
Thông tin  
dành cho sinh  
viên Việt Nam
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Thông tin về  
ĐH Wollongong 
(UOW) – Úc  
—
32,953 
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC

131,859 
CỰU SINH VIÊN UOW

304 
BẰNG CẤP ĐƯỢC ĐÀO TẠO

25,387 
SINH VIÊN TẠI ÚC

9 
CƠ SỞ TẠI ÚC

6,143
SINH VIÊN QUỐC TẾ TẠI ÚC

179 
QUỐC GIA CÓ SINH VIÊN HỌC TẬP TẠI UOW

9,466 
SINH VIÊN TRAO ĐỔI ĐÃ HỌC TẬP TẠI UOW

ĐƯỢC XẾP HẠNG ĐẠI HỌC 5-SAO TRÊN 
TOÀN CẦU

 – Xếp hạng 5-Sao – QS World University Rankings 
năm 2016

 – Xếp hạng 5-sao trong Good Universities Guide năm 
2017 về Chất lượng toàn diện, Duy trì sinh viên, Sự 
tham gia của học viên, Tài nguyên học tập, Phát triển 
kỹ năng, Hỗ trợ sinh viên và Chất lượng giảng dạy

THUỘC TOP 2% TRƯỜNG ĐH HÀNG ĐẦU 
TRÊN THẾ GIỚI

 – Thuộc nhóm 301-400 Academic Ranking of World 
Universities (ARWU) năm 2016

 – Xếp thứ 218 trên thế giới – QS World University 
Rankings 2016/2017

 – Thuộc nhóm 251-300 – Times Higher Education 
World University Rankings 2015/2016

 – Xếp thứ 314 trên thế giới về chất lượng nghiên  
cứu –Leiden Ranking năm 2014

ĐƯỢC XẾP HẠNG QUỐC TẾ LÀ MỘT TRONG 
NHỮNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN ĐẠI NHẤT 
CỦA ÚC

 – Xếp thứ 12 trên thế giới – QS Top 50 Under 50 
Rankings năm 2016

 – Xếp thứ 30 trên thế giới – Times Higher Education 
Top 100 Under 50 Rankings năm 2017

TOP 100 TRÊN THẾ GIỚI VỀ SINH VIÊN  
TỐT NGHIỆP
Đây là năm thứ 9 UOW được xếp hạng top 1% trường 
đại học trên thế giới theo QS World University Rankings 
Graduate Employers. Bảng xếp hạng này đánh giá các 
trường đại học dựa trên ý kiến của những người sử dụng 
lao động đối với những sinh viên tốt nghiệp từ các trường – 
Theo QS World University Rankings 2015/2016Nội dung 

—
 03  4 LÝ DO SINH VIÊN VIỆT NAM NÊN  
 CHỌN UOW

05 CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WOLLONGONG
 Chỗ ở 
 Các cơ sở của trường

07 HỖ TRỢ DÀNH CHO SINH VIÊN VIỆT NAM
 Học bổng & học phí

08 CÁC LỰA CHỌN HỌC TẬP TẠI UOW

09 CÁC NGÀNH HỌC

 Lời chào mừng
THÔNG ĐIỆP TỪ PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 —
Học viên kéo đến Đại học Wollongong vì 
nhiều lý do: để theo đuổi bằng cấp uy tín,  
trải nghiệm nghề nghiệp, quan điểm toàn 
cầu, hay cơ hội tiếp cận nghiên cứu đẳng  
cấp thế giới. 
Mỗi người trong số đó đều được đảm bảo nhận được sự hỗ trợ cần thiết để 
phát huy tốt nhất năng lực bản thân.

Đại học Wollongong (UOW) có chuyên môn và kinh nghiệm để giúp các 
bạn đạt được mục tiêu của mình.

Nghiên cứu chất lượng cao và dễ tiếp cận đã đưa chúng tôi vào top 2%  
đại học hàng đầu trên toàn thế giới về chất lượng nghiên cứu, và chúng  
tôi đang tiếp tục đầu tư vào những lĩnh vực ưu tiên trên tầm quốc gia và 
quốc tế.

Sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi được đánh giá cao, và UOW đang được 
những người sử dụng lao động xếp trong số một phần trăm các trường đại 
học hàng đầu trên thế giới. Chúng tôi tự hào về việc đào tạo con người cho 
các ngành mới nổi và các công việc tương lai, những người luôn sẵn sàng 
cho thành công trong sự nghiệp và đóng góp tích cực cho cộng đồng của 
mình.

Với sự liên kết đến hơn 200 trường đại học tại 35 quốc gia, UOW thật sự 
là một trường đại học quốc tế. Chúng tôi có sinh viên từ hơn 160 quốc gia 
và đã vun đắp một cộng đồng đa sắc tộc rất thân thiện, giúp sinh viên từ 
tất cả các nền văn hóa khác nhau hòa nhập vào phong cách sống tại Úc và 
tăng cường kinh nghiệm học tập của các bạn tại trường đại học.

Cẩm nang này được soạn làm điểm khởi đầu. Tôi khuyến khích các bạn 
tìm kiếm các thông tin chúng tôi có thông qua việc trò chuyện với nhân 
viên, sinh viên, hoặc một trong số hơn 130.000 cựu sinh viên của chúng 
tôi. Hãy hỏi họ vì sao UOW sẽ là lựa chọn đúng đắn dành cho bạn.

Giáo sư Paul Wellings CBE 
Phó Hiệu trưởng

Tôi đến học tại Sydney Business School, Đại 
học Wollongong (UOW) bởi danh tiếng của 
trường. Sydney Business School là trường tốt 
nhất mà tôi từng lựa chọn cho việc du học của 
tôi. Tôi tốt nghiệp ngành Tài chính quốc tế tại 
Việt Nam, và tôi muốn làm việc trong một môi 
trường đa quốc gia, vì vậy tôi đã quyết định đi 
du học để phát triển sự nghiệp của mình. Việc 
học tập tại Sydney Business School, UOW đã 
cho tôi rất nhiều cơ hội để mở mang kiến thức.

Trường đại học này có những cán bộ giảng 
viên và đội ngũ hỗ trợ tuyệt vời, họ đã giúp tôi 
giải quyết các bài tập cũng như các kỳ thi phải 
làm hoàn toàn bằng tiếng Anh và theo những 
cách thức khác với trước đây tôi đã từng làm. 
Khuôn viên trường thật tuyệt vời và có thể dễ 
dàng tiếp cận với tất cả các phương tiện cơ 
sở vật chất. Tôi cũng kết bạn với những sinh 
viên đến từ các quốc gia khác nhau, họ giúp 
tôi cùng học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm. Tôi 
tin tưởng rằng thời gian tôi học tập tại Sydney 
Business School, UOW là tài sản quý báu cho 
tương lai của tôi – nơi tôi thấy mình trở thành 
một công dân toàn cầu.

NHU THI CAM HO 
VIỆT NAM

Thạc sỹ Ngành Kinh doanh Quốc tế
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3 4 lý do sinh  
viên Việt Nam  
nên chọn UOW

UOW NẰM TRONG TOP 2% TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
HÀNG ĐẦU TRÊN THẾ GIỚI
UOW là một trong những trường đại học hiện đại nhất trên thế 
giới. Qua bề dày lịch sử của trường, chúng tôi đã tạo dựng được uy 
tín quốc tế về chất lượng nghiên cứu tốt vào loại nhất thế giới và 
chất lượng giảng dạy tuyệt vời. Các bảng xếp hạng quốc tế đã đưa 
UOW vào nhóm 2% các trường đại học hàng đầu trên toàn thế 
giới và chúng tôi đang tiếp tục vươn lên từng ngày.

1

CÁC NHÀ TUYỂN DỤNG ĐÃ ĐÁNH GIÁ UOW 
THUỘC TOP 100 TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Các bảng đánh giá và xếp hạng cho thấy rằng sinh viên tốt nghiệp 
tại UOW có triển vọng lớn trong việc tiếp nhận việc làm khi tốt 
nghiệp. Đây là năm thứ chín liên tiếp trường được các nhà tuyển 
dụng xếp hạng các sinh viên tốt nghiệp của trường vào top 100 
trường đại học hàng đầu trên thế giới (theo QS World University 
Rankings Graduate Employers Survey, 2008–2016). 

Trường đại học UOW cung cấp các dịch vụ nghề nghiệp tuyệt vời 
cho tất cả các sinh viên, bao gồm các chương trình thực tập và học 
việc. Các khóa hỗ trợ việc làm và chương trình thực tập giúp sinh 
viên chuẩn bị cho nghề nghiệp của mình ngay từ khi đang học.

3

CHI PHÍ HỌC TẬP TẠI UOW RẤT HỢP LÝ
Du học là khoản đầu tư cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Mặc dù 
Wollongong chỉ cách Sydney 90 phút đi tàu nhưng chi phí sinh 
hoạt ở đây thấp hơn rất nhiều so với các thành phố lớn của Úc 
như Sydney, Melbourne hoặc Brisbane. Có nhiều lựa chọn về nơi 
ăn ở dành cho sinh viên với các mức ngân sách khác nhau, bao 
gồm nhà ở do trường đại học quản lý, homestay (lưu trú nhà dân) 
và thuê chỗ ở riêng. Xe buýt Gong Shuttle chở sinh viên miễn phí 
trong khuôn viên trường đại học và xung quanh thành phố.

4

Mình tên là Trang Đào và vào tháng 
12 năm 2015 mình đã tốt nghiệp  
Cử nhân Khoa Thương Mại (Dean’s 
Scholar) chuyên ngành Kế Toán. 
Hiện tại mình đang làm kế toán tại 
công ty Kelly & Partners Chartered 
Accountants.

Mình thật sự rất ấn tượng và cảm 
thấy hứng thú ngay lập tức sau  
khi xem ảnh khuôn viên trường  
và cũng như nghe đến danh tiếng 
của trường. Khóa học tại UOW đã 
cho mình một thế lợi hơn những 
sinh viên tốt nghiệp từ các trường 
khác, đó là môn thực tập trong  
khóa học. Môn này cho mình cơ  
hội thực tập ở công ty trong ngành 
của mình, và đã dẫn mình đến vị  
trí làm trong công ty hiện tại.

TRANG DAO 
VIỆT NAM

Cử nhân Khoa Thương Mại (Dean’s Scholar) 
– Ngành Kế toán
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UOW ĐẠT NĂM SAO VỀ MỨC HÀI LÒNG  
CỦA SINH VIÊN
UOW thực hiện tốt hơn tất cả các trường đại học khác trong 
cả nước để đạt được số thứ hạng sao cao nhất trong Good 
Universities Guide năm 2017. UOW được bình chọn Năm  
Sao trong 7 tiêu chí chủ chốt, trong đó có Sự hài lòng tổng  
thể của sinh viên.

2
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5

Chào mừng bạn 
đến Wollongong 
—
Wollongong, nằm trên bờ biển Thái Bình Dương, là  
thành phố lớn thứ chín của Úc. Đây là một cộng đồng  
sôi động và thân thiện – nơi bạn có thể phát huy tốt  
nhất khả năng của mình. 

Nhiều năm qua, Wollongong đã chào đón nhiều người 
từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều nền văn hóa giờ đây cùng 
chung sống trong thành phố, tận hưởng phong cách sống 
khỏe mạnh, năng động và các dịch vụ hiện đại nhất. 

MỘT THÀNH PHỐ TRẺ,  
HIỆN ĐẠI
Wollongong là môi trường học tập tuyệt 
vời, có đủ mọi thứ cần thiết để sinh viên 
phát huy tốt nhất năng lực của mình. Sinh 
viên được tiếp cận mọi dịch vụ cần thiết, 
cũng như hoạt động giải trí khi họ muốn 
thư giãn. Thành phố Wollongong là mái nhà 
chung của nhiều ngôn ngữ, phong cách ẩm 
thực, tôn giáo và phong tục—tất cả những 
điều này được hiển hiện trong cách chúng 
ta làm việc, học tập và vui chơi. Tại đây bạn 
có thể sống thoải mái và tập trung vào việc 
học tập.

NƠI Ở

Wollongong có nhiều lựa chọn cho sinh viên 
về nơi ở phù hợp với ngân sách khác nhau. 
Xe buýt Gong Shuttle chở sinh viên miễn 
phí trong khuôn viên trường đại học và xung 
quanh thành phố.

UOW Living: Mỗi chỗ ở của UOW Living 
là một cộng đồng đa văn hóa, khuyến khích 
thành tích học tập cao và phát triển cá nhân. 
Một số nơi có cung cấp các bữa ăn. Ở một số 
nơi khác lại có chỗ để nấu ăn. Các khu nhà 
ở của chúng tôi ở vị trí thuận lợi, hoặc là ở 
trong khuôn viên trường, có thể đi bộ đến 
trường, hoặc bắt một chuyến xe buýt ngắn 
đưa đón miễn phí. Bạn nên đăng ký nơi  
ở tại UOW càng sớm càng tốt, bởi vì nơi  
ở tại đây hết chỗ rất nhanh. Tất cả các  
đăng ký đều thực hiện trực tuyến tại 
apply-accom.uow.edu.au

Homestay (Lưu trú nhà dân): Sống cùng  
với một gia đình người Úc nơi bạn có thể  
tìm hiểu về gia đình và tập quán của người 
Úc. Đăng ký tại: 
uowcollege.edu.au/future-students/
international/homestay

Thuê chỗ ở riêng: Một số sinh viên quốc tế 
lựa chọn sống trong một ngôi nhà hoặc căn 
hộ chung vì nó thoải mái và có chi phí linh 
hoạt hơn. Xem thêm thông tin tại: 
uow.edu.au/accommodation/
liveoffcampus

CÁC CƠ SỞ CỦA TRƯỜNG
Sinh viên quốc tế của UOW tại Úc học tập  
ở các cơ sở giảng dạy sau

 – UOW Wollongong được coi là ‘khuôn 
viên chính’ tại thành phố Wollongong – 
UOW Wollongong cung cấp đầy đủ các 
chương trình học đại học và sau đại học

 – UOW Innovation Campus nằm ở phía 
Bắc Wollongong – UOW Innovation 
Campus là nơi ở cho các nghiên cứu sinh 
và là nơi đặt một số trung tâm nghiên cứu

 – Sydney Business School nằm ở trung 
tâm Sydney – Sinh viên tại cơ sở Sydney 
học các chương trình sau đại học ở ngay 
trung tâm thành phố Sydney

Sydney 
Business 
School 
—
Sydney Business School là trường sau đại học 
của khoa Kinh doanh tại UOW, cung cấp các 
chương trình đào tạo kinh doanh sau đại học đã 
được quốc tế công nhận về sự suất sắc trong đào 
tạo quản trị và kinh doanh. Sinh viên của chúng 
tôi được trực tiếp trải nghiệm công ty thực tế 
trong các lớp học và thông qua vô số các sự kiện 
bên ngoài diễn ra suốt cả năm. Dù là chuẩn bị 
cho nơi làm việc trong tương lai, học hỏi những 
cách tiếp cận mới nhất với tiếp thị mạng xã 
hội, hiểu được diễn biến mới nhất trong các hệ 
thống thông tin sẽ thay đổi môi trường làm việc 
trong tương lai hay khám phá khả năng khởi 
nghiệp tiềm ẩn trong con người bạn, chúng tôi 
sẽ tạo điều kiện cho bạn gặp gỡ những chuyên 
gia đầu ngành tại các sự kiện được thiết kế 
nhằm nâng cao các cơ hội nghề nghiệp của bạn.
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7

Học bổng
uow.edu.au/about/scholarships

UOW có nhiều suất học bổng dành cho sinh viên quốc tế. Một suất 
học bổng của UOW giúp bạn tập trung vào việc học và đạt được 
thành tích tốt nhất. 

Học phí
uow.edu.au/future/international/apply/fees

Trang web của UOW cung cấp đầy đủ thông tin về học phí của 
từng khóa học, cũng như Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với du học sinh 
(OSHC) và các khoản Chi phí tiện ích tại UOW. 

Hỗ trợ cho sinh viên Việt Nam 
—

Hỗ trợ học tập
Tại UOW, bạn sẽ có được sự hỗ trợ cần thiết để phát huy tốt nhất khả 
năng của mình. 

HỖ TRỢ HỌC NHÓM CÙNG BẠN (PASS)
uow.edu.au/student/services/pass

PASS bao gồm các buổi học kéo dài trong 1 giờ vào hàng tuần để hỗ 
trợ bạn trong các môn học chính. Các bạn sẽ được các “Trưởng nhóm” 
hướng dẫn: họ là những sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong những 
môn học này trước đây. Bạn sẽ phát triển được kỹ năng học tập, nâng 
cao hiệu quả học và được gặp gỡ những người bạn mới trong một môi 
trường thoải mái. 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HỌC TẬP
Dịch vụ miễn phí này dành cho sinh viên muốn nâng cao kỹ năng học 
tập và tiếng Anh thông qua các cuộc hội thảo, tư vấn cá nhân hoặc các 
học phần mà bạn có thể hoàn thành theo thời gian của chính mình. 

THƯ VIỆN
library.uow.edu.au

Thư viện đạt giải thưởng của chúng tôi cùng đội ngũ cán bộ thư viện tận 
tâm sẽ hỗ trợ bạn trong suốt quá trình học tập tại UOW. Bạn sẽ được 
quyền truy cập vào kho tài liệu khổng lồ (bao gồm tài liệu số và tài liệu 
giấy) với trên một triệu đầu sách và tùy chọn không gian học tập cho 
riêng mình – từ không gian yên tĩnh đến các phòng thảo luận nhóm. 
Bạn cũng có thể truy cập vào trang web của thư viện để tra cứu tài liệu 
trong 24 giờ/ngày. 

CỐ VẤN HỌC TẬP
Mỗi khoa sẽ có các cố vấn và điều phối viên để hỗ trợ bạn về các thắc 
mắc liên quan đến các môn học hoặc khóa học. Bạn cũng có thể dễ 
dàng yêu cầu được tư vấn cá nhân với gia sư, giảng viên hoặc điều phối 
viên khóa học của bạn. 

Phúc lợi
Tại UOW, sinh viên sẽ có sự hỗ trợ cá nhân để luôn cảm thấy hạnh 
phúc, khỏe mạnh và an toàn.

UOW WELLBEING
uow.edu.au/student/wellbeing

UOW Wellbeing (Sống khỏe tại UOW) là chương trình giúp sinh 
viên duy trì trạng thái cân bằng lành mạnh giữa công việc, học tập và 
thời gian cá nhân. Nhiều nguồn lực và chương trình xã hội được cung 
cấp để giúp sinh viên cảm thấy tự tin và gắn kết lẫn nhau. 

SỨC KHỎE, Y TẾ VÀ TƯ VẤN
Nhiều dịch vụ chăm sóc sức khoẻ được đặt trong khuôn viên trường, 
bao gồm bác sĩ và nha sĩ. UOW cũng cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí 
và bảo mật cho tất cả sinh viên. 

ĐOÀN THỂ & CÁC CÂU LẠC BỘ
Có trên 125 câu lạc bộ và hiệp hội sinh viên trong khuôn viên trường 
để hỗ trợ các sinh viên những vấn đề liên quan đến học tập, xã hội, và 
cá nhân. UOW’s Vietnamese students in Wollongong (Hội sinh viên 
Việt Nam tại UOW) giúp bạn dễ dàng gặp gỡ sinh viên Việt Nam tại 
Wollongong và tham gia vào các hoạt động vui chơi như thi đấu thể 
thao, tham quan và mua sắm.

Các nhóm hội phổ biến khác trong khuôn viên trường dành cho sinh 
viên Việt Nam bao gồm các chương trình sinh viên quốc tế, kết hợp 
các nhóm đàm thoại tiếng Anh, các sự kiện xã hội và các chuyến đi 
tham quan và chơi thể thao miễn phí, khuyến khích tất cả sinh viên 
sử dụng các cơ sở thể thao tuyệt vời của UOW để giảm căng thẳng và 
tăng cường sức khỏe.

Các lựa chọn học tập  
tại UOW 
—
UOW cung cấp nhiều lộ trình học 
tập và bằng cấp để giúp các sinh viên 
đạt được mục tiêu của mình. 

UOW COLLEGE
uowcollege.edu.au

UOW College cung cấp các khóa học tiếng Anh và chương trình dự bị để bạn 
có sự chuẩn bị tốt nhất cho việc nhập học và học tập tại UOW. Nằm trong 
khuôn viên chính của UOW, các sinh viên theo học tại trường có thể sử dụng 
tất cả các tiện ích tuyệt vời của UOW, bao gồm thư viện, các dịch vụ hỗ trợ và 
các khu nội trú.

BẰNG CỬ NHÂN
coursefinder.uow.edu.au/undergrad

Các chương trình cử nhân (còn gọi là học đại học) sẽ cấp bằng Cử nhân (sau 3 
hoặc 4 năm học) hoặc bằng Cử nhân Danh dự (4 năm). Cử nhân Danh dự sẽ 
có cơ hội để thực hiện nghiên cứu trong những lĩnh vực thế mạnh của UOW.

UOW có hơn 50 chương trình văn bằng kép (4,5 đến 5,5 năm). Một số loại 
bằng cho phép có hai chuyên ngành trong cùng một bằng, ví dụ Cử nhân 
Thương mại (chuyên ngành Marketing & Kinh tế) hoặc Cử nhân Xã hội  
(Lịch sử & Chính trị).

Đối với sinh viên suất sắc, UOW cung cấp một số chương trình học bổng 
Dean’s Scholar và Cử nhân Nâng cao, tạo cơ hội về các dự án nghiên cứu cá 
nhân, cố vấn giáo dục và các lợi ích khác.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
coursefinder.uow.edu.au/postgrad

Sau khi hoàn thành các chương trình sau đại học, sinh viên sẽ được cấp bằng 
Thạc sĩ (1 – 2 năm). Rất nhiều chương trình học Thạc sĩ hoặc các chương trình 
kết hợp văn bằng của UOW được thiết kế dưới dạng các chương trình đào tạo 
2 năm.

Các học viên có thể tham gia chương trình học lấy bằng Thạc sĩ khi có bằng 
Cử nhân của Úc hoặc của nước ngoài. Nếu bằng Cử nhân của bạn không 
được công nhận tại Úc, hoặc nếu bạn có chứng chỉ hay chứng chỉ nâng cao 
và có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan, bạn vẫn có thể tham 
gia chương trình Thạc sĩ thông qua chương trình học lấy Chứng chỉ tốt nghiệp 
(Graduate Diploma, 1 năm) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp (Graduate 
Certificate, 6 tháng).

NGHIÊN CỨU SAU ĐẠI HỌC
coursefinder.uow.edu.au/postgrad-research

UOW cung cấp nhiều chương trình nghiên cứu khác nhau bao gồm Thạc sĩ 
nghiên cứu (2 năm), Tiến sĩ (4 năm), Tiến sĩ kết hợp (4 năm) và tại một số 
khoa và trường còn có chương trình Tiến sĩ chuyên ngành (4 năm). Cốt lõi của 
chương trình nghiên cứu là một luận văn có những đóng góp căn bản cho lĩnh 
vực học thuật đã lựa chọn.

Điều mà mình thích nhất về học tập ở 
UOW đó là trường cung cấp rất nhiều 
sự hỗ trợ cho sinh viên quốc tế. Có 
những lớp học phụ đạo cho sinh viên 
như chương trình PASS ở trường, hay 
những lớp dạy kĩ năng sống như lớp 
học nấu ăn, lớp học làm thế nào để 
giữ cơ thể khỏe mạnh trong kì thi 
cử, hay làm thế nào để giảm sự căng 
thẳng, hay làm thế nào để tiết kiệm 
tiền cho du học sinh.

Cơ sở vật chất của trường đều đạt 
đẳng cấp quốc tế, bao gồm những 
công nghệ tiên tiến nhất như phòng 
máy tính hiện đại, công cụ giảng dạy 
chuyên nghiệp, và thư viện với rất 
nhiều sách và tài liệu. 

Thành phố Wollongong là một nơi 
xinh đẹp và lí tưởng để sống và học 
tập. Wollongong có các bãi biển rất 
đẹp và gần với trung tâm thành phố 
mà mình có thể đi bơi cùng các bạn 
cho mát mẻ trong những ngày hè 
nóng nực. Thành phố cũng có rất 
nhiều nhà hàng, quán café hay các 
quán bar để thư giãn cùng bạn bè 
trong những ngày cuối tuần và ngày 
nghỉ. Tựu chung, mình rất yêu cuộc 
sống thư giãn và thân thiện ở thành 
phố biển Wollongong.

KHANH VU 
VIỆT NAM

Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) –  
Kỹ sư xây dựng
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Các ngành học 
—

KINH DOANH
uow.edu.au/study-at-uow/business

Các loại bằng kinh tế, kinh doanh do chúng 
tôi cấp có các mối liên hệ chặt chẽ với ngành, 
doanh nghiệp và chính phủ. UOW nằm 
trong top 150 trường đại học trên thế giới 
cho các chuyên ngành Kế toán và Tài chính, 
Nghiên cứu Quản trị và Kinh doanh theo  
QS World Rankings năm 2016. 

TRUYỀN THÔNG VÀ PHƯƠNG 
TIỆN TRUYỀN THÔNG
uow.edu.au/study-at-uow/media-
communications

Với cơ sở vật chất tại UOW được xây dựng 
theo mục đích cụ thể, sinh viên học được 
những kỹ năng cần thiết phục vụ công việc 
thực tế với một hồ sơ thành tích đáng kể 
khi tốt nghiệp. Sinh viên được học tập và 
làm việc cùng với các chuyên gia giàu kinh 
nghiệm trong ngành. 

SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT
uow.edu.au/study-at-uow/creative-arts

Theo học bộ môn sáng tạo nghệ thuật tại 
UOW đồng nghĩa với việc sinh viên có thể 
phát huy hết khả năng của mình tại một ngôi 
trường có sự thấu hiểu sâu sắc về ý nghĩa 
của sự sáng tạo. Họ dành nhiều thời gian 
tại xưởng để sáng tạo ra các tác phẩm nghệ 
thuật; sau đó là khám phá học thuyết, lịch sử 
và ý nghĩa của nghệ thuật trong lớp học. 

GIÁO DỤC
uow.edu.au/study-at-uow/education

Sinh viên theo học chuyên ngành giáo dục 
tại UOW sẽ được trải nghiệm thực tập đích 
thực và được công nhận. Các chương trình 
Thạc sĩ Giảng dạy của chúng tôi cho phép các 
sinh viên được đứng lớp thực tế ngay từ học 
kỳ đầu tiên. 

KỸ THUẬT
uow.edu.au/study-at-uow/engineering

Tại UOW, các phòng thực nghiệm được 
thiết kế tối ưu, những kiến thức thực tiễn và 
việc tập trung vào đổi mới, sáng tạo giúp các 
sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng 
những thách thức của ngành kỹ thuật. Các 
nghiên cứu kỹ thuật mang tầm cỡ thế giới đã 
xếp chúng tôi vào Group of Eight Associates 
(Go8) - nhóm những trường nghiên cứu hàng 
đầu tại Úc.

NGÀNH Y VÀ DƯỢC
uow.edu.au/study-at-uow/health-
medicine

Tất cả các bằng cấp chuyên môn của chúng 
tôi được công nhận hàng năm, vì thế chúng 
đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của 
sinh viên và ngành y nói chung. Chúng tôi 
sắp xếp các vị trí thực tập thích hợp để giúp 
cho sinh viên có sự chuẩn bị tốt nhất với 
những thử thách mà họ sẽ phải đối mặt  
trong nghề y dược của họ.

NGÀNH DƯỢC TẠI UOW
Chương trình đào tạo của chúng tôi được 
sự công nhận của Hội đồng Y khoa Úc 
(AMC) và phản ánh cách thức tiếp cận mới 
nhất trong lĩnh vực giáo dục y tế. Phòng thí 
nghiệm giải phẫu của chúng tôi là một trong 
số ít các cơ sở sử dụng phương pháp trực 
quan trên tử thi bên cạnh các phương pháp y 
học truyền thống. 

NHÂN VĂN  
VÀ NGHỆ THUẬT
uow.edu.au/study-at-uow/humanities-
arts

Ngành nhân văn của UOW rất linh hoạt, 
với nhiều chuyên ngành và môn học tự chọn 
từ nghệ thuật và nhân văn, hoặc từ các lĩnh 
vực khác tại UOW, bao gồm kinh doanh, 
khoa học hoặc luật.

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
VÀ TRUYỀN THÔNG
uow.edu.au/study-at-uow/information-
communication-technology 

UOW là một trong những đơn vị nghiên cứu 
Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) 
lớn nhất ở Nam bán cầu và có mối quan hệ 
hợp tác truyền thống với các công ty công 
nghệ lớn. Chúng tôi cung cấp các chương 
trình kinh nghiệm làm việc và thường xuyên 
tham vấn trong ngành để đảm bảo các 
chương trình của chúng tôi luôn phù hợp  
với thực tiễn. 

QUỐC TẾ HỌC
uow.edu.au/study-at-uow/international-
studies

Sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi có thể 
thích ứng dễ dàng với những thay đổi trong 
công việc và chính trị quốc tế. Sinh viên có 
thể tham gia các chương trình ngôn ngữ, 
thực tập và trao đổi quốc tế thông qua mạng 
lưới trên 140 trường đại học và tổ chức đối 
tác của chúng tôi. 

LUẬT
uow.edu.au/study-at-uow/law

Các sinh viên luật tại UOW có cơ hội tích lũy 
được nhiều kinh nghiệm thông qua chương 
trình Judge in Residence (Thẩm phán tại 
trường) của chúng tôi. Chúng tôi cũng  
là trường đại học duy nhất ở Úc yêu cầu tất cả 
các sinh viên chưa tốt nghiệp phải tham gia 
thực tập như một điều kiện để được  
cấp bằng. 

TOÁN HỌC  
VÀ THỐNG KÊ
uow.edu.au/study-at-uow/mathematics-
statistics

Các giảng viên toán học của UOW đã giành 
được giải thưởng quốc gia vì những đóng 
góp xuất sắc. Chúng tôi tự hào với danh 
tiếng quốc tế đạt được thông qua các chương 
trình và nghiên cứu đã thực hiện. Chúng 
tôi đã được xếp hạng “vượt trên tiêu chuẩn 
thế giới” trong Excellence in Research for 
Australia rankings (Bảng xếp hạng các 
nghiên cứu xuất sắc của Úc).

VẬT LÝ HỌC
uow.edu.au/study-at-uow/physics

Tất cả các bằng cấp của UOW về vật lý cơ 
bản, vật lý y khoa, vật lý bức xạ, công nghệ 
và khoa học hạt nhân đều được hoàn toàn 
công nhận. Mối quan hệ của chúng tôi với các 
phòng thí nghiệm khoa học và nghiên cứu 
hạt nhân đảm bảo sinh viên được tiếp cận 
thực tế lĩnh vực của họ trong suốt quá  
trình học.

TÂM LÝ HỌC
uow.edu.au/study-at-uow/psychology

Tất cả các bằng cấp về tâm lý học của UOW 
đều được công nhận. Chúng tôi cung cấp các 
chương trình đào tạo sau đại học, đảm bảo 
sinh viên có thể trở thành nhà tâm lý học tại 
Úc được chứng nhận đầy đủ. Chúng tôi cũng 
đảm bảo bằng cấp chất lượng cao đối với các 
chương trình đào tạo bác sỹ thực tập chuyên 
khoa để được chứng thực trong Tâm lý học 
lâm sàng.

Y TẾ CỘNG ĐỒNG
uow.edu.au/study-at-uow/public-
population-health

Chúng tôi có các chương trình học liên quan 
đến nhiều vị trí y tế cộng đồng và truyền dạy 
những kỹ năng thực hành giúp sinh viên sẵn 
sàng cho nghề nghiệp của mình. Sinh viên 
tốt nghiệp của chúng tôi có thể xây dựng sự 
nghiệp thông qua các dự án y tế cộng đồng,  
các dự án độc lập được giám sát và các hội  
thảo nghiên cứu.

KHOA HỌC
uow.edu.au/study-at-uow/science

UOW đạt thứ hạng cao nhất về chất lượng 
nghiên cứu trong Excellence in Research 
for Australia rankings (Bảng xếp hạng các 
nghiên cứu xuất sắc của Úc) ở nhiều lĩnh  
vực khoa học. Cơ sở giảng dạy khoa học  
được đầu tư lên tới 35 triệu USD bao gồm  
các phòng thí nghiệm về môi trường, hóa  
học và sinh học. 

KHOA HỌC XÃ HỘI
uow.edu.au/study-at-uow/social-science

Tại UOW, các sinh viên ngành khoa học xã 
hội sẽ thực hiện các nghiên cứu liên ngành 
dựa trên các nền tảng của tâm lý học, chính 
sách xã hội, xã hội học, địa lý nhân văn, 
phương pháp nghiên cứu, các nghiên cứu  
bản địa và các yếu tố xã hội liên quan đến  
sức khỏe và phúc lợi. 

CÔNG TÁC XÃ HỘI
uow.edu.au/study-at-uow/social-work

Tại UOW, chúng tôi sẽ cung cấp cho sinh 
viên những kiến thức lý thuyết và thực tiễn 
để theo đuổi sự nghiệp trong mảng công tác 
xã hội, đồng thời có cơ hội làm việc với các 
chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này - 
những người chia sẻ niềm đam mê để tạo  
ra sự khác biệt tích cực.
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Đại học Wollongong cố gắng đảm bảo thông tin trong ấn phẩm này là chính xác tại thời điểm xuất bản (Tháng 4 năm 2017); Tuy nhiên, một số phần có thể được chỉnh sửa 
mà Trường chưa thông báo lại do tình hình thay đổi hoặc vì bất kỳ lý do nào khác. Hãy kiểm tra thông tin với Trường tại thời điểm nộp hồ sơ/đăng ký để cập nhật thông tin. 
ĐẠI HỌC WOLLONGONG CRICOS: 00102E. UOW College là tên đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH UOWC Ltd. ABN: 14 105 312 329. CRICOS: 02723D.

CÁCH NỘP HỒ SƠ
Hãy xem trang web của chúng tôi để biết 
thông tin về cách đăng ký:

uow.edu.au/future/international/apply

Để biết thêm thông tin và hỗ trợ quá trình 
đăng ký, hoặc liên hệ trực tiếp với đại diện 
của UOW tại đất nước của bạn, hãy liên hệ 
với chúng tôi thông qua:

uow.edu.au/future/international

Trong nước Úc: 1300 367 869

Quốc tế: +61 2 4221 3218

facebook.com/uowfuture

futurestudents@uow.edu.au

#ThisIsUOW


