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Học Bổng
Liên Thông từ
UTS:INSEARCH
vào UTS là gì?
Mỗi năm UTS dành tặng một
Học Bổng cho bốn sinh viên
quốc tế đạt được thành tích xuất
sắc trong quá trình học tập tại
UTS:INSEARCH.

CHI TIẾT VỀ HỌC BỔNG
Người chiến thắng sẽ nhận
được gì?
UTS sẽ tài trợ 50% tiền học phí trong suốt
thời gian của khóa học cử nhân đại học của
họ tại UTS.

Có bao nhiêu học bổng được
trao tặng mỗi năm?
Có 4 sinh viên sẽ được trao tặng học bổng
này theo các ngày nhập học tại UTS, hai
sinh viên vào kỳ nhập học Mùa Thu và hai
sinh viên vào kỳ nhập học Mùa Xuân.

Người chiến thắng được lựa
chọn như thế nào?
Học bổng sẽ được trao tặng dựa trên cơ sở
thành tích học tập và phẩm chất cá nhân và
người chiến thắng sẽ được bình chọn bởi
hội đồng bao gồm các thành viên của cộng
đồng UTS.

Điều kiện

Bạn muốn nộp đơn?

Bạn phải:

Một phần của quá trình xét tuyển bạn sẽ
được yêu cầu để chuẩn bị một bài viết đề
cập các yếu tố sau:

• là sinh viên quốc tế (không mang quốc tịch
Australia, quốc tịch New Zealand hoặc là
thường trú nhân Australia);

1.

Động lực của bạn để thành công trong
chương trình cử nhân đại học và nghề
nghiệp bạn muốn theo đuổi. Bạn muốn chiếc
bằng cử nhân sẽ đưa bạn tới đâu trên con
đường sự nghiệp?

2.

• bắt đầu chương trình học cử nhân đại
học tại UTS trong kỳ nhập học đã có
ngay sau khi hoàn tất khóa cao đẳng
UTS:INSEARCH; và

Bạn đã sử dụng những điểm mạnh và kỹ
năng của mình như thế nào để đạt được
thành tích học tập hoặc cá nhân.

3.

• Bạn có thể nộp đơn bằng cách sử dụng
đơn xin Học Bổng trực tuyến UTS.

Bạn dự định sẽ sử dụng chiếc bằng cử nhân
của mình như thế nào để đóng góp vào cộng
đồng trong quá trình học tập và sau khi tốt
nghiệp.

4.

Học bổng này có thể hỗ trợ bạn trong việc
học tập và cho phép bạn hoàn thành tốt
chương trình cử nhân của mình như thế nào.

• đã hoàn tất hoặc đang hoàn tất một
chương trình cao đẳng tại UTS:INSEARCH
ở Sydney, Australia; và có điểm tổng kết
trung bình là credit trở lên trong bằng Cao
Đẳng;
• đáp ứng tiêu chuẩn nhập học UTS cho
khóa cử nhân đại học đã lựa chọn tại UTS;

Để chuẩn bị cho bài viết của mình bạn có thể
đọc các câu hỏi xét duyệt học bổng tại đây.
Học Bổng Liên Thông từ UTS:INSEARCH vào UTS được trao tặng bởi UTS.
Đơn xét duyệt sẽ được chấp nhận vào thứ Tư, 01/10/2014 – đến Chủ Nhật 01/02/2015.

Để nộp đơn bấm vào đây
Đơn xét duyệt sẽ đóng vào nửa đêm ngày Chủ Nhật 01/02/2015.
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Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn INSEARCH là một chi nhánh trực thuộc Đại Học Công Nghệ Sydney (UTS) và là nhà cung cấp dịch vụ giáo dục bậc đại học
tư nhân các chương trình chuyển tiếp lên đại học UTS.

