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Tuyển sinh du học Úc 2016 cùng Đại học Southern Cross

Southern Cross là tên gọi của chòm sao xuất hiện trên bầu trời đêm của vùng Southern
Hemisphere, Adelaide và cũng là chòm sao xuất hiện trên lá cờ nước Úc. Là biểu tượng đáng tự
hào, đáng trân quý và có ý nghĩa trong lịch sử Úc châu với đặc trưng riêng. Và tên của chòm
sao này cũng là tên của 1 trong 37 ngôi trường công lập hàng đầu nước Úc – Đại học Southern
Cross (SCU).

Năm 2015, SCU vinh dự được tổ chức International Student Barometer ISB xếp hạng là trường
đại học số 1 xứ chuột túi cho những hỗ trợ và dịch vụ sinh viên toàn diện. Đây cũng là năm thứ
3 liên tiếp trường giành được danh hiệu này, cùng với năm 2013 và 2014. Trường cũng được
Times Higher Education World University Rankings 2015/16 xếp vào top 500 trường đại học tốt
nhất thế giới cho sinh viên theo học ở hầu hết các chuyên ngành khi du học Úc như Kinh doanh,
Điều dưỡng, Quản trị du lịch – nhà hàng khách sạn, Nghệ thuật, Giáo dục, Kỹ thuật, Luật… từ
bậc Cử nhân cho đến Thạc sỹ, Tiến sỹ.

Đại học Southern Cross – top 500 trường uy tín thế giới

Tuy mới thành lập từ năm 1994 nhưng đến nay, SCU đã đạt được một số thành tựu đáng
nể
- Top 500 trường đại học hàng đầu thế giới(theo Times Higher Education World
University Rankings 2015/16)
- Xếp 39 các trường đại học tốt nhất nước Úc (Theo University Reviews Australia 2014)
- Số 1 tại Úc về dịch vụ hỗ trợ sinh viên cho 3 năm liên tiếp (theo International Student
Barometer ISB 2015)
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- Xếp thứ 2 tại Úc cho kinh nghiệm dạy học và làm việc, top 5 khu vực về tư vấn sự nghiệp
và tổ chức khóa học
- Top 10 trường đại học có thành tích nghiên cứu xuất sắc nhất nước Úc (theo Excellence in
Research Australia)
- Chứng nhận 4 sao cho mức lương khởi điểm của sinh viên sau khi tốt nghiệp (Theo The
Australian 2012)
- Đánh giá 5 sao cho trường đại học nghiên cứu chuyên sâu theo tiêu chuẩn quốc tế
- Thu hút khoảng 16.000 sinh viên từ 80 quốc gia trên thế giới theo học, trong đó sinh viên
Việt Nam luôn đứng trong top 3 của khu vực châu Á
-

SCU chào đón sinh viên từ hơn 80 quốc gia trên thế giới

SCU tuyển sinh du học Úc kỳ tháng 7/2016 với nhiều chuyên ngành hấp dẫn cùng mức
học phí ưu đãi

Chương trình

Thời gian

Học phí/năm

Yêu cầu đầu vào

Cao đẳng
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Kinh doanh

2 năm

19.520 AUD

– Tốt nghiệp THPT

– IELTS 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5) ngoại trừ chuyên ngành Kinh doanh.

Viết văn sáng tạo

2 năm

Cử nhân

Kinh doanh, Quản trị du lịch khách sạn, Giáo dục, Môi trường, Luật, Điều dưỡng, Truyền thông…

3 – 4 năm

19.520 – 26.400 AUD
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– Tốt nghiệp THPT, ĐTB 7.5

– IELTS 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5) và cao hơn đối với một số chuyên ngành

Sau đại học

Chứng chỉ sau ĐH

0.5 – 1 năm

11.000 – 22.480 AUD

– Tốt nghiệp ĐH

– IELTS 6.0 – 6.5

Thạc sỹ

Khoa học, Kỹ thuật, Môi trường, Kinh doanh, Khoa học sức khỏe…
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1.5 – 2 năm

22.000 – 26.640 AUD

– Tốt nghiệp ĐH

– IELTS 6.0 – 6.5

Sinh viên sẽ được gì khi học tập tại SCU?
- Chương trình thực tập hữu ích cho sự nghiệp trong tương lai

Được The Good University Guide 2015 đánh giá 4 – 5 sao cho mức lương khởi điểm của sinh
viên cũng như kinh nghiệm học tập, điều đó đã chứng tỏ SCU có môi trường thật sự thuận lợi để
học viên có thể phát triển mọi kỹ năng của mình. Trong đó không thể không nhắc đến chương
trình thực tập rất cần thiết cho công việc và sự nghiệp trong tương lai.

Sinh viên tham gia chương trình thực tập có hưởng lương
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Tuyển sinh du học Úc – Hầu hết các khóa học của trường đều được lồng ghép chương trình
thực tập có hưởng lương. Tùy vào lĩnh vực bạn chọn học mà thời gian thực tập sẽ dao động từ
260 – 1.000 giờ. Ví dụ nếu bạn chọn học ngành Kinh doanh thì cùng chương trình học lý thuyết
sẽ là chương trình thực tập 260 giờ, với chương trình Điều dưỡng hayDu lịch – nhà hàng
khách sạn
thì số giờ thực
tập là 600 giờ. Trung bình mức lương mà bạn có thể nhận được là 17 AUD/giờ. Bạn có thể chọn
thực tập hoặc không. Tuy nhiên INEC khuyên bạn nên chọn chương trình thực tập thay vì chỉ
học lý thuyết để bồi dưỡng nhiều kỹ năng thiết yếu, ứng dụng kiến thức vào thực tế công việc để
tích lũy thêm kinh nghiệm quý báu. Đó cũng là cơ hội để bạn làm đẹp thêm CV của mình trong
mắt các nhà tuyển dụng.
- Chương trình trao đổi sinh viên từ năm thứ 2

Ngoài chương trình thực tập có hưởng lương (du học Úc vừa học vừa làm)tạo điều kiện cho học
viên có cơ hội tích lũy kinh nghiệm làm việc cũng như có thêm thu nhập thì
chương trình trao đổi sinh viên quốc tế
giúp bạn có thêm nhiều kinh nghiệm sống hữu ích. Chương trình áp dụng cho học viên năm 2
đến nhiều trường học, đơn vị đối tác của SCU trên toàn thế giới như Anh, Mỹ, Trung Quốc, Hàn
Quốc, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Na Uy, Áo, Thụy Điển, Tây Ban Nha. Thông qua
chương trình này bạn sẽ được rèn luyện khả năng tư duy, phát hiện vấn đề cũng như giao lưu
với nhiều học viên đến từ các quốc gia khác.

Vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại & Giáo Dục Quốc Tế Trường Phát– đại
diện tuyển sinh các trường ở Úc tại Việt Nam để được hỗ trợ tốt nhất
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