
If so, you know that English 
is the language of research. 

Are you wanting 
to further your 
Academic career by:
▪	 Publishing more
▪	 Collaborating more broadly 
▪	 Presenting at more conferences or, 
▪	 Undertaking a PhD or masters by  
 research?

UTS Insearch the premier pathway provider to the University of Technology Sydney –  
Australia’s No. 1 Young University – has worked with practicing research academics to  
bring you a series of workshops aimed at developing your English for Research purposes. 

The workshops will be taught by PhD and Cambridge University CELTA qualified teachers.  
Meaning they understand the research process, and are trained language teachers. 

Depending on your research needs there are two workshops available and, you can attend one or both:

Workshop 1: How to apply for a PhD or 
masters by research at an English  
speaking university. 
Targeted at those who need a PhD this  
one week workshop covers: 

▪ Finding a supervisor
▪ English for research methods 
▪ English for designing and writing 

research proposals 

Workshop 2: How to write and present 
research in English. 
Targeted at academics and prospective PhD or 
masters by research students who are looking 
to expand their research influence and identify 
potential collaborators and/or supervisors this 
two week workshop covers: 

▪ Introduction to research writing: texts, 
contexts and purposes 

▪ Research ethics and integrity
▪ Reading and writing literature reviews 
▪ Data skills and management
▪ Drafting documents including journal 

articles, conference papers, research 
proposals, and progress reports of 
research

▪ Presenting a conference paper in English 
▪ Writing and submitting a journal article in 

English 
Both workshops include directed teaching as well as self-study. In addition you will have the 
opportunity to work with the teacher and others, on drafts of your research writing, conference 
presentations or any other type of research writing or communication that you are working on. 
English requirement for the workshops is 6.0 IELTS. If you do not have an IELTS, we can arrange a 
placement test.
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Delivered by

Places in workshops  
are limited to no more  
than 20 students and,  
these fill up fast.

Find out more 
Visit: insearch.edu.au/ 
research-workshops 

E: AE6.vietnam@insearch.edu.au 
T: +84 988 106 134



Nếu vậy, bạn biết rằng tiếng 
Anh là ngôn ngữ nghiên cứu.

Bạn muốn phát triển 
sự nghiệp học thuật: 
•	 Xuất	bản	nhiều	hơn
•	 Cộng	tác	rộng	hơn
•	 Thuyết	trình	tại	nhiều	hội	thảo	hơn,	hoặc	là
•	 Bạn	muốn	làm	nghiên	cứu	sinh	hoặc	thạc	 
	 sĩ	nghiên	cứu?

UTS	Insearch	trường	liên	thông	vào	Đại	học	Công	nghệ	Sydney	-	trường	đại	học	trẻ	tuổi	số	1	ở	Úc	-	đã	làm	
việc	với	các	nhà	nghiên	cứu	thực	hành	để	mang	đến	cho	bạn	các	khóa	đào	tạo	nhằm	mục	đích	phát	triển	
tiếng	Anh	cho	mục	đích	nghiên	cứu.
Các	khóa	đào	tạo	sẽ	do	giảng	viên	có	bằng	Tiến	sĩ	nước	ngoài	và	Cambridge	CELTA	giảng	dạy.	Giảng	viên	
của	khóa	học	do	UTS	Insearch	Sydney	trực	tiếp	đào	tạo,	có	trình	độ	chuyên	môn	về	giảng	dạy	ngoại	ngữ	
cũng	như	có	kinh	nghiệm	và	am	hiểu	trình	tự	các	bước	nghiên	cứu. Tùy	vào	mục	đích	nghiên	cứu	của	bạn	
mà	chúng	tôi	thiết	kế	hai	khóa	học	như	sau,	bạn	có	thể	chọn	một	khóa	học	hoặc	tham	gia	cả	hai	khóa:

Khóa học 1: Cách nộp hồ sơ nghiên 
cứu sinh hoặc thạc sĩ nghiên cứu tại 
một trường đại học nói tiếng Anh.
Được	thiết	kế	cho	học	viên	muốn	làm	
nghiên	cứu	sinh,	khóa	học	một	tuần	này	
sẽ	bao	gồm:	
▪ Tìm	người	hướng	dẫn	
▪ Tiếng	Anh	về	phương	pháp	

nghiên	cứu	
▪ Tiếng	Anh	về	thiết	kế	và	viết	đề	

cương	nghiên	cứu	 

Khóa học 2: Cách viết và trình bày nghiên 
cứu bằng tiếng Anh.
Đối	tượng	của	khóa	học	là	các	học	giả	và	
nghiên	cứu	sinh	tương	lai	hoặc	thạc	sĩ	nghiên	
cứu	đang	muốn	mở	rộng	ảnh	hưởng	của	
nghiên	cứu	khoa	học	và	tìm	người	cộng	tác	
tiềm	năng	và/hoặc	tìm	người	hướng	dẫn,	khóa	
học	hai	tuần	này	bao	gồm:	
▪ Giới	thiệu	về	viết	bài	nghiên	cứu:	văn	

bản,	ngữ	cảnh	và	mục	đích	nghiên	cứu
▪ Đạo	đức	và	tính	liêm	chính	trong	nghiên	

cứu	
▪ Đọc	và	viết	tổng	quan	tài	liệu	
▪ Kỹ	năng	tìm	và	quản	lý	dữ	liệu
▪ Soạn	thảo	các	tài	liệu	bao	gồm	bài	báo	

nghiên	cứu,	giấy	tờ	hội	nghị,	đề	cương	
nghiên	cứu,	và	các	báo	cáo	tiến	độ	
nghiên	cứu

▪ Trình	bày	nghiên	cứu	tại	hội	nghị	bằng	
tiếng	Anh	 

▪ Viết	và	nộp	bài	báo	nghiên	cứu	bằng	
tiếng	Anh	cho	tạp	chí	nghiên	cứu 

Hai	khóa	đào	tạo	sẽ	bao	gồm	giảng	dạy	trực	tiếp	trên	lớp	và	học	viên	tự	học.	Ngoài	ra	bạn	sẽ	
có	cơ	hội	trao	đổi	với	giảng	viên	và	các	học	viên	khác	về	bản	thảo	nghiên	cứu	của	bạn,	các	
bài	thuyết	trình	hội	nghị	hoặc	bất	kỳ	loại	văn	bản	nghiên	cứu	hoặc	nghiên	cứu	truyền	thông	
mà	bạn	đang	làm.	Yêu	cầu	tiếng	Anh	đầu	vào	của	khóa	học	là	6.0	IELTS.	Nếu	bạn	chưa	có	
chứng	chỉ	IELTS,	chúng	tôi	sẽ	sắp	xếp	cho	bạn	làm	bài	kiểm	tra	đầu	vào	miễn	phí.
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Địa	điểm	giảng	dạy	tại:	

Các khóa học tối đa là  
20 học viên. 
Vui lòng đăng ký sớm  
để giữ chỗ:
Trang thông tin: insearch.edu.au/ 
research-workshops 

E: AE6.vietnam@insearch.edu.au 
T: +84 988 106 134


