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Học tập tại đại học Công Nghệ Curtin và bạn sẽ tốt nghiệp với tấm bằng đẳng cấp quốc tế, có kinh nghiệm thực
tiễn yêu cầu để tiến xa hơn trong nghề nghiệp. Đại học Công Nghệ Curtin có các lựa chọn học tập đa dạng, linh
hoạt, đem lại cho bạn cơ hội tạo ra một chương trình đáp ứng nhu cầu của bạn.

logo đại học Curtin
Nhiều các chương trình học lấy bằng của trường được quốc tế cộng nhận vì vật bạn có thể sử dụng những điều
đã học ở chính nước của bạn hay ở các nước khác. Mạng lưới toàn cầu nổi tiếng với ngành công nghiệp và các
cơ sở giáo dục đem lại cho bạn cơ hội phát triển nghề nghiệp, du lịch và học tập cao hơn.
Phát triển những mối quan hệ toàn cầu
Tại Curtin, bạn sẽ có kinh nghiệm sống trong một môi trường học tập quốc tế đặc sắc và đa văn hóa cùng các
sinh viên đến từ hơn 105 quốc gia khác nhau. Với hơn 8,800 sinh viên quốc tế học tập tại khu học sở, bạn sẽ
thiết lập được những mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp với những người trên khắp thế giới. Trường cũng đã
phát triển mối quan hệ đối tác vững mạnh, lâu dài với gần 400 học viện trên hơn 40 đất nước, và thực hiện các
chương trình học lấy bằng ở các nước khác bao gồm Singapore, Malaysia, Trung Quốc và Hồng Kong.
Liên kết với ngành công nghiệp
Bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc và làm việc với các chuyên gia trong các ngành công nghiệp trong nước và quốc tế
khi học tại Curtin. Các bằng cấp của trường đều gắn bó mật thiết với doanh nghiệp, ngành công nghiệp, chính
phủ, cộng đồng và tập trung mạnh vào thực tiễn. Hầu hết các khóa học bao gồm các yếu tố kinh nghiệm làm
việc, cho phép bạn áp dụng những kĩ năng vào môi trường làm việc thực tế. Bạn sẽ học được các kinh nghiệm
thực tế trong ngành công nghiệp từ đội ngũ giảng dạy và có cơ hội nghe các vị khách mời nói chuyện trong quá
trình học tập.
Các khu học sở
Bentley
Bentley là khu học sở lớn nhất của Curtin và có phần lớn các khóa học của trường. Khu học sở nằm gần các
điểm giao thông công cộng và chỉ cách trung tâm của thành phố Perth 6km. Học sở Bentley có diện tích 116
hecta và có chỗ ở tại học sở cho 1,175 sinh viên. Ở đây có rất nhiều các dịch vụ và hỗ trợ bao gồm trung tâm y
tế, trông trẻ, tiện ích ngân hàng, nhiều tiệm ăn và một trung tâm giải trí hiện đại.

Bentley Campus
Kalgoorlie
Khu học sở Kalgoorlie có nhiều khóa học đại học và sau đại học về ngành mỏ thông qua trường Western
Australian School of Mines (WASM) và các khóa học đại học, sau đại học ở các ngành khác thông qua trung
tâm giáo dục vùng của Curtin (Curtin’s Centre for Regional Education)*. Trung tâm Giáo Dục và Đào Tạo
Nghề Curtin (Curtin Vocational Training and Education Centre) có các khóa đào tạo nghề được công nhận trên
toàn quốc ở các mức độ giáo dục khác nhau, từ các khóa học ngắn đến chứng chỉ và văn bằng nâng cao.
Khu học sở Perth City-Trường Kinh Doanh (Graduate School of Business)
Graduate School of Business (GSB) nằm ở trung tâm quận kinh doanh của Perth và có mối liên hệ hợp tác vững
chắc với cộng đồng kinh doanh. Tòa nhà nằm trong danh sách di sản đã được tu bổ lại toàn bộ tạo thành một
phần quan trọng trong lịch sử của Perth, đồng thời cũng cung cấp cơ sở vật chất học tập và giảng dạy hiện đại
được xây dựng có mục đích. GSB có một loạt các khóa học kinh doanh bao gồm bằng cử nhân Quản Trị Kinh
Doanh được quốc tế công nhận, bằng cử nhân Quản Lý và Lãnh Đạo rất được tán dương và bằng tiến sĩ Quản
Trị Kinh Doanh.
Margaret River
Khu học sở Margaret River Education kết hợp với trung tâm Centre for Wine Excellence, tọa lạc ở Margaret
River, đây là một vùng nghệ thuật và sản xuất rượu nho nổi tiếng thế giới nằm cách Perth 283km về phía Tây
Nam. Trung tâm cung cấp một nền giáo dục và nghiên cứu ưu tú cho ngành công nghiệp rượu nho của Úc và có
những mối liên hệ vững mạnh với ngành công nghiệp. Ở đây có các khóa học đại học và sau đại học trong các
lĩnh vực trồng nho, rượu nho, khoa học rượu nho, tiếp thị rượu nho và du lịch.
Northam-Muresk

Học viện Muresk (Muresk Institute) nằm gần Northam tại Avon Valley xinh đẹp cách Perth 96 km về phía Tây.
Northam là trung tâm vùng lớn nhất ở khu vực Wheatbelt của Western Australia. Khu học sở có các khóa học
sau đại học về nông nghiệp, từ cấp độ chứng chỉ đại học đến thạc sĩ và tiến sĩ. Sinh viên có thể lựa chọn các
bằng cấp theo khóa học hay bằng cấp nghiên cứu.
Học sở Sarawak tại Malaysia
Học sở Sarawak của đại học Curtin là học sở ở nước ngoài đầu tiên của trường. Học sở được thành lập vào năm
1999 dưới sự hợp tác với chính phủ Sarawak. Tọa lạc tại Miri, Sarawak, học sở là khuôn viên đại học nước
ngoài đầu tiên tại Đông Malaysia. Curtin Sarawak đem lại cơ hội tuyệt vời cho sinh viên trong vùng vì học sở
có mối liên hệ trực tiếp với các nguồn lực rộng lớn trong mạng lưới Curtin.
Học sở Singapore
Curtin Singapore giúp sinh viên tiếp cận nền giáo dục ưu tú tại một trong những thành phố đô thị nhất thế giới.
Sinh viên ở Curtin Singapore được tận hưởng cơ sở vật chất cao cấp, đội ngũ nhân viên có năng lực cao, các
phương pháp giảng dạy đổi mới và các mối liên hệ với những người tham gia trong ngành công nghiệp. Học sở
tọa lạc ngay bên ngoài quận kinh doanh trung tâm với cảnh quan xung quanh tuyệt đẹp.
Học sở Sydney tại NSW, Úc
Khu học sở tọa lạc tại trung tâm của quận kinh doanh trung tâm Sydney, cho phép sinh viên tiếp cận với những
kinh nghiệm văn hóa đa dạng đặc sắc ở Sydney. Curtin Sydney do Navitas Ltd điều hành, các kĩ năng quản lý
chuyên sâu của tổ chức này kết hợp với danh tiếng trong nước và quốc tế lâu đời của Curtin nhằm đảm bảo một
nền giáo dục có chất lượng. Sinh viên nhận được những lợi ích từ lời cam kết về sự ưu tú là một đặc điểm của
đại học Công Nghệ Curtin và Navitas Ltd.
Các dịch vụ và hỗ trợ
Hãy tham gia vào Curtin và trở thành một phần trong môi trường sinh viên đa văn hóa của trường. Curtin mang
lại một phong cách sống nhộn nhịp cùng với các dịch vụ hỗ trợ học tập và các sự kiện xã hội thú vị bao gồm các
cuộc thi của các ban nhạc, triển lãm nghệ thuật và các hiệp hội sinh viên.








Bạn có thể tìm thấy mọi thứ cần thiết ở khu học sở chính Curtin Bentley
Văn phòng quốc tế sẽ hộ trợ bạn nộp đơn xin học ở Curtin và giải đáp bất cứ câu hỏi nào về các khóa
học và học phí
Các dịch vụ hỗ trợ có rất nhiều loại hình
Trung tâm học tập có hàng loạt chương trình hỗ trợ học tập để trợ giúp sinh viên
Nhận thông tin mới nhất qua mạng về bằng cấp của bạn thông qua dịch vụ trực tuyến
Dịch vụ thông tin và thư viện có hệ thống máy tính, công nghệ và cơ sở tiêu chuẩn quốc tế
Curtin Alumni Stay giữ liên lạc với hơn 115,000 sinh viên đã tốt nghiệp thông qua Curtin Alumi. Hệ
thống này giúp bạn giữ liên lạc với Curtin và các bạn học trước đồng thời giúp đỡ bạn về mặt cá nhân và
nghề nghiệp.

Curtin University
Chỗ ở
Bạn có thể chọn ở trong học ngoài khu học sở, sống trong môi trường đa văn hóa, ở gần trung tâm thành phố
Perth, bao quanh bởi các cửa hàng đại phương, các dịch vụ và cơ sở vật chất.

Chi phí chỗ ở tại Curtin

Các lĩnh vực học tập
Trường Kinh Doanh Curtin (Curtin Business School)















Kế Toán
Quảng Cáo
Ngân Hàng
Quản Trị Kinh Doanh
Hệ Thống Thông Tin Kinh Doanh
Công Nghệ Thông Tin Kinh Doanh
Luật Kinh Doanh
Luật Thương Mại
Kinh Tế
Khởi Nghiệp
Tài Chính
Hoạch Định Tài Chính
Nguồn Nhân Lực
Quan Hệ Công Nghiệp

















Kinh Doanh Quốc Tế
Pháp Lý và An Ninh Mạng
Quản Lý và Lãnh Đạo
Quản Lý Cung Ứng Vận Chuyển
Thu Mua Chiến Lược và Cung Ứng Vận Chuyển
Quản Lý Chuỗi Cung Cấp Cung Ứng Vận Chuyển
Quản Lý
Tiếp Thị
Thu Mua
Quản Lý Phát Triển Kinh Doanh Nhỏ
Quản Trị Thể Thao
Thu Mua Chiến Lược
Thuế
Quản Trị Du Lịch
Quản Lý và Thực Hành Đền Bù Lao Động

Khoa Học Sức Khỏe


























Khoa Học Y Sinh
Thực Hành Phát Triển Cộng Đồng
Tư Vấn
Vệ Sinh Nha Khoa
Dinh Dưỡng Học
Công Nghệ và Khoa Học Thực Phẩm
Tình Dục Học Pháp Y
Quản Trị Sức Khỏe
Giao Tiếp Sức Khỏe
Khuyến Khích Sức Khỏe
Khoa Học Sức Khỏe
Sức Khỏe, An Toàn và Môi Trường
Sức Khỏe Quốc Tế
Điều Dưỡng và Hộ Sinh
Dinh Dưỡng
Quản Lý An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp
Dược
Vật Lý Trị Liệu
Tâm Lý Học
Sức Khỏe Cộng Đồng
Chính Sách Xã Hội
Phúc Lợi Xã Hội
Công Tác Xã Hội
Bệnh Lý Học Lời Nói
Vật Lý Trị Liệu Thể Thao

Nhân Văn







Kiến Trúc và Kiến Trúc Nội Thất
Nghệ Thuật
Các Ngôn Ngữ Châu Á
Nghiên Cứu Văn Hóa và Giao Tiếp
Quản Lý Xây Dựng
Thiết Kế










Giáo Dục (bao gồm TESOL)
Điện Ảnh và Truyền Hình
Nghiên Cứu Thông Tin
Nghiên Cứu Mạng
Báo CHí
Khoa Học Xã Hội
Tính Bền Vững
Qui Hoạch Vùng và Đô Thị

Khoa Học và Kỹ Thuật Ứng Dụng


































Khoa Học Thống Kê Bảo Hiểm
Kinh Doanh Nông Nghiệp
Ngư Nghiệp
Thiên Văn Học
Nghiên Cứu Bản Đồ
Kỹ Thuật Ứng Dụng Hóa Chất
Hóa Học
Kỹ Thuật Xây Dựng và Dân Dụng
Quản Lý Vùng Ven Biển
Công Nghệ Thông Tin và Khoa Học Máy Tính
Kỹ Thuật Ứng Dụng Điện
Kỹ Thuật Ứng Dụng Truyền Thông và Điện Tử
Sinh Học Môi Trường
Địa Vật Lý Khám Phá
Quản Lý Nông Trại
Pháp Y
Địa Chất
Khoa Học Thông Tin Địa Lý
Nghề Làm Vườn
Khoa Học Toán Học
Kỹ Thuật Cơ Khí và Cơ Điện Tử
Khoa Học Hình Ảnh Y Tế
Luyện Kim
Kỹ Thuật Ứng Dụng Mỏ
Công Nghệ Nano
Kỹ Thuật Ứng Dụng Hệ Thống Máy Tính và Mạng
Kỹ Thuật Xăng Dầu
Vật Lý
Giáo Dục Toán và Khoa Học
Kỹ Thuật Ứng Dụng Phần Mềm
Khảo Sát
Quản Lý Bền Vững
Khoa Học Rượu Nho

Ghé thăm www.international.curtin.edu.au để biết thông tin mới nhất về khóa học.

Liên hệ
Curtin University of Technology
International Office
GPO Box S1512
Perth 6845
Western Australia
Tel: +61 8 9266 7331
Fax: +61 8 9266 2605
+61 8 9266 4013
Email: international@curtin.edu.au
Web: www.international.curtin.edu.au
Curtin University of Technology
CRICOS Provider Code 00301J

