Học bổng du học Singapore 2011
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1. Được thành lập từ năm 1990, Tyndale Education Group (TEG) là một trong những tập đoàn giáo dục lớn mạnh
và có uy tín ở Singapore. Thế mạnh hàng đầu của TEG là đào tạo những khóa học hoàn toàn bằng tiếng Anh ở
nhiều quốc gia và lãnh thổ khác nhau với bằng cấp theo tiêu chuẩn Vương Quốc Anh.
2. Các khóa học tại Tyndale Singapore
Chương trình tiếng Anh 6 tháng: S$ 4.500/6 tháng (mỗi cấp độ học 2 tháng)
Chương trình tiếng Anh 1 năm: S$ 7.000
Khoá cao đẳng nâng cao: S$ 16.000 (toàn khóa học 16 tháng)
Đại học: S$ 18.000 – 21.000 (học 10 tháng)
Hệ thạc sĩ quản trị kinh doanh: S$ 21.000 (toàn khóa học 15-18 tháng)
Chính sách HỌC BỔNG dành cho du học sinh tháng đăng ký tháng 1 và 2/2011:
Học bổng từ 10 – 23 triệu
3. Ưu điểm của trường
Bằng cấp giá trị cao, cơ hội chuyển tiếp được đảm bảo.
Các sinh viên muốn học chuyển tiếp có thể lựa chọn học tại 1 trong 60 trường ĐH Công lập ở Anh như:
University of Sunderland, University of Dundee, Leeds Metropolitan University, Northumbria University,
Nottingham Trent University, University of Luton, Manchester Metropolitan University, London
Metropolitan University, Anglia Polytechnic University, Oxford Brookes University….
Học phí tại Anh Quốc: 18,950 USD - 21,950 USD/năm
Bạn có biết: HL Edulinks hỗ trợ bạn hoàn tất thủ tục du học Singapore chỉ trong 3 tuần và tặng toàn bộ phí tư vấn?
Cùng Tydale Education và HL Edulinks, hãy biến ước mơ du học Singapore của bạn thành hiện thực…
Đến với công ty tư vấn du học Hằng Lương bạn sẽ được các dịch vụ hỗ trợ sau:
Tư vấn các chương trình học phù hợp cho sinh viên.
Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trong vòng 3 tuần.
Huấn luyện các kỹ năng anh ngữ miễn phí trước khi du học và lấy học bổng.
Hỗ trợ trước, trong và sau khi du học.

Đại diện của học viện Tyndale tại Việt Nam:
Công ty tư vấn du học Hằng Lương HLEdulinks
Địa chỉ: 161 Nguyễn Chí Thanh ( nối dài) P16 Q11
Hotline: 016 9999 5919
Email: admin@duhochangluong.com
Tel: 083 9699400 / 083 9699434
Web: www.duhochangluong.com
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