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Từ giai đoạn khởi đầu với tên gọi Trường Nam Giới Lao Động vào năm 1887, RMIT đã tạo được tiếng tăm qua
việc hoạt động ăn khớp với các nhu cầu của sinh viên và ngành kỹ nghệ. Ngày nay, RMIT là một Trường Đại
Học Kỹ Thuật toàn cầu và đã tạo được một danh tiếng quốc tế lớn mạnh về sự ưu tú trong lãnh vực giáo dục
chuyên nghiệp và hướng nghiệp. Một số ngành học của trường đã được xếp hạng trong 200 ngành học cao nhất
trong phần Phụ Lục Giáo Dục Đại Học của báo Times.

Logo Đại học RMIT
RMIT nỗ lực cung cấp một nền giáo dục, đào tạo và nghiên cứu với chất lượng cao và chú trọng vào mặt thực
tiễn. Các chương trình học của Trường bao gồm việc sắp xếp làm việc trong ngành công nghiệp, làm việc lấy
kinh nghiệm và lôi kéo sự tham gia của những ngành nghề đang hoạt động vào việc giảng dạy. Ngoài việc cộng
tác với ngành công nghiệp để cung cấp giải pháp, các ý tưởng và quy trình mới để đem lại những thành quả thật
sự là một phần không thể thiếu trong chương trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu của chúng tôi.
Khả năng có thể ra làm việc của sinh viên tốt nghiệp
Các chương trình của RMIT có một định hướng rõ rệt về chuyên môn và hướng nghiệp với mục đích chuẩn bị
cho các sinh viên tốt nghiệp ra làm việc và trở thành những công dân tích cực. Được phát triển qua việc tham
khảo với ngành công nghiệp, nhiều chương trình kết hợp việc học tập với hoạt động làm việc lấy kinh nghiệm
để bảo đảm trường RMIT luôn duy trì tiếng tăm vượt trội của mình trong việc đào tạo ra một số sinh viên tốt
nghiệp có khả năng ra làm việc nhất của Úc.

Đại học RMIT
Hộ chiếu toàn cầu
RMIT có liên kết với trên 110 tổ chức đối tác trên khắp thế giới, bao gồm các trường đại học, công ty và các
nhóm cộng đồng hàng đầu khác. RMIT nhắm tới việc cung cấp một nền giáo dục mang tính cách toàn cầu trong
phạm vi khả năng của mình qua việc kết hợp những trao đổi học tập trong học kỳ, các chuyến tham quan học
tập theo nhóm, sắp xếp việc làm quốc tế và các dự án nghiên cứu.
Muốn biết thêm chi tiết, xin truy cập trang mạng của Văn Phòng Giáo Dục Hải Ngoại.
www.rmit.edu.au/international/educationabroad
Đường hướng
RMIT có khả năng cung ứng cho sinh viên những đường hướng giáo dục để đạt được thêm bằng cấp. Các sinh
viên có thể theo học những khóa lấy chứng chỉ (certificate) hay văn bằng cán sự
(diploma) tại trường cao đẳng TAFE, lấy điểm công nhận cho những môn họ đã hoàn tất và rồi nộp đơn vào đại
học. Thí dụ, một chương trình chứng chỉ kéo dài một năm có thể được công nhận tương đương với năm thứ nhất
của một chương trình cán sự.
Những đường hướng trước khi vào đại học: Tất cả những sinh viên học lớp dự bị đáp ứng được những tiêu
chuẩn do nhà trường ấn định sẽ được bảo đảm có chỗ trong chương trình mà họ chọn lựa tại Trường Đại Học
RMIT.
www.rmit.edu.au/internationalcollege

Phương pháp giảng dạy
Hệ thống giáo dục của Úc tương tự như hệ thống của Anh Quốc. Các lớp học được giảng dạy bằng tiếng Anh
qua một sự kết hợp giữa những phần thuyết giảng, nghiên cứu chuyên đề, hướng dẫn, hội thảo, studio, các buổi
học lý thuyết cũng như thực nghiệm. Các sinh viên học những thông tin cốt lõi tại các buổi thuyết giảng và rồi
sau đó thảo luận theo từng nhóm nhỏ tại các buổi nghiên cứu chuyên đề và hướng dẫn.
Đánh giá
Việc đánh giá được thực hiện liên tục suốt học kỳ và có thể bao gồm hình thức thi kiểm tra, viết luận văn/báo
cáo, thuyết trình trước lớp, làm dự án theo nhóm, dự án nghiên cứu, dự án thực
nghiệm và các bài làm thực tiễn.
Những điều kiện tiên quyết về trình độ Anh ngữ, học lực và việc làm
Các đơn xin học được đánh giá theo những điều kiện tiên quyết vềtrình độ Anh ngữ và học lực. Trong trường
hợp chỉ đáp ứng đượcnhững đòi hỏi về học lực, các ứng đơn có thể cần phải hoàn tất mộtchương trình Anh ngữ
tại trung tâm RMIT English Worldwide (REW)trước khi bắt đầu ngành học chính thức. Những đòi hỏi cụ thể
vềhọc lực theo từng quốc gia hiện được đăng tại:
www.rmit.edu.au/international/entryrequirements
Anh ngữ
Trung tâm RMIT English Worldwide (REW) giúp đỡ các sinh viên thuộc mọi trình độ hiện đang cần trau dồi kỹ
năng Anh ngữ của mình để ghi danh vào các chương trình học của RMIT. REW còn là một trung tâm trắc
nghiệm IELTS. www.rmitenglishworldwide.com
Chương trình học tiếp nối
Trường Đại Học RMIT có hợp tác với nhiều học viện hải ngoại. Các sinh viên theo học tại những học viện hải
ngoại được cho cơ hội hoàn tất văn bằng của mình qua RMIT.
www.international.rmit.edu.au/info/advancedstanding/
Cách nộp đơn
Điền vào Mẫu Đơn Du Học Sinh (International Student Application Form). Du học sinh là công dân của những
nước khác nước Úc Đại Lợi (ngoại trừ trường hợp công dân Tân Tân Lan và các thường trú nhân Úc).
www.rmit.edu.au/international/apply
Các du học sinh tú tài VCE: Xin xem trang www.rmit.edu.au/international/vtacinfo để biết thêm chi tiết.
Thời hạn chót nộp đơn: Không có thời hạn chót nộp đơn; tuy nhiên, RMIT đề nghị các sinh viên nên nộp đơn
trước vài tháng vì tính cách phổ biến của chương trình học. Các sinh viên cũng phải dành ra nhiều thời gian để
xin chiếu khán và sắp xếp việc lên đường.
Các du học sinh chương trình tú tài VCE: Có thời hạn chót nộp đơn, vì vậy, xin tham khảo trang mạng của
chúng tôi tại www.rmit.edu.au/international/vtacinfo để biết thêm chi tiết.

Một góc khuôn viên đại học RMIT
Các khóa học
RMIT có trên 470 chương trình giáo dục cấp cao đẳng TAFE và đại học cho các du học sinh.
Những lựa chọn học tập bao gồm:
–

Kiến Trúc, Xây Dựng và Quy Hoạch

–

Mỹ Thuật và Thiết Kế

–

Thương Mại

–

Các Dịch Vụ Cộng Đồng và Khoa Học Xã Hội

–

Vi Tính và Hệ Thông Tin

–

Giáo Dục và Đào Tạo

–

Kỹ Sư và các Ngành Kỹ Thuật Liên Quan

–

Môi Sinh

–

Y Tế và Y Khoa Học

–

Truyền Thông và Giao Tiếp

–

Khoa Học.

Nhân dụng
Các du học sinh hiện đang theo học tại Úc với chiếu khán sinh viên có thể làm việc tại Úc một khi xin được
giấy phép làm việc từ Bộ Di Trú và Công Dân Vụ (DIAC). Những sinh viên được cấp chiếu khán sau ngày 26
tháng 04 năm 2008 sẽ được tự động cấp giấy phép làm việc. Những sinh viên được cấp chiếu khán trước ngày
26 tháng 04 năm 2008 sẽ cần phải nộp đơn xin giấy phép với DIAC (thủ tục xin giấy phép làm việc hiện có trên
trang mạng được liệt kê dưới đây).
Giấy phép làm việc chỉ có thể được cấp sau khi các sinh viên đã bắt đầu khóa học tại Úc. Giấy phép làm việc
cho phép các sinh viên được làm việc tới 20 giờ mỗi tuần trong thời gian học tập và làm việc toàn thời trong
những dịp nghỉ giữa học kỳ www.rmit.edu.au/international/work
Sinh hoạt của học sở
Các sinh viên RMIT được tiếp cận với một môi trường học đường và xã hội riêng biệt. Không như các học sở
đại học khác, RMIT không bị các bờ tường che kín hay bao bọc. Sinh hoạt của học sở là sinh hoạt của
Melbourne.
Học sở RMIT City:Học sở chính của RMIT tọa lạc tại trung tâm Melbourne, ở giữa những phòng triển lãm, nhà
hàng, cửa tiệm đồng thời nằm gần Thư Viện Tiểu Bang Victoria và Chợ Queen Victoria. Các sinh viên được
hưởng những ích lợi nhờ vị trí nằm gần Khu Thương Mại Trung Tâm (CBD) của trường, bao gồm hệ thống
phương tiện di chuyển công cộng ưu hạng ở khắp nơi trong Melbourne.
Học sở Brunswick:Học sở Brunswick nằm cách trung tâm Melbourne 5 cây số trong một khu vực rộng rãi gần
khu mua sắm đông đúc trên đường Sydney Road và những quán cà phê nhộn nhịp trên đường LygonStreet. Các
chương trình học được giảng dạy bằng những phương tiện hiện đại vốn bao gồm các tòa nhà dệt sợi và ấn loát.
Các chương trình được giảng dạy tại học sở này bao gồm: giáo dục;thời trang; thiết kế dệt sợi và công nghệ dệt
sợi; mua bán hàng hóa và phát triển sản phẩm; giày dép; ấn loát và nghệ thuật đồ họa.
Học sở Bundoora:Nằm cách trung tâm thành phố Melbourne 18 cây số về hướng bắc, học sở Bundoora của
RMIT được tọa lạc trên một công viên rộng 42 mẫu. Học sở này có những tiện nghi hiện đại chẳng hạn như Tòa
Nhà Y Khoa Học, một phòng thí nghiệm y tế và khoa học y. Các chương trình hiện đang được giảng dạy bao
gồm khoa học y tế, kỹ thuật, sản xuất và giáo dục. Các tiện nghi thể thao gồm có một đường chạy thể thao điền
kinh, sân quần vợt và sân bóng lưới, sân túc cầu (football) và bóng đá (soccer).

Các học sở tại hải ngoại:RMIT International University Vietnam là trường đại học đầu tiên và được sở hữu
hoàn toàn duy nhất ở Việt Nam. Được thành lập vào năm 2001, RMIT Vietnam giảng dạy các văn bằng được
quốc tế công nhận tại các học sở ở cả Hà Nội lẫn Thành Phố Hồ Chí Minh. www.rmit.edu.vn

Các câu lạc bộ và hiệp hội: Nhiều câu lạc bộ cung ứng một môi trường xã giao để các sinh viên phát triển
những kỹ năng mới và có được bạn bè mới. Các sinh viên có thể chọn:
–

Các tiện nghi thể thao và giải trí, bao gồm việc tiếp cận với trên 30 câu lạc bộ thể thao

–

Được mời xem các tác phẩm kịch nghệ sân khấu, triển lãm nghệ thuật và xem phim miễn phí

–
Du ngoạn tới khu vực địa phương Victoria, Central Australia và Queensland
www.su.rmit.edu.au/clubs/index.html
Trường Đại Học RMIT cung cấp giáo dục và đào tạo cho trên 65000 sinh viên, bao gồm 23000 du học sinh
(trong nước và hải ngoại) từ những vùng khắp nơi trên thế giới và trên 100 quốc gia, bao gồm: Trung Quốc,
Hồng Kông, Ấn Độ, Nam Dương, Nhật Bản, Nam Hàn, M. Lai, Mauritus, Trung Đông, Tân Gia Ba, Tích Lan
(Sri Lanka), Đài Loan, Thái Lan, Mỹ Châu và Việt Nam.
Trong số các du học sinh, 10000 người hiện đang theo học tại các học sở trong nước của chúng tôi, 10000
người theo học một chương tr.nh của RMIT với một học viện đối tác ở hải ngoại, và khoảng 3000 người hiện
đang theo học tại các học sở Việt Nam của chúng tôi.
Học phí
Trường Đại Học RMIT có toàn quyền điều chỉnh học phí hàng năm của các chương tr.nh học trong đó lưu . tới
tình trạng gia tăng của các chi phí điều hành Trường Đại Học và cung cấp chương trnh giảng dạy. Việc thay đổi
học phí sẽ được áp dụng vào mỗi đầu năm. RMIT bảo đảm rằng mọi khoản gia tăng học phí hàng năm trong
tương lai sẽ được duy trì ở mức dưới 7,5% (tùy thuộc vào phương thức tính tròn số). Học phí sẽ được nhà
trường gởi bằng hóa đơn theo từng học kỳ dựa trên số lượng giờ học được ghi danh trong mỗi học kỳ đó. Học
phí không bao gồm khoản Bảo Hiểm Sức Khỏe cho Du Học Sinh, các khoản phí tổn dịch vụ hành chánh, sách
báo, thiết bị và các học cụ cần thiết khác để theo học chương trình hay tham gia các hoạt động bắt buộc liên
quan chẳng hạn như đi thực tập, du ngoạn hay thực hành trong phòng thí nghiệm. Chi tiết về các chi phí phụ trội
được liệt kê trong phần miêu tả chương trình trên trang mạng của RMIT và tại trang mạng về học phí của RMIT
dành cho mọi sinh viên.
www.rmit.edu.au/international/programfees
Chi phí sinh hoạt
Các chi phí sinh hoạt thay đổi khác nhau tùy thuộc vào loại nhà ở, số người sinh sống trong nhà và địa điểm.
Dưới đây là bản ngân sách mẫu cho một sinh viên độc thân trong một năm (chưa tính học phí).

Thông tin thêm
RMIT University
International Services
Địa chỉ thư tín: GPO Box 2476V
Melbourne Victoria 3001 Australia
ĐT: +(61 3) 9925 5156
Fax: +(61 3) 9663 6925
Giải đáp thắc mắc cho các sinh viên mới: isu@rmit.edu.au
www.rmit.edu.au

