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Đại học Notre Dame Úc chuyên về giáo dục và đào tạo đại học cho các ngành nghề chủ chốt. Trường hướng tới
mục tiêu trở thành một trong những đại học Công giáo lớn nhất trên thế giới. Được thành lập do một đạo luật
của Parliament of Western Australia vào tháng 12 năm 1989, hiện nay trường có hơn 7000 sinh viên tham gia ở
3 khu học sở của trường.

Logo đại họcc Notre Dame
Nortre Dame Úc là đại học Úc kết hợp cả truyền thống của một trường đại học Úc hiện đại và truyền thống lâu
đời và cao cả của các trường đại học Công giáo ở cả châu Âu và Bắc Mỹ. Trường nỗ lực trở thành một đại học
chuyên về sự ưu tú trong giáo dục đại học. Trường tập trung vào giáo dục và đào tạo những người trẻ để bước
vào các ngành nghề chính như là: Y Khoa, Sư Phạm, Điều Dưỡng, Kế Toán và Tài Chính, Vật Lý Trị Liệu, Tư
Vấn, Khoa Học Sức Khỏe và Linh Mục.
Đại học đặc biệt nổi tiếng với vai trò dẫn đầu trong các ngành truyền thống của Sức Khỏe và Sư Phạm và liên
kết cùng với sứ mệnh của nhà thờ ở Úc. Trường cũng có vai trò đặc biệt trong nền giáo dục và phục vụ cho
người bản xứ ở phía Bắc nước Úc.
Nortre Dame là đại học tư có kích thước trung bình và thường nhận được tài trợ công trong một số lĩnh vực.
Một lượng lớn sinh viên được sắp xếp trong lĩnh vực sức khỏe và giáo dục do chính phủ Úc tài trợ. Trường cam
kết đảm bảo sinh viên sẽ nhận được một nền giáo dục chất lượng cao tập trung vào cá nhân trong môi trường
thân thiện và quan tâm chu đáo. Khoảng 10% sinh viên của trường là sinh viên quốc tế.
Đại học hướng tới việc sản sinh ra những sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng làm việc mà các nhà tuyển dụng Úc có
nhu cầu cao.
Ba học sở của đại học ở Fremantle, Sydney và Broome có khung cảnh đẹp và thuận tiện. Các khu học sở đặt
trong một khung cảnh tuyệt vời mang lại kinh nghiệm sống ở một đại học đẳng cấp quốc tế.

Các khóa học
Đại học Notre Dame Úc có ba khu học sở với các khóa học đại học và sau đại học. Hãy nhấp chuột vào đường
link bên dưới để xem các khóa học ở địa điểm mà bạn chọn.




Khóa học tại học sở Fremantle
Khóa học tại học sở Sydney
Khóa học tại học sở Broome

Các học bổng tại đại học Notre Dame Úc
Đại học có chương trình học bổng toàn diện cho các sinh viên đại học và sau đại học. Trang này cung cấp các
thông tin về các học bổng này và nhiều học bổng do đại học, ngành công nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận tài trợ
cho các sinh viên đang theo học và sẽ theo học.
·
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·
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·

Broome

Cuộc sống sinh viên
Cuộc sống sinh viên ở đại học Notre Dame Úc đem lại cơ hội cho sinh viên tham gia vào cuộc sống trao đổi
kinh nghiệm trong khi đang theo học tại đại học. Có rất nhiều cơ hội để sinh viên phát triển kĩ năng cuộc sống
cũng như tình bạn lâu dài bằng cách tham gia vào các dịch vụ và hoạt động tạo nên sự cần thiết của cuộc sống
sinh viên. Các vị trí lãnh đạo của sinh viên trong Hiệp Hội Sinh Viên, xây dựng hoặc tham gia vào các câu lạc
bộ sinh viên, hoạt động thể thao và giải trí ở mức độ tiểu bang, quốc gia và xã hội, định hướng và học ở nước
ngoài là các hoạt động làm cho cuộc sống sinh viên trở nên sống động.
Chọn khu học sở của bạn
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