
THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC

TỔNG QUAN

 Chương trình Dự bị đại học New Zealand tại Trường Nguyễn Siêu là chương trình chuyển
tiếp dành riêng cho học sinh Việt Nam, được giảng dạy bổ sung với chương trình Bộ Giáo
dục. Giáo trình được giảng dạy và biên soạn bởi Đại học Massey, có cập nhật phù hợp với
lứa tuổi học sinh phổ thông tại Việt Nam. Mục tiêu giáo dục tập trung nâng cao trình độ
tiếng Anh và xây dựng cho học sinh nền tảng kỹ năng học thuật và nghiên cứu cần thiết để
học tập thành công tại các trường đại học hàng đầu thế giới.

 Sĩ số lớp học: Từ 7 - 12 học sinh.

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

- Yêu cầu học thuật: Hoàn thành chương trình lớp 11 của Bộ Giáo dục Việt Nam với học lực
Khá trở lên; hoặc có chứng chỉ IGCSE với 2 môn đạt điểm B và 2 môn đạt điểm C;
- Yêu cầu tiếng Anh: IELTS (Học thuật) 5.5 (không kỹ năng nào dưới 5.0) hoặc chứng nhận
trình độ tiếng Anh tương đương.

ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH PHÙ HỢP VỚI CHƯƠNG TRÌNH

 Những học sinh hoàn thành lớp 11 chương trình Việt Nam hoặc hoàn thành chương
trình IGCSE có mong muốn tối ưu hóa lộ trình du học New Zealand từ bậc THPT lên bậc
Đại học.

 Những học sinh hoàn thành lớp 11 chương trình Việt Nam hoặc hoàn thành chương
trình IGCSE có mong muốn nâng cao kỹ năng và trình độ Tiếng Anh học thuật (nghiên
cứu) bậc Đại học.

LỘ TRÌNH HỌC TẬP

Chương trình Dự bị Đại học New Zealand gồm 08 môn học chia thành hai giai đoạn.
Giai đoạn 1 được tổ chức tại trường Nguyễn Siêu, sẽ gồm 4 môn học cơ sở (giảng dạy song
song với chương trình Việt Nam). Sau khi đáp ứng yêu cầu môn học cơ sở và hoàn thành
Giai đoạn 1, học sinh được lựa chọn chuyển tiếp sang Đại học Massey để hoàn thành Giai
đoạn 2 hoặc tiếp tục hoàn thành chương trình Việt Nam tại trường Nguyễn Siêu để lấy bằng
Tốt nghiệp THPT.



Danh sách 04 môn học giai đoạn 1 tại Nguyễn Siêu:
- Academic Language and Writing 1 (Ngôn ngữ học thuật và kỹ năng Viết 1)

- Study Skills and Strategies (Kỹ năng và chiến lược trong học tập)
- Academic Language and Writing 2 (Ngôn ngữ học thuật và kỹ năng Viết 2)

- Critical Academic Skills (Kỹ năng phản biện trong học tập)

Trong giai đoạn 2 tại trường Đại học Massey, học sinh được lựa chọn 4 môn học chuyên
ngành thuộc một trong những khối ngành sau để phù hợp với chương trình Cử nhân:
 Khối ngành Kinh doanh (Business Pathway)
 Khối ngành Khoa học tự nhiên (Sciences Pathway)
 Khối ngành Khoa học xã hội và nhân văn (Humanities/Social Sciences Pathway)
 Khối ngành Sức khỏe (Health Pathway)

Mỗi môn học được quy định thời lượng 04 - 05 tiếng mỗi tuần thực học trên lớp với giảng viên.
Tổng thời lượng cho mỗi môn học là 48 tiếng bao gồm cả kiểm tra (tổng thời lượng thực học
một tuần: >= 10 tiếng).
Ngoài thời lượng giảng dạy trên lớp, để hoàn thành các yêu cầu của môn học, học sinh được
khuyến nghị dành thêm khoảng 08-10 tiếng tự học mỗi tuần. Do đó, học sinh các lớp Dự bị Đại
học được đăng ký sử dụng cơ sở vật chất của trường Nguyễn Siêu, gồm thư viện và phòng máy
tính để phục vụ mục đích học tập trong suốt quá trình diễn ra chương trình.

Học sinh phải trải qua 1 bài thi chính trong mỗi môn học, bên cạnh đó sẽ có các bài thuyết trình,
kiểm tra ngắn, tiểu luận và bài tập dự án trong suốt quá trình diễn ra môn học. Nội dung của
bài thi sát với chương trình học và là bài tổng kết kiểm tra trình độ của học sinh sau một
khoảng thời gian nhất định, đánh giá xem học sinh đã có những tiến bộ như thế nào tại thời
điểm đó. Và quan trọng nhất, các kì thi này chính là cơ sở để giáo viên đánh giá điểm yếu và thế
mạnh của học sinh, từ đó có chiến lược phát triển thích hợp.

THỜI LƯỢNG HỌC TẬP

PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH



Toàn bộ đề bài thi sẽ được gửi trực tiếp từ trường Đại học Massey, giáo viên giảng dạy chương
trình sẽ trực tiếp thực hiện việc tổ chức thi và chấm bài thi theo tiêu chuẩn quốc tế. Giáo viên sẽ
gửi nhận xét phản hồi về tình hình học tập của học sinh cả phụ huynh và học sinh, đưa ra
phương hướng phấn đấu cho thời gian tới nhằm giúp học sinh đạt được những tiến bộ lâu dài.
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