
Chương Trình Mùa Hè Dự Bị Đại Học 
cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông 
Trong chương trình Lãnh Đạo Toàn Cầu Tương Lai của UBC, học sinh 
trung học phổ thông từ 15-18 tuổi có thể trải nghiệm cuộc sống tại 
một trường đại học hàng đầu. Học sinh được khám phá đam mê và 
sở thích của mình, làm quen với các bạn từ khắp nơi trên thế giới 
và phát triển những kỹ năng các em cần cho tương lai.

Chương trình Lãnh Đạo Toàn Cầu Tương Lai của UBC kết hợp giờ 
học ở lớp, các buổi hội thảo, các buổi tọa đàm giao lưu và lịch 
trình bao gồm đầy đủ các hoạt động sau giờ học và vào cuối tuần.

Ngày Tổ Chức Tọa Đàm Năm 2019 
Chủ Nhật, ngày 30 tháng 6 – Thứ Bảy,  ngày 13 tháng 7 năm 2019
Chủ Nhật, ngày  14 tháng 7 – Thứ Bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2019
Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 – Thứ Bảy ngày 10 tháng 8 năm 2019

Những Điểm Nổi Bật của Chương Trình
•   Lãnh Đạo Toàn Cầu Tương Lai của UBC là một chương trình 

chính thức của UBC.

•   Học sinh chọn các khóa học Học Thuật và Tiếng Anh.

•   Những khóa học Học Thuật được các giáo sư và giảng viên 
hướng dẫn của UBC giảng dạy.

•   Những khóa học Tiếng Anh được các giảng viên hướng dẫn đến 
từ Học Viện Anh Ngữ nổi tiếng của UBC giảng dạy.

•   Những khóa học hai tuần thuộc chương trình Lãnh Đạo Toàn 
Cầu Tương Lai của UBC có thể được kết hợp thành một chương 
trình kéo dài bốn đến sáu tuần.

•   Học sinh có thể ở lại khu ký túc xá của UBC trong khuôn viên 
trường và trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống trong trường đại học 
hoặc có thể đi lại giữa nhà và trường hàng ngày. 

Tại Sao Nên Học Tiếng Anh trong 
Chương Trình Lãnh Đạo Toàn Cầu 
Tương Lai của UBC?
Trong năm 2018, chương trình Lãnh Đạo Toàn Cầu Tương Lai của 
UBC tổ chức cho hơn 760 học sinh đến từ hơn 45 quốc gia tham 
gia học tập. Những học sinh quốc tế đăng ký các khóa học tiếng 
Anh sẽ gặp gỡ và kết bạn với những học sinh nói tiếng Anh tới từ 
Canada và khắp nơi trên thế giới.

Tất cả các học sinh theo học các khóa Tiếng Anh trong chương 
trình Lãnh Đạo Toàn Cầu Tương Lai của UBC sẽ cùng tham gia các 
hoạt động xã hội và văn hóa như những học sinh nói Tiếng Anh 
đăng ký các khóa học Học Thuật. Lựa chọn ở tại ký túc xá còn 
cung cấp thêm nhiều cơ hội để các học sinh đăng ký khóa học 
Tiếng Anh tương tác với những học sinh nói Tiếng Anh đến từ 
Canada và các quốc gia khác, đem đến cho những học sinh quốc 
tế trải nghiệm đích thực về đại học tại Canada. 

Tại Sao Lại Nên Chọn UBC?
Canada được công nhận là quốc gia có khả năng cung cấp một số 
tiêu chuẩn giáo dục cao nhất. UBC cũng không là ngoại lệ khi được 
xếp hạng trong số 20 trường đại học công lập hàng đầu thế giới. UBC 
nổi tiếng vì khuôn viên trường tuyệt vời và địa điểm tọa lạc hấp dẫn.
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Lựa Chọn Trong Số Hơn 30 Khóa Học 
Trình Độ Đại Học 
Học sinh phát triển các kỹ năng học thuật, kỹ năng giao tiếp và 
ứng xử, và kỹ năng lãnh đạo trong các khóa học và hội thảo do các 
giáo sư và giảng viên hướng dẫn của UBC giảng dạy.

Các khóa học Học Thuật của chúng tôi bao gồm chuyên đề:

•  Người Tiêu Dùng và Sự Tiêu Dùng: Quan Điểm Toàn Cầu 

•  Khởi Nghiệp Kinh Doanh Truyền Thông Kỹ Thuật Số

•  Nhân Chủng Học Pháp Y:  Nhận Diện Hài Cốt 

•  Kỹ Thuật Đại Cương

•  Tâm Lý Học Sức Khỏe: Mối Tương Giao giữa Tâm Lý Học và Y Khoa

•  Chính Trị, Kinh Tế, và Ngoại Giao trong Bối Cảnh Toàn Cầu 

Học Tiếng Anh Nhanh Chóng và Hiệu 
Quả Qua Các Chủ Đề Toàn Cầu
Học sinh có thể nhanh chóng nâng cao kỹ năng nói, đọc và viết để 
chuẩn bị lên đại học. Các lớp học nhiều hoạt động tập trung vào 
những sự kiện đang diễn ra giúp cải thiện khả năng nói Tiếng Anh 
lưu loát và chính xác của học sinh. 

Các khóa học của chúng tôi bao gồm chuyên đề:

•  Công Dân Toàn Cầu và Giao Thoa Văn Hóa Truyền

•  Thông và Công Nghệ

•  Môi Trường và Biến Đổi Khí Hậu

•  Chuẩn Bị Cho Kỳ Thi Học Thuật trong Hệ Thống Kiểm Tra Anh Ngữ 
Quốc Tế (International English Language Testing System, IELTS)

Tuyển Sinh và Đăng Ký
Bắt đầu mở cửa đăng ký từ ngày 8 tháng 1 năm 2019. Học sinh đăng 
ký phải từ 15 đến 18 tuổi vào hoặc trước ngày bắt đầu khóa học.

Với những khóa học Học Thuật, tối thiểuhọc sinh cần có: 

•  Điểm GPA (Grade Point Average) đạt 78% hoặc tương đương. Học 
sinh phải chứng minh bằng phiếu thành tích học tập hoặc học bạ.

•  Điểm thi Hệ Thống Kiểm Tra Anh Ngữ Quốc Tế (International 
English Language Testing System, IELTS) đạt 6,0 hoặc tương 
đương, Điểm thi Kiểm Tra Năng Lực Tiếng Anh Quốc Tế (Test of 
English as a Foreign Language,  TOEFL) trực tuyến đạt 80, hoặc 
tương đương.

Với các khóa học tiếng Anh, tối thiểu học sinh cần có:

•  Điểm GPA (Grade Point Average) đạt 78% hoặc tương đương. 
Học sinh phải chứng minh bằng phiếu thành tích học tập hoặc 
học bạ.

•  Điểm thi Hệ Thống Kiểm Tra Anh Ngữ Quốc Tế (International 
English Language Testing System, IELTS) đạt 5,0 hoặc tương 
đương, Điểm thi Kiểm Tra Năng Lực Tiếng Anh Quốc Tế (Test of 
English as a Foreign Language, TOEFL) trực tuyến đạt 60, hoặc 
tương đương.

Lưu ý đối với yêu cầu về ngôn ngữ: Các yêu cầu về Tiếng Anh 
được đưa ra để đảm bảo rằng học sinh có thể tham gia và hưởng 
lợi đầy đủ từ chương trình học. Học sinh tự đánh giá và không 
phải cung cấp bằng chứng xác minh trình độ Tiếng Anh. Tuy 
nhiên, nếu một học sinh không thể giao tiếp hiệu quả bằng Tiếng 
Anh, học sinh đó sẽ được xếp vào khóa học Tiếng Anh.

Chi Phí Chương Trình
Tất cả chi phí tính bằng đồng đô la Canada (CAD) và có thể thay đổi.

Với Học Sinh Canada (bao gồm những học sinh đã nhập cư)

Lựa Chọn Ở 
Ký Túc Xá

$3.045 đô la Canada (CAD) cho một khóa học hai 
tuần, bao gồm đưa đón tại sân bay, sắp xếp chỗ 
ở tại khu ký túc xá UBC (một người), ba (3) bữa 
một ngày tại trường, hội thảo và các hoạt động 
do nhóm hướng dẫn. Bảo hiểm y tế địa phương 
được cấp cho các học sinh Canada đến từ nước 
ngoài.

Lựa Chọn 
Tự Đi Lại 

$1.600 đô la Canada (CAD) cho một khóa học hai 
tuần, bao gồm hội thảo buổi chiều và các hoạt 
động xã hội do nhóm hướng dẫn từ 1 giờ chiều 
tới 5 giờ chiều, từ Thứ Hai đến hết Thứ Sáu. Bữa 
trưa cũng được cung cấp từ Thứ Hai tới Thứ Sáu, 
cũng như bữa tối vào các ngày Thứ Sáu. Cũng 
bao gồm các sự kiện đặc biệt vào tối Thứ Sáu. 
Bảo hiểm y tế địa phương được cấp cho học sinh 
Canada đến từ nước ngoài.

Học Sinh Quốc Tế

Lựa Chọn Ở 
Ký Túc Xá

$4.095 đô la Canada (CAD) cho một khóa học hai 
tuần, bao gồm đưa đón tại sân bay, sắp xếp chỗ ở 
tại ký túc xá trường UBC (một người), ba (3) bữa 
một ngày tại trường, hội thảo và các hoạt động do 
nhóm hướng dẫn. Bảo hiểm y tế địa phương được 
cấp cho các học sinh quốc tế.

Lựa Chọn 
Tự Đi Lại 

$2.650 đô la Canada (CAD) cho một khóa học hai 
tuần, bao gồm hội thảo buổi chiều và các hoạt 
động xã hội do nhóm hướng dẫn từ 1 giờ chiều 
tới 5 giờ chiều, từ Thứ Hai đến hết Thứ Sáu. Bữa 
trưa cũng được cung cấp từ Thứ Hai tới Thứ Sáu, 
cũng như bữa tối vào các ngày Thứ Sáu. Cũng bao 
gồm các sự kiện đặc biệt vào tối Thứ Sáu. Bảo 
hiểm y tế địa phương được cấp cho các học sinh 
quốc tế.
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For more information 

exl.ubc.ca/fgl-ubc 

+1 604 822 1444


