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Trường Đại Học Macquarie, thành lập vào năm 1964 là trường đại học thứ ba tại Sydney. Trường rộng 135
hecta và có phong cảnh xanh rất tự nhiên, xung quanh trường được bao bọc bởi các khu dân cư và một khu công
nghiệp điện tử, cách trung tâm thương mại khoảng 15 cây số. Một khu siêu thị lớn và hiện đại được xây gần
trường cùng với các phương tiện giao thông công cộng hiện đại thuận tiện cho việc đi lại.

Đại học Macquarie logo
Trường đại học Macquarie nổi tiếng trên thế giới với những nghiên cứu vượt bậc trong nhiều lãnh vực, quản
lý, giáo dục và các chuyên ngành như sinh vật học, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, kinh tế,
thương mại, điều trị laser, toán học, lịch sử cổ đại, tâm lý học, ngôn ngữ học và giáo dục.

Đại học Macquarie
Đại học Macquarie không những nổi tiếng trên thế giới về những thành tựu nghiên cứu mà còn là một trong
những trường đại học quốc tế có số lượng lớn sinh viên quốc tế theo hoc. Các chuyên gia nghiên cứu dự đoán
rằng đến năm 2005 sinh viên quốc tế sẽ chiếm khoảng 25% tổng số sinh viên tại trường Macquarie. Macquarie

cũng là một trong ba trường đại học đứng đầu tại Australia có số lượng lớn sinh viên đăng ký học sau đại học,
với khoảng 35% sinh viên năm 2005 và khoảng 40% sinh viên vào cuối thập kỷ.
Macquarie là trường đại học duy nhất được xếp cao liên tiếp 8 năm về “sinh viên tốt nghiệp có mức lương khởi
điểm cao nhất”.
Macquarie với hơn 29.000 sinh viên, trong đó có gần 7.000 sinh viên quốc tế đến từ các nước như (Mỹ, Tháilan,
Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Indonesia, Malaysia, Tay Ba Nha, Vietnam, etc.)
Macquarie là một trường đại học đổi mới của Australia – dẫn đầu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ tiên
tiến như laser và sinh vật học; đưa ra các giải pháp công nghệ thông tin hang đầu trong nước và quốc tế; thách
thức trở thành một trong những trường đại học đứng đầu trong giảng dậy, nghiên cứu và dịch vụ





Một trong những trường đại học quốc tế nổi tiếng trên thế giới, liên kết và trao đổi trương trình giảng
dậy với hơn 100 trường đại học trên thế giới.
Phương pháp giảng dậy linh hoạt
Sinh viên được chăm sóc tận tình, với hỏn 1000 phòng ở ký túc ở trong và gần trường, và hơn 40 câu lạc
bộ cho sinh viên sinh hoạt giải trí.
Trương trình đào tạo thạc sỹ quản trị kinh doanh của Macquarie được Economist Intelligence Unit (EIU)
tại Anh xếp hạng thứ 40 các trương trình đào tạo MBA trên thế giới, đứng hang đầu tại Australia và
châu Á

Nguồn nhân lực và phát triển. – trương trình đào tạo thạc sỹ tài chính ứng dụng tại Macquarie được xếp hạng
hàng đầu thế giới và được Ngân Hàng Phát Triển Châu Á chọn làm trương trình đào tạo chuẩn.Từ năm 1998,
Macquarie đã giành được 11 giải Competitive Centres of Excellence trong lĩnh vức công nghệ khoa học. Trên
thực tế Macquarie là cái nôi đầu tiên của trung tâm “sinh vật học vũ trụ” của Australia liên kết với trung tâm vũ
trụ NASA va cũng là một trong 4 trung tâm duy nhất trên thế giới.

Công viên phía sau Đại học Macquarie
Khóa học và văn bằng
Đại Học Macquarie có trên 200 bằng cấp dành cho sinh viên quốc tế ở cấp chưa tốt nghiệp Đại Học, sau Đại
Học và nghiên cứu. Những bằng cấp này bao gồm:


Bằng Cử Nhân






Bằng Thạc Sĩ
Chứng Chỉ và Văn Bằng (Diploma) Sau Đại Học
Thạc Sĩ (Master of Philosophy)
Tiến Sĩ (Doctor of Philosophy) (PhD)

Học bổng
Đại Học Macquarie cấp nhiều học bổng và phụ cấp đi lại hậu hĩ nhất nước Úc. Các học bổng này cấp cho sinh
viên quốc tế theo thành tích học tập xứng đáng và cũng có phụ cấp đi lại dành cho tất cả sinh viên để phụ chi
phí đi du học trong khuôn khổ trao đổi trong suốt chương trình học của họ.
Liên thông
Nếu không đạt yêu cầu về học tập hoặc Anh Văn để được vào thẳng Đại Học Macquarie, sinh viên có thể hội đủ
điều kiện để được hoàn tất các khóa liên thông tại Học Viện Thương Mại và Kỹ Thuật Sydney (Sydney Institute
for Business and Technology – SIBT) hoặc Trung Tâm Anh Ngữ và Nghiên Cứu Toàn Quốc (National Centre
for English Language Teaching and Research – NCELTR) trước. Cả hai nơi này đều nằm trong khuôn viên Đại
Học Macquarie.




Học Viện Thương Mại và Kỹ Thuật Sydney (SIBT) có Chương Trình Căn Bản (Dự Bị Đại Học),
chương trình Văn Bằng Cao Đẳng (Higher Education Diploma) và Chứng Chỉ Đại Học. Khi đậu được
Văn Bằng của SIBT (SIBT Diploma), sinh viên có thể vào thẳng năm thứ hai của chương trình Cử Nhân
liên hệ (tại Đại Học Macquarie hoặc tại Macquarie City). Chương trình Văn Bằng (Diploma) gồm có
các lãnh vực như Thương Mại (Business), Kinh Thương (Commerce), Điện Toán (Computing), Truyền
Thông (Communication) và Nghệ Thuật (Arts). Sinh viên chọn SIBT vì được vào thẳng Đại Học, lớp ít
học viên, có thể học rút, những nguồn trợ giúp khác dành cho sinh viên và được sử dụng tiện ích của
trường Đại Học. Mã Cơ Sở Giáo Dục CRICOS 01576G
Trung Tâm Anh Ngữ và Nghiên Cứu Toàn Quốc (NCELTR) có những khóa Anh Văn vào thẳng các
ngành học nhất định. NCELTR được công nhận là trung tâm hàng đầu trong lãnh vực dạy Anh Văn
trong và ngoài nước Úc. Các lớp sẽ do giáo viên tay nghề cao đảm trách, sinh viên sẽ học được những
kỹ năng giao tiếp để đáp ứng những đòi hỏi của việc học tập ở trình độ Đại Học. Sinh viên đậu những
khóa học Vào Thẳng ngành học của NCELTR không cần phải thi IELTS hoặc TOEFL trước khi được
vào Đại Học. Mã Cơ Sở Giáo Dục CRICOS 00945F

Cuộc sống tại khuôn viên Đại Học
Đại Học Macquarie có môi trường trường sở sống động, nâng đỡ, an toàn và thân thiện và có tinh thần cộng
đồng thực sự. Nhờ tọa lạc tại khu vực dân cư North Ryde nhiều cây xanh, khuôn viên này là môi trường hoàn
toàn thích hợp cho việc học tập – và chỉ cách Sydney Harbour 30 phút mà thôi.
Trợ giúp dành cho sinh viên
Dịch vụ dành cho sinh viên tại Đại Học Macquarie cung cấp một số những nguồn trợ giúp tối ưu dành cho sinh
viên quốc tế tại Úc. Nhân viên tại Dịch Vụ Sinh Viên Quốc Tế (International Student Services – ISS) túc trực
để giúp sinh viên trong suốt chương trình học. Họ giúp sinh viên ổn định trong thời gian làm quen trường sở, tổ
chức các cuộc du ngoạn và hoạt động xã giao và hướng dẫn sinh viên về những vấn đề khác nhau, chẳng hạn
như bảo hiểm sức khỏe, học phí và phúc lợi cá nhân. Tất cả sinh viên quốc tế đều có thể nhờ nhà tư vấn ISS làm
cố vấn.
Trong suốt chương trình học, sinh viên cũng có thể sử dụng dịch vụ huấn luyện cách thức học tập và hướng
nghiệp.

Sinh viên đại học Macquarie
Chỗ ở
Đại Học Macquarie có Văn Phòng Phụ Trách Chỗ Ở chuyên giúp đỡ sinh viên quốc tế tìm chỗ ở. Chúng tôi có
một số loại chỗ ở dành cho sinh viên, tất cả đều nằm trong khuôn viên Đại Học hoặc trong vòng khoảng cách có
thể đi bộ đến khuôn viên Đại Học (từ năm đến mười phút):


Nhà tập thể (nhà khách). Phục vụ tất cả các bữa ăn và sinh viên ngụ trong phòng có đồ đạc sẵn. Trong
khuôn viên Đại Học Macquarie có hai nhà tập thể.

– Dunmore Lang College
– Robert Menzies College


Căn hộ. Tất cả các căn hộ đều có đồ đạc sẵn và sinh viên ở chung với từ hai đến bốn sinh viên khác. Mỗi
căn hộ đều có phòng bếp và phòng giặt bình thường để sinh viên có thể tự phục vụ. Các căn hộ nằm gần
khuôn viên Đại Học và các siêu thị.

Văn Phòng Phụ Trách Chỗ Ở cũng có thể giúp lo liệu việc đón tại phi trường và chỗ ở tạm thời khi sinh viên
mới đặt chân đến nơi, cũng như giúp sinh viên tìm chỗ ở tư nhân khác tại Sydney.
Tiện ích
Tiện ích trên khuôn viên Đại Học gồm có:






Trung Tâm Thể Thao và Hồ Bơi tân kỳ, với hai hồ bơi nước ấm và phòng tập thể dục dụng cụ
Thư viện với trên 1 triệu cuốn sách
Trên 15 cửa hàng thức ăn, bán thức ăn qua loa đến thức ăn nóng
Phương tiện ngân hàng và ATM
Chỗ gởi trẻ








Phòng Cầu Nguyện (massolah) với những tiện ích dành cho nam và nữ
Bác sĩ, nha sĩ, nhà thuốc Tây, chuyên viên vật lý trị liệu, dịch vụ tư vấn và trật đả
Thợ cắt/uốn tóc, tiệm sách và đại diện lữ hành
Sân tập đánh Gôn
Đài quan sát
Giao điểm quan trọng của xe buýt cùng trên 5.000 chỗ đậu xe, và ga xe lửa sẽ được khánh thành vào
năm 2008

Thư viện mới xây dựng năm 2011
Các khóa học cho bằng Cử nhân










Business, Commerce, Economics, Finance, Statistics
Computing, Engineering and Technology
Education
Humanities
Law
Medical, Health, Speech and Hearing and Chiropractic Studies
Psychology and Linguistics
Sciences (including Environmental Sciences and Museum Studies)
Society, Culture, Media and Philosophy

Văn Phòng Sinh Viên Quốc Tế
Văn phòng sinh viên quốc tế tại trường Macquarie được thành lập nhằm giúp đỡ và hỗ trợ sinh viên quốc tế với
các mục tiêu chính như:
1. Hướng dẫn và tư vấn sinh viên quốc tế trong quá trình học tập tại trường,
o Ký túc xá
o Bảo hiểm y tế
o Gia hạn visa
o Xin visa làm việc
o Xin Visa sinh viên

Học phí, bao gồm (hoàn trả học phí, điều chỉnh học phí)
Di trú
Thủ tục ngừng học
Tổ chức đưa đón sinh viên từ sân bay về ký túc xá.
Tổ chức thăm quan giã ngoại, giới thiệu về Sydney và Australia
Tư vấn và giúp đỡ sinh viên quốc tế trong quá trình lựa chọn cũng như đăng ký khóa học tại trường
Macquarie.
Nhằm thu hút các sinh viên ưu tú từ khắp nơi trên thế giới văn phòng quốc tế của trường Macquarie cấp
nhiều học bổng khác nhau như:
o Học bổng cho sinh viên học sau đại học
o Học bổng cho sinh viên đại học
o Học bổng dành cho nghiên cứu
o
o
o

2.
3.
4.
5.

Để biết thêm thông tin xin liên lạc văn phòng quốc tế đại học Macquarie:
International Student Office
Macquarie University NSW 2109 Australia
Tel: +61 2 9850 7346
Fax: +61 2 9850 7733
Web: http://www.international.mq.edu.au
Liên kết với công nghiệp- khu công nghiệp kỹ thuật được xây dựng trong khuôn viên của trường tạo điều kiện
cho sinh viên tham gia nghiên cứu và làm việc với các công ty từ nhiều quốc gia ví du như Siemens, Nortel.

