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Bề dày lịch sử
Hiệp hội Đại học Bắc Anh là một tổ chức giáo
dục bao gồm 10 trường Đại học lớn phía Bắc
nước Anh. Một trong những chương trình
đáng chú ý của Hiệp hội là Dự bị Đại học
NCUK, cung cấp các kiến thức và kỹ năng
nền tảng phục vụ cho bậc học Đại học.
Hiệp hội ĐH Bắc Anh được thành lập từ năm
1987 và đã cung cấp chương trình Dự bị cho
hơn 35,000 học sinh tại Anh và các quốc gia
khác. Chương trình của NCUK hiện đang
được giảng dạy trên 20 nước, trong đó có:
Anh, Ireland, Nga, Sri Lanka, Hàn Quốc, Nhật,
Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia,…
Chất lượng giảng dạy
Chương trình Dự bị Đại học NCUK được thiết
kế và phát triển dựa trên yêu cầu và tiêu
chuẩn học thuật của nhóm 10 trường Đại
học, trong đó đứng đầu là trường Đại học
Manchester (Xếp hạng 27 trên toàn thế giới).

Lớp học của NCUK có sĩ số học sinh nhỏ, tập trung cao vào chất lượng để học sinh có thể đạt
được kết quả tốt nhất. Ngoài việc cung cấp các kiến thức học thuật, chương trình còn bổ sung
các kiến thức liên quan đến kỹ năng học tập, văn hoá như một phần thiết yếu trong các môn học.
Với sự kết hợp này, học sinh có thể tự tin khi bước vào Đại học và hoà nhập với môi trường học
tập quốc tế.
Chương trình Dự bị Đại học NCUK được Cơ quan chứng nhận văn bằng trực thuộc chính phủ Anh
Quốc (NARIC UK) và hơn 40 trường Đại học của Anh, Úc, New Zealand, Mỹ công nhận chất lượng
đầu ra ngang bằng với chứng chỉ tú tài Cambridge A levels, chứng chỉ tốt nghiệp SSCE (Úc),
chứng chỉ Advance Placement (Mỹ), và chứng chỉ HKDSE (Hongkong).
NCUK đảm bảo lộ trình nhập học vào hơn 40 trường Đại học (trong đó bao gồm cả các trường
Đại học danh tiếng nằm trong Russell Group, G8) sau khi tốt nghiệp và nhận chứng chỉ chương
trình Dự bị Đại học.

TẠI SAO NÊN CHỌN CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC NCUK TẠI NGUYỄN SIÊU?
Tổng quan
Chương trình Dự bị Đại học NCUK tại Trường
Nguyễn Siêu là chương trình độc quyền của
Anh Quốc - chuyển tiếp dành cho học sinh
Nguyễn Siêu, được giảng dạy bổ sung với
chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Việt Nam.
Giáo trình được giảng dạy và biên soạn bởi
nhóm 10 trường đại học phía Bắc nước Anh,
có cập nhật phù hợp với lứa tuổi học sinh
phổ thông tại Việt Nam. Mục tiêu giáo dục
tập trung nâng cao kiến thức chuyên ngành,
trình độ Tiếng Anh, 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.
Lợi ích
Chất lượng chuẩn quốc tế: Chương trình
Giáo dục của NCUK đạt chuẩn chất lượng
Quốc tế, được NARIC UK công nhận chất
lượng đầu ra tương đương chứng chỉ A levels
– SSCE – HKDSE - AP, do Giảng viên của
NCUK trực tiếp giảng dạy.
Cơ hội tuyển thẳng vào đại học: Với chứng
chỉ Dự bị đại học NCUK, học sinh được miễn
thi THPT Quốc gia và được xét tuyển thẳng
vào hơn 40 trường Đại học trên toàn thế giới
bao gồm các quốc gia: Anh, Úc, New
Zealand, Mỹ. (Danh sách trường ở phía dưới).

Lộ trình du học tối ưu: Chương trình giảng dạy
đem lại nhiều lợi thế về thời gian (tiết kiệm 3 –
12 tháng) do được giảng dạy hoàn toàn tại Việt
Nam và chi phí (có thể tiết kiệm đến 50%) so
với du học truyền thống. Học sinh có thể đồng
thời lấy được bằng tốt nghiệp THPT Việt Nam
vàchứng chỉ Dự bị Đại học.
Lộ trình học tập
Chương trình Dự bị Đại học NCUK gồm 04 môn
học chia thành 02 giai đoạn. Mỗi giai đoạn kéo
dài 04 tháng. Trong 04 môn, học sinh sẽ học 03
môn chuyên ngành Business và 01 môn về kỹ
năng Tiếng Anh học thuật. Kết thúc toàn bộ
chương trình, học sinh nhận chứng chỉ Dự bị
Đại học được công nhận và áp dụng để xét
tuyển vào các chuyên ngành học (danh sách
đính kèm) tại tất cả các trường đại học trong
danh sách.
Chương trình giảng dạy tại Trường Nguyễn Siêu
dự kiến kéo dài 30 tuần (từ tháng 9 đến tháng
5), được chia thành 02 kỳ học. Toàn bộ các môn
học trong chương trình Dự bị Đại học sẽ được
giảng dạy và đánh giá bởi đội ngũ giảng viên
của NCUK.
Sau khi kết thúc 9 tháng học tập tại Trường
Nguyễn Siêu, học sinh sẽ có 2 sự lựa chọn khác
nhau, tùy theo định hướng và nguyện vọng của
gia đình (tham khảo các lộ trình ở phía dưới).

PHƯƠNG PHÁP
Giảng dạy và đánh giá

Thời lượng và thời gian học

Phương pháp giảng dạy bao gồm bài giảng
trực tiếp, các giờ học nhóm, hội thảo và hội
thảo chuyên đề. Tùy theo yêu cầu của từng
môn học sẽ có cách đánh giá khác nhau, bao
gồm: bài tập, nghiên cứu, phân tích bài tập
tình huống, thuyết trình nhóm, thi giữa kỳ và
cuối kỳ.

Tổng thời lượng giảng dạy trực tiếp: 560
giờ/khoá.

Đánh giá sẽ được thực hiện theo phương
thức 30-70. 30% điểm sẽ phụ thuộc vào các
bài kiểm tra trên lớp và 70% số điểm sẽ phụ
thuộc vào bài thi cuối kỳ. Bài thi cuối kỳ sẽ
được thực hiện và chấm bởi NCUK.

Tổng thời lượng giảng dạy mỗi tuần: 20 giờ
Thời lượng học trung bình mỗi ngày: 4 giờ
Ngoài thời lượng giảng dạy trên lớp, học sinh
được khuyến nghị dành thêm khoảng 10-15 giờ
tự học tại nhà để đạt được kết quả tốt nhất.

YÊU CẦU TIẾNG ANH ĐẦU VÀO
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DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CHẤP NHẬN CHỨNG CHỈ DỰ BỊ ĐẠI HỌC NCUK
Các trường Đại học tại Anh (UK):
1) Aston University – Giải vàng hạng mục Teaching Excellence Framework (TEF 2017)
2) University of Birmingham – Xếp hạng 13 tại Anh (The Guardian 2017)
3) University of Bristol – Top 10 trường Đại học tại Anh (QS Rankings 2019)
4) The University of Manchester – Xếp hạng 27 trên thế giới (THE)
5) Manchester Metropolitan University – Xếp hạng thứ 20 trong 14 lĩnh vực (Complete
University Guide, 2019)
6) University of Salford – Giải THE Business School of the Year (THE, 2014)
7) Queen Mary University of London – Top 50 thế giới về Ngôn ngữ Anh, Lịch sử, Luật và Kịch
(QS Subject rankings 2017)
8) Liverpool John Moores University – Top 50 trường tốt nhất tại Anh (Guardian University
League, 2019)
9) University of Exeter – Top 10 trường tốt nhất tại UK
10) UCLAN – University of Central Lancashire
11) University of Huddersfield – Chứng nhận gold-rated university (Teaching Excellence
Framework, 2017)
12) University of Bradford – Top 1% trường Kinh doanh trên toàn thế giới
13) University of Leeds – Top 100 trường Đại học trên thế giới (QS World University Rankings,
2019)
14) Leeds Beckett University – Đạt 5 sao trong việc đào tạo sinh viên có khả năng xin việc làm tốt
nhất tại Anh.
15) The University of Sheffield – Xếp hạng thứ 93 trường Đại học tốt nhất thế giới (QS World
University Rankings 2020)

16) Sheffield Hallam University – 93% sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 6 tháng
17) University of Kent – Top 100 thế giới về ngành Tâm lý học
18) Kingston University London – Top 43 tại Châu Âu về giảng dạy (QS 2020)
19) Harper Adams University – Top 1 về đào tạo sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp
20) Keele University – Trường có campus lớn nhất tại UK
21) Lancaster University
Các trường Đại học tại Úc
22) University of Newcastle, AU – Xếp hạng 214 trường tốt nhất thế giới (QS Ranking)
23) University of New South Wales – Xếp hạng 44 trường tốt nhất thế giới (QS Ranking)
24) RMIT University – Đánh giá 5 sao trong chất lượng giảng dạy bậc Đại học
25) University of South Australia – Xếp hạng 26 về chất lượng trong các trường Đại học trẻ trên
toàn thế giới (THE)
26) Swinburne University of Technology – Xếp hạng 45 về chất lượng trong các trường Đại học
trẻ trên toàn thế giới
27) University of Western Australia – Xếp hạng 91 các trường Đại học tốt nhất trên thế giới
Các trường Đại học tại New Zealand
28) Auckland University of Technology (AUT)– Đánh giá 5 sao về khả năng xin việc sau khi tốt
nghiệp. (QS ranking)
29) University of Auckland – Xếp hạng 83 các trường Đại học tốt nhất trên thế giới
30) University of Canterbury – Trường Kinh doanh giữ tiêu chuẩn vàng và 3 vương miện của
AMBA, EQUIS và AACSB
31) Lincoln University
32) Massey University – Xếp hạng 29 thế giới về ngành Khoa học thú y
33) University of Otago – Xếp hạng 100 thế giới về ngành Y dược và Giáo dục
34) Victoria University of Wellington – Top 1% trường Đại học tốt nhất thế giới trong 19 ngành
35) University of Waikato – Top 150 thế giới về ngành Giáo dục

Các trường Đại học tại Mỹ, Canada và Malaysia
36) Adelphi University
37) St. George’s University
38) California State University, Monterey Bay
39) State University of New York at Oswego
40) University of Alberta – Top 119 thế giới và top 5 Đại học tốt nhất Canada
41) University of Southampton Malaysia – Xếp hạng 97 thế giới
DANH SÁCH CÁC NGÀNH CÓ THỂ HỌC TẠI BẬC ĐẠI HỌC
1. Accounting and Finance
2. Business Management
3. Criminology
4. Economics
5. Economics and Politics
6. Law
7. Law with Criminology
8. Mathematics
9. Politics and Sociology
10. Social Policy
11. Software Engineering

12. Architecture
13. Computer Sciences
14. Criminology and Sociology
15. Economics and Finance
16. Human Resource Management
17. International Business
18. Marketing
19. Politics
20. Psychology
21. Sociology

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ
Cha mẹ học sinh đăng kí dự tuyển cho con TẠI ĐÂY.
LIÊN HỆ
Thầy Nguyễn Hoàng Tuấn
Văn phòng Quốc tế, tầng 3 nhà H, Trường Nguyễn Siêu
Email: tuanhoang@nguyensieu.edu.vn

