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Trường Đại học Monash nổi tiếng là một trong những trường Đại học danh tiếng nhất của Australia, Asia và thế
giới Monash còn nổi tiếng về tính năng động và sáng tạo trong nghiên cứu, giảng dạy và việc nhấn mạnh tính
quốc tế trong chương trình đào tạo của mình cho sinh viên.

Monash là một thành viên uy tín của Nhóm 8 Đại học đứng đầu Australia (Group of Eight – Go8), nổi tiếng về
chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu và sinh viên tốt nghiệp. Nhóm 8 trường Đại học Australia chiếm 70%
các nghiên cứu của các trường đại học Australia và hơn 50% các nghiên cứu cơ bản trên toàn lãnh thổ Australia.
Monash có nhiều trung tâm nghiên cứu và các trang thiết bị tối tân và quý hiếm đáp ứng các nhu cầu nghiên cứu
khác nhau. Toạ lac ngay trong và bên cạnh cơ sở Clayton là CSIRO, viện nghiên cứu lớn nhất Australia, STRIP,
và Australian Synchrotron.

Monash đã từng đạt vị trí đứng đầu xét về, giảng dạỵ và chất lượng đào tạo sinh viên. Monash luôn được xếp
hạng là một trong 50 trường đứng đầu trên thế giới do tạp chí Time Higher Education Supplementary bình chọn
kể từ khi Tạp chí này ra đời. Sinh viên tốt nghiệp của trường được đánh giá rất cao vì vậy họ thường tìm được
việc làm nhanh hơn và được trả lương cao hơn so với đồng lứa tốt nghiệp ra trường ở các trường khác
Là một trường có số lượng sinh viên lớn nhất Australia, Monash cũng có số lượng sinh viên quốc tế cao nhất.
Một trong những điểm thu hút sinh viên đặc biệt là sinh viên Việt nam là do chương trình học và nghiên cứu
phong phú, đa giạng, mềm dẻo, phù hợp với phát triển của thế giới và dễ tìm việc làm trong tương lai cho sinh
viên tốt nghiệp ra trường.
Monash luôn nổi tiếng là một địa điểm học tập sôi nổi và sống động, và ngày càng phong phú thêm bởi Monash
không những thu hút học sinh xuất sắc ở Australia mà còn từ hơn 120 nước khác nhau trên thế giới .
Đại học Monash là trường đầu tiên được tặng danh hiệu ĐH mang tính quốc tế cao nhất Australia với các cơ sở
tại Nam Phi và Malaysia, cùng với các cơ sở tại bang Victoria, Australia và trung tâm tại Prato, Ý. Ngoài ra,
Đại học Monash còn có các mối quan hệ giảng dạy, nghiên cứu uy tín với các đại học hàng đầu thế giới.
Monash cũng là một trong những trường đầu tiên ở Australia tiếp nhận sinh viên quốc tế vì vậy ĐH Monash có
nhiều kinh nghiệm về việc giúp đỡ sinh viên quốc tế theo học tại trường. Câu lạc bộ sinh viên Việt nam của
Monash có chương trình hoạt động tích cực nhất và là cầu nối giữa sinh viên trong và ngoài nước.
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DỊCH VỤ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT
Dịch vụ Phát Triển Nghề Nghiệp và Tuyển Dụng
Trợ giúp sinh viên đang học tìm việc làm bán thời gian hoặc việc làm đột xuất khi đang học. Dịch vụ này cung
cấp dữ liệu trực tuyến về các quảng cáo tuyển dụng cho sinh viên có tên gọi là Việc Làm Trực Tuyến. Thêm
nữa, Dịch vụ Phát Triển Nghề Nghiệp và Tuyển Dụng cũng cung cấp thông tin về các chương trình tuyển dụng
sinh viên mới tốt nghiệp, các hoạt động của nhà tuyển dụng và các buổi hội thảo giáo dục nghề nghiệp để chuẩn
bị cho sinh viên tham gia vào lực lượng lao động.
Dịch vụ giáo sĩ
Ở các học sở có nhiều giáo sĩ có thể thảo luận các vấn đề cá nhân và tinh thần. Những người có tôn giáo hoặc
không theo tôn giáo nào đều có thể trao đổi với các giáo sĩ để nhận được sự trợ giúp, tư vấn, làm người chuyển
tiếp đến thánh đức tin, giúp đỡ về cơ sở vật chất để thực hành đức tin hoặc nói chuyện thư giãn. Các giáo sĩ
cũng có thể tổ chức dịch vụ thờ cúng trong năm và chủ trì các đám cưới, đám ma, lễ rửa tội và lễ ban thánh thể.
Máy tính và truy cập internet
Đại học Monash cung cấp nhiều dịch vụ công nghệ thông tin cho sinh viên ở học sở. Sinh viên có thể sử dụng
phòng máy tính để gõ bài luận và vào mạng của đại học, sử dụng các phần mềm như là Microsoft Office, phần
mềm thống kê, mô phỏng và lập trình. Tất cả sinh viên đều nhận được một địa chỉ email và tài khoản máy tính
có thể dùng trong suốt khóa học. Sinh viên có thể truy cập email miễn phí. Hầu hết các khu vực ở các học sở
Monash hiện nay đều có mạng không dây truy cập vào mạng của đại học và internet. Sinh viên có thể tải các

nguồn tài liệu từ mạng internet theo phân vùng sử dụng internet của khoa và đồng ý sử dụng theo chính sách
của khoa công nghệ thông tin. Để biết thêm thông tin, hãy ghé thăm dịch vụ ITS.

Dịch vụ tư vấn
Dịch vụ tư vấn cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý chuyên nghiệp, bảo mật và miễn phí cho sinh viên và nhân viên,
tư vấn cá nhân cho các vấn đề học tập, cá nhân và quan hệ. Chương trình theo nhóm được tổ chức trong các lĩnh
vực quản lý căng thẳng, kĩ năng tham gia các kì thi, thư giãn và kĩ năng giao tiếp. Đội ngũ nhân viên là các nhà
tâm lý học có năng lực và những nhà hoạt động xã hội được đào tạo tư vấn nâng cao và có kinh nghiệm.
Dịch vụ sức khỏe
Dịch vụ sức khỏe hoạt động nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ y tế đa dạng và sức khỏe chung bao gồm
chăm sóc cấp cứu, sức khỏe tình dục, thuốc khi đi du lịch và thể thao, và tư vấn sức khỏe cho sinh viên và đội
ngũ nhân viên, nhấn mạnh vào việc phòng ngừa ốm đau và giáo dục sức khỏe.
Dịch vụ thư viện
Thư viện đại học Monash có các chi nhánh ở mỗi học sở của đại học. Thư viện cung cấp hơn 2.9 triệu danh mục
và một khối lượng lớn các nguồn tài liệu và dịch vụ qua mạng bao gồm truy cập vào mục lục và hướng dẫn của
thư viện.
Trung tâm dịch vụ sinh viên
Bạn có thể tìm thấy trung tâm dịch vụ sinh viên ở trong 6 học sở kiểu Victoria của đại học Monash. Tại đây
hướng dẫn các vấn đề liên quan đến việc nhập học, các khóa học, đăng kí học, thi cử, các khoa, học phí, tốt
nghiệp và học bổng.

Học bổng tại Monash
Số lượng lớn học bổng tại đại học Monash không chỉ khen thưởng thành tích học tập mà còn tạo điều kiện cho
sinh viên có những nền tảng khác nhau học tập tại một trường đại học đẳng cấp quốc tế.
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