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Đại học Bond nằm trên diện tích 49.86 hecta ở Robina tại Gold Coast của Queensland. Được xây dựng theo
truyền thống của các trường đại học tư hàng đầu trên thế giới, trường có hàng loạt các tòa nhà sa thạch nguy nga
bao quanh nơi dạo chơi được tạo cảnh hướng xuống hồ nước nhân tạo phẳng lặng, yên tĩnh. Học tập tại học sở
đẳng cấp quốc tế của đại học Bond ở Gold Coast của Queensland, bạn sẽ có được một thuận lợi rõ ràng là được
dễ dàng tiếp cận các cơ sở vật chất giải trí, công nghệ và học tập tuyệt vời chưa từng có.

Logo đại học Bond

Cơ sở vật chất này bao gồm Thư Viện đại học Bond, được Rodski Survey năm 2004 xếp vào nhóm 5 thư viện
hàng đầu ở Úc và một thư viện dành riêng cho ngành Luật.
Bond mang đặc điểm của Úc và một tầm nhìn quốc tế. Các sinh viên và đội ngũ giảng dạy của trường đến từ tất
cả các tiểu bang của Úc và từ hơn 75 quốc gia trên thế giới bao gồm Brazil, Canada, Trung Quốc, Fiji, Pháp,
Đức, Gulf States, Hong Kong, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Caledonia, Na Uy, Thụy
Điển, Thụy Sĩ, Đài Loan, Thái Lan và Mỹ.

Đại học Bond

Cơ hội tài trợ
Các quan hệ đối tác chiến lược mang lại lợi ích song phương sẽ giúp thương hiệu của bạn đứng ngang hàng với
đại học Bond và danh tiếng của trường vì sự ưu tú, đổi mới và khả năng lãnh đạo.
Mối quan hệ đối tác đó sẽ mang lại cơ hội rất lớn cho các tổ chức muốn nâng cao nhận thức về thương hiệu, giá
trị và lý tưởng của họ đến các sinh viên của đại học Bond, là những người đại diện cho các nhà lãnh đạo tương
lai.
Ngoài các lợi ích rõ ràng là quảng bá kinh doanh hoặc mối quan tâm đến đối tượng mục tiêu, tài trợ còn mang
lại cho tổ chức của bạn cơ hội tiếp cận với một lượng lớn sinh viên tài năng của đại học Bond để có kinh
nghiệm làm việc hay tuyển dụng các ứng viên tiềm năng và xây dựng các mối liên kết thương hiệu tích cực.
Cơ hội tài trợ bao gồm (nhưng không chỉ giới hạn dưới đây)







Tài trợ cho các sự kiện chính trong năm bao gồm tuần định hướng, các đêm trao giải thưởng khoa và
ngày khai trường
Tài trợ và quảng cáo trong các xuất bản sinh viên khác nhau (Chú ý: các xuất bản doanh nghiệp của đại
học Bond không nhận tài trợ và các yêu cầu quảng cáo)
Tài trợ cho sinh viên qua các xuất học bổng, các giải thưởng và sắp xếp kinh nghiệm làm việc
Tài trợ chương trình các sự kiện cho sinh viên quốc tế, sinh viên học tại nước ngoài và sinh viên trao đổi
Tài trợ cho sự phát triển của các sự kiện và dịch vụ cộng đồng bao gồm triển lãm nghệ thuật và hòa nhạc
Hỗ trợ cho các chương trình học tập, ví dụ thông qua tài trợ các dự án và dụng cụ nghiên cứu.

Để biết thêm thông tin về cơ hội tài trợ với đại học Bond, hãy liên hệ Courtney Ehlers theo số 07 5595 1613,
hoặc email cehlers@bond.edu.au

Các chuyên ngành đào tạo Cử nhân tại đại học Bond

Giáo dục và Ngôn ngữ Ứng Dụng














Cử nhân Văn Chương, Ngôn Ngữ, Nghệ Thuật
Cử nhân Kinh Doanh
Cử nhân Hệ Thống Kinh Doanh
Cử nhân Luật Kinh Doanh
Cử nhân Thương Mại
Cử nhân Giao Tiếp
Cử nhân Giao Tiếp (Kinh Doanh)
Cử nhân Khoa Học Sức Khỏe (Quản Lý Thể Thao)
Cử nhân Quản Trị Khách Sạn và Khu Nghỉ Quốc Tế
Cử nhân Quan Hệ Quốc Tế
Cử nhân Quan Hệ Quốc Tế (Kinh Doanh)
Cử nhân Quản Lý Thể Thao
Cử nhân Quản Trị Du Lịch

Nghệ Thuật Sáng Tạo, Giao Tiếp và Truyền Thông











Bằng liên kết
Cử nhân Kinh Doanh (Giao Tiếp Tiếp Thị)
Cử nhân Giao Tiếp
Cử nhân Giao Tiếp (Kinh Doanh)
Cử nhân Trò Chơi Máy Tính
Cử nhân Điện Ảnh và Truyền Hình
Cử nhân Báo Chí
Cử nhân Thiết Kế Đa Phương Tiện (Quảng Cáo)
Cử nhân Thiết Kế Đa Phương Tiện (Giao Tiếp Đại Chúng)
Cử nhân Thiết Kế Đa Phương Tiện (Sản Xuất)

Luật, Tội Phạm Học và Luật Hình Sự










Cử nhân Văn Chương, Ngôn Ngữ, Nghệ Thuật
Cử nhân Luật (Luật Kinh Doanh)
Cử nhân Luật Kinh Doanh
Cử nhân Luật Học
Cử nhân Luật
Cử nhân Khoa Học Pháp Y
Cử nhân Khoa Học Xã Hội
Cử nhân Khoa Học Xã Hội (Tội Phạm Học)
Cử nhân Quản Lý Hành Vi

Khoa Học Sức Khỏe và Y Tế















Cử nhân Khoa Học Y Sinh
Cử nhân Quản Lý Hành Vi
Cử nhân Dịch Vụ Trẻ Em
Cử nhân Tư Vấn
Cử nhân Khoa Học Thể Dục
Cử nhân Khoa Học Pháp Y
Cử nhân Khoa Học Sức Khỏe
Cử nhân Khoa Học Sức Khỏe (bằng Danh Dự)
Cử nhân của bằng cử nhân Y Học về Phẫu Thuật (MBBS)
Cử nhân Khoa Học Xã Hội
Cử nhân Khoa Học Xã Hội (Tâm Lý Học)
Cử nhân Khoa Học Xã Hội (Tâm Lý Học) với bằng Danh Dự
Cử nhân Khoa Học Thể Thao
Cử nhân Quản Lý Thể Thao

Nhân Văn, Ngôn Ngữ và Quốc Tế Học







Cử nhân Văn Chương, Ngôn Ngữ, Nghệ Thuật
Cử nhân Kinh Doanh (Kinh Doanh Quốc Tế)
Cử nhân Giao Tiếp
Cử nhân Giao Tiếp (Kinh Doanh)
Cử nhân Quan Hệ Quốc Tế
Cử nhân Quan Hệ Quốc Tế (Kinh Doanh)

Công Nghệ Thông Tin









Cử nhân Hệ Thống Kinh Doanh
Cử nhân Kinh Doanh (Hệ Thống Thông Tin Kinh Doanh)
Cử nhân Kinh Doanh (Thương Mại Điện Tử)
Cử nhân Trò Chơi Máy Tính
Cử nhân Công Nghệ Thông Tin
Cử nhân Thiết Kế Đa Phương Tiện (Quảng Cáo)
Cử nhân Thiết Kế Đa Phương Tiện (Giao Tiếp Đại Chúng)
Cử nhân Thiết Kế Đa Phương Tiện (Sản Xuất)

Tài Sản và Phát Triển Bền Vững






Cử nhân Kinh Doanh (Bất Động Sản)
Cử nhân Thương Mại (Tài Sản và Phát Triển)
Cử nhân Tài Sản và Phát Triển Bền Vững
Cử nhân Quy Hoạch và Thiết Kế Đô Thị
Cử nhân Quản Lý Môi Trường (Phát Triển Bền Vững)

Tâm Lý Học, Tư Vấn và Quản Lý Hành Vi









Cử nhân Văn Chương, Ngôn Ngữ, Nghệ Thuật
Cử nhân Quản Lý Hành Vi
Cử nhân Tư Vấn
Cử nhân Dịch Vụ Trẻ Em
Cử nhân Khoa Học Sức Khỏe (dịch vụ trẻ em)
Cử nhân Khoa Học Xã Hội
Cử nhân Khoa Học Xã Hội (Tâm Lý Học)
Cử nhân Khoa Học Xã Hội (Tâm Lý Học) với bằng Danh Dự

Chỗ ở
Chỗ ở tại khu học sở
Sinh hoạt tại khu học sở sẽ mang lại một khía cạnh mới trong cuộc sống đại học vì bạn sẽ giao tiếp với các sinh
viên từ trên khắp thế giới. Bond có rất nhiều loại chỗ ở, tất cả đều có thể đi bộ đến giảng đường, Don’s Tavern,
các nhà hàng, trung tâm thể thao, cơ sở vật chất thể thao và các khoa.

Khu học Sở của Đại học Bond
Đăng kí chỗ ở tại khu học sở
Chỗ ở tại khu học sở thường có nhu cầu cao vì vậy tốt nhất bạn nên đặt trước ngay khi có chỗ trống. Tất cả các
phòng có thể xem và đặt qua mạng tại www.myroom.bond.edu.au.
Chỗ ở ngoài học sở
Có rất nhiều loại chỗ ở cho thuê nằm gần đại học nếu bạn muốn sống ngoài khu học sở. Lựa chọn gồm có các
căn nhà, căn hộ chung cư đơn hoặc chung, với giá thuê dao động từ AUD$150-AUD$500/tuần, phụ thuộc vào
kích thước, vị trí và số lượng phòng ngủ. Bạn thường sẽ phải trả từ AUD$60-AUD$200/tuần cho một phòng
trong nhà hoặc căn hộ ở chung. Bạn cũng cần ngân quỹ cho đặt cọc an ninh, đồ ăn, điện, điện thoại và dọn dẹp.
Để biết thêm thông tin, hãy ghé thăm trang web www.bond.edu.au/accommodation
Đơn xin học và quá trình nhập học
Đại học Bond chấp nhận đơn xin học đến tận khai giảng kì mới. Các ứng viên quốc tế hãy ghé thăm
www.bond.edu.au/international/study/apply để tìm hiểu về đơn xin học và quá trình nhập học.
Liên hệ
Điện thoại ở Úc: 1800 074 074
Điện thoại từ nước ngoài: + 61 7 5595 1024
Email: supportcentre@bond.edu.au
Admissions Support Team
Marketing & Admissions
Bond University QLD 4229
Australia

