
Tại sao nên du học ở Úc
Úc là điểm đến học tập ngày một phổ biến của sinh viên quốc tế đến từ khắp nơi trên 
thế giới. Đối với nhiều sinh viên, Úc thậm chí còn là điểm đến tuyệt vời hơn so với các 
lựa chọn quen thuộc khác như Anh hay Mỹ. 

Thân thiện và đa văn hóa
Nước Úc có các nhà cung cấp giáo dục chất lượng cao theo chuẩn ESOS được đặc 
biệt thiết kế dành cho sinh viên quốc tế. Số lượng sinh viên quốc tế học tại Úc rất cao so 
với Mỹ - với tỉ lệ khoảng 24% so với 3% tại Mỹ. Úc còn được biết đến là đất nước thân 
thiện và đa văn hóa với dân số đến từ gần 200 quốc gia cùng các thành phố an toàn và 
sạch đẹp với tỷ lệ tội phạm thấp. 

Phong cách sống tuyệt vời
Đời sống và chất lượng cuộc sống tại Úc được xếp vào hàng tốt nhất trên thế giới. Rất 
nhiều thành phố thủ phủ của Úc thường xuyên được đánh giá là một trong những thành 
phố “đáng sống” nhất. Năm 2018, theo kết quả khảo sát “The Global Liveability Survey” 
của tổ chức Economist Intelligence Unit, đã có 3 thành phố của Úc nằm trong top 10 
thành phố đáng sống nhất hành tinh. Cụ thể là Melbourne, Sydney và Adelaide lần lượt 
được xếp hạng 2, 5 và 10 – điều mà không thành phố nào ở Mỹ hay Anh đạt được. Thời 
tiết tuyệt vời cũng là yếu tố quan trọng khiến sinh viên quyết định theo học tại Úc. Tại 
Sydney, trung bình mỗi năm người dân được tận hưởng đến 300 ngày nắng ấm!

Giá trị tương xứng học phí
Các chương trình giáo dục của Úc mang lại giá trị tuyệt vời so với số tiền bỏ ra. Các 
khóa học của Úc thường ngắn hơn so với lựa chọn tương tự tại các nước khác, đặc biệt 
là Mỹ. Phần lớn các chương trình cử nhân Úc có thể được hoàn thành trong ba năm 
hoặc thậm chí ngắn hơn nếu cơ sở giáo dục hoạt động theo hệ thống ba học kỳ. Điều 
này có nghĩa rằng sinh viên có thể tiết kiệm được hẳn một năm học phí nếu học tập tại 
Úc thay vì tại Mỹ hay Anh.  

Tỉ lệ việc làm cao và quyền làm việc
Với nền kinh tế lớn mạnh và tỉ lệ việc làm cao ở Úc, các sinh viên quốc tế mong muốn đi 
làm hoàn toàn có thể dễ dàng tìm được công việc cho mình. Sinh viên quốc tế cũng có 
quyền đi làm trong thời gian học tập tại Úc - cả trong lúc đi học và vào các kỳ nghỉ của 
trường. Theo Bộ Nội vụ Úc, một khi các khóa học của sinh viên bắt đầu, các bạn được 
phép làm việc tối đa 40 giờ mỗi hai tuần khi các khóa học đang diễn ra, và không giới 
hạn giờ khi các khóa học kết thúc. Úc cũng tự hào về quyền làm việc cho sinh viên sau 
khi hoàn tất chương trình học, điều mà các quốc gia khác không có. Điều này mang lại 
cơ hội cho sinh viên tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp quốc tế của họ tại Úc.

Vị trí
Nhờ vào vị trí gần và múi giờ tương tự như châu Á, Úc đang ngày một trở thành điểm 
đến du học yêu thích của các học sinh Việt Nam.
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