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Đại học Flinders tọa lạc ở vùng ngoại ô phía Nam của Adelaide chỉ cách quận trung tâm kinh doanh của thành
phố 20 phút. Đây là một môi trường mà bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn phù hợp cho việc học tập. Trường là sự kết
hợp của các tòa nhà, trang thiết bị hiện đại trên diện tích 180 hecta và những rừng cây thông, cây bụi Úc, những
khu vườn tự nhiên. Vị trí ở trên cao so với vùng ngoại ô đem lại tầm nhìn tuyệt đẹp bao quát thành phố và đại
dương.

Logo đại học Flinders
Chi phí sinh hoạt ở Adelaide
Adelaide thường được đánh giá là một trong những thành phố có giá cả sinh hoạt vừa phải nhất ở Úc. Các số
liệu thống kê chỉ ra rằng, giá cả sinh hoạt ở Sydney cao hơn 24%, ở Melbourne cao hơn 21%, ở Perth cao hơn
12% và ở Brisbane cao hơn 8%.










Chỗ ở (chung hoặc riêng): 90$-250$
Giao thông công cộng 10 chuyến, đa chuyến: 13.8$
Một tô mì: 4.5$-5.5$
Một miếng pizza: 3.0$-5.5$
Ổ bánh mì: 3.7$
Sữa (2 lít): 3.2$
Cafe mang đi: 3$
Hamburger: 4$
Vé xem phim: 12$

Điều tốt nhất
Danh tiếng của trường được gây dựng dựa trên chất lượng của đội ngũ giảng viên. Nhà trường tin rằng khả năng
kết nối, giao tiếp và truyền cảm hứng cho sinh viên là thước đo chất lượng giảng dạy có giá trị ngang với thành
tích học tập và nghề nghiệp. Nhà trường muốn truyền cảm hứng cho sinh viên nhằm đạt được thành tích ở mức
cao nhất có thể. Vì vậy bạn sẽ thấy Flinders có một môi trường học tập sáng tạo, khuyến khích và có tầm nhìn
quốc tế.

Tập trung nghiên cứu
Nhà trường tin rằng nghiên cứu và tìm tòi là yếu tố cốt yếu của một tổ chức giáo dục. Bạn sẽ thấy các khóa học
của nhà trường đều được hỗ trợ bởi các mối liên kết mạnh mẽ giữa việc giảng dạy và nghiên cứu, trong đó
nghiên cứu là hoạt động cốt lõi ở

Đại học Flinders
.
Kích thước và khuôn viên trường tạo nên sự hợp tác có ý nghĩa rất lớn giữa các khoa. Một thuận lợi lớn hiện
nay đó là người ta đã nhận ra rằng nhiều vấn đề không chỉ nằm trong phạm vi một ngành mà sẽ được giải quyết
tốt nhất bằng những đội hợp tác đa ngành.
Các yêu cầu đầu vào và liên thông
Để được vào học ở đại học Flinders, bạn phải đáp ứng được yêu cầu về tiếng Anh và trình độ học vấn. Nếu
không thì bạn có thể tham gia các chương trình liên thông. Nhà trường có thỏa thuận với một số cơ sở thứ ba
cung cấp các chương trình liên thông đầu vào trực tiếp, bao gồm một số chương trình có cấp chứng chỉ cho các
bằng đại học.
Các khóa học
Hệ Thống Thông Tin Địa Lý Ứng Dụng


Cử nhân Hệ Thống Thông Tin Địa Lý Ứng Dụng

Nuôi Trồng Thủy Sản


Cử nhân Công Nghệ (Nuôi Trồng Thủy Sản)

Khảo Cổ Học


Cử nhân Khảo Cổ Học

Văn Chương, Ngôn Ngữ


Cử nhân Văn Chương, Ngôn Ngữ

Khoa Học Hành Vi


Cử nhân Khoa Học Hành Vi (Tâm Lý Học)

Đa dạng Sinh Học và Bảo Tồn


Cử nhân Khoa Học về Đa Dạng Sinh Học và Bảo Tồn

Công Nghệ Sinh Học


Cử nhân Công Nghệ Sinh Học (Danh Dự)

Kinh Doanh


Cử nhân kinh doanh

Thương Mại (Kế toán/Tài chính)


Cử nhân Thương Mại (Kế Toán/ Tài chính)

Công Nghệ Thông Tin/Khoa Học Máy Tính



Cử nhân Khoa Học Máy Tính
Cử nhân Công Nghệ Thông Tin

Truyền Thông Kỹ Thuật Số và Điện Toán


Cử nhân Khoa Học về Truyền Thông Kỹ Thuật Số và Điện Toán

Nghệ Thuật Sáng Tạo


Cử nhân Nghệ Thuật Sáng Tạo (văn viết sáng tạo/truyền thông kỹ thuật số/kịch/các sản phẩm màn ảnh)

Phục Hồi Cộng Đồng và Khuyết Tật


Cử nhân Phục Hồi Cộng Đồng và Khuyết Tật

Giáo dục



Cử nhân Giáo Dục (mẫu giáo, cấp 1, cấp 2)
Cử nhân Giáo Dục Đặc Biệt

Kỹ Thuật Ứng Dụng



Cử nhân Kỹ Thuật Ứng Dụng

Quản Lý Môi Trường


Cử nhân Quản Lý Môi Trường

Khoa Học Môi Trường


Cử nhân Khoa Học về Khoa Học Môi Trường

Hóa Học Phân Tích và Pháp Y


Cử nhân Công Nghệ (Hóa Học Phân Tích và Pháp Y)

Quản Lý Công và Chính Phủ


Cử nhân Quản Lý Công và Chính Phủ

Khoa Học Sức khỏe



Cử nhân Khoa Học Sức Khỏe
Cử nhân Khoa Học Sức Khỏe (Trợ lý y tế)

Khoa Học Sức Khỏe (Hành Nghề Sức Khỏe Môi Trường)


Cử Nhân Khoa Học Sức Khỏe/chứng chỉ tốt nghiệp về Hành Nghề Sức Khỏe Môi Trường

Đổi Mới và Doanh Nghiệp (Khoa học và Công nghệ)


Cử nhân Đổi Mới và Doanh Nghiệp (Khoa Học và Công Nghệ)

Quốc Tế Học


Cử nhân Quốc Tế Học

Công Lý và Xã Hội


Cử nhân Công Lý và Xã Hội

Ngôn Ngữ


Cử nhân Ngôn Ngữ

Luật và Thi Hành Pháp Luật


Cử nhân Luật và Thi Hành Pháp Luật

Sinh Học Hàng Hải


Cử nhân Sinh Học Hàng Hải

Truyền Thông Đại Chúng (Nghệ Thuật Sáng Tạo/Nghệ Thuật Công Chúng)


Cử nhân Truyền Thông Đại Chúng (Nghệ Thuật Sáng Tạo/Nghệ Thuật Công Chúng)

Khoa Học Y Tế


Cử nhân Khoa Học Y Tế

Hóa Học Y Tế


Cử nhân Khoa Học về Hóa Học Y Tế

Y Học/Phẫu Thuật


Cử nhân Y Học/Cử nhân Phẫu Thuật

Công Nghệ Nano


Cử nhân Khoa Học về Công Nghệ Nano (Danh Dự)

Y tá/Hộ Sinh



Cử nhân Hộ Sinh
Cử nhân Y Tá (đăng kí trước)

Dinh Dưỡng


Cử nhân Dinh Dưỡng

Tâm Lý Học


Cử nhân Tâm Lý Học (Danh Dự)

Khoa Học


Cử nhân Khoa Học, Cử nhân Khoa Học (Danh Dự)

Công Tác Xã Hội


Cử nhân Công Tác Xã Hội

Công Tác Xã Hội và Hoạch Định Xã Hội


Cử nhân Công Tác Xã Hội và Hoạch Định Xã Hội

Nghiên Cứu Bệnh Lý Lời Nói


Cử nhân Nghiên Cứu Bệnh Lý Lời Nói

Thần Học


Cử nhân Thần Học

Du Lịch



Cử nhân Du Lịch Quốc Tế
Cử nhân Du Lịch Sinh Thái

Đại học Flinders
Cách xin học
Bạn có thể lấy mẫu đơn xin học từ:





Trang web của trường
Các đại lý được cấp phép của trường bao gồm các trụ sở của IDP Education Australia
Trực tiếp từ văn phòng quốc tế của đại học Flinders
Các trung tâm giáo dục Úc ở nước ngoài

Hồ sơ xin học kèm theo
Tất cả các hồ sơ xin học phải kèm theo: phí nộp đơn 55 đô Úc không hoàn trả.
Có thể trả phí qua:



Ngân hàng gửi đến đại học Flinders
Thẻ tín dụng (chỉ Mastercard hoặc VISA)

Chi tiết đầy đủ và hình thức thanh toán phí nộp đơn đều có trong mẫu đơn xin học.

Các bản sao có công chứng
Đơn xin học phải bao gồm bản sao có công chức của các tài liệu được yêu cầu bằng cả ngôn ngữ bản địa và bản
dịch tiếng Anh nếu ngôn ngữ bản địa không phải là tiếng Anh. Những tài liệu này bao gồm học bạ và các giải
thưởng đạt được. Bạn nên nộp bản sao có công chức của các tài liệu hơn là các tài liệu gốc vì các tài liệu này
sau khi nộp đến văn phòng quốc tế của trường sẽ không được trả lại.
Bản sao có công chứng là bản phô tô của các tài liệu gốc có chữ kí và con dấu chính thức của chính quyền
được công nhận như là viên chức cảnh sát, thẩm phán hòa giải (Justice of the Peace), cố vấn chứng nhận lời
tuyên thệ (Commissioner of Oaths), luật sư, quan chức pháp luật, hiệu trưởng hoặc đại lý được ủy quyền của đại
học Flinders. Đại sứ quán Úc hoặc Ủy ban cấp cao Úc (Australia High Commission) cũng có thể chứng thực
các tài liệu. Chữ kí và con dấu cho thấy rằng cơ quan thẩm quyền được công nhận đã xem các tài liệu gốc. Các
bản phô tô, bản quét kỹ thuật số hoặc bản sao qua fax của các tài liệu có công chứng chỉ được chấp nhận nếu
được gửi qua đại lý được đăng kí của đại học Flinders hoặc gửi trực tiếp từ cơ sở trao giải thưởng.
Quá trình nộp đơn
Đơn xin học
1. Nộp đơn xin học đến đại lý trong buổi triển lãm hoặc gửi trực tiếp đến văn phòng quốc tế của đại học
Flinder qua thư, fax hoặc email. Quá trình không thể thực hiện cho đến khi trường nhận được đủ các tài
liệu yêu cầu.
2. Văn phòng quốc tế của trường nhận được đơn xin học, sẽ liên lạc với bạn nếu thiếu thông tin hay tài liệu
nào.
Thư mời
1. Thư mời nhập học thường được gửi qua email. Nếu bạn không có địa chỉ email, trường sẽ gửi trực tiếp
cho bạn hoặc gửi email đến đại lý của bạn. Thông thường thư mời thường được gửi trong vòng 2-3 tuần
sau khi trường nhận được hồ sơ xin học đầy đủ. Tuy nhiên, có thể có trì hoãn nếu bạn đăng kí khóa học
với chỉ tiêu giới hạn chặt chẽ hoặc có thêm yêu cầu đầu vào hoặc có chứng chỉ/bãi miễn cho đối tượng
học trước.
2. Kèm theo thư mời là sách giải thích thư mời ở dạng PDF. Ở giai đoạn này bạn được yêu cầu chấp nhận
thư mời bằng cách hoàn thành mẫu “Thư Thỏa Thuận với Flinders” (Your Agreement with Flinders),
thanh toán học phí cho học kì đầu tiên và bảo hiểm sức khỏe cho sinh viên quốc tế (Overseas Student
Health Cover -OSHC) theo độ dài của visa. Đối với sinh viên từ các nước ở mức độ 3 và 4 do Bộ Nhập
Cư và Công Dân Úc (Australian Department of Immigration and Citizenship) đánh giá thì cần phải có
bằng chứng về PVA (đánh giá trước visa) trước khi thanh toán bất cứ lệ phí nào.
Xác nhận đăng kí học
1. Trường sẽ phát Thư Xác Nhận Đăng Kí Học (Confirmation of Enrolment) khi đã nhận được Thư Thỏa
Thuận có chữ ký và thanh toán lệ phí cùng với bảo hiểm sức khỏe bắt buộc theo độ dài của visa.
2. Với Thư Xác Nhận Đăng Ký Học, bạn có thể xin visa sinh viên. Hãy kiểm tra thông tin về yêu cầu cho
visa sinh viên ở Vụ Ngoại Giao Úc (Australian Diplomatic Mission) gần nhất.
Đến nơi và định hướng
1. Bạn sẽ nhận được hướng dẫn trước khi khởi hành nhằm hỗ trợ bạn trước khi khởi hành đến Adelaide.
Hướng dẫn này sẽ giải thích về các dịch vụ hỗ trợ khi bạn ở đây. Hướng dẫn cũng có sẵn trên trang web
www.flinders.edu.au/international/predepartureguide

2. Trường sẽ giúp đỡ bạn ổn định học tập tại Adelaide. Sự trợ giúp này bao gồm đón tiếp miễn phí ở sân
bay cùng với chương trình định hướng các dịch vụ hỗ trợ và học tập, cũng như thông tin về chỗ ở tạm
thời khi bạn đến nơi.
Các trang web hữu ích
Đại học Flinders www.flinders.edu.au
Chỗ ở tại Flinders www.flinders.edu.au/housing
Văn phòng quốc tế www.flinders.edu.au/international
Phòng dịch vụ sinh viên quốc tế www.flinders.edu.au/international/services
Bộ Nhập Cư và Công Dân www.immi.gov.au
Bảo hiểm sức khỏe sinh viên quốc tế www.oshcworldcare.com.au
Tìm hiểu về Adelaide www.studyadelaide.com
Tìm hiểu về Úc
www.radioaustralia.net.au/australia
Cần giải đáp?
www.flinders.edu.au/askflinders
Gặp chúng tôi ở đất nước của bạn
www.flinders.edu.au/inyourcountry
Liên hệ
Văn phòng quốc tế
www.flinders.edu.au/international
Điện thoại: +61 8 8201 2727
Fax: +61 8 8201 3177
CRICOS Provider Code 00114A

