La Trobe College Australia
Học bổng Foundation Studies

La Trobe College
Australia xin giới thiệu
học bổng Foundation
Studies với giá trị
$2,000 Đô la Úc cho
học sinh Việt Nam!

La Trobe College Australia học bổng Foundation Studies
Điều kiện

• Học sinh phải là công dân Việt Nam và hiện đang sinh sống tại Việt Nam
• Học sinh phải nhập học chương trình Foundation Studies vào kỳ nhập học tháng 6/2021;
tháng 10/2021 hoặc tháng 2/2022
• Học bổng dành cho Melbourne campus
• Học bổng sẽ được cấp tự động. Học sinh không cần đăng ký
• Tiền deposit cho kỳ 1 sẽ phải đóng full để xin COE
• Học bổng sẽ được trừ vào tiền học kỳ 2
• Nếu học sinh không chấp nhận học bổng và đóng tiền trước hạn cuối thì học bổng sẽ dành
cho học sinh khác
• Học sinh không được xin giảm chứng chỉ cho các môn học trước
• Học bổng này không được kết hợp với các học bổng khác của Navitas

Học bổng chuyển tiếp dành cho Sinh Viên Quốc Tế
Sinh viên có thể nhận học bổng chuyển tiếp cho những năm học Cử nhân sau khi hoàn tất khóa học Foundation hay
Diploma. Học bổng cho khóa Cử nhân 20%, 25% và 30% sẽ được xét dựa trên điểm trung bình của khóa học
Foundation hay Diploma. Tìm hiểu thêm tại: www.latrobe.edu.au/scholarships/la-trobe-south-east-asia-scholarship
Sau khi hoàn thành khóa học Foundation hay Diploma, tất cả Sinh viên Quốc tế sẽ được tự động xét học bổng.
Sinh viên Quốc tế phải đóng học phí đầy đủ và đáp ứng yêu cầu học lực và tiếng anh tại ngày bắt đầu khóa học
Cử nhân.
Học bổng có giới hạn và chỉ áp dụng cho một số khóa học. Danh sách các khóa học:
www.latrobe.edu.au/scholarships/other-scholarship-opportunities/courses-offering-international-scholarships

Dựa trên điểm trung bình của khóa học Foundation hay Diploma, Sinh viên Quốc tế có thể được trao học bổng
cho khóa Cử nhân.
Học bổng

Điểm trung bình khóa Foundation Studies

Điểm trung bình khóa Diploma

20%

55%

55%

25%

70%

70%

30%

75%

75%

Ví dụ: Foundation Studies + Bachelor of Business
Khóa học
Foundation Studies

$23,600 – $2,000
($2,000 học bổng) = $21,600

$23,600 – $2,000
($2,000 học bổng) = $21,600

$23,600 – $2,000
($2,000 học bổng) = $21,600

Học bổng chuyển tiếp

55% điểm trung bình = 20%
học bổng chuyển tiếp

70% điểm trung bình = 25%
học bổng chuyển tiếp

75% điểm trung bình = 30%
học bổng chuyển tiếp

Năm 1 Đại học

$35,800 - $7,160
(20% học bổng) = $28,640

$35,800 - $8,950
(25% học bổng) = $26,850

$35,800 - $10,740
(30% học bổng) = $25,060

Năm 2 Đại học

$35,800 - $7,160
(20% học bổng) = $28,640

$35,800 - $8,950
(25% học bổng) = $26,850

$35,800 - $10,740
(30% học bổng) = $25,060

Năm 3 Đại học

$35,800 - $7,160
(20% học bổng) = $28,640

$35,800 - $8,950
(25% học bổng) = $26,850

$35,800 - $10,740
(30% học bổng) = $25,060

$107,520

$102,150

$96,780

Tổng giá phí
(3 năm Đại học +
Foundation Studies)

Tìm hiểu thêm tại:
latrobecollegeaustralia.edu.au
CRICOS Provider Code La Trobe College Australia 03312D; La Trobe University 00115M.
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