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Sinh viên Kinh Doanh UTS Insearch

CHỌN TRONG SỐ
•  Chương trình tiếng Anh

•  UTS Foundation Studies

•  Chương trình Cao đẳng:

•  Kinh doanh
•  Truyền thông
•  Thiết kế & Kiến trúc
•  Kỹ sư
•  Công nghệ Thông tin
•  Khoa học

*với điều kiện sinh viên học thành công chương trình cao đẳng, không bị trượt quá hai môn.

Chuẩn bị để học tập thành công ở 
bậc đại học và hơn thế nữa với  
UTS Insearch.
Chúng tôi cung cấp các chương trình tiếng Anh, Khóa Dự 
bị UTS và các chương trình cao đẳng liên thông được biên 
soạn để phát triển sự tự tin và kỹ năng học tập của bạn. 

      Đảm bảo đầu vào UTS khi bạn hoàn tất thành  
    công chương trình cao đẳng liên thông*.

      Được nhận thẳng vào năm thứ hai UTS  
    tùy khóa học bạn chọn.

      Hỗ trợ nhiều. Lớp học nhỏ. Các dịch vụ hỗ  
    trợ được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của  
    từng học sinh.

      Công nghệ và cơ sở vật chất tân tiến nhất  
    bao gồm Trung tâm Anh ngữ, các giảng đường  
    và phòng học công nghệ cao.

      Chương trình Lãnh Đạo của chúng tôi đem lại cơ  
    hội đặc biệt để sinh viên có thể học thêm những  
    kỹ năng việc làm.



Notes

Liên thông – 
con đường để 
bạn đến UTS
Chương trình nào phù hợp với bạn?
Chương trình Tiếng Anh
Các chương trình tiếng Anh của 
chúng tôi mang đến cho bạn tiếng 
Anh và kỹ năng đọc viết học thuật 
cần thiết để nhập học trường đại học 
nói tiếng Anh. 
Chọn từ các chương trình khác 
nhau cho hợp với trình độ kỹ năng 
của bạn: Tiếng Anh Học thuật cho 
chương trình Dự bị Đại học, Cao 
đẳng hoặc Cử nhân.

UTS Foundation Studies
Chương trình Dự bị của chúng 
tôi được thiết kế cho du học sinh 
tốt nghiệp Lớp 11 trung học và 
cung cấp liên thông để được theo 
học chương trình cao đẳng UTS 
Insearch hoặc, đối với sinh viên 
thành công, được nhập học năm thứ 
nhất bất kỳ chương trình đào tạo cử 
nhân nào của UTS.
UTS Foundation Studies do UTS 
Insearch thay mặt UTS cung cấp 
và thực hiện dành riêng cho du học 
sinh, vì vậy bạn sẽ có các đồng bạn 
xung quanh và phát triển mạng lưới 
hỗ trợ mạnh mẽ.

Chương trình Cao đẳng
Văn bằng cao đẳng của chúng tôi là 
lý tưởng nếu bạn không đạt yêu cầu 
về học lực hay tiếng Anh để được 
nhập học thẳng chương trình đào 
tạo cử nhân UTS.
Văn bằng cao đẳng được giảng dạy 
ở tốc độ phù hợp với bạn và bạn có 
thể chọn chương trình Tiêu chuẩn 
hoặc Rút ngắn, hoặc bạn có thể vừa 
học tập vừa học tiếng Anh và đi theo 
liên thông Kéo dài.

*Bạn chỉ phải theo học chương trình tiếng Anh Học thuật UTS Insearch nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu tiếng Anh đầu vào.
^Điểm mà bạn nhập học chương trình đào tạo cử nhân UTS của bạn sẽ phụ thuộc vào chuyên ngành của bạn và không bị rớt hơn hai môn. Không phải tất cả các chuyên ngành sẽ nhận bạn 
vào năm thứ hai. Vui lòng xem trang hướng dẫn của từng khóa học cụ thể trên website để biết thêm chi tiết số điểm tín chỉ.
#Liên thông này chỉ dành cho bạn nếu bạn đạt được Điểm Thứ hạng Trung bình (GPA) cần thiết.
**Hoàn tất thành công AE5 là đạt các yêu cầu Tuyển sinh tiếng Anh hầu hết chương trình đào tạo cử nhân và sau đại học UTS đòi hỏi. Để biết chi tiết về các yêu cầu đầu vào tiếng Anh của 
UTS, vui lòng tham khảo trang riêng của các phân khoa trên trang web của UTS.

Chương trình đào 
tạo cử nhân UTS
Năm 1 hoặc Năm 2^

Liên thông  
03

Tiếng Anh Học thuật 
(nếu cần)*

Cao đẳng
8, 12 hoặc 16 tháng

Tiếng Anh Học thuật 
(nếu cần)*

Liên thông  
02

UTS  
Foundation Studies
8 hoặc 12 tháng

Cao đẳng
8, 12 hoặc 16 tháng

Chương trình đào 
tạo cử nhân UTS
Năm 1 hoặc Năm 2^

Liên thông  
01

Tiếng Anh Học thuật 
(nếu cần)*

Chương trình đào 
tạo cử nhân UTS
Năm 1#

UTS  
Foundation Studies
8 hoặc 12 tháng

Chương trình đào  
tạo cử nhân hay 
sau đại học UTS**

Liên thông  
04

Tiếng Anh Học thuật 
(nếu cần)*

Trung học 
(Lớp 12 hoặc  
tương đương)  

Trung học 
(Lớp 11 hoặc  
tương đương) 

Trung học 
(Lớp 11 hoặc  
tương đương) 

Trung học 
(Lớp 12 hoặc  
tương đương) 

Học Bổng Lơi Thế Lãnh Đạo
Mở khoá tiềm năng lãnh đạo của bạn với gói học 
bổng trị giá A$7000 của chúng tôi.
Vui lòng tham khảo tại  
insearch.edu.au/leadership-advantage



Yêu cầu đầu vào

Yêu cầu học thuật

UTS Foundation Studies

Kéo dài 
(3 học kỳ – 12 tháng)

UTS Foundation Studies

Tiêu chuẩn 
(2 học kỳ – 8 tháng)

Các khóa học Văn bằng Cao đẳng  
UTS Insearch
Kéo dài (4 học kỳ – 16 tháng) 
Tiêu chuẩn (3 học kỳ – 12 tháng) 
Rút ngắn (2 học kỳ – 8 tháng)

Hoàn tất thành công Lớp 11  
với điểm trung bình 6,0

Hoàn tất thành công Lớp 11  
với điểm trung bình 6,5 

Hoàn tất thành công Lớp 12  
với điểm trung bình 6,7

UTS Foundation Studies

UTS Insearch các khóa học văn bằng cao đẳng

Yêu cầu tiếng Anh

Văn bằng Cao đẳng Kéo dài 
(4 Học kỳ − 16 tháng)

Văn bằng Cao đẳng Tiêu chuẩn   
(3 Học kỳ− 12 tháng)

Văn bằng Cao đẳng Rút ngắn  
(2 Học kỳ − 8 tháng)

IELTS (Học thuật) 5,5 tổng thể và tối thiểu  
5,0 đối với tất cả các kỹ năng

6,0 tổng thể với 6,0 về kỹ năng viết 6,0 tổng thể với 6,0 về kỹ năng viết

TOEFL-PB 525 TWE 4,0 550 TWE 4,5 550 TWE 4,5

TOEFL-CB 197 TWE 4,0 213 TWE 4,5 213 TWE 4,5

TOFEL- iBT 71 với 16 về kỹ năng viết 80 với 21 về kỹ năng viết 80 với 21 về kỹ năng viết

UTS Insearch English Hoàn thành khóa AE3 Hoàn thành khóa AE4 Hoàn thành khóa AE4

Pearson Test of English 
PTE (Học thuật)

Tổng thể 46, với tối thiểu 38 về kỹ 
năng nói, nghe, đọc và viết

Tổng thể 54, với tối thiểu 54 về kỹ 
năng nói, nghe, đọc và viết

Tổng thể 54, với tối thiểu 54 về kỹ 
năng nói, nghe, đọc và viết

Kéo dài (3 Học kỳ − 12 tháng) Tiêu chuẩn (2 Học kỳ − 8 tháng)

IELTS (Học thuật) 5,5 tổng thể với kỹ năng viết tối thiểu 5,0 5,5 tổng thể với tối thiểu 5,0 đối với tất cả các kỹ năng

TOEFL-PB 525 TWE 4,0 525 TWE 4,0

TOEFL-CB 197 TWE 4,0 197 TWE 4,0

TOFEL- iBT 71 với 16 về kỹ năng viết 71 với 16 về kỹ năng viết

UTS Insearch English Hoàn thành khóa AE3 Hoàn thành khóa AE3

Pearson Test of English 
PTE (Học thuật)

Tổng thể 46, với tối thiểu 38 về kỹ năng viết Tổng thể 46, với tối thiểu 38 về kỹ năng nói, nghe,  
đọc và viết

Khóa học Loại Phí

Khóa học  
tiếng Anh  
UTS Insearch

Tiếng Anh tổng quát (GE)
Tiếng Anh Học thuật (AE)

540 đô-la Úc mỗi tuần
540 đô-la Úc mỗi tuần

UTS Foundation 
Studies

Tiêu chuẩn (2 học kỳ - 8 tháng)
Kéo dài (3 học kỳ - 12 tháng)

26,500 đô-la Úc
38,000 đô-la Úc

Chương trình 
Văn bằng Cao 
đẳng UTS 
Insearch

Rút ngắn (2 học kỳ - 8 tháng)
Tiêu chuẩn (3 học kỳ - 12 tháng)
Kéo dài  (4 học kỳ - 16 tháng)

32,000 đô-la Úc
32,000 đô-la Úc
39,000 đô-la Úc

Học phí Năm 2019 Phí xét duyệt: Phí xét duyệt đối với du học sinh là 250 đô-la một khi  
du học sinh nộp đơn với UTS Insearch lần đầu tiên và không được 
hoàn lại.
Bị rớt môn học: Phí được tính là không bị rớt môn học nào. Bất kỳ  
môn học nào cần phải học lại lần thứ hai sẽ phải đóng phí môn học này.
Giảm giá Gói UTS Insearch: Gói Học thuật UTS Insearch bao gồm 
Chương trình Dự bị UTS và khóa học văn bằng cao đẳng UTS Insearch 
nhưng cũng có thể bao gồm khóa học tiếng Anh sơ bộ. Sinh viên theo 
học chương trình học trọn gói UTS Insearch sẽ được giảm 5% tổng học 
phí học tiếng Anh và cũng được giảm 5% phí khóa học văn bằng cao 
đẳng khi đăng kí chung với Chương trình Dự bị UTS. Xem thông tin chi  
tiết tại trang web.
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Information correct at time of printing July 2019.

UTS Insearch CRICOS provider code: 00859D   I   UTS CRICOS provider code: 00099F   
Insearch Limited (UTS Insearch) is a controlled entity of the University of Technology 
Sydney (UTS), and a registered private higher education provider of pathways to UTS.    
UTS Foundation Studies CRICOS course code: 2 Semesters (Standard) CRICOS course 
code: 082432G | UTS course code: C30019   I   3 Semesters (Extended) CRICOS course 
code: 082433G | UTS course code: C30020   I   UTS Foundation Studies is a UTS course, 
delivered by Insearch Limited (UTS Insearch), on behalf of UTS. The UTS Foundation 
Studies program meets the requirements for Foundation Programs which have been 
registered on CRICOS for delivery in Australia providing academic preparation for entry 
into first year undergraduate study to overseas students.

Bảng Xếp Hạng Các Chuyên Ngành Của Các 
Trường Đại Học Trên Thế Giới năm 2019

Nhóm ngành 
Top 50

Nhóm ngành 
Top 50-100

Nhóm ngành 
Top 50-100

10
chuyên ngành  
Điều Dưỡng

•  Kế Toán và Tài Chính
•  Kiến Trúc
•  Truyền Thông và Nghiên Cứu Truyền Thông
•  Khoa Học Máy Tính và Hệ Thống Thông Tin

•  Kỹ Sư - Dân Dụng và Cấu Trúc
•  Kỹ Sư - Điện và Điện điện tử
•  Luật và Nghiên Cứu Pháp Lý

•  Kinh Doanh & Nghiên Cứu Quản Lý
•  Kinh Tế Học và Kinh Tế Lượng
•  Giáo Dục và Đào Tạo
•  Kỹ Sư và Công Nghệ

•  Nghiên Cứu Môi Trường
•  Toán Học
•  Khoa Học Xã Hội và Quản Lý
•  Thống Kê và Nghiên Cứu Sản Xuất

23
chuyên ngành  
Nghệ Thuật và 

Thiết Kế

24
chuyên ngành  
liên quan đến 

Thể Thao

36
chuyên ngành  

Thư Viện & Quản 
Lý Thông Tin

Số

tại Australia trong nhóm những Đại 
học dưới 50 tuổi trên Bảng xếp 
hạng QS World University Ranking, 
Top 50 trường dưới 50 tuổi 2020

1
Số

trên thế giới cho tỷ lệ có việc làm 
ngay sau tốt nghiệp trong Bảng 
Xếp Hạng Tỷ Lệ Việc Làm Sau 
Tốt Nghiệp QS năm 2019

64

Số

tại Australia trong nhóm những 
trường đại học dưới 50 tuổi Bảng 
Xếp Hạng Những Trường Đại Học 
Trẻ Times Higher Education năm 
2019

1
Nhóm

đại học hàng đầu thế giới trong 
Bảng Xếp Hạng Times Higher 
Education, năm 2019

200

Số

trên thế giới trong nhóm những trường 
đại học dưới 50 tuổi trong Bảng Xếp 
Hạng Các Trường Đại Học Thế Giới  
QS® 50 trường đại học hàng đầu dưới 
50 tuổi, năm 2020

11
Số

trên thế giới trong nhóm Đại học 
dưới 50 tuổi trên Bảng xếp hạng 
Những Trường Đại học trẻ Times 
Higher Education 2019 

13
Số

trên thế giới trong Bảng Xếp Hạng 
Các Trường Đại Học  
Thế Giới QS® năm 2020

140
cho sự xuất sắc trong 7 hạng mục 
Bảng Xếp Hạng Sao Các Trường 
Đại Học QS™ năm 2018-2021

Xếp hạng 5 sao 

ThứThứThứThứ

Thứ hạng của UTS


