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Đại học New South Wales (University of New South Wales - UNSW) là một lực lượng chính trong nền giáo
dục đại học Úc và giữ một vị trí hàng đầu trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, là nơi nghiên cứu và giảng
dạy đổi mới, năng động. UNSW là đại học quốc tế hàng đầu của Úc, hợp tác chặt chẽ với ngành công nghiệp,
kinh doanh và các cơ quan nghiên cứu công đồng trên toàn quốc và thế giới nhằm đảm bảo các chương trình
liên quan thích đáng đến thế giới đang thay đổi chưa từng có và phát triển nhanh chóng như hiện nay.

Đại học New South Wales logo
UNSW được thành lập theo đạo luật của Parliament of New South Wales vào năm 1949. Giảng dạy và nghiên
cứu là các hoạt động cốt lõi của UNSW và khi quyết định học tập tại trường, bạn sẽ tham gia vào một trường
đại học:











Cam kết cung cấp một dịch vụ và cơ sở vật chất ưu tú cho sinh viên quốc tế
Xếp thứ 45 trên thế giới trong 2008 Times Higher Education– QS World University Rankings
Được công nhận là trường đại học hàng đầu ở Úc trong giảng dạy và học tập theo Learning and
Teaching Performance Fund của chính phủ liên bang vào năm 2009
Là thành viên của nhóm 8 trường đại học (Go8) nghiên cứu và giảng dạy danh giá hàng đầu ở Úc
Là thành viên của Universitas 21, đây là liên hiệp của các trường đại học nghiên cứu hàng đầu thế giới
từ châu Á, châu Áu và Bắc Mĩ, đồng thời liên tục đứng trong danh sách 50 trường đại học hàng đầu thế
giới.
Là nơi chủ yếu nhận được các trợ cấp nghiên cứu có tính cạnh tranh cao từ ngành công nghiệp và các cơ
quan chính phủ như là Hội đồng nghiên cứu Úc (Australian Research Council). Trường cũng được Hội
đồng bảo trwoj chất lượng giáo dục đại học của chính phủ Úc (Australian Government’s Committee for
Quality Assurance in Higher Education) xếp trong nhóm các trường đại học hàng đầu ở Úc
Liên tục nỗ lực gây dựng các mối liên minh toàn cầu nhằm nâng cao chất lượng kinh nghiệm giáo dục
cho sinh viên và đội ngũ nhân viên
Tự hào cống hiến cho đất nước và khu vực thông qua nghiên cứu và học bổng



Nâng cao vị thế của UNSW là đại học quốc tế hàng đàu với nền giáo dục nổi tiếng thế giới và cơ sở vật
chất đẳng cấp quốc tế.

Các sinh viên quốc tế của trường đến từ hơn 130 quốc gia và trường nồng nhiệt chào đón sự đóng góp của các
sinh viên quốc tế cho cuộc sống học tập và xã hội tại UNSW. Hãy đến và tham gia vào trung tâm văn hóa và
nghiên cứu trí tuệ thú vị của UNSW.
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KHU HỌC SỞ
Học sở Kensington
Học sở Kensington của UNSW có thể bị nhầm lẫn là một thành phố nhỏ. Ngoài việc cung cấp các cơ sở vật
chất giảng dạy và nghiên cứu hiện đại, UNSW còn đem lại hàng loạt các cơ hội giải trí và cuộc sống xã hội. Các
tòa nhà hiện đại, các khu đất xinh đẹp, cơ sở vật chất giải trí và thể thao đa dạng bổ sung hoàn thiện cho chất
lượng của đại học nổi tiếng về sự ưu tú trong giảng dạy, nghiên cứu và học bổng.
Học sở chính ở Kensington có 7 khoa và trường: Nghệ Thuật và Khoa Học Xã Hội, trường Kinh Doanh Úc
(Australia School of Business), Xây Dựng Môi Trường, Kỹ Thuật Ứng Dụng, Luật, Y và Khoa Học.
Học sở Paddington
Cao đẳng Mỹ Thuật (College of Fine Arts) tọa lạc ở Paddington, chỉ cách học sở chính của UNSW vài phút và
nằm gần các triển lãm nghệ thuật của thành phố, các trung tâm thiết kế và công nghệ thông tin mới xuất hiện
của Sydney tại Surry Hills và East Sydney. Trường cao đẳng là một trong những trường nghệ thuật lớn nhất và
danh tiếng nhất ở Úc. www.cofa.unsw.edu.au

Học sở Canberra
UNSW@ADFA (Australian Defence Force Academy) là trung tâm giáo dục đại học cho lực lượng vũ trang và
tọa lạc ở Canberra, thành phố thủ đô của Úc. Tại đây, UNSW đã thành lập một trường cao đằng là
UNSW@ADFA. Cao đẳng có nhiều cơ hội cho sinh viên quốc tế học đại học và nghiên cứu chuyển đến các
bằng cấp cao hơn.
CÁC KHÓA HỌC
Nghệ Thuật và Khoa Học Xã Hội
Khoa Nghệ Thuật và Khoa Học Xã Hội là một trong những khoa nhân văn hàng đầu ở Úc. Với sự công nhận
hàng đầu về chất lượng giảng dạy và học tập cùng với các thứ hạng cao trên thế giới, khoa tiếp tục sản sinh ra
các sinh viên gắn bó với xã hội, có ý thức toàn cầu và được trang bị chuyên nghiệp.
Các lựa chọn bằng cấp và thời gian học














Cử nhân Văn Chương, Ngôn Ngữ và Nghệ Thuật – 3 năm
Cử nhân Văn Chương, Ngôn Ngữ và Nghệ Thuật/ Cử nhân Giáo Dục – 4 năm
Cử nhân Văn Chương, Ngôn Ngữ và Nghệ Thuật (Múa)/ Cử nhân Giáo Dục – 4 năm
Cử nhân Quan Hệ Quốc Tế – 4 năm
Cử nhân Truyền Thông Đại Chúng về Giao Tiếp và Báo Chí – 3 năm
Cử nhân Truyền Thông Đại Chúng về Màn Ảnh và Âm Thanh – 3 năm
Cử nhân Truyền Thông Đại Chúng về Sản Xuất Truyền Thông – 3 năm
Cử nhân Âm Nhạc – 3 năm
Cử nhân Âm Nhạc/Cử nhân Nghệ Thuật – 4 năm
Cử nhân Âm Nhạc/Cử nhân Giáo Dục – 4 năm
Cử nhân Khoa Học Xã Hội – 3 năm
Cử nhân Khoa Học Xã Hội/Cử nhân Nghệ Thuật – 5 năm
Cử nhân Khoa Học Xã Hội/Cử nhân Khoa Học Xã Hội – 5 năm

Các chương trình kết hợp cung có ở ngành Mỹ Thuật, Lý Thuyết Nghệ Thuật, Thương Mại, Khoa Học Môi
Trường, Kinh Tế, Kỹ Thuật Ứng Dụng, Luật và Khoa Học
Trường Kinh Doanh Úc (Australian School of Business)
Trường Kinh Doanh Úc là trường kinh doanh hàng đầu của Úc và là trung tâm ưu tú về giáo dục và nghiên cứu
kinh doanh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trường có hơn 11,000 sinh viên và 400 nhân viên từ khắp
nơi trên thế giới, mang lại sự đa dạng về văn hóa và sự tập trung quốc tế tạo ra một môi trường giáo dục bản lề
và năng động. Tọa lạc trong khu nhà mới, hiện đại, trường Kinh Doanh Úc có giảng đường, phòng học và các
khu vực chung hiện đại, nơi bạn có thể học tập, giao tiếp xã hội hay thư giãn.
Các lựa chọn bằng cấp và thời gian học









Cử nhân Thương Mại – 3 năm
Cử nhân Thương Mại (Nghiên cứu Tính Tự Do) – 4 năm
Cử nhân Thương Mại (Tiếp Thị Dịch Vụ – Du Lịch và Lữ Hành) – 4 năm
Cử nhân Thương Mại/Cử nhân Nghệ Thuật – 5 năm
Cử nhân Thương Mại/Cử nhân Kinh Tế – 4 năm
Cử nhân Thương Mại/Cử nhân Luật – 5 năm
Cử nhân Thương Mại/Cử nhân Khoa Học – 4 năm
Cử nhân Kinh Tế – 3 năm






Cử nhân Kinh Tế/Cử nhân Nghệ Thuật – 5 năm
Cử nhân Kinh Tế/Cử nhân Luật – 5 năm
Cử nhân Kỹ Thuật Ứng Dụng/Cử nhân Thương Mại – 5.5 năm
Cử nhân Khoa Học (Hệ Thống Thông Tin) – 3 năm

Xây Dựng Môi Trường (FBE)
Khoa Xây Dựng Môi Trường (Faculty of Built Environment-FBE) có hàng loạt các chương trình học toàn diện
lấy bằng chuyên sâu mà ít trường đại học nào có. Khoa có các chương trình về Kiến Trúc, Tin Học Kiến Trúc,
Bất Động Sản và Quản Lý Xây Dựng, Thiết Kế Công Nghiệp, Kiến Trúc Nội Thất, Kiến Trúc Cảnh Quan và
Qui Hoạch. Bảy chương trình đại học này kết hợp tính sáng tạo và chuyên nghiệp, tư duy chặt chẽ và tầm nhìn
bền vững.
Các lựa chọn bằng cấp và thời gian học









Cử nhân Kiến Trúc Học – 3 năm
Cử nhân Tin Học Kiến Trúc – 3 năm
Cử nhân Bất Động Sản và Quản Lý Xây Dựng – 4 năm
Cử nhân Kiến Trúc Nội Thất – 4 năm
Cử nhân Thiết Kế Công Nghiệp – 4 năm
Cử nhân Kiến Trúc Cảnh Quan – 4 năm
Cử nhân Quy Hoạch – 5 năm
Cử nhân Quy Hoạch/Cử nhân Luật – 7 năm

Cao đẳng Mỹ Thuật (College of Fine Arts-COFA)
Là một trong những học viện thiết kế và nghệ thuật hàng đầu ở Úc, COFA tập trung nhấn mạnh vào nội dung
khóa học kết hợp với thực hành nghề nghiệp và kinh nghiệm trong ngành công nghiệp ở tất cả các bằng cấp.
Các lựa chọn bằng cấp và thời gian học











Cử nhân Giáo Dục Nghệ Thuật – 4 năm
Cử nhân Lý Thuyết Nghệ Thuật – 3 năm
Cử nhân Lý Thuyết Nghệ Thuật/Cử nhân Nghệ Thuật – 4 năm
Cử nhân Lý Thuyết Nghệ Thuật/Cử nhân Luật – 5 năm
Cử nhân Lý Thuyết Nghệ Thuật/Cử nhân Khoa Học Xã Hội – 4 năm
Cử nhân Mỹ Thuật – 3 năm
Cử nhân Mỹ Thuật/Cử nhân Nghệ Thuật – 4 năm
Cử nhân Thiết Kế – 4 năm
Cử nhân Thiết Kế/Cử nhân Giáo Dục Nghệ Thuật – 5 năm
Cử nhân Truyền Thông Kĩ Thuật Số – 3 năm

Kỹ Thuật Ứng Dụng
Kỹ Thuật Ứng Dụng là khoa nền tẳng của UNSW thành lập vào năm 1949 và là trung tâm chính cho học tập và
nghiên cứu Kỹ Thuật Ứng Dụng ở Úc với nhiều lựa chọn nhất về các ngành Kỹ Thuật Ứng Dụng và các chương
trình nghiên cứu nổi tiếng quốc tế.
Các lựa chọn về bằng cấp và thời gian học



Cử nhân Kỹ Thuật Ứng Dụng* – 4 năm
Cử nhân Kỹ Thuật Ứng Dụng (Kỹ Thuật Dân Dụng với Kiến Trúc) – 4 năm














Cử nhân Kỹ Thuật Ứng Dụng (Dân Dụng)/Cử nhân Kỹ Thuật Ứng Dụng (Môi Trường hoặc Mỏ) – 5
năm
Cử nhân Kỹ Thuật Ứng Dụng/Cử nhân Nghệ Thuật – 5 năm
Cử nhân Kỹ Thuật Ứng Dụng/Cử nhân Thương Mại – 5.5 năm
Cử nhân Kỹ Thuật Ứng Dụng/Cử nhân Khoa Học – 5 năm
Cử nhân Kỹ Thuật Ứng Dụng/Cử nhân Luật – 6 năm
Cử nhân Kỹ Thuật Ứng Dụng/Thực sĩ Kinh Tế Ứng Dụng Y Sinh – 5 năm
Cử nhân Khoa Học (Khoa Học Máy Tính) – 3 năm
Cử nhân Khoa Học (Khoa Học Máy Tính)/Nghệ Thuật – 4 năm
Cử nhân Khoa Học (Khoa Học Máy Tính)/Cử nhân Khoa Học – 4 năm
Cử nhân Khoa Học (Khoa Học Máy Tính)/Cử nhân Truyền Thông Kỹ Thuật Số – 4 năm
Cử nhân Khoa Học (Khoa Học Máy Tính)/Cử nhân Luật – 5 năm
Cử nhân Khoa Học (Khoa Học Thực Phẩm và Công Nghệ) – 4 năm

*Các chương trình về Vũ Trụ Không Gian, Dan Dụng, Điện, Môi Trường, Công Nghiệp, Công Nghệ Thông Tin
(gồm Tin Học Sinh Học, Kỹ Thuật Ứng Dụng Máy Tính và Kỹ Thuật Ứng Dụng Phần Mềm), Sản Xuất, Khoa
Học Chất Liệu, Cơ Khí, Cơ Điện Tử, Mỏ, Kiến Trúc Tàu Bè, Dầu Khí, Foton, Điện Áp Foton và Năng Lượng
Mặt Trời, Năng Lượng Tái Sinh, Khảo Sát và Viễn Thông.
Luật
Khoa Luật tại UNSW là một trong những khoa Luật hàng đầu ở Úc. Khoa có trường Luật (School of Law),
trường thuế (Australian School of Taxation) và 12 trung tâm nghiên cứu, giáo dục pháp luật. Ở mức độ đại học,
khoa có bằng Luật kết hợp ở trường Luật và cử nhân Thuế ở Atax.
Lựa chọn bằng cấp và thời gian học














Cử nhân Nghệ Thuật/Cử nhân Luật – 5 năm
Cử nhân Lý Thuyết Nghệ Thuật/Cử nhân Luật – 5 năm
Cử nhân Thương Mại/Cử nhân Luật – 5 năm
Cử nhân Kinh Tế/Cử nhân Luật – 5 năm
Cử nhân Kỹ Thuật Ứng Dụng/Cử nhân Luật – 6 năm
Cử nhân Quốc Tế Học//Cử nhân Luật – 6 năm
Cử nhân Truyền Thông Đại Chúng/Cử nhân Luật – 5 năm
Cử nhân Luật Học/Cử nhân Luật – 5 năm
Cử nhân Quy Hoạch/Cử nhân Luật – 7 năm
Cử nhân Khoa Học/Cử nhân Luật – 5 năm
Cử nhân Khoa Học Xã Hội (Tội Phạm Học)/Cử nhân Luật – 5 năm
Cử nhân Công Tác Xã Hội//Cử nhân Luật – 6 năm
Cử nhân Thuế – 3 năm

Khoa Y
Khoa Y của UNSW là một trong những khoa Y lớn nhất và đa dạng nhất ở Úc. Khoa có mối liên hệ mật thiết
với nhiều bênh viện, viện nghiên cứu và tổ chức y tế tốt nhất ở Úc. Một nguyên tắc nền tảng ở UNSW và đặc
biệt ở khoa Y là mối liên hệ giữa giảng dạy và nghiên cứu. Trung tâm nghiên cứu bệnh ung thư Lowy ở UNSW
mở cửa vào năm 2009, là trung tâm đầu tiên của Úc kết hợp nghiên cứu ung thư ở trẻ em và người lớn tại cùng
một nơi.
Các lựa chọn bằng cấp và thời gian học


Cử nhân Y học/Cử nhân Phẫu Thuật – 6 năm



Cử nhân Khoa Học (Sức Khỏe và Khoa Học Thể Dục) – 4 năm

Khoa Học
Tầm nhìn của khoa là đi đầu với nghiên cứu bản lề có tính cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế và hướng tới
việc nâng cao hạnh phúc xã hội, vật chất và môi trường của cộng đồng trong nước và quốc tế.
Các khóa học và thời gian học


















Cử nhân Hàng Không – 3 năm
Cử nhân Khoa Học Môi Trường – 4 năm
Cử nhân Khoa Học Môi Trường/Cử nhân Nghệ Thuật – 5 năm
Cử nhân Khoa Học Y – 3 năm
Cử nhân Thị Giác/Cử nhân Khoa Học – 5 năm
Cử nhân Tâm Lý Học – 4 năm
Cử nhân Khoa Học – 3 năm
Cử nhân Khoa Học (Công Nghệ Sinh Học) – 4 năm
Cử nhân Khoa Học (Khoa Học Nâng Cao) – 4 năm
Cử nhân Khoa Học (Giao Tiếp) – 3 năm
Cử nhân Khoa Học (Công Nghệ Nano) – 4 năm
Cử nhân Khoa Học/Cử nhân Nghệ Thuật – 4 năm
Cử nhân Khoa Học (Toán Học Nâng Cao)/Cử nhân Nghệ Thuật – 5 năm
Cử nhân Khoa Học (Khoa Học Nâng Cao)/Cử nhân Nghệ Thuật – 5 năm
Cử nhân Khoa Học (Khoa Học Nâng Cao)/ Cử nhân Khoa Học Xã Hội – 5 năm
Cử nhân Khoa Học/Cử nhân Giáo Dục – 4 năm
Cử nhân Khoa Học/Cử nhân Khoa Học Xã Hội – 4 năm

Ngoài ra còn có các chương trình kết hợp ở ngành Thương Mại, Kinh Tế Ứng Dụng và Luật.
CHI PHÍ SINH HOẠT
Chỗ ở

Bất động sản cho thuê
Bất động sản cho thuê có ở các vùng ngoại ô xung quanh đại học. Tiền thuê khác nhau phụ thuộc vào số phòng
ngủ, vị trí và tình trạng căn hộ/căn hộ chung cư hay căn nhà, cộng thêm chi phí điện, ga và điện thoại. Khi thuê
căn hộ/căn hộ chung cư hoặc nhà thì thường phải ký hợp đồng thuê 6 tháng và trả tiền thuê trước công thêm đặt
cọc an ninh không hoàn trả. Các ngôi nhà và căn hộ/căn hộ chung cư thường không được trang bị đồ đạc.
Hướng dẫn chi phí thuê chỗ ở (A$)

Ở chung nhà hoặc căn hộ/căn hộ chung cư có thể giảm được chi phí. Thông thường sinh viên có phòng riêng và
chia tiền thuê nhà và các chi phí khách như là tiền đặt cọc, ga, điện, điện thoại. Mua đồ ăn và nấu nướng có thể
theo cá nhân hoặc theo nhóm. Tiền thuê phòng một người trong nhà ở chung dao động từ A$140-A$200/tuần
cộng thêm chi phí ban đầu. Chỗ ở có thể rẻ hơn ở một số vùng ngoại ô cách xa học viên Kensington nhưng bạn
cần cân nhắc về thời gian đi lại và chi phí giao thông.
Hướng dẫn chi phí cá nhân ban đầu khi bắt đầu ở nhà chung (A$)
(Dựa trên tiền thuê $150/người/tuần)
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