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Trường Đại học La Trobe là một trong những đại học hàng đầu về giảng dạy và nghiên cứu với uy tín quốc tế
về thành tích học thuật xuất sắc và sự đổi mới. Sau đây là một vài hướng dẫn và nguyên nhân để bạn chọn đại
học La Trobe cho con đường du học của mình tại Úc.
Uy tín quốc tế
Đại học La trobe được xếp hạng là một trong 100 trường đại học tốt nhất thế giới theo Phụ trương Thời Báo
Giáo dục đại học (Anh Quốc) năm 2005. La Trobe cũng được xếp hạng là một trong 10 trường đại học tốt nhất
của Úc năm 2006 và là một trong ba trường tốt nhất bang Victoria năm 2007, theo danh mục của Trường Đại
học Giao thông Thượng Hải.

Thành tích học thuật xuất sắc
La Trobe nổi tiếng về các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu và chất lượng chương trình đào tạo. Đại học La Trobe
có hơn 30 trung tâm nghiên cứu, kết nối với hơn 260 trường đại học trên toàn thế giới, là thành viên của nhóm
các trường Đại học Nghiên cứu Đổi mới (IRU) của Úc. Đội ngũ giảng viên là những giáo sư có uy tín cao,
thường xuyên nhận được các giải thưởng nghiên cứu và liên tục nhận được nguồn ngân sách hỗ trợ cho nghiên
cứu. Sinh viên học tại La Trobe có nhiều thuận lợi nhờ vào tỉ lệ giảng viên/ Sinh viên đảm bảo chất lượng giảng
dạy.
Một cộng đồng đại học hiếu khách
Đại học La Trobe có hơn 26.000 sinh viên, trong đó hơn 4500 sinh viên quốc tế đến từ hơn 90 quốc gia và 2700
cán bộ, nhân viên. Sự đa dạng này đã tạo ra một môi trường học tập an toàn, tương trợ cho tất cả sinh viên quốc
tế. Hệ thống nhiều câu lạc bộ và hiệp hội giúp sinh viên có một cuộc sống sinh viên thú vi tại trường đại học và
tận hưởng tất cả những gì mà thành phố Melbourne và Bang Victoria ban tặng.

Melbourne (Bundoora) Campus
Sinh viên tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp của đại học La Trobe có được trải nghiệm tuyệt vời ở các công ty, tổ chức cộng đồng trên
toàn thế giới. La Trobe cũng cung cấp các dịch vụ giới thiệu việc làm nhằm chuẩn bị sinh viên tốt nghiệp một
sự nghiệp thành công. Mạng lưới cựu sinh viên toàn cầu mạnh mẽ với hơn 80.000 thành viên, điển hình như TS
Nguyễn Xuân Vang, Vụ trưởng Vụ Phát triển giáo dục Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, TS Geoff,
Đại Sứ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, TS David Morgan Tổng Giám Đốc Ngân hàng Westpac của Úc.
Mạng lưới giáo dục toàn cầu.
Đại học La Trobe là nhà sáng lập Mạng lưới Đại học Quốc tế (INU), một sự thỏa thuận giữa các đại học nhằm
cam kết với sự quốc tế hóa giáo dục. La Trobe toàn cầu kết nối trong các hoạt động giảng dạy, trao đổi sinh
viên và chuyên môn, phát triển quốc tế nhằm cung cấp cho sinh viên cơ hội tiếp cận mạng lưới giáo dục toàn
cầu.
Một đời sống sinh viên tuyệt vời
Đại học La Trobe cho sinh viên những điều thật sự không nơi nào có được; cơ hội học tập trong một cộng đồng
đại học Úc đích thực; các phân hiệu bố trí trong một môi trường thiên nhiên kỳ thú, tuyệt đẹp và giao thông từ
các phân hiệu đi đến Melourne thuận lợi. Cuộc sống ở đây càng tăng thêm giá trị nhờ vào những dịch vụ hỗ trợ
nổi tiếng cho sinh viên quốc tế như: chương trình Ngày hội Chào đón tân sinh viên, hỗ trợ học thuật và kỹ năng
tiếng Anh, dịch vụ hướng dẫn sân bay miễn phí.
Thời báo La Trobe là tờ báo quốc tế online cung cấp cho bạn những thông tin mới nhất về đời sống sinh viên tại
trường, các sự kiện, chương trình học bổng và các nghiên cứu quan trọng.
Để đọc báo hay đặc mua, vui lòng truy cập Webiste: www.latrobenews.net.au

Sinh viên tại Bundoora Campus
Các chương trình tại Việt Nam
La Trobe luôn đặc biệt ưu tiên phát triển mối quan hệ hợp tác với Việt Nam. Vì thế Đại học La Trobe đã mang
lại nhiều thành công trong mối quan hệ hợp tác và xây dựng dự án, bao gồm các chương trình hợp tác với các
đại học Việt Nam như:
Đại học Quốc Gia Việt Nam




Tiến Sĩ giáo dục (3 FT/ 6 PT) (Hà nội và Tp. HCM)
Thạc sĩ Ngôn ngữ Ứng dụng (2 năm)
Diploma Quản trị kinh doanh (Trung Tâm Đào tạo Quốc tế ĐHQG-HCM) (1 năm)

La Trobe cung cấp khóa Thạc sĩ ngôn ngữ Ứng dụng , Tiến sĩ Giáo dục tại ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh và ĐHQG
Hà nội. Sinh viên ở các chương trình này sau khi hoàn tất giai đoạn tại ĐHQG, có thể tiếp tục theo học tại đại
học La Trobe để hoàn thành chương tại Úc.
Để biết thêm chi tiết về khóa học, liên hệ:
Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (USSH)
ĐHQH-HCM
Email: nguyenvanha103@yahoo.com
Website: www.vnuhcm.edu.vn
Đại học La Trobe cũng liên kết với đại học Hà nội cung cấp các khóa học dưới đây:
Đại học Hà Nội




Thạc sĩ QTKD (18 tháng)
Cử nhân kinh tế (3 năm hoặc 2 năm sau khi hoàn thành Diploma)
Diploma về QTKD (1 năm)

Đại học La Trobe cung cấp các chương trình Diploma, Cử nhân và Thạc sĩ QTKD thông qua chương trình liên
kết với đại học Hà Nội danh tiếng (HANU). Những thành công liên tục của các chương trình này đòi hỏi đại
học La Trobe phải thành lập một văn phòng của đại học La Trobe đáp ứng nhu cầu của các khóa học La Trobe
và sinh viên.
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc:
Đại học Hà Nội
Tel: +84 4 5541796/5532801
Email: latrobe@vnn.vn
Web: www.hufs.edu.vn
Đại học Ngoại thương
Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế (1 năm)
(Hà Nội và Tp. HCM)
Đại học La Trobe hợp tác với đại học Ngoại thương (FTU) cung cấp cho sinh viên cơ hội hoàn thành 4 môn đầu
tiên của chương trình Thạc sĩ kinh doanh Quốc tế tại Việt Nam trước khi chuyển sang Úc để hoàn thành 1 học
kỳ với 4 môn còn lại tại đại học La Trobe. La Trobe đã tạo ra một cơ hội để trãi nghiệm học tập ở Úc trong một
thời gian ngắn và tốt nghiệp với bằng do đại học La Trobe cấp.
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc:
Đại học Ngoại Thương
Tel: +84-4-8345359
Fax: +84-4-8343605
Mobile: 84-913-075272
Email: minh.nt.qhqt@ftu.edu.vn
Web: www.ftu.edu.vn
Các câu lạc bộ và Hội
Tại đại học La Trobe, có hơn 50 câu lạc bộ và Hội tổ chức các hoạt động thể thao, giải trí, xã hội và văn hóa.
Sinh viên có thể chọn tham gia bất kỳ nhóm hoặc hiệp hội chuyên môn nào. Những hoạt động này cho sinh viên
cơ hội tuyệt vời để theo đuổi những hoạt động ngoại khóa ưa thích và giao lưu kết bạn.
Hội Sinh viên Việt Nam tại đại học La Trobe-LTVSA
La Trobe Vietnamese Students Association được thành lập ngày 22 tháng 3 năm 2006 là nơi dành cho các bạn
sinh viên tại trường đại học La Trobe tham gia và chia sẻ kinh nghiệm sống và học tập. Các tiêu chí của hội bao
gồm:
1. Liên kết sinh viên Việt Nam để chia sẻ kiến thức, thông tin, kinh nghiệm sống và học tập tại trường La
Trobe.
2. Liên kết sinh viên Việt Nam tại trường La Trobe với các tổ chức xã hội khác ở Melbourne cũng như ở
Việt Nam.
3. Hỗ trợ thực hiện các họat động xã hội, giáo dục cho sinh viên Việt Nam tại trường La Trobe.
4. Quảng bá hình ảnh Việt Nam tươi đẹp với bạn bè quốc tế, và đóng góp vào danh tiếng của trường Đại
học La Trobe.
Hội Sinh viên Việt nam tại đại học La Trobe luôn giữ mối liên hệ của các thành viên thông qua các buổi họp
định kỳ. Hội có một diễn đàn trên trang Web, nơi mà thành viên có thể gởi nhận xét và luôn cập nhật thông tin
mới nhất. www.svlatrobe.net

