
Giới thiệu 
Chương trình ngôn ngữ Anh tại trường đại học Rowan là 

một chương trình tiếng Anh ca-o đẳng cấp tốc dành cho sinh
viên quốc tế và khu vực lân cận, và mục tiêu chính là hỗ trợ 

sinh viên đạt được thành công trên con đường đại học. 

Chương trình học đã có lịch sử hơn 50 năm hỗ trợ các sinh viên 

đến từ các quốc gia không nói tiếng Anh khắp nơi trên thế giới và 

có được sự nghiệp vững chắc ở Mỹ và các nước khác.  

Có hai hình thức lớp học có thể lựa chọn: lớp học buối sán g 
tại trường và lớp học buổi tối trực tuyến. Lớp buổi sáng bao

gồm 18 tiếng mỗi tuần, và 15 tiếng mỗi tuần cho lớp buổi tối. 

Các lớp học trực tuyến sẽ được ghi hình lại cho các học viên 

không có thời gian phù hợp với thời khóa biểu. 

Chương trình học buổi sáng tại trường 
Ngày  học:  từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần 
Giờ học  (Eastern Standard Time): 
9:00 AM-10:15 AM: Viết văn (Writing)
10:25 AM-11:40 AM: Đọc & Từ vựng (Reading & Vocabulary)
12:10 PM-1:10 PM:  Luyện Nghe & Nói (Listening & Speaking) 
1:20 PM-2:20 PM: Văn phạm (Grammar) 

Chương trình học buổi tối trực tuyến 
Ngày  Học:  từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần 
Giờ học  (Eastern Standard Time): 
6:30 PM-7:45 PM: Viết văn & Văn phạm (Writing & Grammar) 
7:55 PM-9:10 PM: Đọc & Từ vựng (Reading & Vocabulary) 
9:20  PM-10:35 PM: Luyện Nghe & Nói (Listening & Speaking)

English Language Program (ELP)  
International Center  
Hawthorn Hall, 3rd floor  
201  Mullica Hill Road  
Glassboro, New Jersey 08028 USA 

Email:   ELP@rowan.edu   
Số điện thoại:   856-256-5768   

Xem thêm thông tin tại: 

www.rowan.edu/el  p 
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Chi tiết về khóa học 

Chương trình học có 5 cấp bậc: 

• Cơ bản (Beginner)

• Sơ trung cấp (Low-Intermediate)

• Trung cấp I (Intermediate)

• Trung cấp II (High Intermediate)

• Nâng cao (Advanced)

Sau khi tham gia kì thi xếp lớp, ban sẽ được học lớp có 

trình độ phù hợp nhất đối với kiến thức của bạn về tiếng 

Anh.  

Nếu bạn hoàn thành lớp học nâng cao (Advanced) với 

mức GPA tối thiểu là 3.0, bạn không cần phải làm bài 

kiểm tra ngôn ngữ khi làm đơn xin vào trường đại học. 

Học phí 
Các khóa học tiếng anh tại 

trường Rowan có mức học 

phí phù hợp nhất so với các 

trường khác trong khu vực 

Thời khóa biểu 

Giá gốc lớp học buổi sáng tại trường: $-2--0--0-0-       

Giá đã giảm của lớp buổi sáng tại trường: $900 

Giá gốc lớp học buổi tối trực tuyến: $-1--7-0--0-       
Giá đã giảm của lớp buổi tối trực tuyến: $750

*Lớp học trực tuyến qua ứng dụng Zoom.us

Cách đăng ky học: 
Xin hãy gửi mail đến (elp@rowan.edu) kèm theo tên 
và chương trình học bạn muốn tham gia (sáng hoặc 
chiều) trước hạn chót đăng ký các khóa học. 

Hạn chót đăng ký các khóa học 

Mùa thu-1 23/08/2021 

Mùa thu-2 18/10/2021 

Mùa xuân-1 11/01/2022 

Mùa xuân-2 28/02/2021 
Mùa hè-1  02/05/2022 

Mùa hè-2 20/06/2022 

Các khóa học Ngày khai giảng Ngày kết thúc 

Mùa thu-1 01/09/2021 14/10/2021 

Mùa thu-2 25/10/2021 09/12/2021 

Mùa xuân-1 18/01/2022  03/03/2022 

Mùa xuân-2 07/03/2022 28/04/2022 

Mùa hè-1 09/05/2022 16/06/2022 

Mùa hè-2 27/06/2022 04/08/2022 
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