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Chào mừng 
bạn đến Sydney
Hãy mở rộng chân trời của mình ở ngay trung 
tâm Sydney bằng một nền học vấn toàn cầu 

Một trong những thành phố tuyệt vời 
nhất trên thế giới# dành cho sinh viên 
Bạn sẽ ở ngay trung tâm Sydney chung quanh là 
một số công ty lớn nhất, thành công nhất và sáng 
tạo nhất thế giới, đem lại cho sinh viên tốt nghiệp 
hàng trăm cơ hội việc làm.

Thành phố an toàn và thân thiện
Sydney, thành phố nổi tiếng an toàn và thân thiện là 
một trong những lý do tại sao 35.000 du học sinh* 
chọn thành phố này làm quê hương thứ hai của 
mình. Hãy tận hưởng cộng đồng đa văn hóa và bầu 
không khí thân thiện của thành phố toàn cầu này.

Khám phá những kỳ quan thiên nhiên 
tại Sydney
Khi không bận học tập bạn có rất nhiều điều để xem 
và làm như thăm thú các bãi biển đẹp và khám phá 
các lâm viên quốc gia gần đó. Bạn có thể khám phá 
thành phố này một cách an toàn bằng mạng lưới 
giao thông công cộng tuyệt hảo.
*Thành phố Sydney Cuộc khảo sát du học sinh năm 2016 
#cityofsydney.nsw.gov.au 

88%
du học sinh sẽ giới thiệu 
Sydney là nơi để học tập#

#Thành phố Sydney Cuộc khảo sát du học sinh 
năm 2016
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Trường Đại học
Công nghệ Sydney (UTS)
University of Technology Sydney (UTS)
UTS cung cấp một nền học vấn quốc tế, sáng tạo và ứng dụng thực tế ngay 
tại trung tâm thành phố toàn cầu Sydney.

Tại sao chọn UTS?
UTS có cách tiếp cận toàn cầu chủ yếu mang tính đổi 
mới đối với giáo dục. UTS là trường đại học của thế giới 
thực tế. Tất cả các khóa học của chúng tôi đều theo sát 
với nhu cầu của doanh nghiệp, vì vậy những gì bạn học 
được sẽ chuẩn bị bạn cho sự nghiệp tương lai của mình.

Học sở của tương lai
UTS đã đầu tư 1,3 tỷ đô-la để tạo ra học sở năng động 
và kết nối tương lai với các tòa nhà đoạt giải thưởng, các 
cơ sở tân kỳ và thiết kế bền vững

Giáo dục theo hướng thực hành
UTS cam kết học tập đi đôi với thực hành thực tế. Các 
dự án chuyên ngành, các nghiên cứu theo nhóm và giải 
quyết tình huống thực tế là yếu tố chính của cách tiếp 
cận dựa trên thực hành này, mang lại cho bạn những kỹ 
năng mà bạn cần có để gây ấn tượng đối với các nhà 
tuyển dụng tương lai. 

Sinh viên của chúng tôi được ưu tiên 
hàng đầu
UTS cung cấp các dịch vụ hỗ trợ bao gồm: hỗ trợ tiếng 
Anh; hỗ trợ học tập; phát triển sự nghiệp; dịch vụ y tế 
và tư vấn bảo mật; các tổ chức và cơ sở thể thao; mạng 
lưới đồng bạn và cơ hội đồng bạn hỗ trợ; và hỗ trợ nhà ở.

Các mối liên kết có giá trị
Tất cả các phân khoa của UTS đều do các ban tư vấn 
ngành lãnh đạo và nội dung khóa học được soạn thảo 
với sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác doanh nghiệp. 
Nhiều khóa học cũng được công nhận bởi các hiệp hội 
chuyên môn, vì vậy khi bạn tốt nghiệp, bằng cấp của bạn 
sẽ được công nhận trên toàn lĩnh vực bạn đã chọn. 

Nghiên cứu có giá trị
UTS ngày càng nổi tiếng về công trình nghiên cứu tập 
trung vào tương lai trong các lĩnh vực đang xuất hiện, 
tập trung vào năm lĩnh vực chủ đề: y tế, khoa học dữ 
liệu, tính bền vững, công việc tương lai và ngành công 
nghiệp và tương lai xã hội. 

Không chỉ là công việc
Dịch vụ Nghề nghiệp UTS tư vấn nghề nghiệp miễn phí, 
rà soát bản sơ yếu lý lịch và các hội thảo việc làm - tất 
cả đều nhằm mục đích gia tăng triển vọng việc làm của 
bạn. Bạn cũng có thể truy cập các bảng thông cáo việc 
làm sinh viên, các hội chợ ngành nghề và các mạng lưới 
cựu du học sinh.

“Tôi thích vì tôi làm 
việc cho công ty mà 
sứ mệnh của công 
ty này là để giúp 
thế giới xích lại gần 
nhau hơn nữa.”

Maria Margarita
Maldonado
Bogota, Colombia 

Nhân viên Quản lý Tiếp thị tại 
Facebook cho Colombia và Peru

Cử nhân Kinh doanh UTS4



Thứ hạng của
UTS

QS World University Subject Rankings 2018

50 môn học hàng đầu 51-100 môn học hàng đầu 
Kế toán và Tài chính
Kinh doanh 
Truyền thông 
Khoa học máy tính 
Sư phạm 

101 - 150 môn học hàng đầu
Kiến trúc
Kỹ sư dân dụng
Kinh tế
Kỹ sư điện
Khoa học môi trường
Thống kê

28th

40th

7th Điều dưỡng đứng hạng  

Nghệ thuật và Thiết kế 
đứng hạng 

Luật đứng hạng 

Số

tại Úc đối với 
các trường đại học dưới 
50 tuổi theo đánh giá 
Times Higher Education 
Young University 
Rankings, 2016–2018

1 Số

trên thế giới 
đối với các trường đại học 
dưới 50 tuổi trong 
QS World University 
Rankings® Top 50  
under 50, 2016–2018

8Số

tại Úc đối với 
các trường đại học dưới 
50 tuổi trong 
QS World University 
Rankings® Top 50 
under 50, 2016–2018

1
Top

các trường đại học hàng 
đầu trên thế giới trong QS 
Employability Rankings, 
2018

100
trong international QS  
Stars University Ratings™ 
2014-2018

Thứ hạng  
Năm Sao
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Lý do nên chọn 
UTS Insearch

90%
sinh viên tốt nghiệp văn bằng 
cao đẳng của chúng tôi 
hoàn tất thành công và 
hội đủ điều kiện để nhập học 
chương trình cử nhân UTS^

Mỗi năm, hơn

*Dựa trên tỉ lệ thành công văn bằng cao đẳng của bạn, không bị rớt hơn hai môn học

^UTS Insearch báo cáo theo dõi liên thông  
năm 2017.

Đảm bảo được nhập học UTS
Học văn bằng cao đẳng UTS Insearch và khi hoàn thành 
khóa học, bạn sẽ được nhận vào chương trình đào tạo cử 
nhân UTS tương ứng*.

Hỗ trợ nhiều. Lớp học nhỏ
Tận hưởng các dịch vụ hỗ trợ tự do tiếp cận dành cho tất cả 
sinh viên UTS Insearch, bao gồm Chương trình Hỗ trợ Học 
tập của chúng tôi, dạy kèm từng người, các cuộc hội thảo 
kỹ năng học tập, và cố vấn học tập toàn thời gian.

Một phần của UTS
Các khóa học văn bằng cao đẳng của chúng tôi được thiết 
kế cùng với UTS. Điều này có nghĩa là kết quả giáo dục của 
sinh viên văn bằng cao đẳng tương đương với sinh viên 
năm thứ nhất theo học chương trình đào tạo cử nhân UTS.

Công nghệ và tiện nghi mới nhất
Bạn sẽ được sử dụng các giảng đường và lớp học công 
nghệ cao, một Trung tâm Học tiếng Anh và phòng máy tính 
được đặc biệt xây dựng theo mục đích. Là sinh viên học 
thuật, bạn sẽ được sử dụng các phương tiện của UTS bao 
gồm thư viện tầm cỡ thế giới.

Đi đầu
Chương trình Lãnh đạo của chúng tôi, trị giá 2.000 đô-la Úc, 
cấp cho các du học sinh hàng đầu và tập trung phát triển các 
kỹ năng cần thiết cho nơi làm việc tại Úc. Chương trình này 
bao gồm một chỗ làm việc tập sự 6 tuần lễ.

Cách học tốt hơn
Bạn sẽ học các kỹ năng học tập cả đời chứ không chỉ 
những môn học trong khóa học. Điều này chuẩn bị cho 
bạn tiến triển và thích ứng với những thách thức và cơ hội 
không chỉ cho ngày hôm nay mà còn trong tương lai.
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Liên thông — 
con đường để bạn đến UTS

*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 10 của cuốn hướng dẫn này và trên website để biết chi tiết thông tin 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 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.

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) 
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Chương trình
tiếng Anh

General English (GE) 
Tiếng Anh Tổng quát
MÃ CRICOS: 032422B

Chương trình này tập trung vào kỹ năng nghe và nói mà bạn 
sẽ cần cho việc học tập.
Thời gian: 100 giờ trong 5 tuần cho mỗi cấp độ

Academic English (AE1 — AE3) 
Tiếng Anh Học thuật
MÃ CRICOS: 032410F

Chương trình này chuẩn bị để bạn nhập học Chương trình Dự 
bị UTS và chương trình Văn bằng Cao đẳng Kéo dài  
UTS Insearch.
Thời gian: 200 giờ trong 10 tuần lễ mỗi cấp độ

Academic English (AE4) 
Tiếng Anh Học thuật
MÃ CRICOS: 032410F

Chương trình này chuẩn bị để bạn nhập học chương trình 
văn bằng cao đẳng UTS Insearch Thông thường hoặc Rút 
ngắn.
Thời gian: 200 giờ trong 10 tuần lễ

Academic English (AE5) 
Tiếng Anh Học thuật
MÃ CRICOS: 032410F

Phát triển sự tự tin và kỹ năng bạn cần để chuẩn bị cho 
bạn học tập thành công ở bậc đại học, trong sự nghiệp 
của bạn và hơn thế nữa.
Thời gian: 200 giờ trong10 tuần lễ

Học tiếng Anh với UTS Insearch có nghĩa là bạn sẽ học tiếng Anh với một trong những cơ sở giảng dạy ngôn ngữ hàng đầu 
tại Úc với hơn 25 năm kinh nghiệm giảng dạy các chương trình tiếng Anh chất lượng cho du học sinh.

Thời gian bạn phải theo học chương trình học tiếng Anh trong bao lâu sẽ tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh của bạn khi nhập 
học và liên thông bạn đã dự định.

Các yêu cầu đầu vào Cấp độ Các đề tài học tập Học tập thêm nữa 

AE1
•   Thế giới của chúng ta

•   Lối sống
Lên cấp độ  AE2

AE2
•   Con người

•   Xã hội
Lên cấp độ AE3

AE3
•   Kinh doanh

•   Thế giới toàn cầu hoá

Nhập học thẳng:
•  UTS Foundation Studies

•   Văn bằng cao đẳng Kéo dài 
UTS Insearch

HOẶC
Lên cấp độ AE4

AE4 •   Xã hội Internet

•   Các thành phố

Nhập học thẳng:
•  UTS Insearch Accelerated  or 

Standard diploma

HOẶC

Lên cấp độ AE5

AE5
•   Các Tổ chức

•   Lãnh đạo trong Thế  
    giới Toàn cầu hoá

Nhập học thẳng: 

•  Chương trình đào tạo cử 
nhân UTS

•  Chương trình sau đại học

IELTS TOEFL iBT PTE
Tổng thể 4.0 25 22
Viết ≥ - - 22
Tất cả các 
kỹ năng ≥

3.5 - -

IELTS TOEFL iBT PTE
Tổng thể 4.5 35 32
Viết ≥ - - -
Tất cả các 
kỹ năng ≥

4.0 7 22

IELTS TOEFL iBT PTE
Tổng thể 5.0 45 38
Viết ≥ - - -
Tất cả các 
kỹ năng ≥

4.5 9 32

IELTS TOEFL iBT PTE
Tổng thể 5.5 55 46
Viết ≥ - - -
Tất cả các 
kỹ năng ≥

5.0 12 38

IELTS TOEFL iBT PTE
Tổng thể 6.0 75 54
Viết ≥ 5.5 18 46
Tất cả các 
kỹ năng ≥

5.0 12 38
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UTS Foundation 
Studies
Thời gian bạn theo học UTS Foundation Studies sẽ phụ thuộc vào trình độ học 
vấn của bạn. 
Xin vui lòng xem Các yêu cầu Đầu vào về Học lực ở trang 15-18 để biết chi tiết.

Các chương trình UTS bạn có thể học sau khi hoàn thành UTS Foundation Studies:
 • Kiến trúc
 • Kinh doanh
 • Truyền thông
 • Trí tuệ Sáng tạo và Đổi mới
 • Thiết kế
 • Giáo dục

 • Kỹ thuật Công trình
 • Công nghệ thông tin
 • Nghiên cứu Quốc tế
 • Luật
 • Điều dưỡng
 • Khoa học

Standard – Tiêu chuẩn (2 học kỳ  –  8 tháng)
Khi bạn chọn chương trình Tiêu chuẩn, bạn sẽ học các kỹ 
năng chuẩn bị cho bạn học tập ở bậc đại học.
Chương trình này đem lại cho bạn các liên thông đến văn 
bằng cao đẳng của trường chúng tôi hoặc, đối với sinh viên 
thành công, được nhập học năm thứ nhất bất kỳ chương 
trình đào tạo cử nhân nào tại UTS.

Extended – Kéo dài (3 học kỳ  –  12 tháng)
Khi chọn Chương trình Kéo dài, bạn chọn để có thêm thời gian 
phát triển các kỹ năng bạn cần, làm quen với nếp sinh hoạt 
trong cộng đồng sinh viên và hòa đồng. Chương trình này đem 
lại cho bạn các liên thông đến văn bằng cao đẳng của trường 
chúng tôi hoặc, đối với sinh viên thành công, được nhập học 
năm thứ nhất BẤT KỲ chương trình đào tạo cử nhân nào tại 
UTS.

Các môn học của UTS Foundation Studies 

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3
Chương trình 
Tiêu chuẩn

Tổng số môn học:

8 môn học xếp 
hạng – 4 mỗi học kỳ

2 môn học hỗ trợ 
học tập ở bậc đại 
học – 1 mỗi học kỳ

• Foundation English 1 /  
Advanced English 1*

• Digital Literacies
• Introduction to Mathematics 1 or 

Introduction to Mathematics 2
• Choose one elective:

• Multimedia
• International 

Perspectives
• Science, Technology 

and Society
• Skills class (ungraded):

• Academic Skills 1

• Foundation English 2 /  
Advanced English 2*

• Introduction to Creative Thinking
• Professional Environments
• Choose one elective:

• Introduction to Mathematics 
2 or Introduction to 
Mathematics 3^

• Multimedia
• International Perspectives
• Science, Technology and 

Society
• Skills class (ungraded):

• Academic Skills 2

Chương trình  
Kéo dài

Tổng số môn học:

12 môn học xếp 
hạng – 4 mỗi học kỳ

3 môn học hỗ trợ 
học tập ở bậc đại 
học – 1 mỗi học kỳ

• Foundation English 1 /  
Advanced English 1*

• Australian Studies
• Introduction to Mathematics 1 or 

Introduction to Mathematics 2
• Society and Culture
• Skills class (ungraded):

• Academic Skills 1

• Foundation English 2 /  
Advanced English 2*

• Digital Literacies
• Choose two electives:

• Introduction to Mathematics 
2 or Introduction to 
Mathematics 3^

• Multimedia
• International Perspectives
• Science, Technology and 

Society
• Skills class (ungraded):

• Academic Skills 2

• Academic Communication / 
Advanced English 3*

• Introduction to Creative Thinking
• Professional Environments
• Choose one elective:

• Introduction to Mathematics 
2 or Introduction to 
Mathematics 3^

• Multimedia
• International Perspectives
• Science, Technology and 

Society
• Skills class (ungraded):

• Academic Skills 3

*Lưu ý: Các môn học hệ Tiếng Anh Nâng cao là các môn học dành cho sinh viên có IELTS từ 6 trở lên với kỹ năng viết từ 5.5 trở lên (hoặc tương đương).

^Tất cả sinh viên muốn học Kỹ sư phải hoàn thành môn học này.
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UTS Insearch Chương trình  
Văn bằng Cao đẳng  

Accelerated – Rút ngắn (2 học kỳ - 8 tháng)
Chương trình này có các môn học giống như chương trình 
UTS* năm thứ nhất. Vì đây là cách nhanh nhất để nhập học 
chương trình đào tạo cử nhân UTS cho nên bài vở sẽ rất 
nhiều.

Standard – Tiêu chuẩn (3 học kỳ - 12 tháng)
Chương trình này có các môn học giống như chương trình 
UTS* năm thứ nhất và nội dung giống như chương trình Rút 
ngắn. Nhờ chương trình này kéo dài 12 tháng nên bạn có 
nhiều thời gian hơn để nâng cao kỹ năng của mình trong khi 
điều chỉnh theo nếp sinh hoạt bậc đại học ở Úc.

Extended – Kéo dài (4 học kỳ - 16 tháng)
Chương trình này có các môn học giống như chương trình 
UTS* năm thứ nhất, cộng với trong học kỳ đầu bạn sẽ học 
các môn học bổ sung và Anh văn Học thuật hoặc Giao tiếp 
Học thuật dựa trên trình độ tiếng Anh của bạn.

Thời gian bạn theo học chương trình văn bằng cao đẳng sẽ tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh của bạn. Xin vui lòng xem Các 
yêu cầu Đầu vào về Học lực ở trang 14 để biết chi tiết.

Diploma of Business  
Cao đẳng Kinh doanh
Từ tiếp thị và quản lý cho đến tài chính và kế toán. Được 
một trong những văn bằng mà nhiều người mong muốn, dễ 
tìm được việc làm. Có điều kiện thuận lợi để theo học năm 
thứ hai Cử nhân Kinh doanh UTS với Văn bằng Cao đẳng 
Kinh Doanh của chúng tôi.

Diploma of Communication  
Cao đẳng Truyền thông
Ngay từ ngày đầu, bạn sẽ được học với các giảng viên có 
trình độ cao của chúng tôi, họ cũng mang kiến thức ngành 
công nghiệp hiện tại về truyền thông kỹ thuật số và phương 
tiện truyền thông xã hội game hóa và tân tiến vào trải 
nghiệm học tập.

Diploma of Design and Architecture  
Cao đẳng Thiết kế và Kiến trúc
Chương trình của chúng tôi có rất nhiều cơ hội để bạn khám 
phá niềm đam mê thiết kế của mình dù đó là kiến trúc, nội 
thất, hoạt hình, đồ họa, sản phẩm hoặc thời trang. Văn bằng 
cao đẳng này kết thúc bằng danh mục bài vở sẵn sàng đi 
làm việc và cuộc triển lãm hợp tác chung cuộc. 

Chọn trong số:
Diploma of Engineering  
Cao đẳng Kỹ thuật
Kỹ thuật làm cho thế giới hoạt động, từ cứu mạng người 
bằng thiết bị y tế cho đến giải quyết các vấn đề vệ sinh cho 
các cộng đồng vùng xa. Xứng đáng, đầy thử thách và thú 
vị, Văn bằng Kỹ thuật Công trình của chúng tôi là sự chuẩn 
bị hoàn hảo để bạn bắt tay vào sự nghiệp về kỹ thuật công 
trình.

Diploma of Information Technology  
Cao đẳng Công nghệ Thông tin
Chúng tôi đang nuôi dưỡng những người tiên phong 
CNTT tương lai, từ các nhà thiết kế web cho đến các kỹ 
sư phần mềm và các kiến trúc sư ứng dụng. Chương 
trình của chúng tôi phát triển các kỹ năng của bạn trong 
các lĩnh vực khác nhau về điện toán và công nghệ thông 
tin với các lựa chọn để có kiến thức chuyên sâu cùng với 
các môn học chính của bạn.

Diploma of Science 
Cao đẳng Khoa học
Văn bằng Cao đẳng Khoa học được thiết kế để bạn mạnh 
dạn áp dụng tư duy và phân tích khoa học vào những vấn 
đề quan trọng ảnh hưởng đến thế giới ngày nay. Công việc 
của bạn trong cương vị nhà khoa học có tiềm năng thay đổi 
tương lai và giúp giải quyết một số thách thức mà nhân loại 
phải đối mặt.

Các chương trình văn bằng cao đẳng của chúng tôi được soạn thảo với ý kiến đóng góp của các phân khoa UTS nhằm 
mục đích hỗ trợ và chuẩn bị cho bạn học chương trình đào tạo cử nhân UTS. Các chương trình văn bằng cao đẳng của 
chúng tôi cung cấp từ 36-48 điểm tín dụng đối với văn bằng UTS tương ứng.

*Các môn học Kinh doanh, Truyền thông, Kỹ thuật, Công nghệ Thông tin đem lại cho bạn 48 
điểm tín dụng cho chương trình đào tạo cử nhân UTS tương ứng. Các môn học khoa học 
đem lại cho bạn 48 tín chỉ cho chương trình đào tạo cử nhân UTS. Các môn Thiết kế và Kiến 
trúc đem lại cho bạn 36 tín chỉ cho chương trình đào tạo cử nhân UTS ngành Thiết kế. 
^Dựa vào việc bạn học thành công văn bằng cao đẳng, không bị trượt quá hai môn. 
#Điểm mà bạn nhập học chương trình Cử nhân UTS của bạn sẽ phụ thuộc vào chuyên ngành 
của bạn và không bị trượt quá hai môn của văn bằng cao đẳng UTS Insearch của bạn.

Văn bằng Cao đẳng Kinh doanh 
8, 12 hoặc 16 tháng 

Năm thứ nhì UTS^  
Cử nhân Kinh doanh Văn bằng Cao đẳng Kỹ thuật  

8, 12 hoặc 16 tháng 
Năm thứ nhì UTS^  
Cử nhân Kỹ sư (Danh dự)

Văn bằng Cao đẳng 
Công nghệ Thông tin  
8, 12 hoặc 16 tháng 

Năm thứ nhì UTS^  
Cử nhân Khoa học Công nghệ Thông tin hoặc 
Cử nhân Kinh doanh UTS, Cử nhân Khoa học 
Công nghệ Thông tin (văn bằng kết hợp)

Văn bằng Cao đẳng Khoa học   
8, 12 hoặc 16 tháng

Năm thứ nhất hoặc thứ nhì UTS# 
Cử nhân Khoa học

Văn bằng Cao đẳng Truyền thông  
8, 12 hoặc 16 tháng

Năm thứ nhất hoặc thứ nhì UTS# 
Cử nhân Truyền thông

Văn bằng Cao đẳng Thiết kế  
& Kiến trúc 
8, 12 hoặc 16 tháng

Năm thứ nhất hoặc thứ nhì UTS^  
Cử nhân Thiết kế hoặc Kiến trúc
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UTS Insearch Chương trình  
Văn bằng Cao đẳng  

Hỗ trợ
Sinh viên

Chỗ ở

Học tập và hỗ trợ học tập liên tục

Ký túc xác sinh viên UTS Insearch ở 
Urbanest
Cùng với Urbanest, chúng tôi cung cấp cho sinh viên chỗ 
ở chất lượng cao và an toàn với mức giá giảm bớt. Nằm 
trên đường đi từ khuôn viên trường chúng tôi, Urbanest 
là chỗ ở được nhiều sinh viên chọn.

Các chỗ ở khác
Dịch vụ Gia cư UTS cung cấp danh sách các nhà ở tư 
nhân cho thuê, bao gồm nhà ở tập thể, căn hộ, studio và 
phòng. 

Chọn trong số các chỗ ở khác nhau cho hợp với lối sống và túi tiền của bạn.

Tuần lễ giới thiệu cơ sở và chuẩn bị
Chuẩn bị cho việc học tập của bạn và gặp thầy 
cô cùng bạn học.

Trung tâm HELPS
Trung tâm này tổ chức các hoạt động cung cấp 
hỗ trợ khâu giảng dạy, các buổi trợ giúp học tập 
và các nhóm đàm thoại.

Người dạy kèm học tập riêng
Chuẩn bị cho bài kiểm tra và các kỳ thi bằng 
các buổi học riêng miễn phí hàng tuần của 
chúng tôi.

Tham khảo Ý kiến Điều phối viên về Môn 
học
Các điều phối viên môn học của chúng tôi luôn 
sẵn sàng để giúp bạn vượt qua những khó 
khăn cụ thể về môn học.

Các hội thảo kỹ năng học tập
Trong lục cá nguyệt, chúng tôi tổ chức các 
cuộc hội thảo kỹ năng học tập hàng tuần miễn 
phí để giúp bạn lo liệu việc học tập của mình.

Đồng bạn hỗ trợ trong lớp học
Những đồng bạn trợ giúp đã được tuyển chọn 
để hợp tác chặt chẽ với thầy cô để hỗ trợ thêm 
cho bạn.

Đồng bạn dìu dắt
Đồng bạn dìu dắt của bạn có thể giúp bạn hòa 
nhập vào cuộc sống ở Sydney, hiểu văn hóa 
Úc và kết bạn mới.

Cố vấn học tập chuyên dụng
Các cố vấn học tập sẽ trợ giúp và tư vấn để 
bạn có thể đáp ứng được các yêu cầu của 
khóa học và theo kịp.

Dịch vụ tư vấn
Khi bạn cần trao đổi với ai đó về việc học 
hành, các vấn đề tài chính hoặc các vấn đề cá 
nhân.

Gia đình cho học sinh trọ học (Homestay) 
Nếu là du học sinh dưới 18 tuổi, trọ học với gia đình địa 
phương là cách tuyệt vời để trải nghiệm cuộc sống ở Úc 
và thực hành nói tiếng Anh.

Hãy truy cập trang web của chúng tôi để 
tìm hiểu thêm về các chỗ ở khác nhau: 
insearch.edu.au/student-life/
accommodation

Xin lưu ý: nếu là du học sinh dưới 18 tuổi, bạn phải sống tại chỗ ở 
đã được UTS: Insearch chấp thuận.
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“Ước mơ của tôi là biến 
đổi doanh nghiệp gia 
đình của mình thành 
doanh nghiệp lớn hơn, 
bền vững mà có thể một 
ngày nào đó sẽ trở thành 
công ty đa quốc gia.” 
Jameson Salim, 
Sinh viên Văn bằng Cao đẳng Kinh doanh và 
được cấp Học bổng Dianne Leckie.

Học bổng
và giải thưởng
Học bổng
Giúp học sinh thành công là trọng tâm của tất cả những 
gì chúng tôi làm. Khi đạt được kết quả học tập xuất sắc, 
bạn đáng được tưởng thưởng về sự chuyên cần và 
siêng năng của mình. Đó là lý do tại sao chúng tôi cấp 
học bổng đặc biệt cho du học sinh hàng đầu.

Học bổng Tưởng niệm Dianne Leckie
Học bổng Tưởng niệm Dianne Leckie được cấp hàng 
năm cho một du học sinh xuất sắc. Sinh viên đủ điều 
kiện phải hoàn thành Văn bằng Cao đẳng Kinh doanh 
UTS Insearch và ghi danh học Cử nhân Kinh doanh tại 
UTS. 

Giải thưởng
Chúng tôi khen thưởng sinh viên học giỏi! Chúng tôi trao 
giải thưởng trị giá tổng cộng hơn 200.000 đô-la Úc cho 
những sinh viên đạt thành tích cao mỗi năm.

Giải thưởng Khen thưởng và Sinh viên 
Tốt nghiệp Xuất sắc của Chủ nhiệm Khoa 
Giải thưởng Khen thưởng của Chủ nhiệm Khoa được 
trao cho những học sinh đạt Điểm Thứ hạng Trung bình 
(GPA-Grade Point Average) cao nhất trong học kỳ thứ 
nhất đối với mỗi môn học. Để được xét trao giải thưởng 
này, bạn phải học một trong những chương trình văn 
bằng cao đẳng hoặc Chương trình Dự bị UTS.

Giải thưởng Sinh viên Tốt nghiệp Xuất sắc được trao 
cho những sinh viên đạt Điểm Thứ hạng Trung bình 
(GPA-Grade Point Average) cao nhất vào cuối khóa học. 
Nếu có nhiều hơn một sinh viên đạt được GPA cao nhất 
trong khóa học, giải thưởng này sẽ được chia sẻ.

Học bổng khác 
Học bổng Aspire
Học bổng Nhà cải tiến Tương lai
Học bổng Nhà Lãnh đạo Tương lai

sẽ được trao tặng thông qua 
học bổng và giải thưởng vào 
năm 2018-2019

Hơn

Muốn tìm hiểu thêm về học bổng và giải  
thưởng của chúng tôi, xin vui lòng truy cập:
insearch.edu.au/scholarships

3 triệu  
đô-la Úc
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Thời gian và Học phí

Tuyển sinh Bắt đầu  
(bao gồm Giới thiệu cơ sở)

Kết thúc (Tiêu chuẩn) 
(2 học kỳ - 8 tháng)

Kết thúc (Kéo dài)  
(3 học kỳ - 12 tháng)

Tháng 6 năm 2018 25/06/2018 18/01/2019 07/06/2019 
Tháng 10 năm 2018 08/10/2018 07/06/2019 20/09/2019 
Tháng 3 năm 2019 04/03/2019 20/09/2019 17/01/2020 
Tháng 6 năm 2019 24/06/2019 17/01/2020 05/06/2020 

2018/2019 UTS Foundation Studies

Tuyển sinh Bắt đầu  
(bao gồm Giới thiệu cơ sở)

Kết thúc (Rút ngắn)  
(2 học kỳ - 8 tháng)

Kết thúc (Tiêu chuẩn) 
(3 học kỳ - 12 tháng)

Kết thúc (Kéo dài) 
(4 học kỳ - 16 tháng)

Tháng 6 năm 2018 25/06/2018 18/01/2019 07/06/2019 20/09/2019
Tháng 10 năm 2018 08/10/2018 07/06/2019 20/09/2019 17/01/2020
Tháng 3 năm 2019 04/03/2019 20/09/2019 17/01/2020 05/06/2020 
Tháng 6 năm 2019 24/06/2019 17/01/2020 05/06/2020 18/09/2020 

Các khóa học văn bằng cao đẳng UTS Insearch 2018/2019

Tuyển sinh Loại Bắt đầu Kết thúc

Học kỳ 1 Giới thiệu cơ sở
Các lớp học

18/02/2019
11/03/2019

08/03/2019
29/06/2019 

Học kỳ 2 Giới thiệu cơ sở
Các lớp học

22/07/2019
22/07/2019

26/07/2019
09/11/2019 

Phí đăng ký 290 đô-la Úc
Phòng riêng 315 đô-la Úc mỗi tuần
Ở chung với một người khác 280 đô-la Úc mỗi tuần
Dưới 18 tuổi - phòng riêng 365 đô-la Úc mỗi tuần
Dưới 18 tuổi - ở chung với một người 
khác

325 đô-la Úc mỗi tuần

Các yêu cầu về chế độ ăn uống đặc 
biệt

70 đô-la Úc mỗi tuần

Đón tại Sân bay 160 đô-la Úc  
(chỉ dành cho sinh viên)

Các khóa học UTS năm 2019*

Chi phí Homestay 2019

*Không phải tất cả các khóa học UTS sẽ bắt đầu và kết thúc vào những ngày này. Xin vui 
lòng truy cập uts.edu.au để biết ngày tháng của văn bằng UTS của bạn.

Tất cả các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước. Phí đăng ký trọ học với gia đình địa 
phương sẽ không được hoàn lại và chỉ phải trả một lần. Chỗ ở chung với một người khác tùy 
thuộc còn chỗ trống. Phí trọ học với gia đình địa phương bao gồm hai bữa ăn mỗi ngày. Giá cả đã 
tính GST nếu có. Thời gian trọ học với gia đình địa phương tối thiểu 2 tuần.

Tuyển sinh 2018 Bắt đầu Kết thúc

Học kỳ 1 08/01/2018 09/02/2018 
Học kỳ 2 12/02/2018 16/03/2018 
Học kỳ 3 19/03/2018 20/04/2018 
Học kỳ 4 23/04/2018 25/05/2018 
Học kỳ 5 28/05/2018 29/06/2018 
Học kỳ 6 02/07/2018 03/08/2018 
Học kỳ 7 06/08/2018 07/09/2018 
Học kỳ 8 10/09/2018 12/10/2018 
Học kỳ 9 15/10/2018 16/11/2018
Học kỳ 10 19/11/2018 21/12/2018 

Tuyển sinh 2019 Bắt đầu Kết thúc

Học kỳ 1 07/01/2019 08/02/2019
Học kỳ 2 11/02/2019 15/03/2019
Học kỳ 3 18/03/2019 19/04/2019
Học kỳ 4 22/04/2019 24/05/2019
Học kỳ 5 27/05/2019 28/06/2019 
Học kỳ 6 01/07/2019 02/08/2019 
Học kỳ 7 05/08/2019 06/09/2019 
Học kỳ 8 09/09/2019 11/10/2019 
Học kỳ 9 14/10/2019 15/11/2019
Học kỳ 10 18/11/2019 20/12/2019 

Chương trình Anh ngữ Insearch UTS 2018/2019

Khóa học Loại Phí

Khóa học  
tiếng Anh  
UTS Insearch

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

525 đô-la Úc mỗi tuần
525 đô-la Úc mỗi tuần

UTS  
Foundation 
Studies

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

25,250 đô-la Úc 

36,250 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)

31,000 đô-la Úc 

31,000 đô-la Úc 

37,500 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 gom chung vào Chương trình Dự bị UTS. Xem thông tin chi tiết 
tại trang web.

13



Các yêu cầu tiếng 
Anh đầu vào

Extended − Kéo dài (3 Học kỳ − 12 tháng) Standard − 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 AE3 với thứ hạng đậu AE3 với thứ hạng đậu

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

UTS Foundation Studies

UTS Insearch các khóa học văn bằng cao đẳng

Thông tin dành cho học sinh tốt nghiệp trung học tại Úc

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

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

Accelerated Diploma −  
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 AE3 với thứ hạng đậu AE4 với thứ hạng đậu AE4 với thứ hạng đậu

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

Trình độ tiếng Anh phù hợp
Nếu là du học sinh và đã học tại trường trung học trong hệ thống giáo dục của Úc, bạn sẽ phải thi IELTS hoặc PTE (Trắc 
nghiệm Học thuật) nếu:

• Bạn học xong Lớp 11 và điểm ESL dưới 60%
• Bạn đạt được điểm trung bình thấp về môn tiếng Anh HSC

Nếu chuyển thẳng từ chương trình tiếng Anh UTS Insearch sang UTS, bạn cần phải hoàn thành AE5 để được vào đa số 
chương trình đào tạo cử nhân UTS. Một số khóa học UTS đòi hỏi trình độ tiếng Anh cao hơn AE5.

Nhập học UTS
Vui lòng xem các yêu cầu tiếng Anh đầu vào cho các khóa học UTS tại international.uts.edu.au
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Bảng dưới đây liệt kê các yêu cầu đầu vào tối thiểu cần thiết để 
được vào chương trình học UTS Insearch.

Các yêu cầu học tập đầu vào là chính xác vào thời điểm in ấn, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để biết các yêu cầu đầu vào mới nhất tại insearch.edu.au
*Lưu ý quan trọng về yêu cầu độ tuổi tối thiểu: nếu là du học sinh đã đạt được các yêu cầu đầu vào đối với Chương trình Dự bị UTS và từ 16 tuổi trở lên khi khóa học 
bắt đầu, bạn chỉ có thể dự khóa học nếu bạn đồng thời học văn bằng cao đẳng UTS Insearch và sẽ được 17 tuổi khi văn bằng cao đẳng này bắt đầu.

Các Yêu cầu
Học thuật đầu vào

Bước 1  
Đăng ký qua đại lý UTS Insearch được ủy quyền tại quốc 
gia nơi bạn cư trú

Du học sinh phải nộp đơn thông qua đại lý UTS Insearch 
được ủy quyền. Vui lòng truy cập insearch.edu.au/how-to-
apply/international-student-applications để tìm đại lý được 
uỷ quyền tại nước mình.
Phải đính kèm bản sao đã được công chứng các văn bằng 
tiếng Anh và bảng điểm (dịch sang tiếng Anh) với tất cả đơn 
xin đã điền đầy đủ.
Vui lòng truy cập insearch.edu.au/how-to-apply để biết thêm 
thông tin.

Bước 2  
Thông báo về đơn xin của bạn

Bạn sẽ nhận được thông báo về kết quả đơn xin của bạn. 
Nếu bạn thành công, chúng tôi sẽ gửi cho bạn thư mời ghi 
danh với chi tiết về khóa học của bạn và các khoản phí phải 
đóng.

Bước 3
Thanh toán các khoản phí và nộp Mẫu Chấp nhận của bạn

Để chấp nhận thư mời ghi danh của mình, bạn phải thanh 
toán các khoản phí và nộp Mẫu Chấp nhận đã ký tên và ghi 
ngày. Bạn nên thanh toán bằng đô-la Úc thông qua Flywire 
(hình thức thanh toán chúng tôi ưa chuộng).
Chúng tôi khuyên bạn nên thanh toán các khoản phí sớm để 
đảm bảo có chỗ cho khóa học bạn muốn và để có đủ thời 
gian xin cấp thị thực.

Bước 4  
Nhận được Xác Nhận Ghi Danh (CoE - Confirmation of 
Enrolment) 
Khi chúng tôi nhận được tiền thanh toán và Mẫu Chấp nhận 
của bạn, UTS Insearch sẽ cấp cho bạn Xác nhận Ghi danh 
(CoE) cần thiết để xin cấp thị thực du học sinh của bạn.

Nếu bạn quyết định nộp đơn xin thị thực trọn gói để bao trọn 
thời gian của cả khóa học UTS Insearch lẫn chương trình 
đào tạo cử nhân UTS, bạn cũng cần phải có CoE cho khóa 
học UTS và sẽ phải thanh toán khoản phí hành chính 110 
đô-la Úc.

Để biết thêm thông tin về đăng ký tại UTS Insearch, vui lòng truy insearch.edu.au/how-to-apply/international-student-applications

Cách thức nộp đơn

Văn bằng quốc tế & các yêu cầu đầu vào theo quốc gia/khu vực 

Văn bằng UTS Foundation Studies* Các khóa học Văn bằng Cao đẳng 
UTS Insearch

Extended – Kéo dài 
(3 học kỳ – 12 tháng)

Standard – Tiêu chuẩn 
(2 học kỳ – 8 tháng)

Extended – Kéo dài (4 học kỳ – 16 tháng) 
Standard – Tiêu chuẩn (3 học kỳ – 12 tháng) 
Accelerated – Rút ngắn (2 học kỳ – 8 tháng)

Chứng chỉ Đánh giá 
Toàn cầu

Khi nộp đơn Khi nộp đơn GPA 2,30 Kéo dài
GPA 2,60 Thông thường và Học Rút

Bằng tú tài Quốc tế Hoàn tất thành công Năm thứ 1 
Văn bằng Cao đẳng

18 21

Quốc gia/Khu vực 
về Giáo dục UTS Foundation Studies* Các khóa học Văn bằng Cao đẳng 

UTS Insearch
Extended – Kéo dài 
(3 học kỳ – 12 tháng)

Standard – Tiêu chuẩn 
(2 học kỳ – 8 tháng)

Extended – Kéo dài (4 học kỳ – 16 tháng) 
Standard – Tiêu chuẩn (3 học kỳ – 12 tháng) 
Accelerated – Rút ngắn (2 học kỳ – 8 tháng)

Việt Nam Hoàn tất thành công Lớp 11  
với hạng 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

Xingapo Cấp O GCE: 3 điểm đậu Cấp O GCE: 4 điểm đậu 
SEC 4 (Cấp tốc): 5 điểm đậu (triển 
vọng chấp nhận được)

GCE: điểm đậu cấp 2A, hạng 1D và hạng 
1E (kết quả triển vọng chấp nhận được)

Vương quốc Anh Cấp O với ít nhất 3 điểm đậu Cấp O với ít nhất 4 điểm đậu hạng 
D

GCE với 2 điểm đậu cấp A, 1 hạng D và 1 
hạng E

Hoa Kỳ Bằng Tốt nghiệp Trung học với 
GPA 2,0

Bằng Tốt nghiệp Trung học với 
GPA 2,5

Bằng Tốt nghiệp Trung học với GPA 2,8
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Notes

Nguồn gốc của ảnh chụp:
Ảnh bìa: (i) Ảnh sinh viên của Edward Tran
Trong các trang: (i) Hình ảnh tòa nhà và sinh viên của Andy Roberts và Edward Tran

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
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.   163725463-VIET_0618

Thông tin trong tài liệu này là chính xác vào thời điểm in ấn. Những thay đổi đối với các tình huống có thể ảnh hưởng đến tính chính xác hoặc cập 
nhật của thông tin. UTS Insearch có quyền thay đổi mọi điều được trình bày trong tài liệu này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. 

Vui lòng truy cập insearch.edu.au để biết thông tin mới nhất.

Diploma of Business: 
2 Semesters (Accelerated) CRICOS course code: 070300G 
3 Semesters (Standard) CRICOS course code: 053606J 
4 Semesters (Extended) CRICOS course code: 080142A 

Diploma of Communication: 
2 Semesters (Accelerated) CRICOS course code: 080602M 
3 Semesters (Standard) CRICOS course code: 080601A 
4 Semesters (Extended) CRICOS course code: 080143M 

Diploma of Design and Architecture: 
2 Semesters (Accelerated) CRICOS course code: 082795C 
3 Semesters (Standard) CRICOS course code: 082796B 
4 Semesters (Extended) CRICOS course code: 080144K 

Diploma of Engineering: 
2 Semesters (Accelerated) CRICOS course code: 070305C 
3 Semesters (Standard) CRICOS course code: 070304D 
4 Semesters (Extended) CRICOS course code: 080145J 

Diploma of Information Technology: 
2 Semesters (Accelerated) CRICOS course code: 070299G 
3 Semesters (Standard) CRICOS course code: 053604M 
4 Semesters (Extended) CRICOS course code: 080146G 

Diploma of Science: 
2 Semesters (Accelerated) CRICOS course code: 070302F 
3 Semesters (Standard) CRICOS course code: 070301G 
4 Semesters (Extended) CRICOS course code: 080147G

UTS Insearch CRICOS course code:

Liên hệ chúng tôi
Địa chỉ
UTS Insearch Student Centre
(Trung tâm Sinh viên UTS Insearch)
Tầng trệt, 187 Thomas Street, Sydney NSW 2000 Úc 
Điện thoại +61 2 92188666 (bên ngoài nước Úc)
Điện thoại: 1800 896 004 (ở Úc)
Email: courses@inseach.edu.au
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