
            
 

TIẾN TRÌNH CỦA KHOÁ HỌC  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH A LEVEL   
Học viên sẽ học 5 môn. Chương trình gồm những môn sau: 
 
H1 - Môn bắt buộc 

 Môn học tổng hợp 
H1 – Môn tự chọn (chọn 1 môn) 

 Sinh học 
 Hóa học 
 Kinh tế học 
 Toán 
 Vật lý 
 Địa lý 
 Lịch sử 
 Văn học (bằng tiếng Anh) 

         
 H2 – Môn tự chọn (chọn 3 môn) 
 Sinh học 
 Hóa học 
 Toán học 
 Vật lý 
 Địa lý 
 Quản trị trong kinh doanh 
 Văn học (bằng tiếng Anh) 

 

 
Yêu cầu đầu vào:  
 Học sinh học hết lớp 11 tại Việt Nam,  
 Học sinh  ít nhất 17 tuổi vào năm nhập học 
 Học viên phải có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.0.  
 
Khai giảng và thời gian học: 
 Khóa 10 tháng: từ tháng 1 đến tháng 10 hàng năm 
 Khóa 16 tháng: từ tháng 7 đến tháng 10 năm sau 
 
 
 
 

Chi phí cho khóa học 10 tháng 
(SGD) 

16 tháng 
(SGD) 

Học phí cho 5 môn 12,840 19,260
Phí hành chính cho cả khóa học 1,070 1,070
Phí đăng ký làm bài kiểm tra 535 535
Phí thành viên  123.05 165.85
Phí học kỹ năng 107 214
Tài liệu học tập 428 535
Bảo hiểm y tế 45 90
Bảo hiểm học phí 109.88 158.55
Môn  học thêm 2,747.76 3,434.70
Phí đăng ký nhập học 321 321
Phí xét visa 90 90
* Tất cả những phí trên đã bao gồm 7% GST 

A LEVEL 

A LEVEL/ 
Trường Công nghệ Bách khoa/ 
CT Cao đẳng tại MDIS

Đại học Công lập Singapore/ 
CT Cao đẳng nâng cao tại MDIS 



 
 
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC VÀ XIN VISA: 

Giai đoạn Giấy tờ cần chuẩn bị Số bản 
 
 

Khi bắt đầu nộp hồ sơ 

Bản sao giấy khai sinh 02 
Bằng tốt nghiệp và bảng điểm (học bạ) của 2 cấp học cao 
nhất 

02 

Copy hộ chiếu 02 
Ảnh 4x6 (nền trắng) 04
Khai form đăng ký học của MDIS, Form Visa  
Nộp phí đăng ký nhập học + Phí xét đơn visa SV bằng hình 
thức chuyển khoản hoặc mua bankdraft 

S$ 321 

Sau khi được thông báo 
có thư chấp nhận cấp visa 
của Sở di trú và ký hợp 
đồng sinh viên 

Nộp tiền học phí và các chi phí khác theo Hợp đồng sinh 
viên 

Tùy khoá 
học 

 

KÝ TÚC XÁ MDIS: 

Ký túc xá 
Loại phòng (Đăng ký 
ở 4 hoặc 6 tháng) 

Giá/ tháng/ 
người (SGD) 

Các chi phí khác 
(SGD) 

MDIS 
HOSTEL 

1 người 882.75 Phí đăng ký  
(Không hoàn lại) 

53.5 
2 người (có ban công) 722.25 

2 người (có cửa sổ) 668.75 
Đặt cọc Tiền phòng 1 tháng 

4 người (có ban công) 535 

4 người (có cửa sổ) 481.5 
Dịch vụ đưa đón 

sân bay 
117.7 

      * Giá phòng trên đã bao gồm 7% thuế GST và miễn phí sử dụng internet, các đồ đạc trong phòng và các dịch vụ giải trí. 
 

 


