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Thành lập năm 1850, Đại Học Sydney là trường đại học đầu tiên và là cơ sở nghiên cứu hàng đầu của Úc.
Trường đã gây dựng được danh tiếng của một trường đại học nghiên cứu chuyên sâu tầm cỡ thế giới. Vị trí
không ngừng tăng cao trên bảng xếp hạng thế giới khẳng định vị trí của Trường trong số những trường đại học
hàng đầu thế giới. Bảng Xếp Hạng Các Trường Đại Học Hàng Đầu Thế Giới thuộc tạp chí giáo dục của Anh
The Times Higher Education Supplement (THES) xuất bản tháng Mười Một năm 2007 đã xếp hạng Trường
đứng thứ 31 trên toàn thế giới. Theo kết quả bình xét toàn cầu của tuần báo Newsweek trong năm 2006, Đại
Học Sydney là một trong hai trường đại học của Úc nằm trong số 50 trường đại học hàng đầu thế giới. Trường
là thành viên của nhóm tám trường đại học nghiên cứu và đào tạo danh tiếng của Úc mang tên Group of Eight,
và có vị trí vững chắc trên bảng xếp hạng của những trường đại học hàng đầu tại Úc và Châu Á Thái Bình
Dương. Trường tổ chức những khóa học và môn học đa dạng và toàn diện nhất so với bất cứ trường đại học nào
của Úc. Trên 47.000 sinh viên, trong đó có trên 9000 du học sinh từ trên 100 quốc gia, hiện đang học tập tại Đại
Học Sydney.

NỘP ĐƠN XIN HỌC VÀO ĐẠI HỌC SYDNEY
Sinh viên phải nộp bản sao có công chứng của bảng điểm chính thức bằng tiếng Anh và tiếng bản xứ, bằng
chứng đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh, và những giấy tờ khác theo yêu cầu. Bạn có thể nộp đơn xin học trực tiếp
tới Văn Phòng Quốc Tế hoặc qua một trong những đại lý/đại diện của Đại Học Sydney.
Các đại diện có thể giúp bạn hoàn thành đơn xin học, chứng nhận cho các giấy tờ và đơn xin thị thực du học của
bạn. Bạn cũng có thể tải xuống trực tiếp mẫu đơn xin học phù hợp từ trang mạng của Trường.
www.usyd.edu.au/fstudent/international/apply
Văn Phòng Quốc Tế là một bộ phận của Đại Học Sydney chuyên trợ giúp Du Học Sinh nộp đơn xin học tại
Trường, và trợ giúp trong thời gian họ học tập tại Trường.

Đại học Sydney
NHỮNG YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN VÀ TIẾNG ANH
Yêu cầu thành thạo tiếng Anh là một phần trong tiêu chuẩn đầu vào đối với chương trình học tập sau đại học
của Đại Học Sydney. Nhìn chung bạn phải thỏa mãn một trong những lựa chọn sau đây để đáp ứng yêu cầu
tiếng Anh của Trường:
1. Chứng minh trình độ tiếng Anh thông thạo qua các kỳ kiểm tra được quốc tế công nhận như IELTS hoặc
TOEFL hoặc bằng cách hoàn tất một khóa học phù hợp tại Trung Tâm Tiếng Anh của Trường.
2. Đạt được thành tích học tập thỏa mãn yêu cầu ở cấp trung học/cao đẳng hoặc đại học tại một quốc gia nói
tiếng Anh.
3. Đạt được thành tích học tập thỏa mãn yêu cầu tại một trường trung học/cao đẳng hoặc đại học sử dụng tiếng
Anh là ngôn ngữ giảng dạy (nghĩa là học sinh nộp đơn đã tốt nghiệp chương trình phổ thông trung học hoặc đã
học xong ít nhất một năm chính quy tại trường đại học).
Áp dụng những điều kiện khác. Muốn biết chi tiết về toàn bộ chính sách tiếng Anh của Trường, vui lòng tham
khảo:
Những yêu cầu về tiếng Anh đối với Sinh Viên Đại Học
Những yêu cầu về tiếng Anh đối với Sinh Viên Sau Đại Học
SINH VIÊN ĐẠI HỌC
Đọc thêm thông tin vềNhững yêu cầu Trình Độ Học Vấn cho Học Đại Học
Đọc thêm thông tin về Những yêu cầu Tiếng Anh cho Học Đại Học
Đọc thông tin về Chương Trình Dự Bị của Đại Học Sydney
Những sinh viên không đáp ứng yêu cầu đầu vào có thể theo học Chương Trình Dự Bị tại Trường Taylors
College. Chương Trình Dự Bị do Học Viện Đào Tạo Nâng Cao Taylors (Taylors Institute of Advanced Studies
Ltd) đại diện cho Tập Đoàn Study Group Australia và Đại Học Sydney triển khai. Chương Trình Dự Bị cho
phép nhập học vào cả học kỳ đầu và học kỳ hai của khóa học đại học tại Đại Học Sydney và những trường đại

học khác tại Úc.
Chương Trình Dự Bị của Đại Học Sydneyđã tạo lập kỷ lục về tỷ lệ nhập học đại học thành công với trên 80%
sinh viên được nhận vào các khóa đại học tại Đại Học Sydney và những cơ sở giáo dục khác tại Úc.
SINH VIÊN SAU ĐẠI HỌC
Đọc thêm thông tin về Những yêu cầu Trình Độ Học Vấn cho Học Tập Sau Đại Học
Đọc thêm thông tin về Những yêu cầu Tiếng Anh cho Học Tập Sau Đại Học
TRUNG TÂM TIẾNG ANH (CET)
Kể từ khi thành lập vào năm 1988, chúng tôi đã không ngừng lớn mạnh và thay đổi. Chúng tôi sẽ cung cấp cho
bạn bất cứ kỹ năng tiếng Anh nào bạn cần. Chúng tôi có thể tổ chức cho bạn các chương trình dài hạn và ngắn
hạn, cho dù bạn cần tiếng Anh để xin được một công việc tốt hơn, để vượt qua kỳ thi, sử dụng để phát triển sự
nghiệp, dùng cho học tập lên cao hoặc chỉ để giúp bạn làm việc hoặc đi du lịch. Chúng tôi hứa sẽ giúp bạn
thành công.



CET cung cấp dịch vụ xin thị thực trọn gói và kiểm tra tiếng Anh để vào nhập học trực tiếp vào Đại Học
Sydney
CET được Chương Trình Chứng Nhận Đào Tạo Anh Ngữ Quốc Gia (NEAS) chính thức công nhận.
NEAS là chương trình chứng nhận quốc gia của Úc cho các trung tâm Tiếng Anh.

DU HỌC VÀ TRAO ĐỔI SINH VIÊN
Trường tổ chức chương trình Du Học trong một học kỳ hoặc một năm, cung cấp những tín chỉ được tính vào
văn bằng của bạn tại trường đại học trong nước. Chúng tôi cũng có nhiều hình thức thỏa thuận đa dạng với các
trường đại học trên khắp thế giới cho phép sinh viên từ các trường đại học đối tác tới học với chúng tôi một học
kỳ hoặc một năm theo chương trình Trao Đổi Sinh Viên trong khuôn khổ chương trình văn bằng của họ ở
trường đại học trong nước, hoặc ra nước ngoài theo chương trình Trao Đổi Sinh Viên trong khi đang học tập
một chương trình văn bằng của chúng tôi.
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
Đại Học Sydney có những mối liên kết chính thức với nhiều trường đại học hàng đầu thế giới. Mạng lưới các cơ
sở giáo dục đối tác trên toàn cầu của trường bao gồm các dự án hợp tác nghiên cứu, liên kết đào tạo và trao đổi
cán bộ và sinh viên trên khắp 37 quốc gia ở Châu Âu, Bắc Mỹ và Châu Á.
HỌC BỔNG CHO DU HỌC SINH
Học Bổng Đại Học
Những du học sinh đang theo chương trình lớp 12 của Úc, nộp đơn xin học qua Trung Tâm Nhập Học Đại Học
(UAC) sẽ có đủ điều kiện xét duyệt nhận nhiều học bổng dành cho sinh viên trong nước. Trường cũng dành
nhiều Học Bổng của Khoa cho những sinh viên đã hoàn thành ít nhất một năm học tại Đại Học Sydney.
Học Bổng Sau Đại Học
Là một trường đại học nghiên cứu lớn, Đại Học Sydney cung cấp một số học bổng nhất định cho những sinh
viên nghiên cứu có đủ điều kiện thích hợp.
THỜI HẠN NỘP ĐƠN XIN HỌC
Để bắt đầu học vào Học Kỳ Tháng Ba, bạn cần gửi đơn xin học vào ngày 31 tháng Mười.
Để bắt đầu học vào Học Kỳ Tháng Bảy, bạn cần gửi đơn xin học vào ngày 30 tháng Tư.

DỊCH VỤ CHO SINH VIÊN
Dịch vụ cho sinh viên được cung cấp để giúp sinh viên đạt được những mục tiêu học tập thông qua các dịch vụ
cá nhân, phúc lợi, quản lý, thư viện, công nghệ thông tin và những dịch vụ hỗ trợ học tập để tạo điều kiện cho
bạn học tập thành công tại Trường. Trang mạng Dịch vụ cho sinh viên cung cấp thông tin liên quan tới các dịch
vụ tại học sở Camperdown/Darlington và các dịch vụ tại Học Sở Cumberland.
Trường cũng cung cấp thông tin về công việc tạm thời và nhà ở.
BỘ PHẬN HỖ TRỢ DU HỌC SINH (ISSU)
Bộ Phận Hỗ Trợ Du Học Sinh đặt mục tiêu trợ giúp du học sinh xây dựng những chiến lược thành công để
đương đầu với những thách thức trong cuộc sống và học tập ở một nền văn hóa xa lạ, để đạt được thành công
trong học tập và để làm cho trải nghiệm du học sinh trở nên bổ ích và thú vị.
THỂ THAO ĐẠI HỌC SYDNEY (sus)
SUS có một truyền thống thể thao lâu đời và danh tiếng, nơi đây đã sản sinh ra nhiều đại diện của Úc và chiến
thắng nhiều cuộc thi đấu lớn, hơn bất cứ câu lạc bộ thể thao của trường đại học nào khác.

CÁC KHOA CỦA ĐẠI HỌC SYDNEY
Nông Nghiệp, Thực Phẩm và Tài Nguyên Thiên Nhiên
www.agric.usyd.edu.au
ĐẠI HỌC:agriculture.ug@usyd.edu.au
SAU ĐẠI HỌC: pg@agric.usyd.edu.au
Nông Nghiệp, Thiết Kế và Lập Kế Hoạch
www.arch.usyd.edu.au
ĐẠI HỌC:ug@arch.usyd.edu.au
SAU ĐẠI HỌC: pg@arch.usyd.edu.au
Mỹ Thuật
www.arts.usyd.edu.au
ĐẠI HỌC: ug@arts.usyd.edu.au
SAU ĐẠI HỌC: pg@arts.usyd.edu.au
Nha Khoa
www.dentistry.usyd.edu.au
ĐẠI HỌC: admissions@dentistry.usyd.edu.au
SAU ĐẠI HỌC: pg@med.usyd.edu.au
Kinh Tế và Thương Mại
www.econ.usyd.edu.au
ĐẠI HỌC: student@econ.usyd.edu.au
SAU ĐẠI HỌC: pg@econ.usyd.edu.au
Giáo Dục và Công Tác Xã Hội
www.edsw.usyd.edu.au
ĐẠI HỌC: enquiries@edfac.usyd.edu.au
SAU ĐẠI HỌC: pg@edfac.usyd.edu.au

Kỹ Thuật Ứng Dụng & Công Nghệ Thông Tin
www.eng.usyd.edu.au
ĐẠI HỌC:faculty@eng.usyd.edu.au
SAU ĐẠI HỌC: gse@eng.usyd.edu.au
Khoa Học Sức Khỏe
www.fhs.usyd.edu.au
ĐẠI HỌC: fhsuginfo@usyd.edu.au
Khóa học SAU ĐẠI HỌC: fhspginfo@usyd.edu.au
Nghiên cứu SAU ĐẠI HỌC:fhs.resadmin@usyd.edu.au
Luật
www.law.usyd.edu.au
ĐẠI HỌC: info@law.usyd.edu.au
SAU ĐẠI HỌC: pg@law.usyd.edu.au
Y Khoa
www.medfac.usyd.edu.au
ĐẠI HỌC: admissions@med.usyd.edu.au
SAU ĐẠI HỌC: info@med.usyd.edu.au
Âm Nhạc (Nhạc Viện Sydney)
www.music.usyd.edu.au
ĐẠI HỌC: coninfo@usyd.edu.au
SAU ĐẠI HỌC: coninfo@usyd.edu.au
Y Tá và Hộ Sinh
www.usyd.edu.au/nursing
ĐẠI HỌC: fon@nursing.usyd.edu.au
SAU ĐẠI HỌC: fon@nursing.usyd.edu.au
Dược Khoa
www.pharm.usyd.edu.au
ĐẠI HỌC: enquiries@pharm.usyd.edu.au
SAU ĐẠI HỌC: pg@pharm.usyd.edu.au
Khoa Học
www.science.usyd.edu.au
ĐẠI HỌC: info@science.usyd.edu.au
SAU ĐẠI HỌC: info@science.usyd.edu.au
Khoa Học Thú Y
www.vetsci.usyd.edu.au
ĐẠI HỌC: vetsci@vetsci.usyd.edu.au
SAU ĐẠI HỌC: pg@vetsci.usyd.edu.au
Nghệ Thuật Thị Giác (Cao Đẳng Mỹ Thuật Sydney)
www.usyd.edu.au/sca
ĐẠI HỌC: enquiries@sca.usyd.edu.au
SAU ĐẠI HỌC: pg@sca.usyd.edu.au

