
Hỗ trợ học thuật
Chương trình cố vấn cho sinh viên quốc tế  
(International Student Mentoring Program - ISMP)
Các tân sinh viên sẽ được hỗ trợ ổn định cuộc sống tại Sydney và tại UTS Insearch 
nhờ các cố vấn sinh viên (Mentor) là những bạn đồng môn đã có kinh nghiệm. Các 
cố vấn sinh viên sẽ hỗ trợ tư vấn tân sinh viên từ những vấn đề cơ bản nhất như đi 
siêu thị ở đâu, sử dụng phương tiện giao thông công cộng như thế nào hay giới thiệu 
những nơi ăn uống ngon – bổ - rẻ. Họ cũng có thể giúp đỡ những khi các bạn thấy lo 
lắng hoặc gặp khó khăn trong việc kết bạn mới.

Chuyên đề hỗ trợ sinh viên học tập thành công
Tại sự kiện Định hướng, UTS Insearch sẽ có các buổi chuyên đề về hỗ trợ sinh viên 
thành công trong học tập, giúp các bạn có khởi đầu thuận lợi cho quá trình học lâu dài. 
Qua những buổi này, sinh viên được học cách quản lý thời gian học tập để tận dụng 
tối đa các bài giảng, các giờ trợ giảng cũng như biết các sử dụng hệ thống hỗ trợ học 
tập.

Hỗ trợ học tập
Chúng tôi cung cấp cho sinh viên các buổi học hỗ trợ một-kèm-một miễn phí hàng 
tuần, giúp sinh viên chuẩn bị cho các bài kiểm tra và kì thi. Trung tâm HELPS tổ chức 
nhiều hoạt động như các nhóm nói tiếng Anh, các nhóm thảo luận về phim ngắn, các 
buổi hỗ trợ học tập cũng như hỗ trợ giảng dạy. 

Dịch vụ hỗ trợ sinh viên học tiếng Anh
Chúng tôi có đội ngũ nhiều nhân viên chuyên về ngôn ngữ Anh để hỗ trợ các sinh viên 
học tiếng Anh, bảo đảm rằng các bạn sẽ nhận được mọi sự giúp đỡ cần thiết. Các 
sinh viên học tiếng Anh còn được tiếp cận độc quyền trung tâm HELPS với nguồn tài 
nguyên phong phú về học tiếng Anh. 

Cố vấn học thuật 
Các cố vấn học thuật của chúng tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho sinh viên về vấn đề học 
tập, giúp các bạn đạt được yêu cầu đặt ra của khóa học. Họ cũng sẽ giúp đỡ sinh viên 
khi các bạn gặp phải những vấn đề khó khăn cá nhân làm ảnh hưởng đến việc học.  

Trợ giảng một-kèm-một
Chúng tôi còn mang lại cho sinh viên dịch vụ hỗ trợ học một-kèm-một với trợ giảng 
học thuật về các vấn đề toán học, viết bài và đọc hiểu yêu cầu bài kiểm tra. Sinh viên 
có thể đặt hẹn trực tuyến và mang theo bản nháp bài tập của mình đến để được tư 
vấn.

Hội thảo hỗ trợ học tập
Hàng tuần còn có các buổi hội thảo nhóm được tổ chức, hỗ trợ thêm cho sinh viên về 
cách lập kế hoạch học tập, quản lý thời gian, chuẩn bị bài tập và viết bài luận cuối kì.

Sinh viên hỗ trợ
Đối với các môn học khó hơn, chúng tôi có cả các sinh viên hỗ trợ ngay tại lớp. Vai trò 
của họ là đem lại những hỗ trợ bổ sung cần thiết các cho sinh viên ngay tại lớp học. 
Họ có thể giúp sinh viên hiểu rõ các thuật ngữ, hỗ trợ các bạn chuẩn bị cho các bài tập 
và hoạt động của lớp, qua đó giúp sinh viên tham gia học tập tại lớp tích cực hơn.

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.                     
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