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Đại học Nam Úc – University of South Australia (UniSA) là học viện quốc tế hiện đại, phát triển không ngừng,
được thành lập cách đây 150 năm. Khi theo học UniSA bạn không chỉ tốt nghiệp với một văn bằng mà thôi bởi
lẽ sinh viên tốt nghiệp thu thập được kinh nghiệm, những kỹ năng thiết thực và cá nhân cần thiết để gây ấn
tượng tức thì trong ngành nghề đã chọn. UniSA gọi yếu tố này là Kinh Nghiệm. Điểm Khác Biệt. Phương pháp
đổi mới về giáo dục này là điểm khác biệt – của UniSA – và các sinh viên tốt nghiệp Đại Học này.
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Khuôn viên đại Học Nam Úc
Nhiều ngành học chất lượng
Các ngành học của UniSA được biên soạn sau khi đã tham khảo mật thiết với mạng lưới công nghệ và đối tác
chuyên môn của UniSA. Đa số sinh viên của UniSA đều có cơ hội bước từ giảng đường vào thế giới thực tại để
học kinh nghiệm thiết thực trong lúc đang học tập. UniSA có trên 300 ngành học, được chia thành bốn khoa –
Khoa Thương Mại; Khoa Giáo Dục, Nghệ Thuật và Khoa Học Xã Hội; Khoa Y Khoa Học; và Khoa Công Nghệ
Thông Tin, Kỹ Sư và Môi Trường.
Nghiên cứu đổi mới
Việc nghiên cứu tại University of South Australia chủ yếu là sáng tạo và ứng dụng kiến thức. UniSA hợp tác
với ngành công nghiệp, các ngành chuyên môn, các chính phủ và cộng đồng trên khắp thế giới để tìm những
giải pháp đổi mới cho những vấn đề trong nghiên cứu.
Những dịch vụ trợ giúp
Trường đại học có những dịch vụ trợ giúp về mặt học tập, xã hội và cá nhân để giúp bạn trong suốt quá trình
học tập của mình. Từ trước lúc rời khỏi gia đình cho đến ngày ra trường, những dịch vụ trợ giúp của UniSA có
thể giúp bạn ổn định cuộc sống, học hành xuất sắc và tận dụng thời gian bạn ở tiểu bang Nam Úc.
Các khuôn viên đại học
Với bốn khuôn viên đại học trong khu vực đô thị và một khuôn viên tại tỉnh Whyalla, UniSA là đại học lớn nhất
tiểu bang Nam Úc. Ngoài ra, UniSA còn là một trong những cơ sở giáo dục có tiếng nhất ở Úc về việc giáo dục
liên quốc gia.
Tất cả các khuôn viên của UniSA đều được nối với mạng lưới điện toán vô tuyến và được trang bị những
phương tiện điện toán hiện đại. Tất cả các khuôn viên đều có thư viện lớn với vô vàn tài liệu trực tuyến và ấn
phẩm. Các quán cà phê ngay trong khuôn viên đại học là nơi tuyệt vời để gặp bạn bè, và các cửa hàng trong
khuôn viên đại học có bán sách vở, phần mềm và giấy bút cần thiết.
Những giải thưởng và thành tích gần đây


Được Hội Đồng Học Tập và Giảng Dạay Úc xếp hạng ba trong bảng năm 2008 vì Phần Đóng Góp Xuất
Sắc về Phương Diện Học Tập của Sinh Viên.









Đoạt giải thưởng toàn quốc dành cho Đại Học giảng dạy vào những năm 2008, 2007, 2006, 2004, 2002,
2000,
Laureate Professor John Ralston, Giám Đốc Viện Nghiên Cứu Ian Wark đã được tuyên dương là Nhà
Khoa Học Tiêu Biểu Toàn Năm đầu tiên của Nam Úc trong Giải Ưu Tú Trong Khoa Học Năm 2007 và
vào tháng Mười Hai đã được tuyên dương Người Nam Úc Tiêu Biểu Toàn SA Năm 2007.
Hai sinh viên tốt nghiệp University of South Australia đã được cấp học bổng Rhodes
Được nhận trên 200 triệu đô-la tài trợ về nghiên cứu kể từ năm 2000.
Trên 75% lợi tức về nghiên cứu xuất phát từ ngành công nghiệp
Phân Khoa Thương Mại được EQUIS công nhận

Adelaide: Thủ đô văn minh
Mỗi năm có hàng ngàn sinh viên quốc tế khám phá ra rằng Adelaide là nơi lý tưởng nhất để học tập và sinh
sống. Với đời sống không quá đắt đỏ, bầu không khí thư giãn và an toàn, khí hậu Địa Trung Hải, địa điểm dễ đi
lại và thuận tiện, đồng thời nổi tiếng về phương diện giáo dục có chất lượng cao, Adelaide là nơi nhiều sinh
viên tìm đến để học tập.
Adelaide cũng được mệnh danh là ‘thủ đô đại hội liên hoan’ của Úc với Đại Hội Liên Hoan Nghệ Thuật, Đại
Hội Liên Hoan ‘Fringe’ và WOMADelaide, chưa kể đến những lễ hội văn hóa đa nguyên, âm nhạc, hài kịch,
thực phẩm và thể thao được tổ chức hàng năm.
Bạn sẽ nhận ra Adelaide là một trong những thủ đô có giá sinh hoạt không quá đắt đỏ và dễ sống nhất ở Úc,
cũng như là căn cứ lý tưởng nhất để từ đó bạn có thể khám phá vô vàn danh lam thắng cảnh của Úc.
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