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CQ University Australia là một trường đại học Úc mang tính toàn cầu, với nhiều khu học sở khác nhau ở các
thành phố lớn của Úc. CQ University có hoài bão mang lại cơ hội cho tất cả những ai thực sự chú tâm vào việc
học tập. Sinh viên từ trên khắp thế giới được cung cấp cơ hội học tập có chất lượng cùng với sự trợ giúp cho
từng cá nhân từ đội ngũ giảng viên nhiệt tình. Cách tiếp cận của CQ University nhằm cung cấp nền giáo dục và
nghiên cứu toàn cầu vượt lên trên những quan điểm về giáo dục đại học đương thời.

Đại học CQ logo
Vị trí: Các sinh viên có thể chọn học tập tại trung tâm thành phố Brisbane, Gold Coast, Melbourne hay Sydney,
hoặc có thể chọn học tập tại Rockhampton khám phá bãi biển và rừng cây , đây là trụ sở chính của CQ
University, tọa lạc ở Central Queensland hùng vĩ. Các chương trình học tại các thành phố đều giống nhau (nếu
còn chỗ trống) cho phép bạn chuyển giữa các khu học sở và tìm hiểu nhiều hơn về Úc.
Hỗ trợ học tập. Trung tâm Learning Skills Unit đem lại một môi trường thân thiện, thư giãn, nơi bạn có thể đặt
câu hỏi và tìm kiếm trợ giúp về học tập hoặc các yêu cầu được đánh giá khi hoàn thành và chuẩn bị cho các kì
thi.
Trợ giúp sinh viên - Trung tâm Student Services với một môi trường thân thiện và nồng nhiệt chào đón các
sinh viên. Nơi đây được thiết kế và cung cấp các dịch vụ cũng như các hoạt động xã hội khác để hỗ trợ việc
chuyển tiếp vào đại học.
Các dịch vụ hướng nghiệp. Training, Employment and Career Coaching (TECC) Unit sẽ trợ giúp bạn về phát
triển nghề nghiệp thông qua một loạt các dịch vụ hướng nghiệp và tuyển dụng. Những dịch vụ này bao gồm các
hội thảo, định hướng nghề nghiệp cá nhân, trợ giúp xin việc, thông tin liên quan đến việc làm bán thời gian và
các dịch vụ khác.
Đầu vào. Có 2 kỳ học bắt buộc mỗi năm vào tháng 3 và tháng 7. Kì học lựa chọn vào tháng 11 đem lại cơ hội
bắt đầu hoặc kết thúc khóa học nhanh hơn.

Hội thảo trước khi đến CQ University học tập và chương trình định hướng trong nước – CQ University
cung cấp cho các bậc phụ huynh và sinh viên các buổi hội thảo trước khi đến CQ University học tập ở một số
quốc gia nhất định. Thêm vào đó là các chương trình định hướng tại khu học sở bao gồm các bài nói chuyện từ
đội ngũ chuyên gia của trường, DIAC, ATO và đội ngũ nhân viên giảng dạy tại học sở và đội ngũ hỗ trợ chung.

Sinh viên tại CQUniversity
CÁC HỌC BỔNG
Học bổng MBA
Rockhampton-Các ứng viên được thông qua sẽ nhận được mức giảm học phí 33% cho khóa học MBA.
Học bổng của Vice-Chancellor
Gold Coast và Rockhampton-Các ứng viên được thông qua sẽ nhận được mức giảm học phí 20% trong quá
trình học các bằng theo khóa học.
Sydney-Các ứng viên đại học được thông qua sẽ nhận được mức giảm học phí 20% cho khóa học cử nhân
NGÔN NGỮ TIẾNG ANH
CQUniversity có chương trình giảng dạy tiếng Anh ưu tú trong môi trường thân thiện và chu đáo ở
CQUniversity Gold Coast, Melbourne, Rockhampton và Sydney.
CÁC BẰNG CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ
CQUniversity có hơn 45 khóa học đại học và 40 khóa học sau đại học, bao gồm cả nghiên cứu. Các sinh viên
quốc tế có thể đăng kí học các lĩnh vực sau:


Thiết Kế và Môi Trường Được Xây Dựng











Du Lịch và Kinh Doanh
Nghệ Thuật Biểu Diễn và Sáng Tạo
Giáo Dục
Công Nghệ và Kỹ Thuật Ứng Dụng
Sức Khỏe và Giải Trí
Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn
Công Nghệ Thông Tin
Môi Trường và Các Ngành Công Nghiệp Chính
Khoa Học

CÁC DỊCH VỤ VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN
Mạng lưới hỗ trợ sinh viên rộng lớn của CQUniversity chỉ là một trong những lý do mà trường trở thành một
trong những điểm đến phổ biến nhất ở Úc cho các sinh viên quốc tế. Các dịch vụ này được phát triển thông qua
nhiều kinh nghiệm trong giáo dục quốc tế bao gồm:
Các dịch vụ sinh viên




Đào Tạo, Tuyển Dụng
Hướng Nghiệp
Kĩ Năng Học Tập

Sinh viên tại CQUniversity
CÁC KHU HỌC SỞ
CQUniversity mang lại cơ hội chọn lựa nhiều khu học sở ở bờ biển phía Đông của Úc.
Bạn có thể chọn những địa điểm đô thị phổ biến nhất ở Úc như là Brisbane, Gold Coast, Melbourne và Sydney
hoặc trụ sở chính của CQUniversity tại Rockhampton nằm ở trung tâm Queensland.
Mỗi địa điểm đều cung cấp các chương trình học lấy bằng tập trung vào nghề nghiệp và các ngành công nghiệp,
chất lượng giảng dạy tốt, dịch vụ hỗ trợ sinh viên rộng lớn và công nghệ tiên tiến.

Mỗi địa điểm đều mang lại những cảm nhận về Úc khác nhau.






Brisbane
Gold Coast
Melbourne
Rockhampton
Sydney

CQUniversity có bốn khu học sở khác và một khu giảng dạy tại Queensland, tất cả đều gần đường bờ biển và
vùng cây bụi tuyệt đẹp nhất trên thế giới, những khu học sở này chủ yếu phục vụ các sinh viên Úc.






Bundaberg
Emerald
Gladstone
Mackay
Noosa

Chi nhánh Bundaberg của Đại Học CQ

CHI PHÍ SINH HOẠT

Chú ý:






Tất cả chi phí đều tính theo đô Úc và dựa trên dự đoán hàng năm
Những chi phí này chỉ là dự đoán và chỉ dùng làm hướng dẫn. Những chi phí này có thể thay đổi theo
lạm phát và dao động về tiền tệ
Những khoản liệt kê trên chưa bao gồm các chi phí chỗ ở ban đầu như là hợp đồng an ninh, kết nối tiện
nghi hoặc mua đồ đạc.
Vé máy bay và bảo hiểm sức khỏe cho sinh viên quốc tế (OHSC) không bao gồm trong chi phí sinh hoạt
Đây là dự đoán của Bộ Nhập Cư và Công Dân (Department of Immigration and Citizenship) dựa trên
mức vừa đủ cho sinh hoạt hàng ngày. Chi phí có thể thay đổi lớn tùy theo nhu cầu cá nhân, cách sống và
sự lựa chọn chỗ ở.

GIÁO DỤC TỪ XA
CQUniversity nằm trong số những cơ sở cung cấp nền giáo dục từ xa hàng đầu ở Úc với hơn 30 năm kinh
nghiệm.
Thực tế, 2/3 số sinh viên của CQUniversity hiện tại đang thực hiện ít nhất một phần chương trình học theo cách
này. Tại CQUniversity bạn có rất nhiều các lựa chọn về chương trình học từ xa và nhận được sự hỗ trợ cá nhân
cao từ giây phút bạn đăng kí học đến ngày tốt nghiêp.
Thuật lợi của việc học từ xa bao gồm




Thời gian học có thể được sắp xếp phù hợp với các mối quan tâm khác của bạn như là gia đình và công
việc
Lựa chọn môi trường học tập của chính bạn
Không có chi phí bố trí lại

NỘP ĐƠN VÀO CQUNIVERSITY
Để đăng kí chương trình theo khóa học, hãy hoàn thành mẫu đơn xin học đính kèm



Để đăng kí chương trình nghiên cứu, hãy tải mẫu đơn nghiên cứu từ
www.international.cqu.edu.au/pdf/research.pdf
Để đăng kí khóa học tiếng Anh, hãy hoàn thành mẫu đơn đăng kí học ở trung tâm tiếng Anh của
CQUniversity đính kèm

Chú ý: Tất cả các mẫu đơn xin học đều có tại at www.international.cqu.edu.au
Bấm vào “How to Apply” để tải mẫu đơn cần thiết hoặc đăng kí qua mạng.
LIÊN HỆ ĐẠI HỌC CQ
CQUniversity Rockhampton
Student Contact Centre
Building 5
Bruce Highway
ROCKHAMPTON QLD 4702 AUSTRALIA
Ph: +61 7 4930 9000
Fax: +61 7 4923 2100
Email: international-enquiries@cqu.edu.au
CQUniversity Brisbane
108 Margaret Street
BRISBANE QLD 4000 AUSTRALIA
Ph: +61 7 3295 1188
Fax: +61 7 3295 1100
Email: enquiries@bris.cqu.edu.au
CQUniversity Gold Coast
60 Marine Parade
SOUTHPORT QLD 4215 AUSTRALIA
Ph: +61 7 5552 4988
Fax: +61 7 5531 2288
Email: enquiries@goldcoast.cqu.edu.au
CQUniversity Melbourne
108 Lonsdale Street
MELBOURNE VIC 3000 AUSTRALIA
Ph: +61 3 8662 0555
Fax: +61 3 9639 4800
Email: enquiries@mel.cqu.edu.au
CQUniversity Sydney
400 Kent Street
SYDNEY NSW 2000 AUSTRALIA
Ph: +61 2 9324 5000
Fax: +61 2 9324 5709
Email: enquiries@syd.cqu.edu.au

CQUniversity Singapore
Melior Business School Pte Ltd
133 New Bridge Road, #03-45
Chinapoint Point
Singapore 059413
Ph: +65 6533 3356
Fax: +65 6533 2826
Email: CQUni@mbs.edu.sg

Đại học CQ trên bản đồ Úc

