ARRAS

Chương trình
dự bị du học cao học
•

Mục tiêu của khóa học
Chương trình « dự bị du học cao học » giúp cho sinh viên theo
học các chương trình học ở Pháp một cách hiệu quả và thành công.

Hòa nhập tốt nhất

Chương trình dự bị du học cao học đã được thành lập nhằm giúp
sinh viên tiếp cận tốt nhất vào hệ thống giáo dục Pháp, cũng như tạo
ra cho sinh viên những cơ hội tốt nhất để thích ứng vào các môn học
khác nhau, cũng như các phương pháp làm việc khác nhau để thành
công ở Pháp.

Tham gia hiệu quả
Thành công
•

Kết thúc khóa học :
Được cấp chứng chỉ trình độ tiếng Pháp (B2 đối với cấp độ 1, C1
đối với cấp độ 2)
Đạt được trình độ tiếng cần thiết để theo học tại Pháp (B2 đối với
đa số các cấp học, C1 đối với các môn học liên quan đến văn học
hay lịch sử - địa lí)
Chìa khóa thành công khi học tại Pháp nhờ việc chuẩn bị phương
pháp phù hợp với khóa học

•

Làm gì sau khóa học ?

Khi sinh viên nhận được chứng chỉ, sinh viên có thể đăng kí một trong các
khóa học tại trường Artois. Chính vì vậy trong khóa học sinh viên sẽ theo
học các khóa học phù hợp với chuyên ngành của sinh viên, cho phép sinh
viên nắm được các kỹ năng cần thiết để thành công.
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•

Nội dung của khóa học :
Khóa học được xây dựng từ những tình huống thực tiễn của cuộc sống sinh viên và các môn
học ở đại học
Các kỹ năng nghe và nói liên quan đến các phương pháp học ở đại học, ngữ pháp, từ vựng
và văn minh, văn hóa pháp, các kỹ năng cần thiết để thành công ở các cấp học tương đương
Các môn học cơ bản và các môn học chuyên ngành tùy theo ngành học của sinh viên
Giáo cụ học đa dạng : trích các bài giảng nói và viết, các bài giảng lý thuyết, các tiết học thực
hành, các môn học và chữa bài kiểm tra, các văn bản khoa học hay văn học, các đoạn trao đổi
trong cuộc sống hàng ngày của sinh viên, giáo trình.
Phương pháp giảng dạy phong phú : giảng lý thuyết, các bài làm nhóm, các môn học ở
phòng máy, sử dụng vidéo, sử dụng bảng tương tác...
Tổ chức

Giáo viên có chuyên môn trong việc giảng dạy tiếng pháp ngoại ngữ
Các nhóm từ 15-20 sinh viên
Các khóa học cá nhân với phụ đạo
Đánh giá trình độ ngoại ngữ 2 lần/năm (tháng 1 và tháng 4) và thi chứng chỉ cuối năm (cuối
tháng 6) chứng nhận đã đạt thành công ở khóa học và đạt trình độ tiếng pháp đầy đủ để theo
khóa học như mong muốn.
HAI CẤP ĐỘ
CẤP ĐỘ 1
Sinh viên trình độ B1 muốn đạt trình độ B2

CẤP ĐỘ 2
Sinh viên trình độ B2 muốn đạt trình độ C1

440 giờ dạy + 60 giờ học phụ đạo

620 giờ dạy + 80 giờ học phụ đạo

•

Cuộc sống sinh viên (80h) : đăng ký, ăn uống, tham
gia các hoạt động thể thao và văn hóa, sức khỏe, nhà
cửa...

Chương trình cấp độ 2 có chung nền tảng giống như
chương trình cấp độ 1, với thiên hướng nghiên về khoa
học nhân văn.

•

Hiểu các tiết học lý thuyết và các tiết thực hành
(120h)

Các kỹ năng về ngôn ngữ chuyên sâu hơn.
•

Cuộc sống sinh viên (80h)

•

Nghe (40h) : phương pháp thuyết trình, bảo vệ luận
án, trình bày, thảo luận…

•

Hiểu các tiết học lý thuyết và các tiết thực hành
(170h)

•

Viết (120h) : ghi chép bài, các bài viết theo từng nội
dung môn học…

•

Nghe (40h)

•

Đọc (80h) : các bài đọc khoa học, các môn học…

•

Viết (120h)

•

Đọc (80h)

Điều kiện đăng ký nhập học
Đăng ký học cử nhân hoặc thạc sĩ tại nước của sinh viên.
Đăng ký vào một khóa học tại trường Artois.
Chứng nhận trình độ tiếng pháp cần thiết (TEF, TCF, DELF).
Sinh viên không ở Cộng đồng chung Châu Âu phải theo các bước đăng ký trên Campus
France.
Chi phí đào tạo (không góp bảo hiểm y tế) :
o Cấp độ 1 : 2500 e
o Cấp độ 2 : 3000 e
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