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Kể từ khi mở cửa vào năm 1975, đại học Griffith đã được coi là một trong những cơ sở giáo dục đại học đổi
mới nhất ở Úc và là một trong những đại học có ảnh hưởng nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
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Đại học Griffith là trường đại học đầu tiên ở Úc có các bằng cấp về ngành Châu Á Học và Môi Trường Học và
trường vẫn giữ được vị trí tiên phong trong những lĩnh vực này. Nhà trường đã lớn mạnh thành một học viện có
nhiều khu học sở rộng rãi với các thế mạnh về giảng dạy và nghiên cứu được công nhận quốc tế. Griffith hiện
nay có hơn 300 bằng cấp tại 5 học sở và là nơi học tập cho hơn 40,000 sinh viên từ 124 quốc gia. Griffith là cơ
sở giáo dục đại học lớn thứ 9 ở Úc.
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TẠI SAO LẠI CHỌN GRIFFITH?
Phương pháp tiếp cận thông minh hơn
Griffith đã xây dựng được danh tiếng vì đã phát hiện ra các lĩnh vực nghề nghiệp mới nổi và đi tiên phong trong
các chương trình bằng cấp đổi mới dự đoán sẽ có nhu cầu.
Lựa chọn nghề nghiệp thông minh hơn
Griffith đang chuẩn bị cho những sinh viên tốt nghiệp bước vào nơi làm việc trong tương lai. Là sinh viên tốt
nghiệp đại học Griffith, bạn sẽ có sự linh hoạt chuyển đổi giữa các nghề nghiệp và quốc gia. Với sự tập trung
vào các mối liên hệ công nghiệp và kinh nghiệm thực tiễn, sinh viên Griffith đã có các mối quan hệ và thiết lập
được mạng lưới trước khi tốt nghiệp.
Các chương trình thông minh hơn
Tại Griffith, bạn sẽ thấy có nhiều chương trình, khóa học đại học và sau đại học. Có nhiều cơ hội học tập ở Úc
và nước ngoài trong các chương trình du học, trao đổi sinh viên và ở học sở nước ngoài của trường. Bạn có thể
học tiếng Anh ở Học viện Ngôn Ngữ Tiếng Anh Griffith (Griffith English Language Institute) hoặc tham gia
chương trình học liên thông với viện đối tác của trường là Viện Kinh Doanh và Công Nghệ Queensland
(Queensland Institute of Business and Technology).
Môi trường
Khí hậu ôn đới của Queensland gần như hoàn hảo, với mùa đông ôn hòa, mùa hè ấm áp và trung bình 300 ngày
chiếu sáng/năm. Nhiệt độ trung bình ở mức giữa 21 và 32 độ C vào mùa hè, giữa 9 và 20 độ C vào mùa đông

Tiện nghi học sở
Với 5 học sở tại Brisbane, Logan và Gold Coast, học tập tại Griffith chưa bao giờ thuận tiện như thế. Tại mỗi
địa điểm, bạn có thể sử dụng các nguồn tài nguyên và cơ sở vật chất lớn, tham gia các hoạt động và sự kiện,
đem lại cho bạn kinh nghiệm học tập trọn vẹn và phong phú.
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CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ KHÓA HỌC
Đại học Griffith có hơn 300 bằng cấp, lựa chọn học tập phong phú có thể đáp ứng bất kì nhu cầu nào.











Văn Chương, Nghệ Thuật, Ngôn Ngữ và Tội Phạm Học
Kinh Doanh
Giáo Dục
Kỹ Thuật Ứng Dụng và Công Nghệ Thông Tin
Môi Trường, Quy Hoạch và Kiến Trúc
Sức khỏe
Luật
Âm Nhạc
Khoa Học
Nghệ Thuật Thị Giác và Sáng Tạo

Hỗ trợ sinh viên
Sinh viên quốc tế là một phần quan trọng trong cộng đồng sinh viên của đại học Griffith. Văn phòng Quốc Tế
của đại học Griffith chuyên hỗ trợ và giúp đỡ bạn trong suốt quá trình học tập tại Griffith, từ thời điểm bạn đến
Úc tới thời điểm bạn tốt nghiệp thành công.
Các nhà tư vấn sinh viên quốc tế
Dịch vụ quốc tế Griffith có một đội gồm các cá nhân có kiến thức và chu đáo chuyên hỗ trợ bạn trong suốt quá
trình học tập tại đại học. Ngoài việc tổ chức tuần Định Hướng Quốc Tế, họ cung cấp tư vấn miễn phí và liên tục
trong suốt năm về nhiều vấn đề bao gồm:










Đến nơi và định hướng tại đại học
Chính sách và quy trình học tập
Dịch vụ đại học và cộng đồng địa phương
Các vấn đề phúc lợi chung
Khó khăn với chương trình học tập
Người liên hệ có liên quan đến các nhu cầu đặc biệt
Tiền học phí
Bào chữa

Dịch vụ sinh viên quốc tế hoạt động theo hệ thống ghé thăm bất cứ khi nào và có hẹn trước. Để biết thêm thông
tin hoặc hẹn lịch, hãy ghé thăm quầy lễ tân sinh viên quốc tế tại học sở Nathan và Gold Coast hoặc liên hệ bằng
điện thoại.’



Học sở Nathan: +61 7 3735 7200
Học sở Gold Coast: + 61 7 5552 8819

CÁC HỌC SỞ CỦA ĐẠI HỌC GRIFFITH
Đại học Griffith có 5 học sở từ Brisbande đến Gold Coast ở phía Đông Nam Queensland. Sinh viên của trường
được ở trong những địa điểm thuận tiện nhất Queensland về mặt học tập, văn hóa và địa lý. Hãy khám phá mỗi
học sở của trường.
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LIÊN HỆ
Giải đáp chung (số điện thoại)
07 373 56425 (Úc)
+61 7 373 56425 (Quốc tế)
Giải đáp chung (số fax)
07 373 56646 (Úc)
+61 7 373 56646 (Quốc tế)
Giải đáp chung (địa chỉ email)
international@griffith.edu.au1
Địa chỉ bưu điện và phân phát
Griffith University
International Officer
Nathan campus
Queensland 4111
Australia

