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Điều kiện tham gia du học New Zealand tại trường Waikato

Điều kiện tham gia du học New Zealand tại trường Waikato - Trường Đại học Waikato là một trong 8
trường Đại học công lập nằm tại thành phố Hamilton, thành phố lớn thứ 4 của New Zealand.
- Bên cạnh đó Đại Học Waikato còn cộng tác với hơn 120 viện nghiên cứu với các chương trình hỗ trợ
và trao đổi giáo viên cũng như sinh viên trên toàn thế giới.
- Với 7 trường và khoa trực thuộc, Đại Học Waikato cung cấp cho bạn các khoá học phù hợp với khả
năng và sở thích của mình: trường Khoa học xã hội và nhân văn, trường Khoa học máy tính, trường Sư
phạm, trường Luật, trường quản lý Waikato, trường phát triển Maori và Thái Bình Dương, trường Khoa
học và kỹ thuật
- Nhiều ngành học của trường được xếp hạng nhất trong số các trường đại học tại New Zealand như:
Quản trị Kinh doanh, Truyền thông, Báo chí và Truyền thông đại chúng, Toán, Hoá học, Giáo dục, Sinh
vật học, Sinh thái học, Khoa học Vi tính, Âm nhạc, Nghệ thuật Văn học và các môn Mỹ thuật khác….

* Chương trình học và học phí cho sinh sinh viên đi du học New Zealand
1. Chương trình tiếng Anh cho sinh viên đi đu học New Zealand:
Điều kiên để tham gia chương trình Tiếng Anh của các sinh viên đi du học New Zealand bao gồm các
khóa tiếng Anh từ trình độ cơ bản đến trình độ học thuật
Học phí: 350 NZD – 455 NZD/tuần
2. Chương trình Dự bị Đại học của sinh viên đi du học New Zealand:
- Sinh viên sẽ học 8 môn, 4 môn/học kì. Có 3 môn bắt buộc. Sinh viên nên học tối thiểu một môn liên
quan đến toán học.
- Môn học bắt buộc: Tiếng Anh Dự bị Đại học 1, Tiếng Anh Dự bị Đại học 2, Ngôn ngữ và kỹ năng học
tập Dự bị Đại học.
- Môn học tùy chọn: Kế toán đại cương, Sinh học đại cương, Hóa học đại cương, Văn hóa so sánh, Kinh
tế Đại cương, Giới thiệu về khoa học xã hội, Toán đại cương, Toán thống kê, Vật lý đại cương.
* Điều kiện đối với các sinh viên đi du học New Zealand cho chương trình Dự bị Đại học:
- Tốt nghiệp PTTH
- Điểm IELTS 5.5 hoặc TOEFL 525
Hoặc sinh viên đã hoàn thành Chương trình Anh ngữ học thuật tại Viện ngôn ngữ của trường Đại học
Waikato (Level 6 Academic English)
* Học phí: 19,165 NZD/năm
* Các kỳ nhập học: tháng 02, tháng 07, tháng 11
3. Chương trình đào tạo Cử nhân đại học của sinh viên đi du học New Zealand:
- Các ngành: Nghệ thuật, Khoa học xã hội, Truyền thông, Thiết kế đồ họa, Toán, Tin, Tài Chính, Kinh tế,
Thương mại điện tử, Kỹ thuật, Luật, Thể thao, Giải trí, Du lịch, Kế toán, Giáo dục, Quản lý nhân lực,
Quản lý hệ thống thông tin, Quản lý quốc tế, Giao tiếp quản lý, Quản lý sản xuất, Tiếp thị, Quan hệ đại
chúng, Quản lý chiến lược, Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý du lịch.
* Học phí các ngành Cử nhân của sinh viên đi du học New Zealand nên biết là: 21,060 NZD – 29,880
NZD/năm (tùy theo chuyên ngành)
* Điều kiện của sinh viên đi du học New Zealand cho chương trình đào tạo cử nhân đại học là :
Tốt nghiệp PTTH và hoàn thành năm học Dự bị Đại học
Điểm IELTS 6.0 hoặc TOEFL 550
4. Chương trình sau Đại học của sinh viên đi du học New Zealand
- Các lĩnh vực nghiên cứu: Nghệ thuật, Âm nhạc, Khoa học, Luật, Kế toán, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế,

Tài chính, Tiếp thị, Du lịch và Dịch vụ, Môi trường và Quản lý…
* Học phí: 25,095 NZD – 32,770 NZD/năm
* Yêu cầu: Sinh viên có bằng Đại học chuyên ngành liên quan, IELTS 6.5.
5. Chương trình Thạc sỹ của sinh viên đi du học New Zealand:
- Các lĩnh vực nghiên cứu: Nghệ thuật, Khoa học xã hội, Giáo dục, Âm nhạc, Luật, Du lịch, Khoa học
Máy tính, Quản lý, Khoa học, Kỹ thuật,…
* Học phí: 26,500 NZD – 34,850 NZD/ năm (tùy theo từng chuyên ngành)
* Yêu cầu: Sinh viên có bằng Đại học chuyên ngành liên quan, IELTS 6.5
6. Chương trình Tiến sỹ của sinh viên đi du học New Zealand:
- Các lĩnh vực nghiên cứu: Nghệ thuật, Giáo dục, Nhân văn, Khoa học (nghiên cứu, Máy tính), Mỹ thuật,
Nghệ thuật Biểu diễn, Âm nhạc, Kỹ thuật, Công nghệ, Kinh doanh, Kế toán, Luật, Quản lý.
* Học phí: 5,400 NZD – 5,735 NZD/ kỳ
* Yêu cầu: Có bằng thạc sỹ và IELTS từ 6.5 trở lên
* Các chi phí khác cho sinh viên đi du học New Zealand
- Phí ghi danh: 275 NZD
- Phí đăng ký nhà ở: 275 NZD
- Homestay: 224 NZD/tuần
- Phí đón sân bay: 90 NZD/lần
* Hỗ trợ từ VISION Gloabal cho các bạn sinh viên đi du học New Zealand tại trường Waikato
- Là đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam, cung cấp tài liệu và hướng dẫn hoàn toàn
miễn phí
- Tư vấn chọn trường, chọn ngành phù hợp với khả năng và nguyện vọng của học sinh.
- Hướng dẫn hồ sơ xin Visa hoàn chỉnh và hiệu quả nhất; Tỉ lệ visa cao.
- Tổ chức luyện thi IELTS/TOEFL, tiếng Anh học thuật, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha.
- Sắp xếp nhà ở, đặt vé máy bay, đón sân bay và các dịch vụ khác theo nhu cầu của học sinh.
- Hỗ trợ học sinh trong suốt quá trình học

TIN LIÊN QUAN
Thông tin cơ bản về Visa du học New Zealand 2015

Danh sách trường New Zealand được xét duyệt Visa Ưu tiên(SVP)

Học tập tại trường Edenz Colleges - Nhà cung cấp giáo dục quốc tế loại 1 tại New Zealand

Giải pháp tiết kiệm chi phí khi đi du học New Zealand 2015

Du học New Zealand - Sự lựa chọn hợp lý

Tại sao nên chọn New Zealand để du học từ bậc phổ thông

Tuyển sinh du học NewZealand 2015 - Học viện công nghệ WELTEC

Du học New Zealand- tiết kiệm chi phí học tập tại trường Lincoln

Chi phí hấp dẫn khi đi du học New Zealand của trường Otago

Điều kiện học tập tại trường Edenz khi đi du học New Zealand
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