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Du học Úc - Bước chuyển tiếp vững chắc vào thẳng đại học UTS

Sydney là thủ phủ của bang New South Wales, thành phố cảng nổi tiếng của Úc và là thành phố du lịch
đẹp nhất và nổi tiếng nhất với những bãi biển trải dài, đẹp đến kinh ngạc như Manly, Bondi, Coogee và
Palm; cầu Cảng Sydney, nhà hát Opera “Con Sò” nổi tiếng thế giới. Sydney có cách sống thuộc hạng tốt
nhất thế giới. Đây là thành phố đáng sống số 1 ở khu vực châu Á Thái Bình Dương và đứng thứ 2 thế
giới. Đối với sinh viên đi du học Úc mong muốn được trải nghiệm tại Sydney là sự lựa chọn tốt nhất.
Tuy nhiên, tại Sydney có hàng trăm trường Cao đẳng và Đại học làm cho sinh viên quốc tế rất khó lựa
chọn. Vậy có giải pháp nào giúp sinh viên đi du học vừa được sống tại Sydney vừa chọn được học tại
trường có chất lượng tốt nhất? Trường UTS – INSEARCH sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó.

Trường UTS – Insearch luôn luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho các sinh viên đang chuẩn bị đi du học ÚC:
UTS - INSEARCH nằm trong khu thương mại trung tâm Sydney, cách UTS và các tuyến giao thông
chính một đoạn đường rất ngắn. Kết bạn và trải nghiệm cuộc đời sinh viên ngay giữa lòng thành phố, bao
quanh là các tiệm cà phê, phòng tranh, khu giải trí buổi tối và các cửa hàng. Ngoài ra, UTS – INSEARCH
nổi tiếng là một trong các cơ sở đào tạo tiếng Anh hàng đầu nước Úc và là nhà cung cấp hàng đầu các
khóa học chuyển tiếp vào Đại học Công nghệ Sydney (University of Technology, Sydney - UTS). Mô
hình của trường được quốc tế công nhận và được dùng như khóa học để vào thẳng các trường Đại học
danh tiếng . Các khóa học mang tính thực tiễn cao, đào tạo theo nhu cầu nhà tuyển dụng.
UTS – INSEARCH là chuyên gia giáo dục Anh ngữ
Là một trong các cơ sở đào tạo tiếng Anh hàng đầu nước Úc, trường đã đào tạo tiếng Anh cho sinh viên
quốc tế hơn 25 năm nay. Trường có những giáo viên giỏi nhất trong ngành tận tình giúp sinh viên phát
triển kỹ năng tiếng Anh và chuẩn bị cho họ học tốt các môn chính khóa.
Kỹ năng học tập hiện đại sử dụng công nghệ tối tân
Chương trình tiếng Anh học thuật: của trường được triển khai với Blackboard – một hệ thống học tập đổi
mới để giúp bạn thành công. Bạn sẽ được tiếp cận cơ sở vật chất UTS Trực tuyến (UTS Online and
Blackboard Mobile Learn) và sẽ trải nghiệm cuộc đời sinh viên đại học ngay từ khi bắt đầu vào học tại
UTS: INSEARCH.
Học mọi lúc mọi nơi
Chương trình tiếng Anh học thuật (AE) sử dụng phương thức Học tập Hòa trộn, kết hợp giảng dạy trên
lớp theo truyền thống với việc học trực tuyến. Nhờ phương thức đổi mới này, bạn có thể học mọi lúc mọi
nơi ngoài lớp học.
Vị trí tuyệt vời
Vui học tại cơ sở Sydney, gần giao thông công cộng và mọi nơi khác.
Có tất cả mọi hỗ trợ học tập sinh viên cần
Các cố vấn học tập tận tình của trường theo sát tiến bộ của bạn nhằm đảm bảo bạn có được những hỗ trợ
cần thiết để học tốt tiếng Anh và đạt được mục tiêu học thuật và nghề nghiệp của mình.
Các con đường liên thông vững chắc

UTS: INSEARCH không chỉ là cơ sở đào tạo tiếng Anh, UTS – Inseach còn là đơn vị đào tạo liên thông
hàng đầu lên một trong các đại học đi đầu Ôxtrâylia là Đại học Công nghệ Sydney (UTS). UTS –
Insearch đào tạo chương trình Cơ sở UTS và chương trình năm 1 đại học thời gian 8 tháng hoặc 12 tháng.
Đạo tạo, kỹ năng và các mối quan hệ thông qua một loạt các sáng kiến hành động tập trung vào các nhu
cầu của xã hội.
Chương trình học tại UTS – INSEARCH năm 2014:
Chương trình Dự bị Đại học tiêu chuẩn:
- Yêu cầu đầu vào: Hoàn thành lớp 11 với điểm trung bình là 6.0
- Nhập học: tháng 2 và tháng 5
- Học phí: 27.000 AUD/ toàn khóa
- Thời gian học: 3 học kỳ/ 12 tháng
- Ngành học: Nghệ Thuật và Khoa Học Xã Hội, Kinh Doanh, Thiết Kế và Kiến Trúc, Công Nghệ Thông
Tin, Điều Dưỡng và Khoa Học Sức Khỏe, Khoa Học Vật Thể (bao gồm cả Kỹ Sư)
Chương trình Dự bị Đại học cấp tốc:
- Yêu cầu đầu vào: Hoàn thành lớp 11 với điểm trung bình là 6.5
- Nhập học: Tháng 2 và tháng 5
- Học phí: 20,000 AUD/ toàn khóa.
- Thời gian học: 2 học kỳ/ 8 tháng.
- Ngành học: Nghệ Thuật và Khoa Học Xã Hội, Kinh Doanh, Thiết Kế và Kiến Trúc, Công Nghệ Thông
Tin, Điều Dưỡng và Khoa Học Sức Khỏe, Khoa Học Vật Thể (bao gồm cả Kỹ Sư)
Chương trình Cao đẳng:
- Yêu cầu đầu vào: Hoàn thành lớp 12 với điểm trung bình môn 6.8
- Kỳ nhập học: tháng 2 và tháng 5
- Thời gian học: 3 học kì/ 12 tháng
- Học phí: 25,500/năm
- Ngành học: Kỹ Sư, Khoa học, Công nghệ Thông Tin, Thiết Kế, Truyền Thông, Điều dưỡng và Y Tế,…
Nếu bạn hiện đang là sinh viên hoặc sẽ là sinh viên tương lai của UTS – INSEARCH, Văn phòng tư vấn
du học VISION Global luôn sẵn sàng trợ giúp các bạn về tất cả những vấn đề liên quan đến học tập của
bạn tại UTS – INSEARCH.
Thêm thông tin du hoc úc
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Điểm qua 10 trường đại học nổi tiếng tại Úc

Chuẩn bị tâm lý khi quyết định du học Úc

Du học Úc 2015 cùng trường Macquarie Education Group Australia (Mega)

Du học Úc - Sự lựa chọn hoàn hảo

Đại học Southern Cross - Tuyển sinh du học Úc mới nhất 2015

Các giải pháp tiết kiệm chi phí khi đi du học Úc

Tư vấn miễn phí cho du học sinh mong muốn đi du học Úc

10 việc miễn phí đáng làm cho sinh viên đi du học Úc ở Melbourne

Tư vấn việc làm thêm cho du học sinh đi du học Úc
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