
CẦU NỐI TỚI CREIGHTON (B2C) 

B2C là một chương trình năng động thiết kế cho sinh viên đại học có tiềm năng 

học thuật cao, những sinh viên sẽ hưởng lợi từ hỗ trợ ngôn ngữ bổ sung ở trình độ 

cao. Không chỉ đơn thuần là một chương trình đào tạo tiếng Anh, B2C tạo điều 

kiện cho các sinh viên đủ điều kiện tích lũy tới sáu tín chỉ để lấy bằng tại đại học 

Creighton, đồng thời giúp trau dồi các kĩ năng học thuật thiết yếu đảm bảo thành 

công tại một trường đại học hàng đầu.  

Trong chương trình B2C, các giảng viên cao cấp  trong chương trình IELI sẽ đào 

tạo cho sinh viên chiến thuật đọc sử dụng tư duy phê phán, từ vựng học thuật, ngữ 

pháp tiếng Anh bậc cao, kĩ năng đàm thoại và thuyết trình, và kĩ năng ghi chép. 

Một khóa viết luận 3 tín chỉ sẽ cung cấp cho sinh viên các bài thực hành và các kĩ 

thuật dùng trong các bài tập viết lớn thường gặp trong các lớp học tại đại học 

Creighton. Một khóa học về thành công học thuật 2 tín chỉ sẽ định hướng cho sinh 

viên sử dụng những dịch vụ sẵn có trong khuôn viên đại học Creighton. Cuối cùng, 

một khóa học 1 tín chỉ sẽ kết nối sinh viên với một tư vấn viên là giảng viên trong 

khoa và với một nhóm nhỏ bạn cùng học để cùng nhau tìm hiểu và trải nghiệm 

những mảng chính trong đời sống sinh viên tại đại học Creighton. 

Để đáp ứng yêu cầu nhập học đối với B2C, bạn phải có điểm TOEFL tối thiểu 68 

hoặc IELTS 6.0 và hoàn thành đầy đủ các yêu cầu nộp đơn và nhập học khác của 

chương trình đại học tại đại học Creighton.  


