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Đại học Western Australia được thành lập vào năm 1911, là một trường đại học năng động, toàn diện, nơi mà
các chương trình giáo dục đại học và nghiên cứu làm nền tảng và hướng dẫn giảng dạy đại học. UWA là một
trong những đại học nghiên cứu hàng đầu của Úc (thành viên của nhóm 8 trường đại học nghiên cứu) và đã gây
dựng được một danh tiếng quốc tế về sự ưu tú và kinh doanh.

Logo Đại Học UWA
Trường nằm trên Swan River xinh đẹp, tại trung tâm thành phố rợp bóng cây của Perth có các vùng xung quanh
sống động, tuyệt đẹp và vườn thực vật Kings Park.
Với hơn 22,000 sinh viên và 3500 nhân viên, cùng với các quán cafe, thư viện, trang thiết bị thể thao, triển lãm
và cửa hàng, khu học sở Crawley có vẻ giống một thị trấn nhỏ hơn là một trường học.
Các vấn đề về học tập
Học tập tại một trường đại học ở Úc có thể khác với những gì bạn đã quen, vì thế bạn cần chú ý đến những yêu
cầu mong đợi tại UWA.
Khi học tập tại UWA







Tập trung vào việc học độc lập và tiếp tục học bên ngoài lớp học
Trở thành một phần năng động trong quá trình học hơn là học vẹt
Suy nghĩ có phản biện là cần thiết
Điều quan trọng là có chính kiến và bảo vệ chính kiến bằng các số liệu thực tế và tài liệu tham khảo
Nhận được ít hướng dẫn hơn từ giảng viên
Có ít đánh giá hơn nhưng chặt chẽ hơn

Sinh viên được khuyến khích





Thu thập và phân tích dữ liệu
Đặt câu hỏi
Phát triển các tranh cãi theo logic
Tham gia thảo luận và phản biện với các sinh viên và giáo viên

Khuôn viên Đại học UWA
CHỖ Ở
Chỗ ở tại học sở
Có 5 khu cư trú tại học sở cho xấp xỉ 1000 sinh viên. Các khu cư trú có sinh viên ở các độ tuổi và nền tảng khác
nhau, là nơi các sinh viên chia sẻ sở thích cá nhân và học tập với các sinh viên khác. Các khu cư trú có phòng
riêng được trang bị đồ đạc và phục vụ 3 bữa ăn/ngày. Quan trọng hơn là ở đây có môi trường mà các gia sư,
sinh viên đi trước có thể giúp đỡ các sinh viên mới trong quá trình chuyển tiếp từ trung học lên đại học. Tại đây
có tổ chức các hoạt động nhằm giúp sinh viên cân bằng nhu cầu học tập.


Các khu cư trú

Currie Hall
St Catherine’s College (dành riêng cho nữ)
St George’s College
St Thomas More College
Trinity


Địa điểm: Stirling Highway, Nedlands (đối điện khuôn viên UWA)






Chi phí: $310-$345/tuần (2009)
Lệ phí đăng kí: $60 (không hoàn trả)
Thời gian đăng kí: sớm nhất có thể (bạn không cần nhận được thư mời mới có thể đăng kí)
Liên hệ: www.studentservices.uwa.edu.au/ss/housing/living_on

Chỗ ở ngoài khu học sở
Chỗ ở gần đại học thường có nhu cầu cao và mắc hơn nhiều so với các khu vực khác. Văn phòng nhà ở đại học
(University Housing Officer) có danh sách những nơi ở còn trống và những nơi ở chung cho sinh viên trong các
khu vực xung quanh trường.
Tuy nhiên, văn phòng nhà ở đại học sẽ không đánh giá tình trạng chỗ ở hay thay mặt bạn thỏa thuận với chủ
nhà/đại lý. Bạn phải chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng, sự phù hợp và an toàn của chỗ ở.
DỊCH VỤ CHO SINH VIÊN
Trung tâm quốc tế
www.international.uwa.edu.au
Trung tâm quốc tế nằm tại Hackett Hall, là nơi liên lạc chính cho sinh viên quốc tế. Chức năng của trung tâm là:







Cung cấp hỗ trợ liên tục cho sinh viên quốc tế về các vấn đề phúc lợi chung như là bảo hiểm sức khỏe,
visa, trợ giúp tài chính
Quản lý các chương trình tuyển dụng sinh viên quốc tế của đại học
Phát triển mối quan hệ hiệu quả với các cơ sở nước ngoài
Quản lý các thỏa thuận trao đổi sinh viên
Tư vấn về du học và các chương trình trao đổi cho tất cả sinh viên
Xử lý các đơn xin học đại học, sau đại học, du học và trao đổi sinh viên

Dịch vụ sinh viên
www.studentservices.uwa.edu.au
Dịch vụ sinh viên nằm trên tầng 2 của Guild Village, có rất nhiều dịch vụ cho sinh viên. Những dịch vụ này bao
gồm các chương trình chuyển giao, dịch vụ tư vấn và tâm lý, Study Smarter (học tập, nghiên cứu, và ngôn ngữ),
dịch vụ nhà ở, trung tâm nghề nghiệp, trung tâm y tế, dịch vụ trông trẻ và Uniaccess. Thông tin về các dịch vụ
này được cung cấp khi bạn đăng kí học hoặc có thể truy cập vào trang web ở trên
Chương trình chuyển giao
Có một số chương trình chuyển giao được thiết kế nhằm hỗ trợ bạn ởn định cuộc sống ở đại học. Nếu bạn muốn
liên hệ với một sinh viên trước khi đến, thì UniLink có thể giúp bạn. Khi bạn đến đây, nếu bạn là sinh viên đại
học, bạn có thể liên hệ với một nhà tư vấn qua UniMentor hoặc tham gia vào các hoạt động xã hội và hỗ trợ học
tập thông qua UniSkills. Thông tin về các chương trình này có ở www.unistart.uwa.edu.au
Dịch vụ tư vấn và tâm lý (CAPS)
Dịch vụ tưu vấn và tâm lý cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, bảo mật và miễn phí cho tất cả sinh viên ở UWA.
Các nhà tư vấn là các nhà tâm lý học và được đào tạo để trợ giúp sinh viên trong các vấn đề như là vấn đề cá
nhân, lo lắng, căng thẳng/chấn thương…

Dịch vụ nhà ở
Dịch vụ nhà ở có danh sách những nơi ở còn trống và những nơi ở chung cho sinh viên trong các khu vực xung
quanh trường.
Tuy nhiên, dịch vụ nhà ở sẽ không đánh giá tình trạng chỗ ở hay thay mặt bạn thỏa thuận với chủ nhà/đại lý.
Bạn phải chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng, sự phù hợp và an toàn của chỗ ở.
Dịch vụ nghề nghiệp
Dịch vụ nghề nghiệp hỗ trợ sinh viên tìm việc làm bán thời gian và việc làm đột xuất. Dịch vụ cũng tư vấn miễn
phí về các lựa chọn nghề nghiệp liên quan đến việc tuyển dụng cụ thể, thông tin về cách thức nộp đơn vào các
vị trí và kĩ năng phỏng vấn.
Trung tâm y tế
Trung tâm y tế có các bác sĩ nam và nữ. Đội ngũ ở trung tâm cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế toàn diện và bảo
mật cho sinh viên. Sinh viên muốn tư vấn với các bác sĩ phải hẹn trước.
Dịch vụ trông trẻ
Dịch vụ trông trẻ UWA cung cấp dịch vụ trông trẻ cả ngày và ngoài giờ học. Tại đây có dịch vụ trông trẻ bán
thời gian và toàn thời gian cho trẻ từ 6 tuần tuổi đến 5 tuổi, dịch vụ trông trẻ sau giờ học và vào kì nghỉ đối với
trẻ lên tới 12 tuổi trong suốt các kì học của tiểu bang và kì nghỉ của trường. Dịch vụ thường có nhu cầu cao và
chi phí tính theo tuần.
UniAccess
UniAccess có rất nhiều các dịch vụ bao gồm hỗ trợ và bênh vực những sinh viên không che giấu khuyết tật
hoặc trình trạng bệnh kinh niên và yêu cầu được giúp đỡ.
Thư viện
Trung tâm học tập của bất kì trường đại học nào, đó là thư viện. Tại UWA, hệ thống thư viện gồm các các thư
viện bộ môn, bộ sưu tập địa chất và trung tâm học giả. Các thư viện bộ môn gồm có thư viện Khoa Học Sinh
Học, thư viện Kinh Doanh, thư viện Giáo Dục, Nghệ Thuật và Kiến Trúc, thư viện Khoa Học Xã Hội và Nhân
Văn, thư viện Luật, thư viện Khoa Học Vật Lý và Toán Học, thư viện Nha Khoa và Y Học, thư viện Âm Nhạc,
thư viện Khoa Học và thư viện Khoa Học Vật Lý Đại Học.
Hội đồng sinh viên (UWA Student Guild)
Hội đồng sinh viên là cơ quan đại diện cho tất cả sinh viên tại UWA. Tổ chức do Guild Council điều hành, các
thành viên của hiệp hội do chính các sinh viên bầu chọn.
Các khóa hỌc Ở UWA
Hãy nghĩ về những điều làm nên một trường đại học tuyệt vời và bạn sẽ tìm thấy mọi thứ ở UWA, từ nghiên
cứu đột phá đến chất lượng của đội ngũ giảng dạy và cơ sở vật chất giảng dạy tiên tiến.
Tất cả các bằng cấp ở UWA đều có tại học sở Crawley (Perth). Học sở Albany có hơn 30 bằng đại học học
trong một năm đầu tiên và các bằng trọn vẹn về nghệ thuật và khoa học.

Để biết thêm chi tiết về các khóa học đại học, hãy ghé thăm
http://www.studyat.uwa.edu.au/undergrad/international/courses
Để biết thêm chi tiết về các khóa học sau đại học, hãy ghé thăm http://www.studyat.uwa.edu.au/postgrad
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