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Đại học Murdoch (Murdoch University) nằm tại Perth, Wesstern Australia, trường tự hào có hơn 18,000 sinh
viên và 1,400 nhân viên từ khắp nơi trên thế giới. Đại học Murdoch nổi tiếng toàn quốc với sự ưu tú trong giảng
dạy, nghiên cứu cùng với sự hài lòng của sinh viên và được xếp hạng 5 sao về sự hài lòng của sinh viên khi ra
trường trong Hướng dẫn về các trường đại học tốt (Good Universities Guide) 13 lần.

Sinh viên của trường được đăng kí học hơn 200 bằng đại học và các khóa học sau đại học ở rất nhiều ngành
khách nhau bao gồm Khoa Học Thú Y, Luật, Giảng Dạy, Tâm Lý Học, Kinh Doanh và Điều Dưỡng.
Khu học sở chính của trường đại học Murdoch là South Street, nằm cách trung tâm thành phố Perth 11 phút đi
tàu hỏa và đi tiếp một đoạn ngắn bằng xe bus hoặc đi bộ. Trường cũng có các khu học sở tại Rockingham,
Mandurah, và các trung tâm học tập quốc tế ở Singapore, Malaysia, Nhật Bản và Dubai.
Murdoch là nơi học tập và làm việc của 18,000 sinh viên và 1400 sinh viên, nơi có khoảng 3000 sinh viên quốc
tế từ 100 quốc gia đã lựa chọn để nâng cao học vấn.
Cuộc sống đại học không chỉ có học tập mà còn là cơ hội kết bạn mới, khám phá những sở thích mới và tận
hưởng niềm vui. Đại học Murdoch không chỉ có khu học sở lớn nhất ở Úc mà còn có Student Guild rất năng
động và hàng tá các câu lạc bộ, tổ chức xã hội mà bạn có thể tham gia.

Khoa Luật của Đại Học Murdoch
Các khóa học đại học và học phí
Trường có danh tiếng nổi bật là cơ sở cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục chất lượng và một vị trí học vấn
được công nhận trong một môi trường chu đáo và thú vị. Nhà trường cam kết về sự ưu tú trong giảng dạy và
nghiên cứu trong hoàn cảnh quốc tế. Đại học Murdoch là nơi lý tưởng để đi bước tiếp theo trong hành trình học
vấn suốt cuộc đời.
Trường có hơn 80 khóa học cấp bằng, tất cả đều do đội ngũ nhân viên nhiệt tình và chất lượng cao giảng dạy.
Các khóa học cấp bằng của trường rất linh hoạt vì vậy bạn có thể nâng cao trình độ (và lựa chọn nghề nghiệp)
bằng cách học hai bằng hay thậm chí ba bằng. Trong hầu hết các trường hợp, học 2 bằng chỉ mất 3 năm để hoàn
thành.
Xem thêm chi tiết về các khóa học đại học và học phí.
Khóa học sau đại học và khung học phí
Murdoch là một trong những đại học nghiên cứu hàng đầu ở Úc và là một thành viên đáng tự hào của nhóm các
trường đại học nghiên cứu đổi mới của Úc (Innovative Research Universities of Australia). Các công trình
nghiên cứu của trường có liên quan trong nước và quốc tế, đồng thời cập nhật và nâng cao các chương trình
giảng dạy của trường, đem lại vị thế dẫn đầu cho sinh viên trong ngành theo học và theo kịp nhu cầu của ngành
công nghiệp hiện tại và tương lai.
Trường có hơn 90 khóa học sau đại học, từ chứng chỉ đại học đến thạc sĩ cũng như thạc sĩ triết học và tiến sĩ
trong những khu vực học tập đa dạng. Trường đã nhóm các khóa học vào khu vực học tập để bạn có thể dễ dàng
tìm kiếm. Học phí cho năm 2009 được liệt kê cho từng khóa học.
Xem thêm chi tiết về khóa học sau đại học và khung học phí.

Thư viện đại học Murdoch
Lựa chọn chỗ ở tại khu học sở
Murdoch University Village là một cộng đồng cư trú thân thiện, ở vị trí thuận tiện ngay trong khu học sở chính
của đại học. Các phòng học, giảng đường, thư viện và cơ sở vật chất khác chỉ cách khu học sở 5 phút đi bộ.
Nhằm phục vụ cho cuộc sống sinh viên năng động, các cơ sở vật chất của khu học sở gồm có không gian học
tập và xã hội như là trung tâm nguồn tài liệu, phòng họp, phòng giải trí (có Foxtel và bàn bi a), sân bóng chuyền
bãi biển và bóng rổ cùng với một bể bơi mới hoàn toàn.
Ghé thăm trang web của Murdoch University Village

Chi Nhánh Peel – Mandura (Tây Úc) của đại học Murdoch

Nộp đơn vào Murdoch
Có rất nhiều cách bạn có thể đủ tiêu chuẩn và nộp đơn vào Murdoch. Hãy kiểm tra các lựa chọn phù hợp với
bạn nhất.
Nộp đơn qua mạng
Công cụ nhận đơn xin học qua mạng làm cho việc đăng kí học tại Murdoch trở nên dễ dàng hơn. Hãy tìm hiểu
xem bạn có đủ điều kiện không.
Yêu cầu về tiếng Anh
Kiểm tra điểum yêu cầu về năng lực tiếng Anh
Vị trí ưu tiên
Bạn có được học ưu tiên không? Hãy tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện cho vị trí nâng cao không?
Các mẫu đơn xin học
Xem các yêu cầu tiêu chuẩn nhập học vào Murdoch và cách tìm kiếm yêu cầu nhập học cho khóa học của bạn.
Hạn cuối nộp đơn
Đảm bào là bạn biết khi nào cần bắt đầu quá trình nộp đơn.
Học bổng
Hãy kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện nhận học bổng?
Hỗ trợ tại học sở
Nếu bạn đã nhận được và chấp thuận thư mời nhập học thì phần này được thiết kế để cung cấp cho bạn tất cả
các thông tin cần thiết về visa và bảo hiểm sức khỏe ở nước ngoài. Trường sẽ cung cấp cho bạn lời khuyên và
trợ giúp về những thứ cần mang theo và những điều xảy ra khi bạn đến nơi.
Bảo hiểm sức khỏe nước ngoài
Bạn phải có đủ bảo hiểm sức khỏe nước ngoài trong quá trình học tập, hiểu biết về mức độ bảo hiểm bạn cần và
sắp xếp bảo hiểm.
Nộp đơn xin visa
Hãy hiểu về loại vi sa mà bạn được yêu cầu có và cách đăng kí
Trước khi khởi hành
Bạn cần lập một danh sách những điều quan trọng mà bạn cần trước khi đến nơi. Trường sẽ sắp xếp đón bạn ở
sân bay.
Bắt đầu tại Murdoch

Thông tin về những điều bạn cần biết khi đến đại học lần đầu, hãy trở thành một phần của buổi kỉ niệm “Tuần
O” và bắt đầu ổn định cuộc sống đại học.
Các số liên hệ hữu ích
Giải đáp về tuyển dụng trong nước
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