
University of Nebraska-Lincoln 

The University of Nebraska-Lincoln (Nebraska) là một 

trường đại học đa ngành công lập hàng đầu tại tiểu 

bang Nebraska và là một thành viên đầy tự hào của Big 

Ten Academic Alliance. Với chín khoa, 150 ngành 

chính, và 126 ngành phụ, sinh viên tại Nebraska có cơ 

hội tham gia nhiều hoạt động học tập và ngoại khóa đa 

dạng. The University cung cấp các cơ sở học tập và giải 

trí chất lượng cao, đặc biệt dành cho sinh viên và học 

giả quốc tế đến từ 150 quốc gia.  

 

City of Lincoln 

Lincoln, nơi ở của tầm 280,000 người, là một thành 

phố đại học với mọi thứ cho mỗi người. Chúng tôi 

thường xuyên được xếp hạng là một trong những 

thành phố an toàn nhất tại Hoa Kì, và chúng tôi được 

khen về chất lượng sống cao và chi phí sống thấp. 

Thành phố có một mạng lưới công viên và đường xe 

đạp rộng lớn và một khung cảnh sôi nổi cho nghệ 

thuật và giải trí. Các doanh nghiệp and công ty công 

nghệ mới đang phát triển mạnh, tạo ra công việc và 

cơ hội thực tập cho tất cả. Người dân Nebraska rất 

tự hào về thành phố thủ đô của họ và chào mời 

khách quốc tế trên toàn thế giới cùng trải nghiệm tất 

cả mà Lincoln và trường Nebraska cung cấp.  

 
 
 
 

 
 

PROGRAMS IN ESL 
 

 

Thông tin liên lạc:  

Programs in ESL 

514 Nebraska Hall 

901 N 17th Street 

Lincoln, NE 68588-0507 

Phone: (402) 472-1884 

Email: esl2@unl.edu 

Online: piesl.unl.edu 

Chi phí dự tính 
Cho một học kì (15 tuần) 

 

IEP học phí và phí: $6,077 

CEAP học phí và phí:  $11,066 
 

Thông tin chi tiết về học phí, phí, bảo 

hiểm và nơi ở xin tham khảo tại 

piesl.unl.edu 

mailto:esl2@unl.edu


Programs in English as a 
Second Language 
Programs in English as a Second 

Language (PIESL) tại Nebraska hỗ trợ 

học viên ới nhiều cơ hội học tập ngôn 

ngữ và văn hóa trong một môi trường 

an toàn và hòa đồng. Sinh viên và học 

giả của chúng tôi đạt được nhiều mục 

tiêu cá nhân, học vấn, và nghề nghiệp 

thông qua chương trình học sáng tạo và 

nghiêm túc với các lớp học nhỏ, giáo 

án thích hợp cho mỗi cá nhân, và sự 

chuyên nghiệp của các giảng viên. 

PIESL có các chương trình Intensive 

English Program, Credit English for 

Academic Purposes Program, and 

Customized Training Programs. 

Intensive English Program 
Intensive English Program (IEP) dành cho các học 

viên  muốn nâng cao khả năng giao tiếp cho các mục 

tiêu cá nhân và học vấn/nghề nghiệp.  

 

Các điểm chính của chương trình gồm có:  

 Năm cấp học từ khởi đầu tới cao cấp 

 23 tiếng học chính mỗi tuần 

 Khóa học bao gồm nói, nghe, đọc, viết, và 

ngữ pháp 

 Các lớp học dựa trên ngành học hay sở 

thích 

 Các cơ hội Học qua Phục Vụ Cộng Đồng 

 Các hoạt động và sự kiện văn hóa 

 Các dịch vụ hỗ trợ và cơ sở vật 

 

Credit English for Academic Purposes Program 
Credit English for Academic Purposes (CEAP) là chương 

trình dành cho sinh viên quốc tế được nhận có điều kiện 

với trình độ Anh Văn cao. Sinh viên sẽ tập trung vào 

nâng cao trình độ ngôn ngữ để thành công khi vào các 

chương trình học chính thức. Khi hoàn thành thành công 

chương trình, sinh viên được nhận thẳng vào trường UNL 

mà không cần phải có điểm TOEFL hay IELTS.  

Chương trình cho phép sinh viên được:  

 Lấy điểm đại học qua các lớp Anh Văn 

 Tham dự các lớp học chính thức bên cạnh các 

lớp Anh Văn 

 Tham gia lớp học về các qui định, dịch vụ, và 

nguồn hỗ trợ 

 Nhận được tư vấn và hướng dẫn về các kĩ năng 

học tập 

 Tham gia vào các hoạt động văn hóa sôi  

 
 
 

 

Customized Training Programs 
PIESL tổ chức nhiều chương trình đào tạo thiết kế riêng 

trong suốt năm cho các trường đại học, trung học, và 

các cơ quan trên toàn cầu. Giáo án và thời hạn của 

chương trình được thiết kế riêng để đáp ứng nhu cầu 

của từng nhóm. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm 

thông tin chi tiết.  

Các chương trình đặc biệt có các lựa chọn sau:  

• Đào tạo Anh ngữ cho học tập 

• Ngôn ngữ và văn hóa tại Mỹ 

• Đào tạo lãnh đạo cho người không nói tiếng Anh 

bản xứ 

• Anh Ngữ cho các mục đích  đặc biệt, bao gồm Kinh 

Doanh, Nông Nghiệp, và Luật Pháp 

• Các hoạt động học thông qua phục vụ cộng đồng 

• Luyện thi TOEFL, IELTS, TOEIC 

• Đào tạo giáo viên dạy Anh ngữ 


