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Đại học Queensland (UQ) là một trong những cơ sở nghiên cứu và học tập hàng đầu ở Úc và lừng danh thế giới
với đội ngũ giảng viên đạt nhiều giải thưởng cao, cơ sở vật chất và trang thiết bị học tập theo tiêu chuẩn quốc tế,
khuôn viên và môi trường học tập cao cấp.

Logo Đại học Queesnsland

Tìm hiểu các lợi thế từ nền giáo dục của Đại học Queensland (UQ)
Với trên 37,700 sinh viên theo học trong đó có 7,000 sinh viên quốc tế đến từ 120 nước trên thế giới. Sinh viên
UQ học tập tại ba cơ sở đào tạo lớn nằm ở phía Đông Nam của tiểu bang Queensland là St Lucia, Ipswich và
Gatton. St Lucia là cơ sở đại học lớn nhất, nằm tại thành phố Brisbane, thủ phủ của toàn tiểu bang Queensland
với khí hậu tuyệt vời, môi trường an toàn và chất lượng cuộc sống tốt.
Tháng 6 năm 2007, Viện Anh ngữ Đại học Đà Nẵng- Đại học Queensland (UD-UQ EU) đặt tại thành phố Đà
Nẵng đã bắt đầu tiến hành rất nhiều chương trình Anh ngữ và đào tạo giao tiếp toàn thời gian và bán thời gian.
UD-UQ EU là một trung tâm tổ chức thi lấy chúng chỉ IELTS với lịch thi từ 1 đến 2 lần một tháng. Xin vui lòng
xem website www.elidanang.edu.vn để biết thêm chi tiết.

Khu học sở của đại học Queensland
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UQ là một trong 8 trường đại học hàng đầu của Úc (Go8), và cũng là một trong các trường đại học hàng
đầu về nghiên cứu với sô lượng các nghiên cứu chiếm 70% tổng nghiên cúu của các trường đại học ở
Úc.
UQ là một trong ba thành viên của Úc nằm trong danh sách Universitas 21, một liên minh quốc tế của
các trường đại học hàng đầu về nghiên cứu chuyên sâu.
Tháng 6 năm 2006, trường đại học Queensland đã được Chính phủ Việt Nam trao tặng huân chương hữu
nghị, công nhận những đóng góp tích cực của trường đại học Queensland trong công tác giáo dục, đào
tạo sinh viên Việt Nam và hỗ trợ hợp tác phát triển gần gũi hơn giữa hai quốc gia Việt Nam và Úc.
Trong năm 2007, tờ Phụ trương giáo dục Đại Học của tạp chí Times của Anh đã bình chọn và xếp hạng
trường đại học UQ ở vị trí thứ 33 trong số các truờng đại học quốc tế trên thế giới, là trường Đại học
đứng thứ 7 trong số các trường Đại học ngoài châu Âu và Bắc Mỹ.

Dẫn đầu về nghiên cứu
UQ là một trường đại học quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy các lĩnh vực sinh học, công
nghệ Nano, phát triển bền vững và khoa học xã hội. Các nhà nghiên cứu của trường đại học UQ luôn cống hiến
hết mình vì sự nghiệp nghiên cứu để đạt những thành tựu được cả thế giới hoan nghênh, bao gồm các thành tựu
gần đây trong việc nghiên cứu về ung thư cổ, sốt xuất huyết, nghiên cứu động cơ phản lực tĩnh siêu âm không
gian. UQ sở hữu trên 130 trung tâm nghiên cứu, bao gồm:







Viện Não Queensland
Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ Nano Úc
Viện Khoáng sản bền vững
Viện Sinh học phân tử
Viện nghiên cứu khoa học xã hội
Viện Diamantina về Ung thư, Miễn dịch học và Y học chuyển hóa

Xuất sắc trong giảng dạy
Hơn 2.300 giảng viên với trình độ cao đảm nhiệm công tác giảng dạy và nghiên cứu tại trường UQ, trong số đó
rất nhiều giảng viên đã được công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế và là những người đứng đầu trong rất nhiều lĩnh
vực. Trường UQ đã đạt được nhiều giải thưởng về giảng dạy bậc đại học của Úc (AAUT) hơn bất kỳ trường đại
học nào.
Chương trình học chất lượng
Sinh viên có thể lựa chọn các chương trình học tập của mình một cách linh động nhất. Có nhiều chương trình
học bắt đầu vào giữa năm, sự kết hợp giữa việc sắp xếp ngành học, các chuyến đi thực tế và lựa chọn thực tập
tạo ra chương trình học của trường UQ nhằm hướng tới mục tiêu tập trung vào đào tạo nghề nghiệp, tạo hứng
thú học tập cho sinh viên và đạt được hiệu quả. Trường UQ đưa ra một loạt các chương trình giáo dục toàn diện
và chất lượng với trên 350 chương trình và 4000 khóa học hiện có bao gồm:










Khoa học Xã hội và Nhân văn
Thương mại, Kinh tế và Luật
Du lịch
Ngôn ngữ và Văn hóa
Kỹ thuật & Công nghệ Thông tin
Sinh học và Hóa học
Tài nguyên thiên nhiên, Nông nghiệp và Thú y
Công nghệ Sinh học
Y khoa

Xem thông tin chi tiết về các khoá học tại website www.uq.edu.au/study
Những thông tin hữu ích cho sinh viên quốc tế
HỌC ANH NGỮ (www.icte.uq.edu.au and www.elidanang.edu.vn) Các sinh viên không đáp ứng được yêu cầu
tối thiểu về trình độ tiếng Anh để theo học trước hết có thể tham gia một khóa đào tạo riêng tại Viện Continuing
& TESOL Education của trường (ICTE-UQ) tại khu St Lucia của trường Queensland.
Chương trình học ICTE-UQ mới nhất là chương trình Tiếng Anh chuyên ngành: chương trình Bridging English
Program (ESP-BEP). Sinh viên sẽ theo học 10 tuần tại đây, từ đó sẽ giúp cho sinh viên phát triển các kỹ năng
tiếng Anh để đáp ứng được yêu cầu vào học tại trường đại học Queensland theo yêu cầu cụ thể của từng chương
trình học.
Các sinh viên đáp ứng tốt các yêu cầu trong khóa học ESP- BEP sẽ không cần phải tham gia kỳ thi IELTS vào
cuối khóa học. Đào tạo Anh ngữ cũng có thể do Viện Anh ngữ Đại học Đà Nẵng – Đại học Queensland (UDUQ ELI) đảm nhiệm tại thành phố Đà Nẵng.
Một số học bổng Đào tạo Tiếng Anh Trong Nước được cấp tại UD-UQ ELI tại Đà Nẵng, dành cho những sinh
viên có học bổng từ Chính phủ Việt Nam cũng như những sinh viên khác đã lựa chọn học tại UQ.
Những sinh viên nước ngoài của UQ có thể đăng ký miễn phí thi IELTS tại ICTE-UQ trong vòng 3 tháng trước
hoặc 3 tháng sau khi tốt nghiệp UQ.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC ĐẠI CƯƠNG (www.foundationyear.com)
Những sinh viên phải học “chuyển tiếp” giữa việc học cấp hai (cấp ba/ 12 năm) và học đại học đối với các sinh
viên chưa tốt nghiệp có thể theo học Chương trình học đại cương, Cơ quan phụ trách giáo dục quốc tế (IES) sẽ
cấp một Chứng chỉ IV về Dự bị đại học cho các sinh viên này.
Những sinh viên đạt được các chỉ tiêu cụ thể trong chương tr.nh của năm học đại cương đều có cơ hội theo học
chương trình học tập dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp tại Đại học Queensland.
HỌC BỔNG (www.uq.edu.au/study/scholarships)
Có rất nhiều học bổng cho sinh viên quốc tế để giúp cho sinh viên có thể học tập và sống dễ dàng hơn ở trường
đại học Queensland.
Ngoài ra có một số học bổng dành cho học sinh Việt Nam dựa trên kết quả học tập - xin vào website ở trên để
biết thêm chi tiết.
CÁC DỊCH VỤ SINH VIÊN (www.sss.uq.edu.au or www.uq.edu.au/student-centre)
Trường Đại học UQ thấu hiểu lo lắng của các lưu học sinh sống xa nhà và thường là phải sống xa gia đ.nh và
bạn bè, do đó, trường UQ có một cơ cấu hỗ trợ tốt nhằm giúp đỡ các lưu học sinh trong thời gian học tập và
sống tại trường.
DU HỌC & GIAO LƯU (www.uq.edu.au/studyabroad)
Hiện tại một số sinh viên quốc tế theo học tại các trường đại học ở nước ngoài được công nhận và/ hoặc tham
gia học có quyền theo học tại trường Đại học Queensland trong vòng một hoặc hai kỳ theo các chương trình
trao đổi du học. Điểm học tập mà sinh viên đạt được tại Đại học Queensland trong hầu hết các trường hợp đều
có thể được chuyển về trường đại học mà họ đang học tập.
ĂN & Ở (www.accommodation.uq.edu.au)
Cơ quan phụ trách ăn ở của trường Đại học Queensland sẽ cung cấp các thông tin chi tiết về các dịch vụ vé máy
bay, các dịch vụ nhà ở tạm thời, lựa chọn nơi ở tại tất cả các địa điểm của trường UQ, và cung cấp các dịch vụ
tư vấn và các dịch vụ khác nhằm giúp sinh viên có được nơi ăn ở an toàn, phù hợp với yêu cầu của họ.
YÊU CẦU XIN THEO HỌC
Các yêu cầu xin theo học các chương trình dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp





Đã hoàn thành năm thứ nhất hệ cử nhân tại một trường đại học được công nhận
Chương trình học thoả mãn yêu cầu và các điều kiện quyết định khác về học tập (môn học cụ thể) nghe
phỏng vấn hoặc phỏng vấn trực tiếp)
Trình độ tiếng Anh theo yêu cầu.
Các sinh viên đã tốt nghiệp từ những trường tuyển chọn của Việt Nam và đã hoàn thành lớp 12 với điểm
tổng kết cuối năm là 8.0 hay cao hơn và thỏa mãn yêu cầu về tiếng Anh của UQ sẽ được xem xét tuyển
chọn vào các khóa học của UQ dành cho những sinh viên chưa tốt nghiệp.

Các yêu cầu xin theo học các chương trình dành cho nghiên cứu sinh, ứng viên phải có:
• Bằng tốt nghiệp cử nhân và một số bằng cấp tương đương
• Trình độ tiếng Anh theo yêu cầu.
NỘP ĐƠN NHƯ THẾ NÀO
Có hai cách để có thể nộp đơn theo học chương trình của trường đại học UQ – nộp đơn qua
mạng hoặc sử dụng bản sao mẫu đơn để khai.
Để nộp đơn qua mạng, bạn phải tìm chương trình học của mình tại địa chỉ www.uq.edu.au/study và làm theo
các hướng dẫn.
Bạn có thể tải các mẫu đơn tại địa chỉ www.uq.edu.au/international/forms và có thể nộp đơn trực tiếp cho Ban
tuyển sinh quốc tế của Trường đại học UQ hoặc cho các đại diện phụ trách giao dục được uỷ quyền của trường
đại học UQ
(www.uq.edu.au/international/edureps).
Để biết thêm thông tin chi tiết hãy truy cập vào website www.uq.edu.au/international/enquiry
Các yêu cầu về trình độ tiếng Anh đối với sinh viên chưa tốt nghiệp và nghiên cứu sinh
IELTS*

Tổng điểm: 6.5 & Điểm viêt: 6.0

TOEFL (Thi trên giấy)

Tổng điểm: 570 & TWE 5

TOEFL (Thi trên máy)

Tổng điểm 237 & Điểm viết luận: 4.5

TOEFL (Internet)

Tổng điểm: 90 & Điểm viết: 21

*Một số chương trình yêu cầu phải có điểm IELTS tối thiểu cao hơn
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
UQ Quốc tế
Trường Đại học Queensland
Brisbane, Queensland, 4072 Australia
Phone: +61 3 8676 7004
www.uq.edu.au/international
Các thông tin trực tuyến: www.uq.edu.au/international/enquiry

