
Chương Trình Hè dành cho Học Sinh Trung 
Học Phổ Thông từ 15-18 tuổi trước khi 
bước vào Giảng Đường Đại Học
Tham gia Chương Trình dành cho các Lãnh Đạo Toàn Cầu Tương Lai của 
UBC, các bạn học sinh trung học phổ thông sẽ được trải nghiệm cuộc 
sống tại ngôi trường đại học hàng đầu. Học viên sẽ có cơ hội khám phá 
niềm đam mê và sở thích của bản thân, làm quen với các bạn đến từ 
Canada và trên khắp thế giới và phát triển những kỹ năng cần thiết cho 
tương lai.

Chương Trình dành cho các Lãnh Đạo Toàn Cầu Tương Lai của UBC là 
sự kết hợp của những giờ học trên lớp, hội thảo và những buổi tọa đàm 
trao đổi thông tin cùng hàng loạt các hoạt động ngoại khóa sau giờ học 
và cuối tuần. 

Một Trường Đại Học, Hai Khu Trường Sở, 
Hai Trải Nghiệm
Chương Trình dành cho các Lãnh Đạo Toàn Cầu Tương Lai của UBC được 
tổ chức tại UBC Vancouver và UBC Okanagan. Học viên có thể tham gia 
các khóa học tại một hoặc cả hai khu trường sở và những khóa học kết 
hợp giúp các học viên có cơ hội khám phá hai trường sở và thành phố 
tuyệt đẹp lẫn khác biệt.

Chỉ mất 30 phút di chuyển từ trung tâm thành phố Vancouver để tới khu 
trường sở UBC Vancouver – một địa chỉ tuyệt đẹp không thể bỏ qua khi 
du khách tới thăm thành phố - nơi giao thoa giữa núi và biển với những 
cảnh đẹp hấp dẫn ở mọi ngõ ngách.

Nằm ở Kelowna, khu trường sở UBC Okanagan cách trung tâm 
Vancouver 5 giờ di chuyển. Nơi đây là một cộng đồng học hỏi thân mật 
nằm trong Thung Lũng Okanagan xinh đẹp của Columbia thuộc Anh

Tại sao chọn UBC?
The University of British Columbia (UBC) là một trung tâm giảng dạy, 
học tập và nghiên cứu toàn cầu. Trường luôn được đánh giá, xếp hạng 
trong 20 trường đại học công lập hàng đầu trên thế giới và hiện đang 
được ghi nhận là trường đại học quốc tế tốt nhất khu vực Bắc Mỹ.

Thời Gian diễn ra các Khóa Học năm 2020
Mỗi Khóa Học dành cho các Lãnh Đạo Toàn Cầu Tương Lai của UBC kéo 
dài trong 2 tuần theo lịch sau. Học viên có thể kết hợp nhiều khóa học 
ở cùng một hoặc cả hai khu trường sở để tự xây dựng chương trình 
học kéo dài trong 4 đến 6 tuần.

1 Chủ Nhật, ngày 28 tháng 6 - Thứ 7, ngày 11 tháng 7  
 (UBC Vancouver hoặc UBC Okanagan)

2 Chủ Nhật, ngày 12 tháng 7 - Thứ 7, ngày 25 tháng 7 (UBC Vancouver)

3 Chủ Nhật, ngày 26 tháng 7 - Thứ 7, ngày 8 tháng 8 (UBC Vancouver)

Lựa Chọn trong Hơn 30 Khóa Đào Tạo 
mang tính Học Thuật
Học viên sẽ có cơ hội phát triển các kỹ năng học thuật, giao tiếp và 
lãnh đạo qua các khóa học và các buổi hội thảo cùng các giáo sư và 
giảng viên của UBC

Các chủ đề bao gồm:
• Kinh Doanh
• Văn Hóa và Xã Hội
• Trái Đất, Môi Trường và Bền Vững
• Kỹ Thuật và Công Nghệ

Đồng thời, UBC có các khóa học Ngôn Ngữ Anh chuyên ngành giúp các 
học viên sử dụng Tiếng Anh thành thạo và chính xác. Các học viên ngôn 
ngữ Anh cũng được tham gia các hoạt động xã hội và văn hóa giống 
như các học viên nói Tiếng Anh tham gia các khóa học học  
thuật khác.

Những Buổi Hội Thảo Chuẩn Bị Hành Trang vào Đại Học
Học viên được tham gia các buổi hội thảo và những buổi tọa đàm 
trao đổi thông tin được thiết kế với mục đích chuẩn bị hành trang cho 
những năm tháng thành công trên giảng đường đại học. Nội dung các 
buổi hội thảo trước đây bao gồm:

• Chuẩn Bị Hồ Sơ Xin Nhập Học Ấn Tượng, Xuất Sắc
• Tự Tin Giao Tiếp và Liên Kết trong Công Tác Chuẩn Bị Học Thuật
• Tác Động: Ba yếu tố giúp bạn Thành Công trong Đại Học (và Cách  
 Thuyết Phục Phụ Huynh)
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Tương Lai của UBC năm 2020

• Sức Khỏe và Khoa Học Đời Sống
• Lịch Sử, Pháp Luật và Chính Trị
• Truyền Thông và Nghệ Thuật
• Tâm Lý Học và Triết Học



Những tiêu điểm của Chương Trình
• Chương Trình dành cho các Lãnh Đạo Toàn Cầu Tương Lai của   
 UBC là một chương trình chính thức của UBC.
• Các khóa học trong chương trình đều do các giáo sư và giảng   
 viên của UBC tham gia giảng dạy
• Các khóa học hai tuần có thể kết hợp thành chương trình từ bốn  
 đến sáu tuần tại một hoặc cả hai khu trường sở
• Học viên có thể ở trong khu ký túc xá của sinh viên trường  
 UBC và trải nghiệm mọi khía cạnh của cuộc sống trong trường đại  
 học hoặc đi lại trao đổi hằng ngày.

Chấp Thuận và Đăng Ký
Thời gian đăng ký bắt đầu từ ngày 07 tháng 1 năm 2020. Học viên phải 
trong độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi tính đến ngày hoặc trước ngày bắt đầu 
khóa học.

Đối với Các khóa học mang tính học thuật, học viên cần đáp ứng đầy 
đủ những yêu cầu tối thiểu sau:
• Điểm GPA (Điểm trung bình) đạt 78% hoặc tương đương. Học   
 viên phải chứng thực điểm GPA này bằng bảng điểm của năm   
 học gần nhất.

• Điểm IELTS (Hệ thống Kiểm tra Tiếng anh Quốc tế) đạt 6.0 hoặc  
 tương đương, điểm TOEFL (Kiểm tra Ngoại ngữ Tiếng anh)   
 kiểm tra trên mạng đạt 80 điểm hoặc tương đương.

Đối với Các khóa học Ngôn Ngữ Anh, học viên cần đáp ứng đầy đủ 
những yêu cầu tối thiểu sau:

• Điểm GPA (Điểm trung bình) đạt 78% hoặc tương đương. Học   
 viên phải chứng thực điểm GPA này bằng bảng điểm của năm   
 học gần nhất.

• Điểm IELTS (Hệ thống Kiểm tra Tiếng anh Quốc tế) đạt 5.0 hoặc  
 tương đương, điểm TOEFL (Kiểm tra Ngoại ngữ Tiếng anh) kiểm  
 tra trên mạng đạt 60 điểm hoặc tương đương.

Chú ý về yêu cầu ngôn ngữ: Học viên tự đánh giá trình độ ngôn ngữ 
của mình và không yêu cầu phải cung cấp giấy tờ chứng thực về trình 
độ ngôn ngữ Anh. Tuy nhiên, nếu không thể chủ động giao tiếp bằng 
Tiếng Anh, học viên nên tham gia một khóa học Ngôn Ngữ Anh.

Học Phí Chương Trình
Mọi khoản phí được tính bằng đô-la Canada (CAD) và có thể thay 
đổi. Đối với các học viên đăng ký tham gia khóa học thứ nhất tại UBC 
Okanagan và khóa học thứ hai tại UBC Vancouver thì tổng học phí của 
chương trình đã bao gồm phí đi lại giữa hai khu trường sở.

Đối với Học Viên Canada (bao gồm người nhập cư được cấp phép 
thường trú tại Canada)

Tùy Chọn 
Nội Trú

CAD $3,160 đối với một khóa học kéo dài hai tuần, 
bao gồm dịch vụ đưa đến và đón từ sân bay, phí 
ăn ở tại khu ký túc xá của UBC (phòng đơn), ba (3) 
bữa ăn/ngày tại ký túc xá, các buổi hội thảo và mọi 
hoạt động theo nhóm. Đã bao gồm chi phí y tế tại địa 
phương cho những học viên Canada đến từ nước ngoài.

Tùy Chọn 
Ngoại Trú

CAD $1,660 đối với một khóa học kéo dài hai tuần. 
Chi phí này bao gồm các hội thảo tổ chức vào buổi 
chiều, các hoạt động xã hội diễn ra vào các ngày 
trong tuần từ 1 giờ đến 5 giờ chiều và các sự kiện 
đặc biệt vào các buổi tối thứ 6. Chi phí bao gồm bữa 
ăn trưa từ thứ 2 đến thứ 6 và bữa tối vào các thứ 
6 và ngày Chủ Nhật đầu tiên. Đã bao gồm chi phí y tế 
tại địa phương cho những học viên Canada đến từ nước 
ngoài

Học Viên Quốc Tế

Tùy Chọn 
Nội Trú

CAD $4,250 đối với một khóa học kéo dài hai tuần, 
bao gồm dịch vụ đưa đến và đón từ sân bay, phí ăn ở 
tại khu ký túc xá của UBC (phòng đơn), ba (3) bữa ăn/
ngày tại ký túc xá, các buổi hội thảo và mọi hoạt động 
theo nhóm. Đã bao gồm chi phí y tế tại địa phương cho 
những học viên Canada đến từ nước ngoài.

Tùy Chọn 
Ngoại Trú

CAD $2,750 đối với một khóa học kéo dài hai tuần. 
Chi phí này bao gồm các hội thảo tổ chức vào buổi 
chiều, các hoạt động xã hội diễn ra vào các ngày 
trong tuần từ 1 giờ đến 5 giờ chiều và các sự kiện 
đặc biệt vào các buổi tối thứ 6. Chi phí bao gồm bữa 
ăn trưa từ thứ 2 đến thứ 6 và bữa tối vào các thứ 
6 và ngày Chủ Nhật đầu tiên. Đã bao gồm chi phí y tế 
tại địa phương cho những học viên Canada đến từ nước 
ngoài

Các Nhóm 
Trường Học

Chương trình dành cho Các Lãnh Đạo Toàn Cầu 
Tương Lai của UBC cũng luôn chào đón các nhóm 
trường học. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết 
them chi tiết.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:

exl.ubc.ca/future   
+1 604 822 1444
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