
Lý do nên chọn LSI!
Được thành lập vào năm 1985, LSI / IH Portsmouth là trung tâm Anh ngữ số 1 tại Vương Quốc Anh. Đánh giá 
dựa theo theo bảng xếp hạng EL Gazette trên cơ sở báo cáo giám sát của các chuyên gia tại Hội đồng Anh.

Đào tạo và luyện thi: Chúng tôi cung cấp các khóa luyện thi chuyên sâu, và là đơn vị tổ chức thi cho các kỳ 
thi Cambridge, IELTS, OET. Chúng tôi cũng là một trong số ít đơn vị cung cấp khóa luyện thi cao cấp cho 
OET.

Đào tạo giảng viên: Là cơ sở đào tạo CELTA, chúng tôi bao gồm cả khóa học toàn thời gian và bán thời gian. Tại 
đây cung cấp khóa học Tích hợp ngôn ngữ và nội dung (CLIL) và khóa Phương láp luận (Methodology) cho giáo 
viên nước ngoài. 

Chỗ ở: Chỗ ở đạt tiêu chuẩn chất lượng cao và ở gần khu vực ăn uống tự túc.

Cơ sở vật chất: 55 phòng học tiện nghi, 2 khu hành lang chờ cho học viên và 1 quán café tại tầng trệt, 
Wifi, và một Trung tâm Nghiên cứu.

Chúng tôi chỉ nhận học viên từ 18 tuổi trở lên. Mỗi lớp học đào tạo tạo tiếng Anh tổng quát và luyện thi trung 
bình chỉ bao gồm từ 9 tới tối đa 12 học viên. Tại đây, chúng tôi đón tiếp học viên từ nhiều quốc gia khác nhau 
(hơn 40 quốc gia mỗi năm).

Dịch vụ chăm sóc học viên: Chúng tôi luôn đảm bảo sự an toàn của học viên, cũng như tạo điều kiện để học 
viên có trải nghiệm học tập tuyệt vời nhất tại Vương Quốc Anh. Hoạt động xã hội được tổ chức vào tất cả các 
ngày trong tuần, bao gồm 1 buổi dã ngoại vào mỗi thứ Bảy.
Portsmouth là một thành phố tuyệt vời: 1 thành phố sống động - với khoảng 20.000 sinh viên đại học đang sinh 
sống và theo học. LSI nằm trong khu vực trung tâm của trường đại học, do đó tại đây luôn diễn ra những sự 
kiện hấp dẫn. 1 thành phố biển đảo với bờ biển đầy nắng - mọi người có thể thoải mái thư giãn trên bờ biển 
vào cuối tuần hay tham gia các hoạt động thể thao, tiệc thịt nước tại công viên bên bờ biển. 1 thành phố với 
nguồn gốc lịch sử đầy thú vị - hãy cùng khám phá quá khứ vùng đất biển đảo này.ิ
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Academic Excellence by the Sea

Khóa học dành cho độ tuổi 30+ và dành cho quản lý điều hành: Chúng tôi cung cấp riêng khóa học quản lý điều 
hành cho các đối tác như Siemens, Bayer, và Renault. Với khóa 30+,  chúng tôi đào tạo tiếng Anh tổng quát, 
tiếng Anh thương mại và văn hóa đối với các nhóm học viên số lượng ít (trung bình 5 tới 8 người), độ tuổi 
trung bình 45.
Đại học Portsmouth: Học viên của chúng tôi đã học khóa sơ cấp có thể tiến tới tham gia các trương chình 
đào tạo của UoP, cũng như của các đại học khác tại Vương Quốc Anh. Học viên LSI cũng được phép sử 
dụng cơ sở vật chất trong khuôn viên đại học.




