Chương trình này cung cấp:

   Hướng dẫn về các phương pháp dạy 
tiếng Anh cho trẻ em cũng như người 
lớn nói tiếng Anh không phải người 
bản xứ, trong học tập, kinh doanh, 
và môi trường nghề nghiệp khác

   Một khóa học hỗn hợp bao gồm 25 giờ 
trực tuyến và 100 giờ tại cơ sở; chứng chỉ 
TEFL được cấp sau khi hoàn thành 125 giờ

   Cơ hội áp dụng các tín chỉ của chứng 
chỉ TEFL đối với chứng nhận trong 
TESOL (Dạy tiếng Anh cho người nói 
ngôn ngữ khác)

Sửa đổi giọng nói
Chương trình sửa đổi giọng nói được tùy biến và cung cấp một lịch trình linh hoạt 
cho cá nhân có kỹ năng tiếng Anh trung cấp đến cao cấp, nhưng cần trợ giúp với 
giọng nói/phát âm của họ. Nó giải quyết nhu cầu về các kỹ năng nói rõ ràng và hiệu 
quả trong mọi ngành nghề, và nhận ra rằng một giọng mạnh mẽ có thể ảnh hưởng 
đến khả năng hiểu của một người.  Sinh viên sẽ được cung cấp:

   Bản ghi âm ở đầu khóa học để giúp xác 
định các phần của giọng nói cần cải thiện

   Sau đánh giá

   Xác định sự khác biệt trong các mẫu 
giọng nói so với tiếng Anh - Mỹ chuẩn, 
với sự nhấn giọng về nhịp, ngữ điệu, 
trọng âm và độ cao

Chương trình Junior quốc tế mùa Hè
Bắt đầu từ đầu tháng 7 đến giữa tháng 8, học sinh từ 13 đến 17 tuổi có cơ hội trải 
nghiệm cuộc sống đại học Mỹ bằng cách sống trong khuôn viên an toàn, xinh đẹp 
của trường Đại học San Diego (có sẵn chỗ ở cùng gia đình chủ nhà), trong khi theo 
học các lớp tiếng Anh do giảng viên của Đại học San Diego giảng dạy, và thực hành 
kỹ năng đàm thoại của mình trong các chuyến đi thực tế, các hoạt động thể thao 
và các sự kiện xã hội. Đặc điểm của chương trình:

   Quy mô lớp học nhỏ, trung bình 8 sinh 
viên, tối đa 10 sinh viên

   Chương trình tiếng Anh chuyên sâu 
có Hội thảo Văn hóa vào buổi chiều để 
củng cố kỹ năng tiếng Anh và tìm hiểu 
về văn hóa Mỹ 

   Các hoạt động tuyệt vời và các chuyến 
du ngoạn cả ngày ở miền Nam 
California đầy nắng 

   Ngày bắt đầu linh hoạt với các tùy chọn 
2, 3 và 4 tuần

Chương trình Pathway của Đại học San Diego/Chấp nhận 
có điều kiện
Chương trình Pathway của Đại học San Diego mang đến cho sinh viên quốc tế được 
chuẩn bị về mặt học thuật cơ hội để trở thành sinh viên Đại học San Diego toàn thời 
gian, tìm kiếm bằng cấp thông qua việc hoàn thành một chương trình giảng dạy 
tiếng Anh và sẵn sàng lên đại học. Chương trình bao gồm:

    Giảng dạy tiếng Anh chuyên sâu (1-3 học 
kỳ, được xác định bởi thành tích học tập)

    Một lộ trình được cá nhân hóa để nhập 
học đại học, dựa trên nhiều đánh giá 
khác nhau và được theo dõi chặt để 
đảm bảo thành công

    Cần nâng cao điểm thi TOEFL/IELTS để 
được nhận vào chương trình đào tạo 
của Hoa Kỳ

    Thư giới thiệu từ một thành viên của 
Học viện Tiếng Anh

Chương trình tiếng Anh phổ thông
Chương trình tiếng Anh phổ thông bốn tuần dành cho sinh viên từ 18 tuổi trở lên 
muốn nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Chương trình tập trung vào phát 
triển các kỹ năng đàm thoại để sử dụng trong các môi trường chẳng hạn như du lịch 
quốc tế và các tình huống xã hội, trong khi xây dựng vốn từ vựng và các thành ngữ 
thực hành trong bối cảnh văn hóa Mỹ. Chương trình hướng đến cung cấp:

  4 tuần giảng dạy tiếng Anh
   Phương pháp tiếp cận giao tiếp để 
học ngôn ngữ, cho phép thời gian nói 
chuyện tối đa của sinh viên

   Phương pháp Tiếp cận kỹ năng tích hợp 
đưa đến chương trình giảng dạy dựa 
trên chủ đề, khuyến khích sinh viên 
nói tiếng Anh càng nhiều càng tốt

Chương trình tùy chỉnh
Chương trình tùy chỉnh có sẵn cho các nhóm cá nhân cụ thể từ các quốc gia không 
nói tiếng Anh, những người muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh vì lý do cá nhân, học 
tập hoặc chuyên môn. Các chương trình này được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu 
khác nhau từ đào tạo giáo viên tiếng Anh cho các mục đích cụ thể.  Dưới đây là một 
số ví dụ về các chương trình tùy chỉnh:

   Đào tạo giáo viên cho các giáo sư đại học
   Chuẩn bị kiểm tra cho các giảng viên và 
nhà giáo dục Trung học cơ sở

   Tiếng Anh thương mại cho nhà quản 
lý và quản trị viên 

Chương trình phát âm tiếng Anh - Mỹ 
Phát âm tiếng Anh - Mỹ hướng tới người nói tiếng Anh không phải người bản xứ muốn 
học cách giao tiếp rõ ràng và hiệu quả hơn trong môi trường nói tiếng Anh - Mỹ.  Học 
viên sẽ cải thiện khả năng nói tiếng Anh rõ ràng và hiệu quả, đồng thời giải quyết một 
số khía cạnh của việc giảm giọng nói (không phải giọng Mỹ) và xây dựng sự tự tin của 
họ.  Chương trình bao gồm:

   Giảng viên có kinh nghiệm, hiểu biết với 
trình độ cao

 30 giờ giảng dạy, kéo dài trong 10 tuần

 Lớp học nhỏ với sự tương tác giữa giáo 
viên và sinh viên có cấu trúc

 Việc tham gia tích cực của học viên 
vào việc giám sát và tự đánh giá

Vì sao nên chọn Học viện  
Tiếng Anh tại Đại học  
San Diego? 

Các điểm nổi bật:
   Các chương trình tiếng Anh để phát triển 

cá nhân hay chuyên môn

   Giảng viên với trình độ thạc sĩ liên quan đến 
giảng dạy tiếng Anh 

   Quy mô lớp học nhỏ (10-15)

   Nhân viên phục vụ sinh viên quốc tế có nhiều 
kinh nghiệm

   Giấy chứng nhận kết quả học tập sau khi hoàn 
thành xuất sắc chương trình


