Chọn
trường đại học hàng đầu
Tại La Trobe, bạn sẽ trở
thành người có tư duy toàn
cầu, nhiều khát vọng.
Được xếp loại 'vượt xa tiêu chuẩn
thế giới' trong 23 lĩnh vực nghiên
cứu, gồm điều dưỡng, sinh học và
thống kê (Xuất sắc về Nghiên cứu
cho nước Úc,2018), La Trobe là một
trong những trường đại học nhóm
đầu của Úc.
Với mục tiêu tạo ra các trung tâm
đẳng cấp thế giới về học tập, Đại học
này đã liên tục đầu tư cơ sở vật chất
gồm Học xá Sydney mới trị giá 10
triệu AUD, cao ốc Donald Whitehead
được tân trang cho các sinh viên
ngành kinh doanh và thương mại và
Công viên Thể thao mới trị giá 150
triệu AUD tại Học xá Melbourne.
Cộng đồng đa dạng của Đại học này
gồm gần 40.000 sinh viên trong đó
có hơn 8.000 du học sinh đến từ hơn
100 quốc gia.
Không chỉ là một tấm bằng, văn
bằng của La Trobe là biểu tượng
của những người có kỹ năng và kinh
nghiệm sẽ tạo ra sự khác biệt và
giải quyết những vấn đề lớn của thời
đại chúng ta. Hơn 200.000 sinh viên
đã tốt nghiệp từ La Trobe kể từ khi
trường mở cửa năm 1967 – trong
đó có nhiều CEO của các tổ chức nổi
bật, các nhà hoạt động nhân quyền,
nhà nghiên cứu và các nhà vô địch
Thế vận hội.
Đại học không phải chỉ là nơi học
tập. Tại La Trobe, bạn có thể trở
thành đại sứ sinh viên và trau dồi
các kỹ năng lãnh đạo, tham gia một
đội thể thao, gặp gỡ những người có
chung sở thích của bạn qua một câu
lạc bộ hoặc hội làm thiện nguyện.
Bạn cũng có thể chọn cách tăng
thêm triển vọng toàn cầu của bạn
bằng cách học một học kỳ ở nước
ngoài hoặc tham gia tour học tập
quốc tế. La Trobe có hơn 150 đối tác
trao đổi học thuật tại 40 quốc gia
nên có rất nhiều lựa chọn.

*

Hãy sẵn sàng cho
nghề nghiệp
Đại học La Trobe cam kết đảm
bảo bạn tốt nghiệp có cả kỹ
năng kỹ thuật và các đặc tính
cá nhân cần thiết để biến mục
tiêu nghề nghiệp của bạn thành
hiện thực.
Chương trình Lợi thế Sẵn sàng
cho Nghề nghiệp của La Trobe
cho phép bạn kiểm soát được
việc quản trị nghề nghiệp của
mình, tạo dựng các kỹ năng và
đặc tính mà nhà tuyển dụng
muốn cũng như theo dõi tiến bộ
khi bạn học tập.
Chương trình này được thiết kế
riêng cho từng sinh viên thông
qua một ứng dụng và đã được
phát triển kết nối với những nhà
lãnh đạo trong ngành để đảm
bảo bạn tốt nghiệp với các kỹ
năng mà nhà tuyển dụng mong
muốn.
Kể từ khi bạn bắt đầu chương
trình học cấp văn bằng La Trobe,
bạn sẽ có thể truy cập ứng
dụng này để có thể mở khóa
các phần thưởng như khóa thực
tập, nhóm hướng dẫn và tư vấn
nghề nghiệp tận tâm. Bạn cũng
sẽ có thể có cơ hội tiếp cận rất
nhiều hoạt động Sẵn sàng cho
Công việc gồm trải nghiệm nghề
nghiệp, lớp học lớn, trại huấn
luyện, các cơ hội thiết lập quan
hệ với nhà tuyển dụng và các
cuộc hội thảo trực tuyến.

Hỗ trợ cho Sinh viên

Trong suốt thời gian học tại La
Trobe, bạn sẽ được hỗ trợ bởi
Dịch vụ Du học sinh là một nhóm
các chuyên gia về giáo dục quốc
tế chuyên trợ giúp du học sinh
từ lúc đến trường cho tới khi tốt
nghiệp. Nhóm này trải khắp toàn
bộ các học xá của La Trobe.

Xếp hạng đại học thế giới năm 2019 của Times Higher Education.

**

Xếp hạng của QS World University theo môn học, 2018.
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ĐẠI HỌC LA TROBE
ĐƯỢC XẾP TRONG
NHÓM

1.0%
ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU
TRÊN THẾ GIỚI*
NẰM TRONG NHÓM

100

ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU
THẾ GIỚI VỀ ĐIỀU
DƯỠNG**
NHÓM

150

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
HÀNG ĐẦU TRÊN THẾ
GIỚI VỀ KẾ TOÁN VÀ
TÀI CHÍNH**

NHÓM

200

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
HÀNG ĐẦU TRÊN
THẾ GIỚI VỀ TRUYỀN
THÔNG VÀ PHƯƠNG
TIỆN TRUYỀN THÔNG**

Có được mọi điều bạn cần
để thành công
La Trobe College
Australia chuyên giúp
đỡ sinh viên phát triển
các kỹ năng, kiến thức
và sự tự tin để phát
triển tại đại học. Chúng
tôi cung cấp hỗ trợ học
thuật nâng cao và hỗ
trợ cá nhân, được thiết
kế phù hợp với các yêu
cầu cá nhân của bạn
nhằm tối đa hóa việc
học tập và thành công
của bạn.

Hỗ trợ thêm
Chúng tôi tập trung tạo ra môi
trường học tập được cá biệt hóa
với sỹ số lớp nhỏ và khả năng
tiếp cập tốt hơn tới các cán bộ
giảng dạy để đảm bảo bạn thành
công trong học tập. Bạn cũng sẽ
có quyền tiếp cận nhiều hội thảo
miễn phí mà tập trung vào phát
triển các kỹ năng học tập, ôn thi,
viết luận và các nội dung khác.

Nhập học linh hoạt
Với 3 kỳ nhập học trong một
năm vào tháng 2, tháng 6 và
tháng 10 đối với phần lớn các
khóa học, bạn không phải đợi
lâu để bắt đầu chương trình
học liên thông vào Đại học La
Trobe.
Do chúng tôi hoạt động dựa
trên ba kỳ nhập học, nhiều
chương trình cao đẳng
chuyển tiếp có thể được
học cấp tốc nên bạn có thể
hoàn thành việc học tập và
chuyển tiếp vào đại học sớm
hơn. Hãy xem trang web của
chúng tôi để biết thêm thông
tin về các kỳ nhập học và các
tùy chọn chuyển tiếp.

Nhiều địa điểm
Với học xá chính của La
Trobe tại Melbourne và
Học xá Sydney mới trị giá
10 triệu AUD của La Trobe,
bạn có thể chọn học ở cả
hai điểm đến giáo dục hàng
đầu của Úc. Trong thời
gian học, hãy thưởng thức
những bãi biển mang tính
biểu tượng và vẻ đẹp thiên

nhiên của Sydney hoặc khám phá
những con hẻm đầy các cửa tiệm
và hàng ăn của Melbourne.

Giải trí tại học xá
Thật dễ dàng để kết bạn tại La Trobe
College Australia. Chúng tôi mang tới trải
nghiệm đại học trong một cộng đồng gắn
bó. Có rất nhiều câu lạc bộ trong đại học
tại học xá Melbourne của La Trobe và Câu
lạc bộ Xã hội sôi nổi tại học xá Sydney nên
bạn sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ mọi người có
chung sở thích thể thao, chính trị, âm nhạc,
học thuật, văn hóa hoặc văn chương của
bạn. Ngoài ra, bạn thậm chí có thể sử dụng
các cơ sở vật chất thể thao hàng đầu thế
giới của Đại học tại học xá Melbourne.

Hướng dẫn cho
du học sinh

Việt Nam

Nơi ở
Bạn sẽ được tiếp cận toàn bộ các nơi
ở hiện có dành cho sinh viên Đại học
La Trobe. Điều này bao gồm quyền tiếp
cận những ký túc xá trong học xá đa
dạng của Đại học này tại Melbourne mà
bạn có thể thuê kết hợp cùng bữa ăn
đã bao gồm. Hãy vào latrobe.edu.au/
accommodation/on-campus/locations/
mel hoặc latrobe.edu.au/sydney/studentlife/accommodation

NỘP ĐƠN NGAY

Giờ đây, bạn có thể nộp đơn qua mẫu đơn trực tuyến hoặc qua một trong các Công ty tư
vấn du học đáng tin cậy của chúng tôi tại thành phố của bạn. Để biết danh sách Công
ty tư vấn du học tại khu vực địa phương của bạn, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo
thông tin liên hệ dưới đây.

Học tại Sydney

Học tại Melbourne

Nộp đơn trực tiếp:

Nộp đơn trực tiếp:

latrobe.edu.au/sydney/apply

latrobecollegeaustralia.edu.au/apply

Nộp đơn đến tận nơi:

Nộp đơn đến tận nơi:

La Trobe University Sydney Campus

Slyvia Walton Building

255 Elizabeth Street, Sydney

La Trobe University, Bundoora

+61 2 9397 7600

+61 3 9479 2417

sydney@latrobe.edu.au

study@latrobemelbourne.edu.au

Xin lưu ý: Những sinh viên đã hoàn thành Chương trình Dự bị hoặc chương trình Cao đẳng tại La Trobe College Australia sẽ nhận được chứng nhận từ Navitas
Bundoora Pty Ltd, trực thuộc nhà cung cấp dịch vụ giáo dục toàn cầu Navitas Limited. Chương trình Dự bị Thạc sỹ là khóa học của Đại học La Trobe, được
triển khai nhân danh Đại học bởi La Trobe College Australia. Mã nhà cung cấp CRICOS: La Trobe College Australia 03312D; La Trobe University 00115M
Thông tin trong sách hướng dẫn này là đúng tại thời điểm phát hành. Tuy nhiên, La Trobe College Australia và Đại học La Trobe bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh
sửa, hoặc xóa thông tin chi tiết vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. LTCA210224-1311 0321_AW

12/3/21 2:21 pm

Chương trình học liên thông
chuyển tiếp vào Đại Học La Trobe

Học liên thông lên hệ Cử nhân

Học liên thông lên hệ Thạc sĩ

Chương trình Dự bị

Thời gian học

CRICOS

Học xá

Văn bằng Đại học La Trobe

Nhập học

Học phí chương trình 2021

Kinh doanh, CNTT và
Nhân văn

8 tháng

085026J

Melbourne
Sydney

Vào thẳng năm nhất của nhiều hệ Cử nhân
Đại học La Trobe hoặc một trong các
chương trình cao đẳng liên thông (tùy vào
yêu cầu điểm tối thiểu)

Tháng 2
Tháng 6
Tháng 10

23.600 AUD

Tháng 2
Tháng 6

23.600 AUD

Tháng 2
Tháng 6

23.600 AUD

Kỹ thuật và Khoa học
Máy tính

8 tháng

Y tế và Khoa học Đời
sống

8 tháng

085026J

Melbourne

Chương trình Dự bị
Thạc sĩ (PEP)

Thời
gian học

CRICOS

Học xá

Văn bằng Đại học La Trobe

Nhập học

Kinh doanh

3 tháng

088963K

Melbourne
Sydney

Thạc sĩ Quản trị (Quản trị Nhân sự)

Tháng 2
Tháng 6
Tháng 10

13.400 AUD

Tháng 2
Tháng 6
Tháng 10

13.400 AUD

Thạc sĩ Quản trị (Khởi nghiệp và Đổi mới)
Thạc sĩ Quản trị (Quản lý Dự án)

Học phí chương
trình 2021

Thạc sĩ Quản trị và Hệ thống Thông tin Kinh doanh
Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế

Mục đích của chúng tôi
là giúp đỡ học viên hiện
thực hóa giấc mơ học
tập tại Đại học La Trobe.
Nếu bạn không đáp ứng
các yêu cầu vào thẳng
Đại học La Trobe thì
chúng tôi có nhiều khóa
học liên thông sẽ đưa
bạn vào năm thứ nhất
hoặc thứ hai hệ Cử nhân.
Các khóa học liên thông chuyển
tiếp đa dạng từ 3 tới 12 tháng và
được phát triển kết nối với Đại học
La Trobe nhằm mang tới cho học
viên các kỹ năng và kiến thức cần
thiết để phát triển tại đại học và học
lên cao hơn.
Khi ở trong học xá chính của La
Trobe tại Bundoora và học xá
Sydney của La Trobe, bạn sẽ có
được mọi ưu thế của việc học
tập tại La Trobe, trong khi vẫn
được hỗ trợ đặc biệt của các giáo
viên chuyên nghiệp tại La Trobe
College Australia.

Lợi thế của Việc Học
chương trình liên
thông
1. Đảm bảo được tuyển vào năm
hai Đại học
Hoàn thành chương trình cao đẳng
chuyển tiếp và vào thẳng năm hai
Đại học, tùy thuộc vào yêu cầu
điểm tối thiểu.
2. Học cấp tốc
Chọn hoàn thành khóa cao đẳng
chuyển tiếp hệ 12 tháng chỉ trong
8 tháng. Điều này có nghĩa là bạn
được chuyển tiếp vào năm hai Đại
học ở La Trobe trong thời gian dưới
một năm.
3. Môi trường học tập lý tưởng
Hưởng lợi từ sĩ số lớp nhỏ trong
học xá hiện đại có công nghệ mới
nhất để giúp bạn thành công.
4. Trải nghiệm đại học từ ngày
một
Khi ở học xá tại cả Melbourne và
Sydney, bạn sẽ cảm thấy ngay như
là sinh viên đại học với quyền tiếp
cận mọi cơ sở vật chất tốt nhất,
các hoạt động xã hội và câu lạc bộ.
5. Giáo viên chuyên nghiệp
Tối đa hóa việc học tập của bạn với
các giảng viên có chuyên môn và
giúp du học sinh chuyển tiếp thành
công vào hệ thống giáo dục Úc.

Bắt đầu với Tiếng Anh
Nếu bạn không đáp ứng được
yêu cầu đầu vào về Tiếng Anh đối
với một chương trình cao đẳng
chuyển tiếp hoặc một chương
trình cấp văn bằng La Trobe thì
trước hết bạn có thể học Tiếng
Anh với chúng tôi.
Với các lớp có sĩ số nhỏ và chín kỳ
nhập học mỗi năm, bạn sẽ có thể
nâng cao trình độ Tiếng Anh trong
môi trường được hỗ trợ trong khi
vẫn hoàn thành chương trình học
liên thông và các khóa học đại
học.

085026J

Melbourne

Thạc sĩ Quản trị

Cao đẳng chuyển tiếp
Khoa học Sinh học

Kinh doanh

Thời gian học

CRICOS Học xá

8 hoặc 12 tháng

077119D

8 hoặc 12 tháng

076108D

Melbourne

Melbourne
Sydney

Chúng tôi làm việc chặt chẽ với
Đại học La Trobe để mang tới các
chương trình có chất lượng cao
nhất. Toàn bộ nội dung khóa học
được phát triển kết nối với các
nhóm học thuật chuyên nghiệp của
La Trobe và các chương trình của
chúng tôi được Đại học này quản lý
để đảm bảo chất lượng tuyệt đối.

Lớp 11 hoặc
Tương đương

Tiếng Anh
Học thuật
(nếu bắt buộc)

Dự bị Đại học

Cao đẳng
chuyển tiếp

Tùy chọn 2

Lớp 11 hoặc
Tương đương

Tiếng Anh
Học thuật
(nếu bắt buộc)

Dự bị Đại học

Năm 1 hệ Cử
nhân La Trobe

Tùy chọn 3

Lớp 12 hoặc
Tương đương

Tiếng Anh
Học thuật
(nếu bắt buộc)

Cao đẳng
chuyển tiếp

Năm 2 hệ Cử
nhân La Trobe

Tùy chọn 4

Bằng Cử nhân

Dự bị Thạc sĩ

Năm 1 hệ Thạc sĩ
La Trobe
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Văn bằng Đại học La Trobe

Nhập học Học phí chương trình 2021

Cử nhân Khoa học Sinh học Động vật và Bác sĩ Thú y
Cử nhân Công nghệ Sinh học
Cử nhân Khoa học Y sinh
Cử nhân Công nghệ Y sinh
Cử nhân Khoa học
Các chuyên ngành hiện có:
Hóa Sinh, Thực vật học, Hóa học, Di truyền học,
Vi sinh vật học, Thống kê, Động vật học

Tháng 2
Tháng 6

Cử nhân Kế Toán
Cử nhân Phân tích Kinh doanh
Cử nhân Kinh doanh
Cử nhân Kinh doanh (Kế toán)
Cử nhân Kinh doanh (Kế toán & Tài chính)
Cử nhân Kinh doanh (Kinh doanh Nông nghiệp)
Cử nhân Kinh doanh (Quản lý Sự kiện)
Cử nhân Kinh doanh (Quản lý Sự kiện/Marketing)
Cử nhân Kinh doanh (Quản trị Nhân sự)
Cử nhân Kinh doanh Quốc tế
Cử nhân Kinh doanh (Marketing)
Cử nhân Kinh doanh (Quản lý Thể thao)
Cử nhân Kinh doanh (Du lịch & Khách sạn)
Cử nhân Thương mại
Cử nhân Kinh doanh Kỹ thuật số
Cử nhân Tài chính
Cử nhân Kinh doanh Quốc tế

Tháng 2
Tháng 6
Tháng 10

31.500 AUD (Melbourne)
25.200 AUD (Sydney)

088419A

Melbourne

Cử nhân Kỹ thuật Danh dự (Công nghiệp)
Cử nhân Kỹ thuật Dân dụng Danh dự
Cử nhân Khoa học

Tháng 2
Tháng 6

33.600 AUD

Khoa học Sức khỏe

8 hoặc 12 tháng

077120M

Melbourne

Cử nhân Khoa học Sức khỏe
Tháng 2
Tháng 6
Cử nhân Khoa học Sức khỏe (Phân loại Y tế)
Cử nhân Quản lý Thông tin Y tế
Cử nhân Khoa học Dinh dưỡng
Cử nhân Điều dưỡng
Cử nhân Điều trị Vận động (Danh dự)
Cử nhân Chỉnh hình (Danh dự)
Cử nhân Thực hành Trợ lý Y khoa Danh dự (Chỉ tại Học
xá Bendigo)
Cử nhân Vật lý trị liệu (Danh dự)
Cử nhân các Bộ phận nhân tạo và Dụng cụ chỉnh hình
(Danh dự)
Cử nhân Chuyên khoa chân (Danh dự)
Cử nhân về Bệnh lý ngôn ngữ (Danh dự)

32.300 AUD

Melbourne
Sydney

Cử nhân An ninh Mạng
Cử nhân Công nghệ Thông tin

31.500 AUD (Melbourne)

Công nghệ Thông tin

8 hoặc 12 tháng

076109C

3 tháng

088963K

Melbourne

Thạc sĩ Công nghệ Thông tin

Yêu cầu đầu vào tiếng Anh

8 hoặc 12 tháng

Năm 2 hệ Cử
nhân La Trobe

Công nghệ Thông tin

35.800 AUD

Kỹ Thuật

Những tùy chọn học liên thông
Tùy chọn 1

Thạc sĩ Phân tích Tài chính
Thạc sĩ Kế toán Chuyên nghiệp

Đảm bảo chất lượng

Trước đây được biết tới dưới tên
gọi La Trobe Melbourne, chúng tôi
đã là nhà cung cấp chương trình
học liên thông ưu tiên của Đại học
La Trobe trong gần một thập kỷ và
đã giúp cho hàng ngàn sinh viên
đến từ hơn 40 quốc gia hiện thực
hóa ước mơ học tập tại La Trobe.

Thạc sĩ Marketing

Tháng 2
Tháng 6
Tháng 10

Dự bị Đại học

Cao đẳng chuyển
tiếp về Kinh doanh
/Công nghệ Thông
tin

Cao đẳng chuyển tiếp
về Công nghệ sinh học
/Kỹ thuật/ Khoa học
Sức khỏe/Tâm lý học

Cao đẳng chuyển tiếp về
Truyền thông và Phương
tiện Truyền thông

Chương trình Dự bị
Thạc sĩ (PEP)

IELTS Academic

Tổng điểm là 5.5
(không có kỹ năng
nào dưới 5.0)

Tổng điểm là 5.5
(không có kỹ năng
nào dưới 5.5)

Tổng điểm là 6.0 (không
có kỹ năng nào dưới 5.5)

Tổng điểm là 6.5 (không có
kỹ năng nào dưới 6.0)

Tổng điểm là 6.0 (không có
kỹ năng nào dưới 6.0)

PTE Academic

36

36

42

46 (không có kỹ năng nào
dưới 46)

46 (không có kỹ năng nào
dưới 46)

TOEFL-Internet

55 (Kỹ năng viết
không dưới 16)

55 (Kỹ năng viết
không dưới 20)

60 (Kỹ năng viết không
dưới 20)

79 (tối thiểu Đọc 13, Nghe 12,
Nói 18, Viết 21)

64 (tối thiểu Đọc 13, Nghe
12, Nói 18, Viết 21)

La Trobe College
Australia

EFS 4B

EFS 4B

EFS 5B

EFS 6B

EFS 5B

Yêu cầu đầu vào về Học thuật
Việt Nam

Chương trình Dự bị

Diploma

Chương trình Dự bị Thạc sỹ (PEP)

Hoàn thành Lớp 11 với điểm GPA tối thiểu
là 6.0

Hoàn thành Lớp 12 với điểm GPA tối thiểu
là 6.0

Hoàn thành hệ Cử nhân bốn năm được duyệt,
điểm GPA tối thiểu là 5.0

Yêu cầu đầu vào là đúng tại thời điểm in.
Vui lòng tham khảo latrobecollegeaustralia.edu.au để biết yêu cầu đầu vào cho các quốc gia khác và danh sách cập nhật mới nhất các yêu cầu đầu vào.

25.200 AUD (Sydney)

Phương tiện truyền thông
và Truyền thông

12 tháng

077121K

Melbourne

Tháng 2
Cử nhân Nghệ thuật
Cử nhân Nghệ thuật - chuyên ngành hiện có là Điện Tháng 6
ảnh, Truyền thông và Biểu diễn
Cử nhân Truyền thông và Phương tiện Truyền thông
Cử nhân Truyền thông và Phương tiện Truyền thông
(Các ngành Truyền thông)
Cử nhân Truyền thông và Phương tiện Truyền thông
(Báo chí)
Cử nhân Truyền thông và Phương tiện Truyền thông
(Quan hệ Công chúng)

31.100 AUD

Tâm lý học

8 hoặc 12 tháng

099061B

Melbourne

Cử nhân Khoa học Tâm lý

36.200 AUD

Tháng 2
Tháng 6

Văn bằng Tiếng Anh

12/3/21 2:21 pm

