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Đại học Melbourne có trụ sở chính tại Melbourne thành phố lớn thứ 2 của Úc và nơi đây cũng là nơi tập trung
nhiều sinh viên Việt Nam chọn khi du học tại Úc. Đại học Melbourne là một cộng đồng tập trung nghiên cứu
năng động sự giàu có về văn hóa, học tập và giải trí cho các tiếp xúc xã hội, phát triển cá nhân và khả năng lãnh
đạo.

Đại học Melbourne logo

Tổng quan
Đại học Melbourne luôn đi đầu quốc tế trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập hơn 150 năm qua. Trường gần
đây được xếp hạng số 1 ở Úc theo Bảng Xếp hạng Đại học Thế giới năm 2012-2013 của Phụ trương Đại học tờ
Thời báo và Xếp hạng Học thuật Đại học Thế giới 2012 (ARWU), và Xếp hạng Đại học Thế giới QS tiếp tục
xác nhận vị trí của trường là một đơn vị tiêu chuẩn quốc tế và đơn vị đào tạo đại học hàng đầu nước Úc.
Tại Melbourne, nhà trường có hơn 6.500 nhân viên hỗ trợ một cộng đồng năng động với hơn 49.000 sinh viên,
trong đó có khoảng 12.200 sinh viên quốc tế đến từ 129 quốc gia.
Đại học Melbourne là một điểm đến được sinh viên quốc tế đặc biệt yêu thích vì danh tiếng toàn cầu của trường
trong việc cấp bằng chất lượng cao. Do nhà trường phục vụ nhiều sinh viên quốc tế nên có các dịch vụ rất
chuyên nghiệp và các chương trình hỗ trợ dành riêng cho đối tượng sinh viên này. Trường cũng có nhiều liên
kết quốc tế thông qua mạng lưới cựu sinh viên trên toàn thế giới, đội ngũ sinh viên đa dạng, và sự hợp tác quốc
tế rộng khắp với tư cách là thành viên tích cực của Universitas 21 và Hiệp hội Các trường đại học Vành đai
Thái Bình Dương.

Thông tin nhanh


Được thành lập vào năm 1853, đây là trường đại học cổ nhất ở Victoria và cổ thứ 2 ở Úc. Đây là một cơ
sở giáo dục được chính phủ cấp tài chính.



Đại học Melbourne liên tục được xếp trong số các đại học hàng đầu thế giới.



Trường có hơn 49.000 sinh viên và hơn 3.300 cán bộ giảng dạy.



Sinh viên quốc tế chiếm 25% tổng số sinh viên và đến từ 120 quốc gia khác nhau.

Trình độ nghiên cứu
Là một trong số các trường đại học nghiên cứu được xếp hạng cao nhất* tại Úc, Đại học Melbourne có hơn 100
trung tâm và viện nghiên cứu. Trường nằm trong khu vực tập trung nhiều nhất các viện nghiên cứu y học, bệnh
viện và ngành công nghiệp tri thức tư nhân của Úc, bao gồm Bio21, một trong các sáng kiến công nghệ sinh học
và nghiên cứu y học công phu nhất của Úc.
Đội ngũ cán bộ giảng dạy của trường luôn đi đầu về sự uyên bác quốc tế trong nhiều lĩnh vực như luật nhân
quyền, viễn thông và nghiên cứu y học. Các học giả nổi tiếng thế giới ở Melbourne bao gồm Giáo sư đoạt giải
Nobel Peter Doherty và cựu sinh viên – Giáo sư mới đoạt giải Nobel gần đây Elizabeth Blackburn. Các nhà
nghiên cứu của trường đã từ lâu tham gia vào các dự án nghiên cứu làm thay đổi thế giới trong đó có dự án cấy
ghép ốc tai, hay Tai sinh học điện tử, dự án được phát triển tại Khoa Tai Mũi Họng của trường. Hiện nay, các
chuyên gia của trường tham gia vào việc phát triển Mắt sinh học điện tử đầu tiên.
* Theo những chỉ số chính được Chính phủ Ôxtrâylia sử dụng trong việc phân bổ kinh phí nghiên cứu cạnh
tranh.
Giảng dạy và học tập
Trường giúp sinh viên đạt chất lượng vượt trội thông qua các phương thức giảng dạy và học tập đã đoạt giải
cùng với các khóa học phù hợp với tài năng và mục tiêu riêng của sinh viên. Trường có 11 khoa đào tạo các
chương trình từ cử nhân tới tiến sĩ.
Với truyền thống lâu đời về học tập dựa trên nghiên cứu, hệ thống 6 chương trình đại học được tiếp nối bởi các
chương trình sau đại học chuyên nghiệp hoặc nghiên cứu sau đại học, thu hút được những sinh viên xuất sắc
nhất với những nền tảng kiến thức khác nhau.
Đội ngũ cán bộ giảng dạy của trường là các giáo viên tận tâm và chú trọng vào nghiên cứu, những người
khuyến khích sự xuất sắc trong học tập và khả năng phê phán. Họ là những chuyên gia nổi tiếng quốc tế, các
học giả hàng đầu, các chuyên gia trong ngành và các nhà thực hành trong nước và quốc tế.

Sinh viên tốt nghiệp Đại học Melbourne sẵn sàng cho các thử thách hiện nay, được trang bị đầy đủ để tham gia
vào cộng đồng thế giới và chú trọng vào việc biến kiến thức thành hành động.
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Đánh giá xếp hạng
Bảng xếp hạng Các trường đại học Thế giới của Phụ trương Đại học tờ Thời báo, năm 2012-2013
Xếp hạng Đại học Thế giới của Phụ trương Đại học tờ Thời báo đo lường các mặt khác nhau của trường đại học
theo 13 chỉ số hoạt động riêng biệt, nhằm nắm bắt toàn bộ các hoạt động của trường, từ giảng dạy tới nghiên
cứu tới chuyển giao tri thức.
Năm 2012-2013, Đại học Melbourne được xếp số 1 nước Úc và số 28 trên thế giới.
Bảng xếp hạng học thuật Các trường đại học thế giới, Đại học Giao thông Thượng Hải, năm 2012
Trong bảng xếp hạng được đánh giá cao này, trường đã vươn lên để đạt vị trí hàng đầu là một trường đại học
được xếp hạng cao nhất ở Úc, vươn lên vị trí thứ 57 trên thế giới năm 2013, nhảy 30 bậc kể từ khi bắt đầu có
bảng xếp hạng này vào năm 2003. Trường nằm trong nhóm 100 viện nghiên cứu hàng đầu thế giới năm thứ 10
liên tiếp.
Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS 2012
Bảng Xếp hạng Đại học Thế giới QS 2012 được các nhà tuyển dụng và giới học thuật đánh giá cao. Khảo sát
13.000 nhà tuyển dụng trên thế giới đã xếp Melbourne đứng thứ 9 thế giới về khả năng có việc làm của sinh
viên tốt nghiệp.
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Lựa chọn học tập
Học tập tại Melbourne
Đại học Melbourne đã tạo ra một mô hình giáo dục đại học đầu tiên của Úc đáp ứng các nhu cầu đang thay đổi
của sinh viên. Sinh viên hoàn thành một trong sáu chương trình lớn cấp bằng đại học bao gồm học tập chuyên
sâu trong lĩnh vực của mình kết hợp với học tập bổ sung ngoài chuyên ngành, tạo cho họ cơ hội khám phá hàng
loạt môn học và cơ hội tại Melbourne. Sau đó sinh viên có thể tiếp tục hoàn thành một chương trình chuyên
nghiệp sau đại học, một chương trình nghiên cứu sau đại học hoặc gia nhập thị trường việc làm. Cấu trúc sáng
tạo này có nghĩa là sinh viên nhận bằng tương đương với những bằng tốt nhất theo truyền thống Bắc Mỹ và các
hoạt động giáo dục mới nổi ở châu Á và châu Âu để cho phép họ cạnh tranh với những sinh viên tốt nghiệp trên
khắp thế giới.
Chương trình đại học
Sinh viên nói chung hoàn thành một chuyên ngành chính trong một ngành cụ thể cùng với các môn ngoài
chương trình học chính của họ. Cùng với cơ hội thực tập, du học nước ngoài và tham gia vào các dự án trong
ngành, các bằng tốt nghiệp của Đại học Melbourne tạo cho sinh viên cơ hội khám phá hàng loạt các mối quan
tâm trước khi cam kết theo đuổi một con đường sự nghiệp cụ thể. Các bằng này bao gồm:






Cử nhân Văn chương
Cử nhân Y sinh
Cử nhân Thương mại
Cử nhân Môi trường
Cử nhân Âm nhạc



Cử nhân Khoa học

Các chương trình song song
Sau khi đăng ký vào học Đại học Melbourne, bạn cũng có thể làm phong phú thêm bằng cấp của bản thân bằng
cách hoàn thành 1 khóa diploma song song cùng khóa học cử nhân. Những khóa học này cung cấp cho bạn kiến
thức chuyên ngành về các lĩnh vực, bao gồm:






Bằng Tin học
Bằng Ngôn ngữ
Bằng Toán học
Bằng Âm nhạc (Thực hành)
Bằng Các vấn đề toàn cầu

Khoa Sau đại học
Tại các khoa sau đại học của Đại học Melbourne, lĩnh vực nghiên cứu rất được chú trọng với sự hiện diện mạnh
mẽ của ngành và mạng lưới việc làm. Các chương trình cấp bằng mới và các lựa chọn học tập tại các khoa sau
đại học tạo thêm lựa chọn về các con đường chuyên nghiệp hay sự nghiệp nghiên cứu.
Kết nối nhanh




Học sau đại học
Tải về một bản hướng dẫn
Tìm một khóa học

Cơ sở vật chất trong trường
Đại học Melbourne đã xác lập một định nghĩa mới về học tập với các cơ sở vật chất mũi nhọn, tạo cho sinh viên
một trải nghiệm học tập độc đáo. Đó là các trang thiết bị học tập như:










eLearning Studio: Được thiết kế nhằm hỗ trợ việc hợp tác trong nhóm nhỏ và được trang bị máy tính,
kết nối laptop và máy chiếu.
Phòng eSeminar: Được thiết kế dành cho các hội thảo và thuyết trình sử dụng các phương tiện khác
nhau.
các giảng đường đa Phương tiện và giảng đường mini iMedia – Có ‘thiết bị ghi bài giảng’ ghi lại âm
thanh và hình ảnh các bài giảng, tạo ra các bản ghi âm có thể tải về.
Phòng thí nghiệm Học tập Cơ khí –hỗ trợ làm việc nhóm và làm việc hợp tác.
Tòa án mô phỏng – đào tạo những luật sư tương lai trong việc sử dụng công nghệ khi tranh tụng.
Phòng thí nghiệm Sinh học: Được trang bị các thiết bị nghe nhìn để chiếu các hình ảnh hiển vi, video và
bản kính 35mm lên các màn hình TV để quan sát được tốt nhất.
Phòng thí nghiệm Thiết kế, Đánh giá và Phân tích Tương tác Hệ thống Thông tin (IDEA) – Phòng thí
nghiệm IDEA được thiết kế đặc biệt để tiến hành các nghiên cứu trải nghiệm của người sử dụng máy
tính và nghiên cứu tương tác.
Thư viện Đại học: là một trong những thư viện học thuật lâu đời nhất và lớn nhất nước Úc; thư viện này
có khoảng 3,6 triệu bản sách báo các loại với hơn 20 ngôn ngữ khác nhau. Trường còn có các thư viện
nhỏ dành riêng cho từng ngành, đồng thời là các trung tâm học tập hiện đại với các khu CNTT phong
phú.

Trường còn có rất nhiều câu lạc bộ và hiệp hội khác nhau, cũng như những trang thiết bị thể thao tốt nhất
Melbourne.

Dịch vụ hỗ trợ sinh viên
Cán bộ Phòng Dịch vụ Sinh viên Quốc tế tại Đại học Melbourne hỗ trợ sinh viên quốc tế học tập tại Trường.
Sinh viên có thể liên hệ với cán bộ của Phòng về các vấn đề liên quan đến visa, hỗ trợ phúc lợi và trợ giúp nói
chung, đưa gia đình sang Úc, vân vân.
Ban Sinh viên Quốc tế Đại học Melbourne (MUOSS) thuộc Hội Sinh viên và đại diện cho sinh viên quốc tế
theo học tại Trường. MUOSS cũng tổ chức nhiều hoạt động khác nhau trong suốt năm.
Chương trình Chào mừng đến Melbourne
Trường tổ chức Chương trình Chào mừng đến Melbourne để sinh viên tìm hiểu các phong cảnh, địa danh ở
Melbourne cùng với sinh viên Úc làm hướng dẫn viên. Sinh viên được giới thiệu về văn hóa Úc thông qua các
hoạt động và đi dã ngoại.
Hướng nghiệp và việc làm
Phòng Hướng nghiệp và Việc làm Đại học Melbourne cung cấp trợ giúp chuyên môn, cập nhật về thông tin
hướng nghiệp cho theo cách thức thân thiện và chuyên nghiệp. Các dịch vụ gồm có Hướng nghiệp Trực tuyến,
Trung tâm Tư liệu Hướng nghiệp, dịch vụ việc làm quốc tế, hội chợ việc làm và thông tin nhà tuyển dụng.
Các kết nối hữu ích khác:




Dịch vụ Nâng cao Học tập
Chương trình Du học Nước ngoài và Trao đổi
Sống tại Melbourne

Tuyển Sinh
Yêu cầu tuyển sinh
Tất cả các sinh viên nộp đơn vào học một khóa tại Đại học Melbourne phải đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh đối
với khóa học đó, kể cả trình độ học thuật cũng như tiếng Anh. Đảm bảo rằng bạn đã kiểm tra các yêu cầu tuyển
sinh đối với khóa học bạn quan tâm tại Melbourne:





Yêu cầu tuyển sinh đại học
Yêu cầu tuyển sinh sau đại học hình thức lên lớp
Yêu cầu tuyển sinh sau đại học hình thức nghiên cứu
Yêu cầu tiếng Anh

Học phí
Học phí thay đổi tùy theo từng khóa học bậc đại học và sau đại học. Với sinh viên đại học, mỗi môn học có mức
học phí khác nhau và sinh viên phải nộp tổng cộng các mức học phí cho tất cả những môn họ đăng ký học. Hầu
hết học viên sau đại học sẽ trả học phí theo từng khóa học.
Học bổng
Đại học Melbourne có chương trình học bổng hào phóng dành cho sinh viên, với nhiều loại học bổng giúp họ
trả tiền học phí và trong một số trường hợp còn trợ cấp cả sinh hoạt phí.

Hỗ trợ tài chính
Nhiều sinh viên cần hỗ trợ về các vấn đề tài chính trong thời gian học tập. Thông tin sau trên trang web Trợ cấp
Tài chính có thể giúp bạn quyết định về tài chính trong thời gian theo học tại Đại học Melbourne..





Chi phí sinh hoạt ở Melbourne
Hỗ trợ tài chính
Cho vay sinh viên
Hoạch định ngân sách

Nộp đơn như thế nào
Để được hướng dẫn từng bước trong quá trình nộp đơn dự tuyển từ lúc ‘Trước khi nộp đơn’ cho đến ‘Chuẩn bị
đi học’, hãy vào trang Cách nộp đơn vào Melbourne’.

Sinh viên quốc tế
Dành cho sinh viên Việt Nam
Đại học Melbourne có cộng đồng sinh viên đa dạng. Khoảng 10% sinh viên của trường đến từ Đông Nam Á.
Sống tại Melbourne
Melbourne được kiểm định là một trong các thành phố dễ sống nhất thế giới*, một cộng đồng an toàn theo Tổ
chức Y tế Thế giới, và là một nơi an toàn để sinh sống và học tập. Trường nằm cách trung tâm Thành phố
Melbourne chỉ vài phút – đây là một trung tâm sôi động toàn cầu về văn hóa, xã hội, thể thao và kinh doanh –
và chỉ cách Phố Lygon đầy phong cách của Carlton một đoạn đường đi bộ ngắn. Trường cũng nằm gần Phố
Brunswick mang phong cách Bohemiêng và Đường Sydney đa dạng và lập dị.
Học bổng, trợ cấp và tài trợ
Có một số lựa chọn dành cho những sinh viên Đông Nam Á đang tìm kiếm hỗ trợ tài chính khi theo học tại
trường.





Học bổng Ngân hàng Phát triển Châu Á
Các học bổng khác
Học bổng Phát triển Ôxtrâylia
Endeavour Australia

Visa
Các quốc gia Đông Nam Á khác nhau từ visa sinh viên loại 1 (Brunay, Malaysia, Singapore) đên visa sinh viên
loại 2 (Indonesia, Thái Lan, Philippines), loại 3 (Miến Điện, Lào) và loại 4 (Campuchia). Bạn có thể thấy mức
độ đánh giá nước mình tại Phòng Nhập cảnh và Công dân. Sinh viên quốc tế đến từ các nước mức độ 3 và 4 cần
được Phòng đánh giá trước khi cấp visa trước khi họ có thể nhận lời mời học.

Sức khỏe và An toàn
Melbourne là một thành phố đa dạng về văn hóa và tương đối an toàn đối với sinh viên quốc tế.
Cơ sở Parkville của Đại học Melbourne có dịch vụ an ninh 24/24 để cung cấp một môi trường an toàn cho tất cả
sinh viên và nhân viên. Các đội tuần tra an ninh trong cơ sở sẵn sàng đưa bạn ra ô tô, giao thông công cộng
hoặc các địa điểm khác trong và ngoài cơ sở. Hãy vào trang web để biết thêm những lời khuyên an toàn và
thông tin về dịch vụ an ninh.
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