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Toạ lạc tại thủ phủ bang Victoria, Melbourne, Đại học Victoria giảng dạy các khoá học đa dạng được công nhận
quốc tế. Học sinh dễ dàng chọn lựa các khoá học từ kinh doanh, nghệ thuật, y tế, kỹ sư đến nhiều ngành nghề
khác. Học sinh sẽ được tham gia vào môi trường học có khoảng 4000 sinh viên quốc tế đang theo học tại trụ sở
chính của Victoria hoặc tại một trong các trường quốc tế liên kết của Victoria.

Logo đại học Victoria University
Nếu bạn đang tìm kiếm những kinh nghiệm học tập quốc tế với những cơ hội được đào tạo thực tế, xin hãy cân
nhắc Đại học Victoria.
Những lý do để chọn VU
Đại học Victoria (VU) là một trường đại học năng động, đa văn hóa nằm tại Melbourne, thủ phủ của tiểu bang
Victoria, Úc.
Trường chúng tôi là một trong năm trường đại học duy nhất tại Úc cung cấp các khóa học giáo dục hướng
nghiệp (TAFE) và các khóa học giáo dục cấp cao (cấp đại học và sau đại học).
Một số lý do để VU là nơi tuyệt vời để học tập:


Sinh viên đa dạng văn hóa - chúng tôi có trên 47.000 sinh viên, bao gồm hơn 11.800 du học sinh.
Những du học sinh tới từ trên 90 quốc gia theo học các khóa học tại các học sở của Đại học Victoria ở
Melbourne hoặc tại quốc gia của họ.







Hệ thống khóa học đa dạng - chúng tôi có trên 360 khóa học bao gồm tiếng Anh, chứng chỉ, văn bằng
diploma, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ
Chương trình chuyển tiếp - chương trình chuyển tiếp rõ ràng từ văn bằng diploma tới văn bằng đại học
Kinh nghiệm trong ngành - các khóa học của chúng tôi có quan hệ liên kết trong ngành với những
công ty toàn cầu và cung cấp quá trình học tập thực tế tại học sở cũng như tại nơi làm việc
Địa điểm học sở - ba trong số những học sở của chúng tôi đặt tại trung tâm thành phố Melbourne và
bốn học sở khác nằm trong phạm vi 10 kilomet
Văn bằng được quốc tế công nhận -Chúng tôi cung cấp những văn bằng VU ở bảy quốc gia tại 16 học
sở của đối tác quốc tế

Đại học Victoria (VU) là một trường đại học năng động, đa văn hóa nằm tại Melbourne, thủ phủ của tiểu bang
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City Campus in Queen Street
Khóa học
Các khóa học của Đại học Victoria (VU) đem lại cho bạn sự linh hoạt khi xây dựng tương lai cho riêng mình.
Các khóa học của chúng tôi được phân nhóm theo loại hình ngành nghề, điều này giúp việc định hướng học tập
đơn giản hơn giữa các khóa học hướng nghiệp, đại học và sau đại học. Một ban chuyên gia về ngành nghề và
cộng đồng giúp bảo đảm các khóa học của chúng tôi tập trung vào những phương thức hoạt động mới nhất tại
nơi làm việc, nhờ đó bạn có thể tốt nghiệp với kiến thức và quá trình đào tạo phù hợp để có thể đáp ứng những
nhu cầu hiện thời cũng như được dự báo trong tương lai của ngành.

Các khóa học giành giải thưởng, hàng đầu trong ngành










Hệ thống Thông tin: VU là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới về giáo dục SAP cho các
hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP), được công nhận bởi ngành, SAP và giới học giả.
Trường có những liên hệ mật thiết với ngành, hỗ trợ các hệ thống ERP và triển khai nghiên cứu xoay
quanh các hệ thống của SAP.
Khách sạn và du lịch: Giành nhiều Giải Thưởng Du Lịch của Úc về Giáo dục Đào tạo, VU cũng cung
cấp trải nghiệm thực tế cho sinh viên khi họ rèn luyện nghề nghiệp về du lịch và khách sạn của mình.
Điều này bao gồm học viện đào tạo khách sạn duy nhất ở Victoria tại khách sạn Sofitel Melbourne
(English) ở phố Collins và liên kết hợp tác với Le Cordon Bleu.
Khoa học thể dục thể thao: VU là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các khóa học về phương thức và
khoa học luyện tập điều trị. Thạc sĩ Khoa học Ứng dụng (Phương thức Luyện tập Điều trị) giúp bạn
được chính thức công nhận bởi Hiệp hội Khoa học Thể dục Thể thao Úc (Australian Association of
Exercise and Sport Science – AAESS). Các khóa học lồng ghép lý thuyết với kinh nghiệm “thực tế” làm
việc cùng các vận động viên ưu tú tới từ đội bóng Western Bulldogs, một phần trong quan hệ “Tam Giác
Thể Thao” giữa VU, Western Bulldogs và Cao đẳng Maribyrnong. Quá trình học tập và đào tạo thực tế
diễn ra ở Phân khu Thực nghiệm Thể dục Thể thao mới được xây dựng tầm cỡ thế giới với giá trị đầu tư
22,45 triệu đô-la Úc tại Footscray Park.
Đa phương tiện: Sinh viên theo học ngành đa phương tiện của VU đã được ghi nhận ở các giải thưởng
uy tín của Tổ chức Giáo viên Truyền thông Úc (Australian Teachers of Media – ATOM) và Hiệp hội
Ngành Truyền thông Tương tác Úc (Australian Interactive Media Industry Association – AIMIA) hàng
năm kể từ năm 1999. Sinh viên của chúng tôi vào tới chung kết giải thưởng ATOM năm 2008, tôn vinh
quy trình sản xuất tốt nhất của Úc và New Zealand và ghi nhận thành quả xuất sắc về Điện ảnh, Truyền
hình, Hoạt hình và Đa phương tiện.
Tạo mẫu tóc: Là tổ chức đi đầu trong ngành, VU là nhà cung cấp các khóa đào tạo liệu pháp thẩm mỹ
và tạo mẫu tóc lớn nhất tại Úc. Học viện Kỹ năng Thương mại Xuất sắc (The Institute for Trade Skills
Excellence) đã trao cho chương trình tạo mẫu tóc của VU Ba Sao Vàng (Three Gold Stars) – giải thưởng
cao nhất của tổ chức cấp quốc gia. Sinh viên của chúng tôi luôn chiến thắng các giải thưởng của ngành
và vào tháng Năm năm 2008, năm sinh viên của VU đã nhận được những danh hiệu hàng đầu tại giải
thưởng Hiệp hội Ngành Thẩm mỹ và Tạo mẫu tóc (Hairdressing and Beauty Industry Association –
HIBA) hàng năm.

Chọn từ nhiều khóa học giành giải thưởng và hàng đầu trong ngành.
Dịch vụ cho sinh viên
Các cơ sở tiện ích và dịch vụ vượt trội của Đại học Victoria sẽ bảo đảm thời gian bạn du học cùng chúng tôi sẽ
là một quãng thời gian phong phú và bổ ích.
Dịch vụ nơi ở và bố trí nhà ở
Đại học Victoria cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn và trợ giúp khác nhau để tìm nơi ở phù hợp, giúp thời gian bạn
ở Melbourne trở nên thú vị:



Tìm nơi ở tại Melbourne (English)- tư vấn về nơi ở, nơi bạn nên chuyển tới, tìm nhà cho thuê, giá thuê
và bố trí nhà ở cho bạn sau khi đến nơi
Dịch vụ Nhà ở Sinh viên của Đại học Victoria (English) – tư vấn về nơi cư trú tạm thời và lâu dài

Sinh viên có thể ở lâu dài hoặc tạm thời tại Làng sinh viên. Làng sinh viên đặt ở Maribyrnong, cách thành phố
tám kilomet. Nơi này rất gần các dịch vụ xe buýt và tàu điện, được kết nối bằng xe buýt vào buổi tối tới Học sở
Footscray Park và ga tàu Footscray. Nơi đây cũng gần với Trung tâm Mua sắm Highpoint với trên 400 cửa hàng
và khu liên hợp chiếu phim của riêng trung tâm.

Làng sinh viên cung cấp nhà ở giá rẻ, ăn uống tự túc, với nhiều dịch vụ bao gồm hỗ trợ của nhân viên 24/24 giờ,
truyền hình cáp trong phòng đợi, an ninh buổi tối, miễn phí đỗ xe và các hoạt động thể thao/giải trí.
Yêu cầu tiếp đón tại sân bay
VU sẽ tới đón bạn tại Sân bay Melbourne khi bạn là sinh viên mới lần đầu tới đây và đưa bạn tới nơi ở của
mình. Dịch vụ tiếp đón tại sân bay của VU được cung cấp cho tất cả những du học sinh mới khi bắt đầu khóa
học của bạn. Nếu bạn liên hệ với chúng tôi ít nhất mười ngày trước khi bạn dự định tới Úc, tất cả những gì bạn
cần làm là:



điền vào mẫu Yêu cầu Tiếp đón tại Sân bay
gửi email tới international.arrivals@vu.edu.au kèm theo bất kỳ câu hỏi nào khác.

Dịch vụ tuyển dụng và chương trình trợ giúp nghề nghiệp
Nếu bạn đang tìm việc làm (English), hãy nhớ rằng khi là một du học sinh, bạn bị giới hạn bởi những điều kiện
của thị thực sinh viên.
Những dịch vụ tuyển dụng được cung cấp:



viết lý lịch, kỹ năng phỏng vấn và các mẹo khi tìm việc
tư vấn phát triển nghề nghiệp (English)

Cơ sở tiện ích
Các học sở của Đại học Victoria có nhiều cơ sở tiện ích để sinh viên có thể sử dụng




sinh viên (English) – dịch vụ thư viện, email sinh viên và phòng máy tính
cá nhân (English)- phòng cầu nguyện hay các nơi thờ cúng, giữ trẻ
tham gia (English) – câu lạc bộ và đoàn thể và Hội du học sinh

Dịch vụ hỗ trợ và an toàn
Đại học Victoria cũng cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ khác bao gồm:






Dịch vụ tư vấn (english) và sức khỏe (English)
ngôn ngữ (english) và hỗ trợ nơi ở (English)
Trung tâm hỗ trợ – Hỗ trợ Du học sinh (English) và Trung tâm Dịch vụ Sinh viên (English)
hỗ trợ tài chính (english)
Dịch vụ tư vấn sinh viên (English) và phúc lợi (English)

An toàn tại Đại học Victoria
Trong hai năm vừa qua, Đại học Victoria đã cộng tác chặt chẽ với cộng đồng du học sinh và các tổ chức cộng
đồng then chốt, bao gồm cả Cảnh sát Victoria, để xây dựng một chương trình an toàn. Chương trình an toàn cho
du học sinh bao gồm:




Chỉ dẫn trước khi khởi hành quốc tế
Liên lạc tích cực với Cảnh sát Victoria và Sở Cứu Hỏa Đô Thành (Metropolitan Fire and Emergency
Services Board – MFB)
Xây dựng quan hệ giữa du học sinh, Đại học Victoria và Cảnh sát Victoria








Các sự kiện Tuần lễ An toàn
Thông tin về an toàn dưới nước từ Chính phủ tiểu bang Victoria
Bảo đảm chuyên chở tuyến ngắn cho du học sinh
Đại sứ An toàn do Đại học chỉ định
An ninh tại học sở
Tháp tùng tới xe của bạn

Để được nhận bất cứ chỉ dẫn nào hay nếu bạn có bất cứ lo ngại nào về các vấn đề an toàn, hãy để lại lời nhắn
kèm theo thông tin liên hệ của bạn trên Đường dây Trợ giúp An toàn của bộ phận Hỗ trợ Du học sinh. Một nhân
viên sẽ trả lời cuộc gọi của bạn từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ Thứ Hai tới Thứ Sáu (Giờ Chuẩn Miền Đông
của Úc).
Đường dây Trợ giúp An toàn Sinh viên VU: +61 3 9919 5559
Email: safety@vu.edu.au
Vui lòng lưu ý rằng không dùng đường dây trợ giúp để tìm trợ giúp ngay lập tức trong trường hợp khẩn cấp.
Nếu bạn cần trợ giúp ngay lập tức trong trường hợp khẩn cấp, hãy quay số 000.
Trung tâm thể thao
Đại học Victoria có năm cơ sở tiện ích Thể thao và Giải trí (english) để du học sinh sử dụng tùy ý hay dưới
dạng hội viên.
Tìm hiểu về các dịch vụ để trợ giúp bạn đến nơi và ổn định cuộc sống tại VU: tiếp đón tại sân bay, dịch vụ nơi ở
và bố trí nhà ở, dịch vụ tuyển dụng, dịch vụ an toàn, các cơ sở tiện ích và trung tâm thể thao.
Cách thức đăng ký học
Để đăng ký học tại Đại học Victoria (VU) vui lòng tải xuống và điền vào Mẫu đơn xin học cho Du học sinh
năm 2010 (PDF, 119 KB).
Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ và đáp ứng những yêu cầu đầu vào của khóa học bạn đăng ký.
Áp dụng phí tuyển sinh 50 đô-la đơn xin học của du học sinh. Du học sinh diện học bổng được miễn khoản phí
tuyển sinh này.
Gửi đơn xin học của bạn
Bạn có thể gửi đơn xin học của mình qua:





Email
Thư bưu điện
Các đại lý được chấp thuận hoặc
Tới trực tiếp

Vui lòng gửi hồ sơ xin học đầy đủ thông tin tới intapps@vu.edu.au
Thực hiện bước đầu tiên để trở thành một du học sinh của VU.

Bộ phận Quan hệ Quốc tế Đại học Victoria
Địa chỉ email intapps@vu.edu.au được sử dụng khi bạn nộp mẫu đơn xin học cho du học sinh của
mình.intaccept@vu.edu.au được sử dụng khi bạn chấp thuận thư mời học. Khi bạn sử dụng một trong hai địa
chỉ email này, hãy nhớ đính kèm mọi giấy tờ hỗ trợ ở định dạng điện tử.
Nếu bạn muốn hỏi về đơn xin học của mình hoặc có bất cứ câu hỏi nào khác, vui lòng gửi email tới
international@vu.edu.au.
Hỗ trợ Du học sinh (ISS)
Tới các văn phòng của chúng tôi để trao đổi với nhân viên Hỗ trợ Du học sinh.
Học sở Footscray Park
Học sở City Flinders
Room 109, Building M
Địa chỉ

Level 3, 301 Flinders Lane
Ballarat Road, Footscray
Melbourne, Victoria
9h sáng – 5h chiều

Melbourne, Victoria
9h sáng – 5h chiều

Giờ làm việc
Điện thoại
Fax
Email

Thứ Hai – Thứ Sáu
+61 3 9919 1164
+61 3 9919 1466
iss@vu.edu.au

Thứ Hai – Thứ Sáu
+61 3 9919 4953
+61 3 9689 5670

