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Đại học Tasmania (UTAS) được thành lập vào năm 1890, là trường đại học lâu đời thứ 4 ở Úc, là một trường
đại học ‘sa thạch’ thực sự. Tính truyền thống của trường cũng được mang theo thông qua giá trị mà đội ngũ đã
đặt vào kinh nghiệm giáo dục cho những sinh viên của họ.

Logo đại học Tasmania
Một phần của cộng đồng quốc tế
Các sinh viên ở UTAS khám phá ra rằng Tasmania là cửa ngõ đến thế giới. Thông qua chương trình trao đổi
sinh viên của trường, cơ hội cho các chuyến đi thực địa và thực tập thực tế, cùng với việc tương tác với hoạt
động nghiên cứu quốc tế của nhiều đội ngũ giảng dạy, bạn có thể trở thành một phần của cộng đồng toàn cầu.
Tập trung vào từng cá nhân
UTAS là một đại học cỡ trung cung cấp cho sinh viên những lợi ích của các lớp học nhỏ, sự tập trung cá nhân,
và sự tiếp cận dễ dàng với các giảng viên và trợ giáo để xin lời khuyên và sự hỗ trợ.
Lựa chọn và linh động
Đại học Tasmania nổi tiếng với các chương trình dựa trên khoa học khác biệt và năng lực nghiên cứu mạnh mẽ.
Với hơn 100 bằng cử nhân để lựa chọn, bao gồm các bằng cấp kết hợp, UTAS đáp ứng được các sở thích phong
phú về môn học.
Chi phí dễ chịu
UTAS thường có học phí dễ chịu đối với các sinh viên quốc tế và nhiều chương trình có hỗ trợ của cộng đồng
các nước Khối Thịnh Vượng Chung (Commonwealth Supported Places) đối với các sinh viên trong nước.

Nhằm hỗ trợ hơn các sinh viên về mặt tài chính, UTAS có một chế độ học bổng hậu hĩ, với hơn 1600 học bổng
cá nhân có tổng trị giá hơn 5 triệu đô Mỹ. Tasmania cũng có chi phí sinh hoạt thấp hơn hầu hết các vùng khác ở
Úc.

Đại học Tasmania
Các khuôn viên của đại học UTAS
Hobart
Đại học Tasmania được thành lập vào năm 1890, và khuôn viên ban đầu được đặt ở Domain tại Hobart. Hiện
nay, khuôn viên chính ở Hobart được đặt trên diện tích 100 hecta ở vùng ngoại ô của Sandy Bay, không xa
River Derwent và chỉ cách 5 phút đi xe bus từ trung tâm thành phố. Khuôn viên có Mount Wellington hùng vĩ
đằng sau và phần nhiều của khuôn viên ở chỗ đất cao hơn là vùng cây bụi tự nhiên.
Launceston
Khuôn viên Launceston nằm trên diện tích 50 hecta ở Newnham trên bờ của Tamar River, và chỉ mất 10 phút đi
xe bus từ trung tâm thành phố của Launceston. Khuôn viên phục vụ cho 5000 sinh viên và có trang thiết bị hiện
đại cho việc dạy, học và giải trí, bao gồm nhiều tòa nhà mới được xây dựng trong vòng 5 năm qua
Trường Hàng Hải Úc (Australian Maritime College-AMC)
Trường Hàng Hải Úc là một viện chuyên của đại học Tasmania với nhiều khóa học bằng cấp về nghiên cứu
thủy sinh và hàng hải. Đây là một trong 10 viện đại học hàng đầu về hàng hải trên thế giới. Tọa lạc tại
Lauceston, các khóa học của AMC đem lại cho sinh viên một nền giáo dục dẫn đến các công việc được trả
lương cao đặc biệt trong các nghề nghiệp liên quan đến hàng hải.
Cradle Coast
Khuôn viên Cradle Coast đã dành được giải thưởng tọa lạc ở Burnie, tại bờ biển Tây Bắc của Tasmania, và là
khuôn viên mới nhất, phát triển nhanh nhất của đại học. Khuôn viên được đặt trong một khung cảnh yên bình
và dân dã, cung cấp các cơ sở vật chất dạy và học hiện đại, được xây dựng theo mục đích cho khoảng 700 sinh

viên. Khuôn viên phục vụ cho dân số xấp xỉ 107,000 người trong vùng và bao gồm cả chương trình Cử nhân
Quản Lý Nguồn Vốn Địa Phương (Bachelor of Regional Resource Management) trong số các khóa học đặc biệt
của trường.

Chi nhánh Cradele Coast Campus
Học bổng và chế độ giảm học phí








Chương trình học bổng của Tasmania
Học bổng AMC
Học bổng thể thao
Chương trình học bổng học tập của khối Các Nước Thịnh Vượng Chung (CLS)
Học bổng quốc tế Tasmania (TIS)
Giảm giá cho các trường anh em quốc tế
Học bổng danh dự và sau đại học

Đơn xin học bổng trong nước chỉ nhận qua mạng theo mẫu trên trang web www.utas.edu.au
Vào tháng 7 hàng năm, tờ quảng cáo về toàn bộ các học bổng ở Tasmania được xuất bản kèm theo các chi tiết
về phần thưởng trong năm học tới. Để lấy bản sao của tờ quảng cáo này, hãy liên hệ với văn phòng học bồng
Tasmania:
Điện thoại: (03) 6226 2879 hoặc 1300 363 864
Email: Tas.Scholarships@utas.edu.au
Web: www.scholarships.utas.edu.au
Chương trình trao đổi sinh viên
Các sinh viên của đại học Tasmania có cơ hội được học tập ở nước ngoài trong 1 hoặc 2 kì là một phần của
chương trình trao đổi sinh viên. Thông qua chương trình này, bạn sẽ nhận được tín chỉ vào bằng trong khi được

học tập ở một môi trường hoàn toàn mới ở nước ngoài. Đại học Tasmania có thỏa thuận trao đổi sinh viên với
các trường đại học trên khắp thế giới.
Các nước trao đồi gồm có:










Áo• Bỉ • Canada
Cộng hòa Séc • Đan Mạch
Phần Lan• Pháp • Đức
Hi Lạp • Hong Kong • Hungary
Iceland • Ireland • Ý• Nhật Bản
Hàn Quốc • Lithuania • Malta • Na Uy
Ba Lan • Bồ Đào Nha • Slovenia
Tây Ban Nha • Thụy Điển • Thụy Sĩ
Hà Lan • Anh • Mỹ

Để biết thêm thông tin, hãy liên lạc văn phòng Trao Đổi và Cấp Phép Quốc Tế:
International Admissions and Exchanges:
Điện thoại: (03) 6226 2706
Email: student.mobility@utas.edu.au
Web: www.international.utas.edu.au
Dịch vụ chỗ ở
Đại học sở hữu và quản lý cộng đồng chỗ ở cho sinh viên trong khuôn viên trường tại Hobart và Launceston.
Các cộng đồng có những tiện nghi và dịch vụ hỗ trợ chung nhưng cũng mang lại cho sinh viên lựa chọn phong
cách sống. Có rất nhiều ưu điểm khi chọn sống trong một công đồng cư dân sinh viên:





Các chương trình học tập và hỗ trợ tại chỗ
Tỉ lệ hoàn thành việc học tập cao hơn
Môi trường an toàn
Chi phí chỗ ở hàng năm cố định

Dịch vụ và cơ sở vật chất
Đại học Tasmania có nhiều dịch vụ và cơ sở vật chất nhằm giúp bạn trong bước chuyển đổi đầu tiên đến trường
đại học và đáp ứng các nhu cầu tiếp theo trong quá trình lấy bằng. Các dịch vụ có sẵn cho tất cả các sinh viên
cùng với các dịch vụ thêm cho các sinh viên quốc tế.
Tư vấn sinh viên
Những nhà tư vấn cho sinh viên của đại học rất chuyên nghiệp và bạn sẽ cảm thấy rất dễ mở đầu vấn đề với họ,
nhằm giúp bạn về rất nhiều mối quan tâm, từ những vấn đề cá nhân đến các vấn đề về học tập. Dịch vụ tư vấn
này miễn phí và được bảo mật.
Dịch vụ phát triển sự nghiệp và việc làm

Dịch vụ phát triển sự nghiệp và việc làm có nhiều hoạt động và cơ sở vật chất nhằm giúp bạn lựa chọn nghề
nghiệp, học tập và kĩ năng tìm kiếm việc làm. DỊch vụ cũng cung cấp dịch vụ liên hệ cho những sinh viên đại
học tìm kiếm việc làm thêm trong lúc học. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ số (03) 6324 3101 hoặc (03) 6226
7264, hay ghé thăm trang web www.utas.edu.au/services/careers
Dịch vụ trông trẻ
Cơ sở vật chất trông trẻ có sẵn ở cả Hobart và Launceston cho sinh viên và đội ngũ nhân viên. Thỉnh thoảng
dịch vụ này có nhu cầu rất cao, vì thế cần phải đặt trước và thường phải áp dụng thời gian chờ đợi. Để biết thêm
thông tin, hãy ghé thăm trang web www.utas.edu.au/docs/childcare
Dịch vụ công nghệ thông tin
Hầu hết các khóa học ở đại học đều yêu cầu bạn phải có một số kĩ năng về máy tính. Dịch vụ công nghệ
thông tin có những khóa học giúp bạn phát triển kĩ năng trong việc sử dụng các loại phần mềm tiêu chuẩn cũng
như internet và email.
Dịch vụ sức khỏe đại học (Hobart)
Dịch vụ sức khỏe đại học có các dịch vụ đầy đủ, bao gồm hỏi ý kiến các bác sĩ hành nghề đạt tiêu chuẩn, chăm
sóc y tế chung, nha khoa, và các lời khuyên về ăn kiêng
Các giáo sư của đại học
Các giáo sư của đại học luôn sẵn sàng giúp đỡ sinh viên và đội ngũ nhân viên thuộc tất cả các đức tin trong việc
hỏi ý kiến, bàn bạc hay nói chuyện
Các phòng cầu nguyện
Ở khuôn viên Hobart và Launceston có các phòng cầu nguyện cho sinh viên theo đạo Hồi.
Sinh viên khuyết tật
Đại học Tasmania đảm bảo rằng tất cả các sinh viên khuyết tật đều có cơ hội công bằng tiếp cận tất cả các khía
cạnh của cuộc sống đại học trong chừng mực các tình huống hợp lý cho phép.
Các dịch vụ riêng biệt có sẵn cho các sinh viên khuyết tật. Để biết thêm chi tiết, hãy gọi số (03) 6324 3787 hoặc
(03) 6226 2697.
Các tổ chức sinh viên
Liên đoàn đại học Tasmania có các cơ sở vật chất và các hoạt động tập trung cho sinh viên và tất cả các sinh
viên đều được khuyến khích tham gia. Một số dịch vụ gồm có:





Giải trí — các ban nhạc, sự kiện văn hóa và các buổi họp xã hội
Câu lạc bộ và các tổ chức xã hội
Tư vấn về phúc lợi pháp lý
Dịch vụ ăn uống ở khuôn viên và dịch vụ bán lẻ

Thể thao và giải trí

Cả 3 khuôn viên của trường đều có cơ sở vật chất giải trí và thể thao, bao gồm các phòng tập tạ, các lớp học thể
dục và thể dục thẩm mỹ cùng với các môn thể thao xã hội.
Các dịch vụ cộng thêm cho sinh viên quốc tế
Tư vấn sinh viên quốc tế: Tư vấn sinh viên quốc tế sẵn sàng hướng dẫn sinh viên về các vấn đề thực tiễn, các
vấn đề cá nhân và học tập
Đón rước ở sân bay: Các sinh viên mới đến được gặp ở sân bay và sắp xếp vào chỗ ở mới. Dịch vụ này miễn
phí.
Định hướng: Trường có chương trình định hướng toàn diện một tuần trước khi các bài giảng bắt đầu. Chương
trình này sẽ giải thích về hệ thống chăm sóc sức khỏe, ngân hàng, giao thông, các thư viện trong khuôn viên,
các phòng máy tính và các khía cạnh của văn hóa Úc.
Các sinh viên mới được giới thiệu với các sinh viên đã đến trước từ chính đất nước của họ và gặp đại diện từ
các tổ chức sinh viên.
Hỗ trợ về tiếng Anh
Đại học cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ về ngôn ngữ, bao gồm các lớp học miễn phí về kĩ năng đọc viết học
thuật và tham gia vào các buổi thảo luận phụ đạo. Các giáo viên ngôn ngữ sẽ giúp sinh viên sửa các bài tập để
họ có thể học cách trình bày theo mẫu được yêu cầu và theo tiếng Anh chuẩn. Các dịch vụ này miễn phí.
Các lời khuyên, tư vấn và kiểm tra học tập
Tư vần và các lời khuyên bao gồm các vấn đề về định cư, sốc văn hóa, giải quyết mâu thuẫn và khuyên về rất
nhiều các vấn đề thực tế được đưa ra trên cơ sở cá nhân.
Hỗ trợ khi về nhà
Các sinh viên tốt nghiệp được giúp đỡ chuẩn bị trở về nhà sau 3 hoặc 4 năm học tập ở Úc.
Tất cả các đơn xin học vào đại học Tasmania được thực hiện trực tiếp qua mẫu trên mạng tại trang web
www.utas.edu.au
Để biết thêm thông tin về quá trình xin học:
Điện thoại: 1300 363 864
Email: admissions@utas.edu.au
Web: www.utas.edu.au/futurestudents
Các trang web hữu ích
www.utas.edu.au/futurestudents
Trang thông tin UTAS trung tâm cho các sinh viên tương lai của Úc
www.international.utas.edu.au

Trang thông tin UTAS trung tâm cho các sinh viên quốc tế hiện tại và tương lai
www.utas.edu.au/services/careers
Các bảng số liệu và các chủ đề liên quan đến nghề nghiệp
www.careerone.com.au
Tất cả các việc làm quảng cáo trên các báo của Úc- là nguồn thông tin hữu ích về các kĩ năng mà các nhà tuyển
dụng tìm kiếm
www.graduatecareers.com.au
Các số liệu thống kê về tốt nghiệp của đại học Tasmania
www.goingtouni.gov.au
Các nơi được khối các nước Thịnh Vượng Chung hỗ trợ và cống hiến của sinh viên
www.centrelink.gov.au
Các thông tin về trợ giúp tài chính của chính phủ liên bang cho sinh viên Úc
www.discovertasmania.com
Thông tin về các điểm đến ở Tasmania
Các số liên hệ hữu ích
1300 363 864
Trung tâm thông tin đại học- giải đáp câu hỏi từ các sinh viên Úc tương lai
+61 3 6226 2706
Dịch vụ quốc tế-giải đáp câu hỏi từ các sinh viên quốc tế tương lai
13 2490
Giải đáp các câu hỏi về phúc lợi thanh niên
13 2490
Giải đáp các câu hỏi vô lý
1800 020 108
Bộ Giáo Dục, Khoa Học và Đào Tạo-giải đáp các câu hỏi về những nơi được nhận trợ giúp của các nước khối
Thịnh Vượng Chung.

