Đại học Quốc Gia Úc
Đại học Quốc Gia Úc (ANU) rất khác biệt so với các trường đại học đương thời vì đây là trường đại học Úc duy
nhất được thành lập do đạo luật của Quốc Hội Liên Bang vào năm 1946. ANU luôn luôn là một trường đại học
với sự khác biệt do cường độ nghiên cứu, ANU có một môi trường đặc biệt cho khám phá và học tập. Vì là
trường đại học quốc gia của ÚC, nên ANU đặt tiêu chuẩn trong nghiên cứu, giáo dục và cam kết cộng đồng về
các vấn đề có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế.

Đại học Quốc gia Úc logo
Hiện nay ANU là trường đại học nghiên cứu và giảng dạy tầm cỡ quốc tế, bao gồm 7 trường chuyên nghiệp tập
trung vào các khoa học thuật cơ bản. Được tao nên từ các trung tâm nghiên cứu và giáo dục, các khoa và bộ
môn, mỗi trường chuyên nghiệp có khả năng thực sự tiến hành các nghiên cứu và giảng dạy ở tiêu chuẩn cao
nhất.
Là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới, ANU có tầm nhìn vươn xa nhằm nâng cao năng lực trị
thức và sáng tạo qua các nghiên cứu dựa trên cơ sở rộng và nền giáo dục định hướng nghiên cứu.
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Danh tiếng
ANU thường được xếp hạng trong những trường đại học tốt nhất thế giới và liên tục được xếp hạng trong 20
trường hàng đầu do The Times Higher Education Supplement (THES) bình chọn. Shanghai Jiao Tong
University Institute of Higher Education, tạp chí Newsweek International và học viện Melbourne cũng đã xếp
hạng ANU trong số các trường đại học hàng đầu ở Úc và trên thế giới.
Với hầu hết 75% đội ngũ giảng dạy có bằng tiến sĩ, ANU có đội ngũ chất lượng cao nhất ở Úc. Mỗi năm đội
ngũ của ANU vinh dự được nhận nhiều giải thưởng và phần thưởng như là Carrick Awards vì những cống hiến
nổi bật cho quá trình học tập của sinh viên, Onsager Prize của American Physical Society, giải thưởng Khoa
Học của thủ tướng, Shaw Prize cho ngành Thiên Văn Học và giải thưởng Rhys Jones Medal là giải thưởng cao
nhất của ngành Khảo Cố Úc.
ANU đã gây dựng được danh tiếng nổi bật ở trong nước và quốc tế về sự ưu tú trong nghiên cứu và giảng dạy,
bao gồm 5 người đã giành được giải Nobel đều có mối liên hệ chặt chẽ với ANU.

Khuôn viên ANU
MỐI QUAN HỆ ĐỐI TÁC
ANU nỗ lực thúc đấy các mối quan hệ mật thiết với chính phủ, các cơ sở kinh doanh và nghiên cứu ở Úc và
quốc tế. Trường cũng tham gia vào các dự án hợp tác với các tổ chức từ NASA đến Liên đoàn châu Âu
(European Union)
Các mối quan hệ đối tác với chính phủ
Là trường đại học quốc gia của Úc, ANU có mối quan hệ quan trọng với chính phủ Liên bang Úc. Thông qua
mối quan hệ đối tác với chính phủ, nhiều trung tâm nghiên cứu và trao đổi thông tin quốc gia đã được thành lập
tại ANU. Các trung tâm này bao gồm:



Học viện Nghiên Cứu Chăm Sóc Sức Khỏe Sơ Cấp Úc (Australian Primary Health Care Research
Institute)
Trường Ngoại Giao Châu Á Thái Bình Dương (Asia Pacific College of Diplomacy)





Trung tâm Nghiên Cứu Chính Sách Kinh Tế Thổ Dân (Centre for Aboriginal Economic Policy
Research)
Trung tâm cho các Học Viện Ngoại Giao (Centre for Democratic Institutions)
Trung tâm quốc tế Ưu Tú về Nghiên Cứu Châu Á Thái Bình Dương (International Centre of Excellence
in Asia-Pacific Studies).
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Nhóm 8 trường đại học
ANU có vai trò hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục đại học của đất nước. ANU là thành viên của liên minh 8
trường đại học hàng đầu ở Úc (Group of Eight). Nhóm 8 trường đại học bao gồm đại học Adelaide (University
of Adelaide), đại học Quốc Gia Úc (Australian National University), đại học Melbourne (University of
Melbourne), đại học Monash (Monash University), đại học New South Wales (University of New South
Wales), đại học Queensland (University of Queensland), đại học Sydney (University of Sydney) và đại học
Western Australia. Nhóm 8 trường đại học hoạt động nhằm đảm bảo một môi trường chính sách thống nhất và
bền vững. Điều này làm tối đa hóa các lợi ích về kinh tế, văn hóa và xã hội cho cộng đồng giáo dục đại học Úc
và đảm bảo các trường đại học của Úc được công nhận trong số những trường đại học tốt nhất trên thế giới.
TẬP TRUNG NGHIÊN CỨU
Được thành lập với nhiệm vụ trở thành trung tâm nghiên cứu tầm cỡ quốc tế của Úc, ANU là trường đại học có
cường độ tập trung nghiên cứu cao nhất ở Úc.
ANU là trường đại học dẫn đầu ở Úc trong những thước đo quan trọng về chất lượng nghiên cứu như là phần
trăm đội ngũ có bằng cấp cao, ARC Discovery Grants trên từng nhân viên, và chi phí nghiên cứu trên từng nhân
viên. Những nhà nghiên cứu của ANU nằm trong số những nhà nghiên cứu nổi tiếng và được trích dẫn nhiều
nhất ở Úc.
Nghiên cứu ở ANU có phạm vi từ cơ bản đến chiến lược và được ứng dụng, từ lý thuyến đến thực tiễn, bao gồm
học bổng và hoạt động sáng tạo. Nhà trường hỗ trợ đội ngũ nhân viên và sinh viên, hoạt động như các cá nhân
và các đội vì nhà trường theo đuổi sự ưu tú trong nghiên cứu.
ANU chuẩn bị cho thế hệ các nhà nghiên cứu tiếp theo thông qua chương trình đào tạo sau tiến sĩ và các bằng
cấp cao hơn dựa trên nghiên cứu.

CẤU TRÚC GIẢNG DẠY
ANU có 7 trường chuyên tập trung vào từng khoa, tạo thành từ các trung tâm, các khoa và bộ môn giáo dục và
nghiên cứu. Các trường chuyên liên kết nghiên cứu và giảng dạy ở cấp độ đại học, sau đại học và cao hơn, tạo
ra sự tập trung quan trọng mà từ đó để đạt được nghiên cứu, các chương trình giáo dục ở tiêu chuẩn ưu tú cao
nhất được thông báo bởi nghiên cứu hiện tại và những nhà nghiên cứu năng động đem lại cho sinh viên những
điều tốt đẹp đáng nhớ ở ANU.
Trung tâm Quốc Gia Nghiên Cứu Bản Xứ (National Centre for Indigenous Studies) cũng ngang với cấu trúc của
một trường chuyên.
Thêm vào đó, ANU nhận được tài trợ từ quĩ của chính phủ cho 10 trường và trung tâm cống hiến toàn bộ cho
nghiên cứu và đào tạo nghiên cứu. Trong khi vẫn là một phần của các trường chuyên tương ứng thì các trường
và trung tâm này được tập hợp thành một cá thể thực sự là Viện Nghiên Cứu Nâng Cao (Institute of Advanced
Studies) và là nơi đặc biệt để tiến hành các dự án nghiên cứu lâu dài và có phạm vi rộng lớn về thiên nhiên đáng
thám hiểm.
Trường chuyên ANU về Nghệ Thuật và Khoa Học Xã Hội






Khoa Nghệ Thuật
Trường Nghiên Cứu Nhân Viên
Trường Nghiên Cứu Khoa Học Xã Hội
Trung Tâm Nghiên Cứu Xã Hội Kinh Tế Thổ Dân
Trung Tâm Phát Triển Giáo Dục và Phương Pháp Học Thuật

Trường chuyên ANU về châu Á và Thái Bình Dương






Khoa Nghiên Cứu Châu Á
Trường Kinh Tế và Chính Phủ Crawford
Trường Nghiên Cứu Châu Á và Thái Bình Dương
Trường Ngoại Giao Châu Á Thái Bình Dương
Trung Tâm Quốc Tế Ưu Tú về Nghiên Cứu Châu Á Thái Bình Dương

Trường chuyên ANU về Kinh Doanh và Kinh Tế









Trường Kế Toán và Hệ Thống Thông Tin Kinh Doanh
Trường Kinh Tế
Trường Tài Chính và Thống Kê Ứng Dụng
Trường Tiếp Thị, Quản Lý và Kinh Doanh Quốc Tế
Trung tâm Kiểm Toán và Nghiên Cứu Bảo Hiểm Úc
Trung tâm Nghiên Cứu Hệ Thống Thông Tin Quốc Gia
Trung tâm Nghiên Cứu Thống Kê Bảo Hiểm
Trung Tâm Phân Tích Kinh Tế Vĩ Mô Ứng Dụng

Trường chuyên ANU về Khoa Học Máy Tính và Kỹ Thuật Ứng Dụng



Khoa Công Nghệ Thông Tin và Kỹ Thuật Ứng Dụng
Trường Nghiên Cứu Khoa Học Thông Tin và Kỹ Thuật Ứng Dụng

Trường chuyên ANU về Luật











Trường Luật
Hội Thảo Luật Pháp ANU
Viện Quốc Gia về Luật và Khoa Học Xã Hội
Trung tâm Luật Thương Mại
Trung Tâm Úc về Luật Môi Trường
Trung Tâm Luật Công Chúng và Quốc Tế
Trung Tâm Luật và Kinh Tế
Trung Tâm Úc về Sở Hữu Trí Tuệ trong Nông Nghiệp
Mạng Lưới Úc về Luật Nhật Bản

Trường chuyên ANU về Y và Khoa Học Sức Khỏe








Trường Y
Trường Nghiên Cứu Y John Curtin
Trung Tâm Quốc Gia về Bệnh Dịch và Sức Khỏe Dân Số
Trung Tâm Nghiên Cứu Sức Khỏe Thần Kinh
Viện Nghiên Cứu Chăm Sóc Sức Khỏe Sơ Cấp Úc
Trung Tâm Úc cho Nghiên Cứu Kinh Tế về Sức Khỏe
Trung Tâm Chính Sách Sức Khỏe Menzies

Trường chuyên ANU về Khoa Học









Khoa Khoa Học
Trường Xã Hội và Môi Trường Fenner
Viện Khoa Học Toán Học
Trường Nghiên Cứu Khoa Học Vật Lý và Kỹ Thuật Ứng Dụng
Trường Nghiên Cứu Thiên Văn Học và Vật Lý Học Thiên Thể
Trường Nghiên Cứu Hóa Học
Trường Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Học
Trường Nghiên Cứu Khoa Học Trái Đất

ANU Exchange
Mục tiêu chiến lược của ANU là xây dựng mối quan hệ đối tác và liên minh nâng cao năng lực của trường, tạo
ra các giá trị và cơ hội mới.
Nhằm theo đuổi mục tiêu này, vào tháng 12/2004, ANU đã ký City West Precinct Deed với chính phủ ACT.
Precinct Deed đã hình thành nền tảng phát triển của ANU Exchange, đây là một khu vực rộng khoảng 5.4 hecta
nằm ở vị trí chiến lược ở Central Canberra là một phần của trung tâm thành phố và nằm sát với khuôn viên
trường ANU hiện nay.
ANU Exchange sẽ mở rộng cuộc sống khuôn viên sống động của trường tới trung tâm thành phố Canberra.
Precinct mới là sự hội tụ sáng tạo, hấp dẫn và thú vị giữa trung tâm thương mại của Canberra và khuôn viên
ANU. Sự phát triển sẽ diễn ra liên tục trong vòng 10 năm và đạt những mục tiêu sau:






Tạo ra mối quan hệ đối tác giữa trường và các tổ chức kinh doanh
Tạo ra công trình đại học mới từ nghiên cứu và sáng tạo thương mại
Nâng cao cơ hội học tập
Tạo ra địa điểm an toàn và hấp dẫn cho sinh viên
Cung cấp một điểm đến cho cộng đồng nghệ thuật quan trọng

Để hoàn thiện, kết quả thực tế của phát triển mới là sự hình thành của 2000 địa điểm cư trú chính và hơn 7000
công việc trong khu vực mới hấp dẫn, an toàn và thú vị để sống, làm việc, học tập, sáng tạo và tận hưởng niềm
vui.
Xem thông tin thêm về ANU Exchange tại www.anuexchange.net
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