Đại học Wollongong
Trường Đại học Wollongong (UOW) là một trường đại học quốc tế danh tiếng với truyền thống 60 năm xuất
sắc trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu. Được thành lập năm 1951, UOW đã phát triển thành học viện giáo
dục vươn tầm toàn cầu.

Đại học Wollongong logo
Trường Đại học Wollongong là một trong những trường đại học hàng đầu ở Úc. Nằm ở thành phố Wollongong
đa sắc tộc tươi đẹp, cách Sydney một giờ lái xe về phía Nam, trường Đại học Wollongong là điểm đến theo học
của ngày càng đông sinh viên Việt Nam bởi chất lượng giảng dạy cao cấp đã được chứng nhận, môi trường học
tập tuyệt vời, và các chương trình đào tạo có chất lượng.





Nằm trong nhóm 2% các trường đại học hàng đầu trên thế giới về thành tích ở cả bảng xếp hạng của tạp
chí Times Higher Education và các đại học danh tiếng của QS 2011.
Xếp hạng 5 sao bởi trong bảng xếp hạng các trường Đại học hàng đầu thế giới của QS
Xếp hạng năm sao trong hạng mục về cơ hội việc làm và mức thu nhập sau khi Tốt nghiệp trong Sổ tay
các Trường Đại học Uy tín 2012 (Các trường Đại học & Cao đẳng tư thục) liên tiếp trong 12 năm liền
Được xếp hạng trong nhóm 100 trường đại học hàng đầu trên thế giới trong bởi Tạp chí các Doanh
nghiệp QS 2011.

Là trường có uy tín quốc tế , UOW cung cấp các khoá học không chỉ ở Wollongong và tại Trường Kinh doanh
Sydney ở trung tâm Sydney mà còn có các cơ sở đào tạo ở Dubai cũng như thông qua các đối tác giảng dạy ở
Malaysia, Singapore và Hong Kong.
UOW hiện có tổng cộng 29.000 sinh viên đang theo học bao gồm 5.500 sinh viên quốc tế tại các cơ sở đào tạo ở
Úc và 3.100 sinh viên đang học tập tại các cơ sở và các trường đại học của đối tác ở nước ngoài.

Đại học Wollongong
Đôi nét về Wollongong và các cơ sở đào tạo
Với hơn 90.000 sinh viên tốt nghiệp, UOW mang đế n cho bạn một môi trường học tập trong khuôn viên ở
thành phố đẹp tự nhiên tráng lệ .
Wollongong (phát âm là “Wool-on-gong”) là thành phố lớn thứ 9 ở Úc. Chỉ mất 90 phút bằng đường bộ hoặc xe
lửa từ Sydney, Wollongong rất gần để bạn có thể đi đến trong ngày ở thành phố Sydney mà không phải vội
vàng hay chi trả chi phí đắt đỏ của một thành phố lớn. Khu vực Illawarra (bao gồm cả thành phố Wollongong)
có dân số khoảng 400.000 và là một cộng đồng đa văn hoá vớ i sự hiện diện của hơn 70 quốc tịch khác nhau.
Cơ sở đào tạo tại Wollongong của UOW chỉ cách trung tâm thành phố Wollongong chưa đến 5km, việc đi lại
bằng hệ thống giao thông công cộng giữa các vùng ngoại ô của Wollongong hay từ Sydney đều khá dễ dàng.
Tất cả cơ sở vật chất ở UOW và cơ sở liên kết trường Đại học của UOW toạ lạc trên khuôn viên chính của
trường, mang đến cho sinh viên hệ thống cơ sở vật chất hoàn chỉnh và dịch vụ hỗ trợ trong cơ sở đào tạo.
Khoa kinh doanh trực thuộc Trường Đại Học là Sydney Business School cung cấp các khoá học tại hai địa
điểm: tại Cơ sở mới ở phí a Bắc Wollongong và trung tâm Sydney.
Liên kết với Việt Nam
UOW liên kết với Bộ Giáo dục và Đạo tạo (MOET) của Chính phủ Việt Nam. Nhiều học giả , nhà nghiên cứu
và giáo viên Việt Nam đang theo học Cử nhân, Thạc sĩ hoặc hoặc Tiến sĩ ở Wollongong thông qua các chương
trình học bổng của MOET hoặc học bổng liên kết giữa MOET/UOW.
UOW cũng ký kết các Biên bản Ghi nhớ với một số trường đại học hàng đầu Việt Nam về hợp tác nghiên cứu
và học thuật. Bao gồm trường Đại học Ngoại thương, Đại học Hà Nội và Đại học Kinh tế Quốc dân.
Với hơn 175 sinh viên Việt Nam đang theo học, UOW có hội sinh viên Việt Nam năng động. Mỗi năm Câu lạc
bộ Sinh viên Việt Nam Năng động (VDS) đều tổ chức nhiều hoạt động như các cuộc thi đá bóng, du lịch dã
ngoại, mua sắm và tiệc liên hoan.

UOW cũng có Hội cựu sinh viên Việt Nam năng động. Chi tiết về tin tức và hoạt động, xin mời xem tại địa chỉ
ngôn ngữ tiếng Việt của chúng tôi http://www.uow.edu.au/future/international/index.html
Học tập và nghiên cưu tại UOW
UOW là trường Đại học giảng dạy và nghiên cứu quốc tế toàn diện, cung cấp các chương trình “coursework” ở
bậc cử nhân và thạc sĩ cũng như chương trình thạc sĩ nghiên cứu và tiến sĩ.
NGÀNH HỌC
Kinh doanh & Thương mại

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH
Kế toán, Các Hệ thống Thông tin Thương mại, Luật Kinh doanh, Kinh tế
học, Tài chính, Hoạch định Tài chính, Quản trị Nguồn nhân lực, Kinh
doanh Quốc tế , Quản trị , Marketing, Quan hệ Cộng đồng, Quản lý Dây
chuyền Cung ứng (Logistics)Là đối tác với các trường đào tạo nghề
(TAFE): Quản lý Du lịch, Dịch vụ Nhà hàng, khách sạn, Quản lý Sự kiện
Khoa Kinh doanh Sydney(Cử nhân Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế (MIB), Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA),
Kinh doanh)
Thạc sĩ Khoa học (Logistics), Thạc sĩ Quản lý , Thạc sĩ Quản lý hệ thống
bán lẻ , Thạc sĩ Quản lý Dự án
Kỹ Thuật
Dân dụng, Máy tính, Điện, Môi trường, Vật liệu, Cơ khí, Cơ- Điện tử, Khai
thác mỏ , Năng lượng, Viễn thông Khoa Cơ sở Hạ tầng SMART (Mô
phỏng, Mô hình, Phân tích, Nghiên cứu và Giảng dạ y)
Tin học và Điện toán
Công nghệ & Quản trị Thương mại Điện tử , Khoa học Máy tính, An ninh
Hệ thống Kỹ thuật, Điện toán di động, Hệ thống Thông tin, Công nghệ
Thông tin, Đa phương tiện & Phát triển Game, Mạng lưới & Phát triển Hệ
thống & Quản trị, Thiết kế Phần mềm
Toán học
Toán học và Thống kê, Toán Tài chính, Toán Y học
Sức khỏe và y tế
Khoa học thể dục & Phục hồi chức năng, Y học, Hộ sinh, Điều dưỡng, Y tế
Công đồng, Dinh dưỡng,Tâm lý học
Khoa Dược
Khoa học
Nhân chủng học vàkhoa học Xã
hội
Truyền thông và các ngành công
nghiệp sang tạo
Giáo dục

Luật

Cử nhân (Sinh Viên Đại Học)

Viện Nghiên cứu Y tế và Y dược (IHMRI)
Sinh học, Công nghệ Sinh học, Khoa học Hoá học, Môi trường, Khoa học
Môi trường, Địa lý , Khoa học Hàng hải, Vật lý Bức xạ Y học, Hoá Y học,
Công nghệ Nano, Quang tử học, Vật lý học
Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương, Nghiên cứu về Ngườ i Úc, Ngôn
ngữ Văn học Anh, Lịch sử và Chính trị, Nghiên cứu Quốc tế , Triết học, Xã
hội họcCác Ngôn ngữ Hiện đại: tiếng Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Ban Nha,
Ý và Pháp
Marketing và Quảng cáo, Quan hệ Cộng đồng, Báo chí và Viết lách chuyên
nghiệp, Truyền thông và thông tin Quốc tế , Nghề viết văn sáng tạo, Truyền
thông số , Thiết kế Đồ hoạ , Nghề Ca kịch, các Nghệ thuật Trực quan
Giáo dục Mẫu giáo, Giáo dục Sức khoẻ thể chất, Giáo dục Tiểu học, Giáo
dục trung học cơ sở , Giáo dụcĐặc biệt, Kỹ năng Lãnh đạo trong Giáo dục,
Phương pháp Giảng dạy tiếng Anh cho những người sử dụngtiếng Anh như
một ngoại ngữ (TESOL), Giáo dục dạy nghề , Bậc cao và bậc trưởng thành,
Ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông trong Giáo dục
Cử nhân Luật (4 năm) hoặc bằng kép chuyên ngành Luật (4-5 năm)Sau đại
học: Chính sách hàng hải

Nghiên cứu sau đại học (Đã tốt nghiệp đại học)
Các hệ nghiên cứu
Trường cao đẳng UOW Úc
Các khóa học liên thông học thuật và các khóa học tiếng Anh
Với hơn 20.000 sinh viên đại học và hơn 20 năm kinh nghiệm, TRƯỜNG CAO ĐẰNG UOW là địa điểm lý
tưởng để bắt đầu việc học tập thành công tại UOW. TRƯỜNG CAO ĐẰNG UOW nằm trong khuôn viên của
trường Đại học Wollongong, sinh viên của UOW được tiếp cận với tất cả cơ sở vật chất của UOW. Trường
cung cấp các chương trình liên thông cử nhân và học tiếng Anh.
Các chương trình học thuật
Trường là nhà cung cấp chuyên gia tiếng Anh cho các Khoá học Chuyên ngành Học thuật. Đối với các thí sinh
đăng ký các khoá học UOW, trường cung cấp các chương trình tiếng Anh đầu vào trực tiếp mà không cần phải
thi lại IELTS hay TOEFL.
Đối vớ i các thí sinh muốn đạt được chứng chỉ IELTS, trường cung cấp các khoá học. Trường cũng là trung tâm
chính thức kiểm tra IELTS.
Cứ 6 tuần sẽ có các khoá học tiếng Anh được khai giảng.
Các bài thi tiếng Anh được bố trí miễn phí. Bài thi này cho phép ước lượng số tuần phải học tiếng Anh bắt buộc
nhằm đạt đến cấp độ thành thạo theo quy định để tham gia các khoá học học thuật của TRƯỜNG ĐẠI HỌC
UOW hay TRƯỜNG CAO ĐẲNG UOW.
Theo đó đối với những thí sinh đã tham dự một bài thi IELTS, sinh viên phải dành 12 tuần để học tiếng Anh tại
trường Cao đẳng UOW nhằm nâng cao điểm bình quân thêm nửa điểm trong bài thi IELTS.
Chương trình tiếng Anh
Trường là nhà cung cấp chuyên gia tiếng Anh cho các Khoá học Chuyên ngành Học thuật. Đối với các thí sinh
đăng ký các khoá học UOW, trường cung cấp các chương trình tiếng Anh đầu vào trực tiếp mà không cần phải
thi lại IELTS hay TOEFL
Đối với các thí sinh muốn đạt được chứng chỉ IELTS, trường cung cấp các khoá học . Trường cũng là trung tâm
chính thức kiểm tra IELTS.
Cứ 6 tuần sẽ có các khoá học tiếng Anh được khai giảng. Các bài thi tiếng Anh được bố trí miễn phí . Bài thi
này cho phép ước lượng số tuần phải học tiếng Anh bắt buộc nhằm đạt đến cấp độ thành thạo theo quy định để
tham gia các khoá học học thuật của TRƯỜNG ĐẠI HỌC UOW hay TRƯỜNG CAO ĐẲNG UOW.
Theo đó đối với những thí sinh đã tham dự một bài thi IELTS, sinh viên phải dành 12 tuần để học tiếng Anh tại
trường Cao đẳng UOW nhằm nâng cao điểm bình quân thêm nửa điểm trong bài thi IELTS.
Học kỳ và các khoá học ngắn hạn
Trường có các khoá học ngắn hạn và học kỳ. Bao gồm các Chứng chỉ Tốt nghiệp (6 tháng); Chương trình dành
cho Sinh viên Nghiên cứu Ghé thăm (Tối đa 12 tháng); Chương trình Học tập ở Nước ngoài (1 đến 2 kì – 6

hoặc 12 tháng); Chương trình học tiếng Anh song hành với Đại học (4 tháng học tiếng Anh và tham gia học các
môn học Đại học) và tiếng Anh Tổng quát (tối đa 48 tuần).
Các dịch vụ và cơ sở vật chất
Dành cho sinh viên quốc tế
UOW cung cấp nhiều dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên quốc tế . Bên cạnh các cửa hàng ăn, cửa hà
ng mua sắm, thể thao, các tiện nghi phục vụ giải trí , trường Đại học còn cung cấp các dịch vụ việc làm, nghề
nghiệp, chăm sóc trẻ em, tư vấn và y tế .
Các nhân viên tư vấn ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG UOW và chuyên viên hỗ trợ Sinh viên (SSA’s) ở mỗi khoa của
UOW hỗ trợ toàn diện cho các sinh viên quốc tế .
Chương trình Sinh viên Quốc tế (ISP) cung cấp các cơ hội cho các sinh viên quốc tế để kết nối các sinh viên
trong nước và sinh viên quốc tế với các thành viên của cộng đồng Wollongong. Các hoạt động giải trí , du lịch
được tổ chức thường xuyên. ISP cũng tổ chức các buổi gặp mặt và trò chuyện bằng tiếng Anh miễn phí trong
trường.
Trường Đại học Wollongong được xếp hạng nhất về mức độ hài lòng tổng thể trong nhóm các sinh viên đại học
của Úc trong “Báo cáo Sinh viên Đại học’ của Nhóm Nghiên cứu Sweeney Độc lập 2009. Sinh viên xếp hạng
trường đại học của mình dựa trên mức độ hài lòng và các cơ hội hoà nhập vào cuộc sống trong khuôn viên
trường.
Đưa đón sân bay và chỗ ăn ở
Đưa đón miễ n phí Sân bay
Từ Wollongong đến sân bay Quốc tế Sydney mất một tiếng lái xe vì vậy UOW bố trí dịch vụ đưa đón miễn phí
đến Wollongong dành cho các sinh viên UOW và TRƯỜNG CAO ĐẲNG UOW.
Chỗ ở
Các sinh viên có những lựa chọn sau về chỗ ở:
Ở tại nhà người dân địa phương – Sinh viên sống cùng một gia đình ngườ i địa phương trong một phòng đôi
hoặc phòng đơn.
Người bảo trợ có trách nhiệm giám hộ tài sản dành cho sinh viên dướ i 18 tuổ i.
Khu vực nhà ở do trường đại học quản lý – Có 9 ký túc xá đại học cung cấp chỗ ở có phục vụ hoặc không phục
vụ ăn uống.
Tất cả ký túc xá và phòng của trường đại học hoặc nằm trong khuôn viên hoặc kết nối vớ i khuôn viên thông
qua hệ thống xe bus miễ n phí.
Chỗ ở riêng– Cá c sinh viên có thể thuê mộ t căn nhà hoặ c căn hộ ở Wollongong theo hì nh thứ c riêng biệ t
hoặc ở chung với các sinh viên khác.
Thông tin bổ sung

Nhân viên đa ngôn ngữ của chúng tôi có thể cung cấp thêm thông tin cho bạn hoặc giới thiệu cho bạn đại diện
của trường đại học đã được chứng nhận ở đất nước của bạn hoặc ở Úc.
Hãy liên hệ với chúng tôi qua email uniadvice@uow.edu.au hoặc điện thoại số +61 2 4221 3218 (quốc tế hoặc
1300 367 869 (trong nước Úc).
Xem chi tiết thêm về Wollongong và cơ sở đào tạo tại
http://www.uow.edu.au/future/international/video/index.html
Ghé thăm trang điệ n tử của chúng tôi
www.uow.edu.au/future/international
Hoặc nếu cần thông tin cụ thể, xin mời truy cập trực tiếp các địa chỉ sau:
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC– có đầy đủ chi tiết các khoá học, cấu trúc
khoá học và môn học
http://www.uow.edu.au/handbook/ugcourses/index.html
http://www.uow.edu.au/handbook/pgcourses/index.html
MIỄN TÍN CHỈ
http://www.uow.edu.au/future/international/apply/credit/index.html
THẾ MẠNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
www.uow.edu.au/research/strengths
NGÀY CỦA KHOÁ HỌC UOW và SBS
www.uow.edu.au/future/international/apply/dates/
CAO ĐẲNG UOW
www.uowcollege.edu.au/key_dates#international_students
HỌC PHÍ UOW và SBS
www.uow.edu.au/future/international/apply/fees
CAO ĐẲNG UOW
www.uowcollege.edu.au/fees#international_students
HỌC BỔNG UOW và SBS
http://www.uow.edu.au/future/international/apply/scholarships/index.html

Cao đẳng UOW
http://www.uowcollege.edu.au/international_students/scholarships
CÁC YÊU CẦU NGÔN NGỮ TIẾNG ANH ĐỐI VỚI UOW
www.uow.edu.au/future/international/apply/english
SỔ TAY (tải xuống) UOW – SINH VIÊN ĐẠI HỌC và SAU ĐẠI HỌC
www.uow.edu.au/future/international/brochures
Trường Cao đẳng UOW
www.uowcollege.edu.au/course_brochures#international_students
CÁC MẪU ĐĂNG KÝ (tải xuống) UOW
www.uow.edu.au/future/international/apply/index.html
Cao đẳng UOW
www.uowcollege.edu.au/international_students/how_to_apply
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN UOW
apply.uow.edu.au
CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO NƯỚC NGOÀI CỦA UOW– Dubai, Singapore, Malaysia và Hong Kong
www.uow.edu.au/future/international/UOW099867.html
CHỖ Ở UOW
http://www.uow.edu.au/about/accommodation/index.html
Cao đẳng UOW
http://www.uowcollege.edu.au/student_life/accommodation
______________________________________________________________________
www.uow.edu.au/future/international/vietnam
Within Australia: 1300 367 869
International: +61 2 4221 3218
facebook.com/uowfuture

uniadvice@uow.edu.au

