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CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG
Chương trình Cao Đẳng Liên Thông tại Monash College tập 
trung vào chuyên ngành ngay từ đầu. Đây là chương trình 
chuyên biệt để chuyển thẳng vào năm thứ 2 hệ Cử Nhân tại 7 
khoa của Đại học Monash3.

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ
Chương trình dự bị là một chương trình tiền đại học giúp sinh 
viên vào thẳng năm thứ nhất hệ cử nhân của cả 10 khoa tại 
Đại học Monash.

KHÓA HỌC TIẾNG ANH
Trường có ba chương trình Tiếng Anh khác nhau để giúp bạn 
thành công tại đại học. Căn cứ vào trình độ Tiếng Anh và 
chương trình học liên thông đã chọn, sinh viên sẽ được xếp 
vào lớp học Tiếng Anh phù hợp.

CHƯƠNG TRÌNH

TƯƠNG LAI 
BẮT ĐẦU TẠI 
MONASH 
COLLEGE
Chúng tôi hiểu mục tiêu của bạn là đạt được trình độ học vấn cao nhất để 
thành công trong nghề nghiệp tương lai. Monash College sẽ đặt nền móng 
cho sự thành công của bạn. Thông qua các chương trình liên thông trực tiếp 
lên Đại Học Monash1, sinh viên sẽ được học những kỹ năng cần thiết để thành 
công tại bậc đại học. Điều  bạn cần làm là đáp ứng các yêu cầu đầu vào sau 
đó bạn sẽ được trải nghiệm chất lượng đào tạo cao như của Đại học Monash , 
trong cùng môi trường học tập hỗ trợ được thiết kế riêng cho bạn.

1  Yêu cầu đầu vào các chương trình của Monash College và Đại học Monash cho cả sinh viên Úc và quốc tế.
2  Monash đứng thứ 64 toàn cầu trong Bảng Xếp hạng Đại học Thế giới của Times Higher Education (2021).
3  Phần lớn các chương trình Cao Đẳng Liên Thông sẽ chuyển tiếp vào thẳng năm thứ hai của các chương trình cử nhân tương ứng tại Đại học 

Monash.

XẾP HẠNG 

TOP 100
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU THẾ 
GIỚI2

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA 
MONASH COLLEGE ĐƯỢC 
DẠY TẠI ÚC, BANGLADESH, 
INDONESIA, MALAYSIA, TRUNG 
QUỐC, ẤN ĐỘ, SINGAPORE VÀ 
SRI LANKA THÔNG QUA  

MẠNG LƯỚI ĐỐI TÁC 
TOÀN CẦU

MONASH COLLEGE LÀ LỰA CHỌN 
YÊU THÍCH TRÊN CON ĐƯỜNG ĐẾN 
ĐẠI HỌC MONASH SUỐT 

28 NĂM QUA

28

46%
SINH VIÊN QUỐC TẾ ĐANG HỌC 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐẠI 
HỌC MONASH BẮT ĐẦU TỪ 
MONASH COLLEGE

46%

MONASH COLLEGE

HOÀN TOÀN 
TRỰC THUỘC
ĐẠI HỌC MONASH

Qua hơn 6 thập kỉ, từ một ngôi trường nhỏ ở ngoại ô, Đại học 
Monash chuyển mình trở thành một trong những trường đại học 
quốc tế hàng đầu trên thế giới. Hiện nay, sinh viên quốc tế tại 
Đại học Monash chiếm khoảng 30% tổng số sinh viên của nhà 
trường. Mỗi sinh viên quốc tế đều đang góp một phần 
quan trọng vào cộng đồng đa sắc tộc tại trường.

Kể từ khi thành lập, Monash College đã đóng vai 
trò quan trọng trong việc mang đến lộ trình học 
phù hợp cho những sinh viên xuất sắc trước 
khi vào Đại học. Học tập tại Monash College 
là cơ hội tuyệt vời để chuẩn bị cho bậc học 
tiếp theo tại đại học Monash. Tại đây, sinh 
viên được hỗ trợ và rèn luyện các kỹ năng 
cần thiết cho sự nghiệp tương lai, và thiết 
lập các mối quan hệ bạn bè thân thiết.

Sinh viên tốt nghiệp Đại học Monash 
luôn được các nhà tuyển dụng trên 
khắp thế giới đánh giá cao. Rất hy 
vọng rằng trong những năm tới đây, 
bạn  sẽ coi thời gian học tập tại 
Monash College như một dấu mốc 
quan trong tạo dựng nên con đường 
sự nghiệp của mình.”
GIÁO SƯ MARGARET GARDNER, HUÂN 
CHƯƠNG AC
Chủ tịch kiêm Hiệu trưởng
Đại học Monash

3CẨM NANG KHÓA HỌC TẠI MONASH COLLEGE 20222 CẨM NANG KHÓA HỌC TẠI MONASH COLLEGE 2022



THÀNH CÔNG TẠI 
ĐẠI HỌC MONASH
Ngay từ những ngày đầu tiên, nền giáo dục Monash đã định ra cho bạn con đường 
đi đến thành công trong nghề nghiệp tương lai.
Việc học tại Monash sẽ mang tới cho bạn nền giáo dục chất lượng cao tập trung chuẩn bị cho bạn trước sự thay đổi nhanh chóng của thế giới 
công việc.
Giáo dục của Monash nâng tầm quan hệ đối tác với ngành, chính phủ và cựu sinh viên cũng như mang lại nhiều cơ hội để có các trải nghiệm vừa 
học vừa hành. 
Thông qua chương trình học sáng tạo, đa dạng,  bạn sẽ tốt nghiệp ra trường với ý thức cao hơn về mục đích và hoài bão, về tư duy toàn cầu, các kỹ 
năng và sự tự tin để tạo ra những thay đổi tốt hơn cho cuộc sống của mình và của cộng đồng.

MONASH QUA NHỮNG CON SỐ 
XẾP HẠNG TOP 100

#1
ĐẠI HỌC SÁNG TẠO NHẤT TẠI 
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 
(2019) THEO ĐÁNH GIÁ CỦA 
REUTER

#2
ĐẠI HỌC TỐT NHẤT TẠI 
MELBOURNE THEO TIMES 
HIGHER EDUCATION (2020)

#55
XẾP HẠNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 
CỦA QS (2021)

#6
XẾP HẠNG ĐẠI HỌC KỶ NGUYÊN 
VÀNG CỦA TIMES HIGHER 
EDUCATION (2020)

#64
XẾP HẠNG ĐẠI HỌC THẾ GIỚI 
NĂM 2021 CỦA TIMES HIGHER 
EDUCATION

#45
XẾP HẠNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA 
ĐÀI LOAN NĂM 2020 

SINH VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

HƠN 86.000
SINH VIÊN ĐẾN TỪ HƠN   

160 QUỐC GIA 

HƠN 17.000
NHÂN VIÊN 

HƠN 400.000
CỰU SINH VIÊN MONASH TRÊN THẾ GIỚI

KHỞI SỰ TỐT ĐỂ  
BẠN TIẾN XA
Monash Talent là một dịch vụ việc làm chỉ dành cho sinh 
viên và cựu sinh viên Đại học Monash, giúp bạn dễ dàng 
hơn nhiều khi bắt đầu sự nghiệp. Nhóm chuyên gia tuyển 
dụng làm việc với rất nhiều chủ lao động danh tiếng để 
giúp bạn vào những công việc phù hợp với các kỹ năng và 
niềm đam mê của bạn.

monash.edu/talent

BA LÝ DO HÀNG 
ĐẦU ĐĂNG KÝ VÀO 
MONASH TALENT

CÓ THÊM KINH 
NGHIỆM PHÙ HỢP 
VÀO LÝ LỊCH

TĂNG KHẢ NĂNG 
CÓ VIỆC LÀM QUA 
CƠ HỘI TRONG THẾ 
GIỚI THỰC

NHANH CHÓNG CÓ 
CÔNG VIỆC ĐÚNG 
CHUYÊN MÔN

TẠI ÚC
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DOCKLANDS

TÌM HIỂU VỀ 
MELBOURNE

DỄ DÀNG ĐI TỪ ĐIỂM NÀY TỚI 
ĐIỂM KHÁC BẰNG  

PHƯƠNG TIỆN 
GIAO THÔNG CÔNG 
CỘNG XUẤT SẮC,
GỒM XE BUÝT, XE ĐIỆN VÀ TÀU 
HỎA CHỈ CẦN SỬ DỤNG 1 THẺ 
GIAO THÔNG 

SỐNG TẠI

THÀNH PHỐ AN 
TOÀN THỨ MƯỜI
TRÊN THẾ GIỚI2 

HỌC TẬP TẠI THÀNH  
PHỐ SINH VIÊN 

TỐT THỨ BA TRÊN 
THẾ GIỚI3

1  Chỉ số Thành phố An toàn (2019) The Economist 
Intelligence Unit.

2  Chỉ số Thành phố An toàn năm 2019 – The Economist 
Intelligence Unit.

3  Những thành phố tốt nhất cho Sinh viên theo đánh giá 
của QS năm 2019.

MELBOURNE LÀ 

THÀNH PHỐ ĐÁNG 
SỐNG THỨ HAI TRÊN 
THẾ GIỚI 1

Chào mừng bạn đến với Melbourne. 
Tại Melbourne, luôn có những điều lý 
thú để bạn xem và chơi – hàng loạt 
lễ hội văn hóa và nghệ thuật, các sự 
kiện thể thao quốc tế, các quán café 
và nhà hàng đẳng cấp thế giới phục vụ 
các món ăn từ khắp nơi trên trái đất và 
những hẻm nhỏ, công viên và bãi biển 
đang chờ bạn khám phá. Thật đễ dàng 
thấy được tại sao lối sống kiểu Úc lại 
hấp dẫn đến vậy.

Thành phố này được mô tả có bốn 
mùa trong một ngày, nhưng đó chỉ là 
một phần vẻ đẹp của nó. Ý tưởng hay 
là luôn sẵn sàng vì vậy, có sẵn ô và áo 
ấm trong mùa đông (Tháng 6 tới Tháng 
8) và kem chống nắng, mũ rộng vành 
và kính mát trong các tháng mùa hè 
(Tháng 12 tới Tháng 2).

Trải nghiệm việc học tập ở thành phố nổi tiếng về sự 
nồng hậu tiếp đón sinh viên quốc tế.

LỐI SỐNG TẠI M
ELBOURNE

ST KILDA BEACH  FESTIVE CITYNHỮNG NẺO ĐƯỜNG SÔI NỔI DỊCH VỤ MUA SẮM

HOÀ NHỊP CÙNG

CỘNG ĐỒNG
HƠN 200.000
DU HỌC SINH ĐẾN TỪ

70 QUỐC GIA
ĐANG COI MELBOURNE LÀ NHÀ
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THƯ VIỆN
Thư viện này không chỉ là 
nơi để mượn sách và các 
tài liệu học mà còn có thể 
trải nghiệm các hoạt động 
khác nhau. Được chia làm 
hai tầng nên bạn sẽ có nhiều 
nơi để tìm kiếm sự hỗ trợ 
từ các Chuyên gia tư vấn kỹ 
năng học và các nhân viên 
thư viện. Bạn cũng sẽ có thể 
tận dụng nhiều không gian 
học yên tĩnh và an toàn hoặc 
tham gia các hội thảo.

PHÒNG THÍ 
NGHIỆM KHOA HỌC
Một tầng dành riêng cho khoa 
học được thiết kế cùng Đại 
học Monash gồm 11 phòng thí 
nghiệm được trang bị đầy đủ.

Kết hợp cả hai loại phòng thí 
nghiệm “khô” và “ướt”, những cơ 
sở vật chất hiện đại này sẽ cung 
cấp cho bạn môi trường học 
tập lý tưởng để tập trung vào 
khám phá và thực nghiệm các 
môn khoa học, chuẩn bị cho sự 
thành công của bạn tại Đại học 
Monash.

TRUNG TÂM SINH 
VIÊN
Tầng 4 là Trung tâm Sinh viên, một 
điểm hội tụ tất cả cho mọi dịch vụ 
quản lý, tư vấn và hỗ trợ cho sinh 
viên. Nên nếu bạn có thắc mắc về 
việc ghi danh, hẹn gặp chuyên gia 
tư vấn hoặc người giám hộ, hoặc 
muốn dự buổi gặp không theo lịch 
cố định với chuyên gia tư vấn nghề 
nghiệp, hoạt động câu lạc bộ sinh 
viên hoặc hội thảo thúc đẩy cảm 
xúc thì Trung tâm này là nơi cần 
đến. Có các phòng tín ngưỡng cho 
nam và nữ trong Trung tâm này.

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI 
HỌC XÁ CỦA CHÚNG TÔI

Nghệ thuật và 
văn hóa

Giao thông 
công cộng

Thể thao

Phòng cầu 
nguyện

Các điểm ăn 
uống

Thư viện

Phòng thí 
nghiệm

Studio thiết kế

Phòng âm 
nhạc

Được mở cửa vào năm 2021, học xá Docklands mới được thiết kế nhằm cung cấp cho các bạn 
mọi thứ cần thiết để cuộc đời sinh viên thật đáng nhớ và thành công. Khu học xá tại số 750 phố 
Collins cho phép sinh viên khám phá cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập và giảng dạy hiện đại 
trên khắp 10 tầng gồm các phòng nghệ thuật và thiết kế, phòng thí nghiệm và phòng thu âm. 
Có nhiều nơi nghỉ giữa giờ và không gian ngoài lớp học để học tập yên tĩnh và làm bài tập nhóm, 
cũng như những khu tụ tập bạn bè.

Khi học ngay tại trong thành phố, bạn sẽ ở rất gần mọi địa điểm nổi bật của  
Melbourne như bảo tàng, thư viện, nhà hàng, các cửa hàng mua sắm,  
công viên, khu tập thể thao và phương tiện giao thông công cộng.

Hàng năm, chúng tôi tiếp đón 6000 sinh viên nhập học trong  
không khí an toàn, thân thiện, tôn trọng và vui vẻ, nơi bạn  
sẽ tìm thấy mọi thứ mình cần để đạt được  
các mục tiêu học tập.
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CÁC CƠ SỞ

DOCKLANDS PARK

GÓC NHÌN RA CẢNG VỚI  
CẢNH QUAN TUYỆT ĐẸP

CÁC TIỆM CAFE NGAY TẠI CẢNG KHOẢNG CÁCH CÓ THỂ ĐI BỘ TỪ GA TÀU HỎA SOUTHERN 
CROSS VÀ MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG CÔNG CỘNG

TỌA LẠC TẠI 750 COLLINS STREET

VỊ TRÍ CƠ SỞ
Vị trí mới của Monash College nằm ở giữa Docklands - cách Ga tàu hỏa Southern Cross 
chỉ 300m và chỉ cách khu trung tâm thương mại của Melbourne một quãng ngắn. Chỉ với 
một chặng đi bộ từ cơ sở học là bạn có thể mua sắm tại District Docklands, thưởng thức 
các nhà hàng ngay tại bến tàu và nhìn ra Cảng Victoria hoặc ngắm thành phố từ Vòng xoay 
Star Observation.

Nếu bạn muốn khám phá phần còn lại của Victoria thì có thể sử dụng phương tiện công 
cộng trong trong mạng lưới giao thông thuận tiện để tới nơi mình muốn. Từ đây bạn muốn 
đi tới đâu cũng tiện lợi.

Trải nghiệm Melbourne đúng cách tại Monash College.
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CHỌN NƠI Ở
Sống tại Melbourne là một phần quan trọng trong trải 
nghiệm thời sinh viên. Từ khi bắt đầu chương trình liên 
thông tại Monash College cho tới lúc lên học hệ cử nhân 
tại Đại học Monash, có nhiều lựa chọn về nơi ở phù hợp 
với nhu cầu của bạn.
Bạn có thể chọn ở với gia đình dân địa phương (homestay) hoặc sống 
ở căn hộ sinh viên trong thành phố. Vì vậy, bạn cần lựa chọn nơi ở phù 
hợp nhất với sở thích sống và học tập của mình.

Homestay mang tới cho bạn cơ hội tham gia trao đổi văn hóa. Điều 
này cho phép bạn thực hành Tiếng Anh hàng ngày và khám phá 
Melbourne, với tất cả sự thoải mái của một gia đình người Úc.

Chúng tôi cũng có nhiều nhà cung cấp dịch vụ nơi ở được Monash 
College phê duyệt trong thành phố gần cơ sở Docklands phù hợp với 
tất cả sinh viên, gồm cả những em dưới 18 tuổi.

Các nhà cung cấp dịch vụ nơi ở được phê duyệt như Urbanest cung 
cấp môi trường sống dạng căn hộ, an toàn với cơ sở vật chất hiện đại 
cho sinh viên. Tất cả các phòng đều được trang bị nội thất đầy đủ và 
nhân viên trực 24/7 để mang tới cho bạn sự trợ giúp và hỗ trợ.

Để biết thêm thông tin về các nhà cung cấp căn hộ trong thành 
phố, vui lòng xem trang 14-15 hoặc monashcollege.edu.au/
accommodation

CÁCH CHỌN NƠI Ở ĐÚNG
Bạn dưới 18 tuổi?
Nếu bạn dưới 18 tuổi khi tới Úc, bạn cần ở tại nơi được chấp nhận cho 
sinh viên vị thành niên. Các tùy chọn homestay và nơi ở được duyệt phù 
hợp với sinh viên ít tuổi và mang lại nhiều sự hỗ trợ và an ninh hơn.

monashcollege.edu.au/life-at-monash-college/under-18s

Bạn đang tìm kiếm trải nghiệm gì? 
Trải nghiệm nào mà bạn muốn có sẽ là yếu tố quan trọng trong việc 
ra quyết định. Cân nhắc những điều gì là quan trọng với bạn, ví dụ như 
bạn muốn sống cùng các sinh viên khác hay không, có muốn chia sẻ 
tiện ích như bếp hay muốn độc lập và sống một mình, cũng như liệu 
bạn có muốn sống với gia đình người dân địa phương không.

Nếu bạn chọn thuê nhà riêng thì hãy cẩn thận kẻo bị lừa. Các mánh lừa 
gạt về nơi ở thường là cố dụ bạn nộp phí trả trước và có thể yêu cầu 
điện chuyển tiền khác khi bạn nhập cảnh. Xin hãy cảnh giác và đừng 
ký hợp đồng hoặc trả bất kỳ khoản tiền nào cho tới khi bạn đã trực tiếp 
kiểm tra căn hộ, trừ khi đó là nhà cung cấp dịch vụ nơi ở do Monash 
College phê duyệt.

DỊCH VỤ NHÀ Ở MONASH – CLAYTON
Khu Ký Túc Xá Monash tại cơ sở Monash Clayton là cộng đồng 
đa văn hóa gồm sinh viên Úc và du học sinh từ khắp nơi trên 
thế giới.

Cơ sở Monash Clayton

Các nhóm hỗ trợ tại ký túc xá, giặt ủi công cộng, phòng 
tập nhạc, bóng bàn, nhà bếp, sân vườn

monash.edu/accommodation

Ăn uống Phòng đơn Dịch vụ gồm: Internet, điện, nướcChung PhòngDưới 18 tuổi

Ở VỚI DÂN ĐỊA PHƯƠNG
Sống cùng gia đình dân địa phương là một cách tuyệt vời để 
trải nghiệm cuộc sống nước Úc. Bạn sẽ có môi trường nhà an 
toàn, được hỗ trợ và có thể thực hành Tiếng Anh hàng ngày. Ở 
với dân địa phương là tùy chọn hiện có ở khắp Melbourne và là 
sự lựa chọn tuyệt vời cho sinh viên dưới 18 tuổi đang tìm kiếm 
môi trường gia đình. Các gia đình cho lưu trú được chọn cẩn 
thận để cung cấp nơi ở an toàn.

Monash College đã điều hành Dịch vụ Nơi ở với Dân địa phương 
suốt 15 năm nay, đã thu xếp chỗ ở thành công cho hàng 
trăm sinh viên với gia đình dân địa phương để có trải nghiệm 
Melbourne hòa nhập và hỗ trợ.

 

Địa điểm Homestay ở khắp Melbourne

Trong vòng1 giờ từ cơ sở của Monash College

Môi trường gia đình Úc, 3 bữa ăn mỗi ngày và bao gồm 
điện, nước

monashcollege.edu.au/homestay

Tôi đã thích nghi rất tốt tại nơi ở mới với dân địa 
phương vì gia đình tôi đã giới thiệu Melbourne và 
một số điểm du lịch và cách đi tới cơ sở. Họ cũng 
giới thiệu cho tôi nhiều món ăn và nền văn hóa khác 
nhau!”
NANAMI KANDORI  
(SINH VIÊN MONASH COLLEGE ĐẾN TỪ NHẬT BẢN)

Tôi thấy rằng được làm chủ nhà là một điều rất vinh 
dự. Mỗi sinh viên đến ở cùng chúng tôi mang theo 
cá tính riêng của từng cháu. Chúng tôi đã tìm hiểu về 
nền văn hóa và cuộc sống gia đình cũng như được 
biết việc học tập và kế hoạch cho tương lai của các 
cháu. Nhiều mối quan hệ bạn bè trọn đời đã được 
thiết lập.”
REBECCA BANNISTER (CHỦ NHÀ DÂN ĐỊA PHƯƠNG)

HÃY ĐẶT CHỖ Ở SỚM! 
Ngay khi bạn chấp nhận thư mời học, hãy 
nghĩ về nơi bạn muốn sống.

NƠI Ở

THAM GIA TOUR NƠI Ở 
Hãy theo sinh viên Monash College 
Shaneezer để khám phá thêm các lựa chọn 
về nơi ở.
monashcollege.edu.au/ 
accommodation-tour
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SỐNG ĐỘC LẬP 
Thuê nhà 
Nếu trên 18 tuổi, bạn có thể thuê chỗ ở riêng hoặc ở chung 
cùng bạn bè. Ở Melbourne có nhiều nhà cho thuê gần tất cả 
các cơ sở của Monash College. Hãy chọn một nơi gần cơ sở 
bạn học và lưu ý bạn cần đến kiểm tra chỗ ở trước khi ký hợp 
đồng thuê hoặc trả tiền đặt cọc.

Đây là một lựa chọn tốt nếu bạn cảm thấy thoải mái khi sống 
một mình hoặc bạn đã sống ở Melbourne một thời gian.

Nhà cho thuê tại Melbourne có thể không trang bị 
nội thất, hoặc được trang bị một phần hoặc đầy 
đủ. Tiền điện, điện thoại và Internet thường không 
được tính vào giá thuê nhà và bạn sẽ phải chi trả 
thêm cho các khoản này.

www.realestate.com.au  www.domain.com.au 

ALBERT HOUSE
Albert House tiếp đón sinh viên đến từ nhiều nền văn hóa 
khác nhau. Nơi đây sinh viên được phục vụ đầy đủ bữa ăn 
trong ngày, khu nhà được thiết kế để mang tới cho mọi người 
một bầu không khí quảng giao, an toàn và an ninh. Đây là nơi 
mọi người có thể tham gia cùng nhau và cảm thấy như ở nhà.

Albert House nằm tại 57 - 65 Drummond Street, 
sát lề trung tâm thành phố Melbourne

Đi bằng tàu điện và xe buýt, năm phút đi bộ là đến 
ga tàu hỏa Melbourne Central 

Gồm toàn bộ các bữa ăn, giặt là, internet

www.alberthouse.com.au

URBANEST
Nhà cung cấp dịch vụ nơi ở trong thành phố được 
Monash College ưa thích.
Urbanest có dành riêng phòng đặt trước cho các sinh viên của 
Monash College.

Sống tại Urbanest có nghĩa là bạn ở tại trung tâm của Melbourne nơi 
bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ sự sôi động! Gần với mọi thứ bạn cần, từ 
những con hẻm nhỏ nổi tiếng cho tới các khu mua sắm và ẩm thực 
của Melbourne, Urbanest là khu vực thuận tiện, nơi bạn có thể cảm 
thấy an toàn mỗi khi ra ngoài.

Với nhiều điểm giá khác nhau, các tòa nhà được thiết kế phù hợp với 
cách sống sinh viên, kể cả không gian để học tập, nơi tập gym và 
không gian cộng đồng, tạo cho bạn cơ hội gặp gỡ mọi người cùng 
chung sống.

Nếu đây là lần đầu bạn sống xa nhà thì Urbanest mang tới môi 
trường an toàn cho phép bạn cảm thấy được hỗ trợ trong hành trình 
khám phá tuyệt vời tiếp theo!

Urbanest Melbourne Central tọa lạc tại số 316 La Trobe 
Street trong trung tâm thành phố

Urbanest Swanston Street ở số 599 Swanston Street, ở 
ngoại ô sôi động Carlton.

Nằm thuận tiện tại Khu trung tâm thành phố, cơ sở mới 
của Monash College rất gần với mạng lưới tàu hỏa, xe 
điện và xe buýt.

Gym và giặt là, internet tốc độ cao không giới hạn, lễ tân 
24/7, sân thượng có mái che, sảnh chung và bếp, phòng 
chiếu phim

www.urbanest.com.au/monash-college/

CUỘC SỐNG SINH VIÊN TẠI 
JOURNAL 
Journal mang tới cho sinh viên trải nghiệm sống đích thực 
và độc đáo của Melbourne, nơi đây an toàn, thân thiện và 
có đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ. Nằm ở trung tâm thành phố, 
Journal có các phòng studio sành điệu và căn hộ ở chung, 
tất cả đều có bếp và phòng tắm riêng. Sinh viên còn có 
nhiều không gian chung bên trong và bên ngoài.

Uni Place – 18 Leicester Street, Carlton 
Central – 500 Swanston Street, Carlton

Nằm thuận tiện ngay tại trung tâm thành phố, Uni 
Place chỉ cách cơ sở mới của Monash College1 vài 
phút đi bằng tàu hỏa, xe điện và xe buýt.  

Gym và giặt là, internet tốc độ cao không giới hạn, 
lễ tân 24/7, sân thượng có mái che, sảnh chung và 
bếp, phòng chiếu phim.

www.journalstudentliving.com.au 

SCAPE
Tại Scape, chúng tôi đã tạo ra nơi tốt nhất cho sinh viên sống 
và học tập. Chúng tôi có nhóm chuyên trách sẵn sàng 24/7 hỗ 
trợ sinh viên để các bạn lúc nào cũng cảm thấy an toàn, được 
hỗ trợ và như ở nhà. Các tòa nhà của chúng tôi được thiết kế 
nhằm mang tới cho sinh viên sự cân bằng lý tưởng giữa quyền 
riêng tư, tiện ích và một lối sống xã hội chào đón và sôi nổi. 

Scape tọa lạc tại số 5 Little La Trobe Street, ngay 
giữa trung tâm Melbourne

Nằm thuận tiện tại trung tâm thành phố, từ đây đến 
cơ sở mới của Monash College chỉ vài phút đi bằng 
tàu hỏa, xe điện và xe buýt.

Phòng studio, bếp chung, sảnh hiên ngoài trời, phòng 
gym và giặt là, dịch vụ dọn phòng, phòng chiếu phim, 
internet tốc độ cao không giới hạn, lễ tân 24/7, khu 
giải trí, điều hòa nhiệt độ, máy sưởi, xe buýt của Scape.

www.scape.com/en-au/

Ăn uống Phòng đơn Dịch vụ gồm: Internet, điện, nướcChung PhòngDưới 18 tuổi
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HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN

CÁC DỊCH VỤ CHO SINH VIÊN DƯỚI 18 TUỔI

SINH VIÊN DƯỚI 18 TUỔI
Tại Monash College, chúng tôi hiểu rằng sống xa nhà và thích nghi với một đất nước mới là điều rất khó khăn. Vì vậy, 
chúng tôi có một nhóm giám hộ tận tình giúp đỡ các sinh viên dưới 18 tuổi thích nghi với cuộc sống tại Melbourne. 
Chúng tôi tin rằng các sinh viên của mình sẽ nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ tốt nhất có thể.

monashcollege.edu.au/under-18 

1 Nộp đơn xin học tại Monash College 
Khi nhận được thư mời nhập học của Monash College, 
bạn sẽ được gửi một mẫu đơn về chỗ ở và giám hộ 
cho sinh viên dưới 18 tuổi. Nếu đồng ý nhập học bạn 
cần hoàn thành đơn và gửi lại đơn đã điền này. 

5
1 Gặp gỡ người giám hộ 

Trước khi đến Úc, bạn sẽ nhận được email giới thiệu về 
người giám hộ của mình. Email này cũng sẽ cung cấp 
những thông tin hỗ trợ cho bạn trong vài tuần đầu tiên 
mới đến Melbourne. Bạn sẽ nhận được các thông tin 
quan trọng về đưa đón tại sân bay, đăng ký nhập học 
và ngày giới thiệu về trường.

2 Chọn giám hộ 
Mỗi sinh viên dưới 18 tuổi đều phải có một giám hộ, 
là người chịu trách nhiệm về bạn cho tới khi bạn tròn 
18 tuổi.

Người giám hộ của bạn có thể là:
• một người giám hộ sinh viên dưới 18 tuổi của 

Monash College
• cha mẹ hoặc bà con được Bộ Nội vụ đồng ý.

6
1 Hỗ trợ liên tục 

Trong suốt thời gian ở Monash, bạn sẽ gặp người giám 
hộ của mình hai tuần một lần hoặc thường xuyên hơn 
nếu bạn cần. Người giám hộ của bạn sẽ giúp:
• tổ chức định hướng cho bạn
• mở tài khoản ngân hàng
• sắp xếp việc khám sức khỏe
• hỗ trợ bạn trong trường hợp khẩn cấp
• nói chuyện với giáo viên để theo dõi sự chuyên cần 

và học tập của bạn
• cập nhật tin tức với bố mẹ theo yêu cầu.

7
1 Đủ 18 tuổi 

Khi đủ 18 tuổi, bạn sẽ không cần người giám hộ nữa 
hoặc không phải sống ở nơi được Monash duyệt. Đây 
là khoảng thời gian thú vị và người giám hộ của bạn sẽ 
giúp bạn lên kế hoạch trước để chuẩn bị cho quá trình 
chuyển đổi này. Lúc này, bạn sẽ được hỗ trợ bởi các tư 
vấn của Monash College cho đến khi bạn vào Đại học 
Monash.

3 Chọn chỗ ở 
Monash College cần đồng ý chỗ ở trước khi bạn đến 
Úc. Bạn có thể chọn chỗ ở: 
• cùng người giám hộ của bạn được Bộ Nội vụ phê 

duyệt
• ký túc xá bên ngoài trường dành cho sinh viên đã 

được chấp nhận
• với một gia đình địa phương Monash

4 Hoàn thành mẫu tờ khai giám hộ và chỗ ở 
cho sinh viên dưới 18 tuổi 
Khi đã chọn xong người giám hộ và nhận được sự 
đồng ý về chỗ ở, bạn cần xác nhận bằng cách hoàn tất 
tờ khai và gửi lại cùng với Phần B của thư mời. Sau khi 
chúng tôi duyệt đơn và nhận tiền đặt cọc, chúng tôi sẽ 
gửi cho bạn Xác nhận về chỗ ở & Phúc lợi cho học sinh 
dưới 18 cùng với Xác nhận nhập học để bạn có thể 
nộp đơn xin thị thực du học.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

TẬN HƯỞNG HÀNH TRÌNH
Cuộc sống của bạn tại Monash College không chỉ là học 
và học. Đó còn là cơ hội gặp gỡ mọi người, tham gia các 
hoạt động khác nhau và cùng có khoảng thời gian vui vẻ. 
Nếu bạn tìm thấy được sự cân bằng giữa học tập và thư 
giãn thì chắc bạn sẽ thành công, vì thế hãy đảm bảo là 
bạn tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá nhé. Nhóm Gắn 
kết Sinh viên tổ chức nhiều sự kiện trong & ngoài khu học 
xá và những chuyến du lịch trong ngày, tư vấn và hỗ trợ 
trong suốt thời gian bạn ở Monash College.

Tuần định hướng 
Tất cả các chương trình liên thông tại Monash College đều có chương 
trình làm quen và định hướng riêng. Trong tuần định hướng, bạn sẽ 
nhận được thông tin về Monash College và khóa học mà bạn chọn. 
Tuần làm quen và định hướng thường bao gồm các hoạt động như hội 
chợ sinh viên, các hoạt động thi đấu đồng đội, tham quan và nhiều nội 
dung khác! 

Cơ hội trở thành lãnh đạo
Hãy trở thành một lãnh đạo trong nhóm sinh viên cùng lớp. Là một 
lãnh đạo sinh viên, bạn sẽ được đào tạo để phát triển các kỹ năng giao 
tiếp và lãnh đạo rất bổ ích cho sự nghiệp tương lai. Bạn cũng sẽ có cơ 
hội tham dự Hội nghị và tham gia các cơ hội lãnh đạo với nhóm Gắn 
kết Sinh viên hướng dẫn.

Chương trình giải trí 
Là sinh viên Monash College, bạn có quyền tham gia nhiều hoạt động 
ở trong và ngoài cơ sở. Đây là cách dễ dàng gặp gỡ các sinh viên khác 
và cùng kết bạn, mở rộng mối quan hệ khi tham quan Melbourne và 
Victoria.

monashcollege.edu.au/recreation 

Các sự kiện tại cơ sở
Monash College thường xuyên tổ chức các sự kiện xã hội để khuyến 
khích sự tương tác và hòa nhập. Hãy tham gia các hoạt động liên hoan 
khác nhau tạo nên cộng đồng đa văn hóa của Melbourne như Năm 
mới Âm lịch, Ngày hòa hợp, Lễ phục sinh, Lễ hội Eid và Halloween. 
Những sự kiện khác diễn ra trong cả năm bao gồm những Ngày Sức 
khỏe Tinh thần và thể chất, Đêm chiếu phim và Đêm trò chơi đặc biệt 
cũng như các chuyến đi dã ngoại hàng năm, và Open Day của Đại học 
Monash.

Sự kiện ngoài cơ sở
Monash College cũng tạo cơ hội để bạn thăm một số thắng cảnh và 
sự kiện quen thuộc của Melbourne bao gồm giải quần vợt Úc mở rộng, 
Khu bảo tồn Healesville, Yarra Valley Chocolaterie và Ice Creamery, 
Dandenong Ranges và Sovereign Hill.

Các hiệp hội và câu lạc bộ sinh viên 
Các hiệp hội và câu lạc bộ được tổ chức bởi sinh viên và dành cho sinh 
viên. Dù bạn quan tâm đến lĩnh vực nào như học thuật, văn hoá, tâm 
linh hay những sở thích đặc biệt, bạn đều có thể tìm được hội/nhóm 
phù hợp dành cho mình. Sinh viên Monash College cũng có thể tham 
gia nhiều câu lạc bộ của Đại học Monash.

Phim

Nhiếp ảnh

Cơ điện tử

Chơi gameMỹ thuật và 
thủ công

Nấu ăn

Kịch

Cờ

Bóng đá

Guitar

Bóng rổ

Yoga

1 Chỉ áp dụng với những sinh viên đăng ký dịch vụ giám hộ cho người dưới 18 tuổi của Monash College.

QUÉT MÃ QR BẰNG ĐIỆN 
THOẠI ĐỂ XEM TRANG 
OPEN DAY CỦA ĐẠI HỌC 
MONASH HOẶC VÀO LIÊN 
KẾT DƯỚI ĐÂY
monash.edu/open-day
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DỊCH VỤ CHO SINH VIÊN

1 Chỉ số Thành phố An toàn (2019) 

PHÚC LỢI VÀ AN TOÀN
Để giúp bạn thành công, chúng tôi muốn đảm bảo bạn luôn có thể tìm thấy bất cứ sự hỗ trợ nào trong tất cả các lĩnh 
vực của cuộc sống. Đó là lý do tại sao sức khỏe và phúc lợi của bạn luôn được quan tâm hàng đầu tại Monash College. 
Nếu bạn gặp trục trặc hoặc có lo lắng gì, các nhân viên chuyên trách của chúng tôi sẽ giúp đỡ và hỗ trợ bất cứ cái gì 
bạn cần để đảm bảo mọi việc của bạn đều ổn thỏa. Để biết thêm thông tin, xin mời truy cập vào monashcollege.edu.
au/life-at-monash-college/student-support

Tư vấn 
Các dịch vụ tư vấn cho sinh viên đều miễn 
phí, bảo mật nhằm giúp bạn vượt qua các 
khó khăn trong cuộc sống cá nhân, học tập 
hoặc tình cảm. Nếu bạn cảm thấy cô đơn, 
nhớ nhà, căng thẳng, lo lắng hoặc buồn bã, 
bạn nên có người để nói chuyện. Các chuyên 
gia tư vấn luôn có mặt để giúp bạn tìm ra 
phương thức giải quyết trục trặc hoặc xử lý 
những khó khăn trong cuộc sống tốt hơn.

Hỗ trợ cho sinh viên dưới 18 tuổi 
Chúng tôi hiểu rằng sinh viên dưới 18 tuổi 
cần có sự chăm sóc và hỗ trợ đặc biệt. Nếu 
bạn dưới 18 tuổi thì người giám hộ Monash 
College luôn sẵn sàng để tư vấn và hỗ trợ. 
Đối với phụ huynh, chúng tôi đảm bảo rằng 
Monash College chuyên trách về giúp đỡ sinh 
viên ổn định cuộc sống tại Melbourne.

Để biết thêm thông tin về sự hỗ trợ cho sinh 
viên dưới 18 tuổi, xem trang 16 hoặc xin mời 
vào monashcollege.edu.au/under-18

An toàn 
Dù Melbourne được coi là một trong những 
thành phố đáng sống nhất trên thế giới1, 
sự an toàn và an ninh của bạn là điều rất 
quan trọng đối với chúng tôi. Cơ sở Monash 
College được các nhân viên an ninh giám 
sát. Chúng tôi luôn cung cấp những buổi giới 
thiệu, hướng dẫn và hỗ trợ để đảm bảo sinh 
viên được an toàn trong thành phố khi ổn 
định cuộc sống ở Monash College.

Sự hỗ trợ sau giờ làm việc luôn có sẵn cho 
mọi sinh viên của Monash College. Cho dù 
bạn có mất ví, bị khóa cửa nơi ở hay không 
biết đường về thì đường dây nóng của chúng 
tôi luôn sẵn sàng trợ giúp.

GẶP GỠ NHÓM GIÁM HỘ SINH 
VIÊN DƯỚI 18 TUỔI 
Thông tin cần biết về dịch vụ 
giám hộ của Monash College: 
monashcollege.edu.au/
guardianship-team

Hỗ trợ về học thuật và học tập
• Hỗ trợ giúp bạn chuẩn bị làm bài thi
• Ngoài giờ học, chúng tôi còn tổ chức các buổi hội thảo học thuật 

ngắn để hỗ trợ thêm.
• Truy cập nhiều tài liệu trực tuyến miễn phí
• Tổ chức các buổi học cùng bạn đồng khoá để bạn có thể học từ bạn 

đồng môn và cùng lớp
• Thắc mắc? Nhóm quản lý sinh viên có thể trợ giúp bạn về ghi danh, 

các khoản phí, ngày thi hoặc chuyên cần.

Hỗ trợ về khóa học và nghề nghiệp
Đây là thời điểm hoàn hảo nhất trong cuộc đời bạn để bàn thảo về các 
lựa chọn khóa học và nghề nghiệp cho tương lai. Khi bắt đầu khóa học, 
bạn có thể hỏi về bằng cấp nào sẽ học và dẫn tới những công việc gì.

Các chuyên gia tư vấn nghề nghiệp có mặt tại đây để đảm bảo bạn rời 
Monash College và học lên Đại học Monash với kế hoạch nghề nghiệp 
được thiết kế riêng cho bạn. Hãy trao đổi với họ về:

• tư vấn khóa học và nghề 
nghiệp

• chọn môn học

• các lựa chọn hoạt động lãnh 
đạo và tình nguyện

• xin học bổng
• xin việc làm bán thời gian.

BẠN LÀ SỐ MỘT 
Chúng tôi luôn mong muốn hỗ trợ để bạn đạt kết quả tốt nhất. Để giúp bạn trong suốt chặng đường, bộ phận dịch vụ hỗ 
trợ học tập và việc làm luôn có mặt để đảm bảo bạn theo sát đúng lộ trình vào Đại học Monash. Để biết thêm thông tin, 
xin mời vào monashcollege.edu.au/life-at-monash-college/student-support

CÁC BUỔI GẶP GỠ HÀNG TUẦN
Hãy tới và trò chuyện với chúng tôi về bất kỳ điều gì bạn đang 
nghĩ. Sinh viên hỏi chúng tôi về bảo hiểm y tế, nơi ở và việc 
học – hoặc thậm chí là cách dùng myki (thẻ tích hợp phương 
tiện công cộng cho tàu điện, xe lửa và xe buýt địa phương). 
Bạn hãy nhớ, chúng tôi luôn có mặt để trợ giúp.
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CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG VÀO NĂM THỨ NHẤT ĐẠI HỌC1 CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG VÀO NĂM THỨ HAI 
ĐẠI HỌC1, 2

LĨNH VỰC HỌC CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ CAO ĐẲNG PHẦN 1 CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG PHẦN 2

Mỹ thuật, Thiết kế 
và Kiến trúc
Trang 22 

Năm thứ nhất Đại học Monash: Cao Đẳng Phần 2 hoặc học kỳ 2, 
năm thứ nhất Đại học Monash: 
• Thiết kế Kiến trúc
• Mỹ thuật

Học kỳ 2, năm thứ nhất 
Đại học Monash:
• Thiết kế Kiến trúc
• Mỹ thuật

Năm thứ hai Đại học Monash:
• Thiết kế Phối hợp
• Thiết kế Truyền thông
• Thiết kế Công nghiệp
• Thiết kế Không gian

• Thiết kế Kiến trúc
• Lịch sử Nghệ thuật và 

Đánh giá
• Thiết kế Phối hợp

• Thiết kế Truyền thông 
• Mỹ thuật
• Thiết kế Công nghiệp
• Thiết kế Không gian.

Nhân văn,
Khoa học xã hội
Trang 25

Năm thứ nhất Đại học Monash: Cao Đẳng Phần 2 hoặc học kỳ 2, 
năm thứ nhất Đại học Monash: 
• Tội phạm học
• Âm nhạc 

Năm thứ nhất Đại học 
Monash:
• Tội phạm học

Ghi chú: Tín chỉ tính cho Cử 
nhân Tội phạm học sẽ tùy thuộc 
vào sự lựa chọn chuyên ngành 
của chương trình cử nhân.

Năm thứ hai Đại học Monash:
• Nhân văn
• Truyền thông Đại chúng
Ghi chú: Tín chỉ tính cho Cử nhân 
Truyền thông Đại chúng sẽ tùy thuộc 
vào sự lựa chọn chuyên ngành của 
chương trình cử nhân.

• Nhân văn
• Tội phạm học
• Toàn cầu học
• Truyền thông Đại 

chúng

• Âm nhạc 
• Chính trị, Triết học và 

Kinh tế học

Kinh doanh và 
Kinh tế
Trang 26

Năm thứ nhất Đại học Monash: Cao Đẳng Phần 2 tương đương 
năm thứ nhất Đại học Monash 
miễn là đáp ứng các điều kiện tiên 
quyết phù hợp.

Năm thứ hai Đại học Monash:
• Kế toán
• Khoa học phân tích và 

tính toán rủi ro
• Tài chính và Ngân hàng 
• Kinh doanh
• Quản trị Kinh doanh

• Thương mại
• Kinh tế 
• Tài chính
• Kinh doanh Quốc tế
• Marketing

• Kế toán
• Khoa học phân tích và 

tính toán rủi ro
• Tài chính và Ngân hàng  
• Kinh doanh
• Quản trị Kinh doanh

• Thương mại
• Kinh tế 
• Tài chính
• Kinh doanh Quốc tế
• Marketing

Giáo dục-Sư 
phạm
Trang 29 

Năm thứ nhất Đại học Monash:
• Giáo dục-Sư phạm (Danh dự) – có tất cả các chuyên 

ngành

Cao Đẳng Phần 2: 
Nhân Văn, Kinh Doanh, Khoa Học 
Với chuyên ngành Giáo Dục 

Năm thứ hai Đại học Monash:
Chỉ áp dụng với văn bằng kép Giáo dục - Sư phạm:
• Giáo dục (Danh dự) và Nhân văn
• Giáo dục (Danh dự) và Kinh doanh
• Giáo dục (Danh dự) và Khoa học
Ghi chú: Chỉ áp dụng với các chuyên ngành chính và phụ

Kỹ thuật
Trang 30 

Năm thứ nhất Đại học Monash:
• Kỹ thuật (Danh dự)

Cao Đẳng Phần 2 tương đương năm 
thứ nhất Đại học Monash miễn là đáp 
ứng các điều kiện tiên quyết phù hợp.

Năm thứ hai Đại học Monash:
• Kỹ thuật (Danh dự)

Công nghệ thông 
tin
Trang 33

Năm thứ nhất Đại học Monash:
• Khoa học Máy tính
• Công nghệ thông tin

Cao Đẳng Phần 2 tương đương năm 
thứ nhất Đại học Monash miễn là đáp 
ứng các điều kiện tiên quyết phù hợp.

Năm thứ hai Đại học Monash:
• Khoa học Máy tính – tham khảo trang web về các 

chuyên nghành chính
• Công nghệ thông tin

Luật
Trang 34

Năm thứ nhất Đại học Monash:
• Luật (Danh dự)

Không có chương trình cao đẳng 
liên thông

Không có chương trình cao đẳng liên thông

Y khoa, Điều 
dưỡng và Khoa 
học Sức khỏe
Trang 37

Năm thứ nhất Đại học Monash: Không có chương trình cao đẳng 
liên thông

Không có chương trình cao đẳng liên thông
• Khoa học Y sinh
• Khoa học Y sinh 

(Chương trình Học Giả)
• Khoa học Sức khỏe
• Bác sĩ Y khoa và Khoa 

học Y tế
• Điều dưỡng, Y tá
• Điều dưỡng và Hộ sinh 

(Danh dự)
• Khoa học dinh dưỡng

• Trị liệu Hồi phục chức 
năng (Danh dự)

• Cứu thương
• Vật lý trị liệu (Danh dự)
• Tâm lý học (Danh dự)
• Y tế Công cộng
• Khoa học Phát xạ (Tin học)
• X-quang và Hình ảnh y tế 

(Danh dự)

Dược và Khoa học 
Dược phẩm
Trang 38

Năm thứ nhất Đại học Monash:
• Dược 
• Khoa học Dược phẩm
• Khoa học Dược phẩm Nâng cao (Danh dự)

Không có chương trình cao đẳng 
liên thông

Không có chương trình cao đẳng liên thông

Khoa học và Khoa 
học dữ liệu ứng 
dụng
Trang 40 

Năm thứ nhất Đại học Monash:
• Khoa học dữ liệu ứng dụng
• Khoa học dữ liệu ứng dụng (Danh dự)
• Khoa học
• Khoa học Cao cấp – Những thách thức toàn cầu 

(Danh dự)
• Khoa học Cao cấp – Nghiên cứu (Danh dự)

Cao Đẳng Phần 2 tương đương 
năm thứ nhất Đại học Monash 
miễn là đáp ứng các điều kiện tiên 
quyết phù hợp.

Năm thứ hai Đại học Monash:
• Khoa học dữ liệu ứng dụng
• Khoa học

Đối với các tùy chọn bằng kép, xin mời xem trang 69.

1
Trước tiên, hãy nghĩ về những gì bạn 
muốn học tại đại học. Đối chiếu sở 
thích của bạn với bằng cấp của Đại học 
Monash.

2
So sánh các lựa chọn chương trình liên 
thông của Monash College (vào Đại 
học Monash) và quyết định lựa chọn 
nào là phù hợp nhất.

3
Sau khi bạn quyết định chọn chương 
trình phù hợp cho mình, hãy xem các 
yêu cầu đầu vào của Monash College 
(trang 62).

4 Bạn đã sẵn sàng để nộp đơn! 
monashcollege.edu.au/how-to-apply

1  Các chương trình dự bị đảm bảo chuyển trực tiếp lên các chương trình Cử Nhân phù hợp ở nhiều ngành học tại Đại học Monash. Tham khảo các yêu cầu đầu vào áp dụng đối với Monash College và Đại học 
Monash ở trang 62 đến 69 để biết chi tiết.

2 Phần lớn các chương trình Cao Đẳng Liên Thông sẽ chuyển tiếp vào thẳng năm thứ hai của các chương trình cử nhân tương ứng tại Đại học Monash.

LỰA CHỌN LỘ TRÌNH HỌC 
LIÊN THÔNG TẠI MONASH 
COLLEGE

1  Các yêu cầu đầu vào áp dụng đối với Đại học Monash. Tham khảo thêm ở trang 62 đến 69 để biết chi tiết.
2  Không đảm bảo Miễn giảm Tín chỉ một năm đối với một số chương trình và song bằng, mà sẽ tùy thuộc vào sự lựa chọn các môn học khi học  

Cao đẳng. Để biết thêm thông tin, xin mời vào monashcollege.edu.au/courses/diplomas/destination-degrees

Monash College có 2 lộ trình học liên thông để vào 
hệ cử nhân Đại học Monash: Chương trình dự bị Đại 
học Monash và Chương trình Cao Đẳng Liên Thông tại 
Monash College. Toàn bộ việc bạn cần làm là quyết 
định lộ trình nào tốt nhất cho mình.

CẢ HAI TÙY CHỌN:
• đảm bảo đầu vào Đại học Monash1

• chứng tỏ được phong cách dạy học lấy người học làm trung tâm
• có nhiều kỳ nhập học trong một năm phù hợp với các kỳ thi phổ 

thông trung học của bạn
• sử dụng công nghệ để làm cho việc học tập trở nên thú vị hơn  

và thực hành nhiều hơn
• đã chứng minh được sự thành công trong phát triển kết quả  

cao ở các sinh viên tốt nghiệp. 

LỢI ÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ:
• Lựa chọn các môn học linh hoạt
• Tiếng Anh là môn học bắt buộc để được vào học chương trình1

• Có thể thay đổi chương trình cử nhân bạn định học vào cuối 
chương trình này

• Bạn có thể vào năm thứ nhất của cả 10 khoa Đại học Monash1

• Đây là lộ trình liên thông duy nhất ở Monash để vào học các 
chương trình cử nhân Y khoa, Điều dưỡng và Khoa học sức khỏe, 
Dược và Luật.

LỢI ÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG:
• Học chuyên ngành ngay từ đầu, chỉ học những môn liên quan 

trực tiếp đến chương trình Đại học của bạn
• Điểm đầu vào và đầu ra linh hoạt
• Rút ngắn thời gian học vì học 3 học kỳ mỗi năm.
• Lộ trình liên thông vào thẳng năm thứ hai của các chương trình 

đại học có liên quan1,2.
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Monash College mang tới cho tôi sự 
tự tin trong công việc và vào bản thân, 
cũng như mọi kiến thức lý thuyết và các 
hợp phần bạn thu được trong khi học. 
Monash cho tôi nhiều cơ hội để khám 
phá bản thân và các chương trình liên 
thông khác nhau cho sự nghiệp của tôi.”
REGINE ROCERO (ÚC)

TƯƠNG LAI CỦA BẠN TRONG NGÀNH  

MỸ THUẬT,THIẾT KẾ VÀ KIẾN TRÚC

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG VÀO NĂM THỨ NHẤT ĐẠI HỌC2 CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG VÀO NĂM 
THỨ HAI ĐẠI HỌC2

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ CAO ĐẲNG PHẦN 1 CAO ĐẲNG PHẦN 2

Các Chương 
Trình cử nhân 
tiếp theo

Năm thứ nhất Đại học 
Monash:
• Thiết kế Kiến trúc
• Lịch sử Nghệ thuật và 

Đánh giá
• Thiết kế Phối hợp
• Thiết kế Truyền thông
• Mỹ thuật
• Thiết kế Công nghiệp
• Thiết kế Không gian

Cao đẳng Phần 2 hoặc năm 
thứ nhất Đại học Monash:
• Thiết kế Kiến trúc
• Lịch sử Nghệ thuật và Đánh 

giá
• Thiết kế Truyền thông
• Thiết kế Phối hợp
• Mỹ Thuật
• Thiết kế Công nghiệp
• Thiết kế Không gian

Năm thứ hai Đại học Monash:
• Thiết kế Kiến trúc3

• Thiết kế Truyền thông
• Thiết kế Phối hợp
• Mỹ thuật3

• Thiết kế Công nghiệp
• Thiết kế Không gian.

Bằng kép (2 
bằng)

Có, nếu bạn đáp ứng đủ các 
điều kiện tiên quyết để học 
bằng đôi.

Không có lựa chọn bằng kép khi 
học liên thông chuyển tiếp từ 
Cao đẳng Mỹ thuật và Thiết kế.

Không có lựa chọn bằng kép khi 
học liên thông chuyển tiếp từ Cao 
đẳng Mỹ thuật và Thiết kế.

Thời gian 10-18 tháng1 9 tháng1 4 hoặc 9 tháng1

Kỳ nhập học Tháng 1 và tháng 74 Tháng 2, tháng 6, tháng 10 Tháng 2, tháng 6, tháng 10

Chuyên ngành Ôn thi chung để học lên đại 
học.

Trong Phần 1, bạn sẽ học các 
nguyên lý mỹ thuật và thiết 
kế trong các lĩnh vực thiết kế, 
lý thuyết vẽ và mỹ thuật, mỹ 
thuật thị giác.

Trong Phần 2, bạn có thể chọn các 
chuyên ngành Mỹ thuật, Thiết kế 
Kiến trúc, Thiết kế Công nghiệp, 
Thiết kế Truyền thông hoặc Thiết 
kế Không gian.

Số học phần 
(Môn học)

Hoàn thành 2 học phần Tiếng 
Anh và 6 học phần tự chọn. 
Có 13 môn để chọn.

Hoàn thành 8 học phần chính. Hoàn thành từ bốn tới sáu học 
phần chính cộng một học phần tự 
chọn trong Phần 2, tùy thuộc vào 
chuyên ngành đã chọn.

Điều kiện tiên 
quyết

Tiếng Anh Tiếng Anh Điều kiện tiên quyết là phải có bộ sưu 
tập tác phẩm sáng tạo chỉ áp dụng 
cho Phần 2 Chuyên ngành Mỹ thuật.

Học phí 29.000 AUD (Dự bị chuẩn) 25.890 AUD 28.490 AUD

Yêu cầu đầu 
vào toàn cầu

Chương trình Dự bị Chuẩn: 
GCE O Levels: 25 
GCE A Levels: 3 
GCE AS levels – (chỉ Thi 
Cambridge): 5
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) 
Cao Đẳng: 24
Chương trình Dự bị Mở rộng: 
GCE O Levels: 20 
GCE A Levels: 3 
GCE AS Levels: 6
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) 
Cao Đẳng: 24
Chương trình Dự bị Cấp tốc: 
GCE O Levels: 30 
GCE A Levels: 3 
GCE AS Levels: 4
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) 
Cao Đẳng: 24

Cao Đẳng Phần 1:
GCE O Levels: 25
GCE A Levels: 3
GCE AS levels – (chỉ Thi 
Cambridge): 5
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) 
Cao Đẳng: 24
Chương trình Dự bị Đại học 
Monash: 50

Cao đẳng Phần 2:
GCE A Levels: 5
GCE AS levels – (chỉ Thi 
Cambridge): 7
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) Cao 
Đẳng: 24
Chương trình Dự bị Đại học 
Monash: 55

Khám phá lộ trình học: monashcollege.edu.au/design 

Cả hai lộ trình đều đảm bảo cho sinh viên được nhập học vào chương trình cử nhân đã lựa chọn, 
miễn là thỏa mãn được các yêu cầu đầu vào và điều kiện tiên quyết. Điều quan trọng là bạn lựa chọn 
chương trình phù hợp nhất cho mình.

2016
CAO ĐẲNG NHÂN VĂN
VÀ KIẾN TRÚC

2017 
CỬ NHÂN THIẾT KẾ

HIỆN TẠI 
NHÀ THIẾT KẾ TỰ DO

GẶP GỠ REGINE 
ĐÂY LÀ LỘ TRÌNH LIÊN THÔNG CỦA 
CÔ TẠI MONASH COLLEGE:

1 Tùy thuộc vào chương trình và kỳ nhập học. 
2  Các yêu cầu đầu vào áp dụng đối với Đại học Monash. Tham 

khảo thêm ở trang 62 đến 69 để biết chi tiết.
3  Vào học năm thứ nhất, học kỳ hai Đại học Monash sau khi tốt 

nghiệp.
4  Ngày nhập học chương trình dự bị Chuẩn. Xem trang 42 để biết 

ngày nhập học chương trình dự bị Cấp tốc và dự bị Mở rộng.

CAO ĐẲNG 
PHẦN 1 

(9 THÁNG1)

CHƯƠNG TRÌNH 
DỰ BỊ 

(10-18 THÁNG1)
NĂM THỨ NHẤT ĐẠI HỌC MONASH

CAO ĐẲNG PHẦN 2 
HỌC KỲ 1

(4 THÁNG1)
THIẾT KẾ

KIẾN TRÚC
VÀ MỸ THUẬT

CAO ĐẲNG PHẦN 2,
HỌC KỲ 2 (9 THÁNG1)

THIẾT KẾ TRUYỀN THÔNG/CÔNG NGHIỆP/
KHÔNG GIAN

HỌC KỲ 2,
NĂM THỨ NHẤT

ĐẠI HỌC 
MONASH

NĂM THỨ 
HAI ĐẠI HỌC 

MONASH

LỚP 11 HOẶC 12 
CỦA ÚC HOẶC 

TƯƠNG ĐƯƠNG

LỚP 12 CỦA ÚC 
HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG

Tác phẩm của các nghệ sỹ, nhà 
thiết kế và kiến trúc sư có mặt ở 
khắp nơi và tạo nên cách sống, 
cách tương tác và cảnh quan của 
chúng ta. Với văn bằng Mỹ thuật, 
Thiết kế và Kiến trúc, bạn sẽ bắt 
đầu hành trình hướng tới sự nghiệp 
sáng tạo suốt đời, nơi bạn có thể có 
những đóng góp ý nghĩa vào cuộc 
sống của mọi người quanh mình, 
cho địa phương và trên toàn cầu.

monash.edu/mada

BẰNG CẤP
Cử nhân:
• Thiết kế Kiến trúc
• Lịch sử Nghệ thuật 

và Đánh giá
• Thiết kế Phối hợp
• Thiết kế Truyền 

thông

• Mỹ Thuật
• Thiết kế Công 

nghiệp
• Thiết kế Không 

gian

BẰNG KÉP
• Nhân văn
• Kinh doanh
• Giáo dục-Sư phạm
• Kỹ thuật (Danh dự)

• Công nghệ thông 
tin 

• Truyền thông Đại 
chúng

NGHỀ NGHIỆP
• Quảng cáo
• Kiến trúc
• Mỹ thuật,
• Lịch sử Nghệ thuật
• Chiến lược nhãn 

hàng Thiết kế Phối 
hợp

• Thiết kế Truyền 
thông

• Giám tuyển
• Thiết kế trải 

nghiệm
• Thiết kế công 

nghiệp và sản 
phẩm

• Thiết kế đa 
phương tiện

• Bảo tàng hoặc 
phòng trưng bày 
nghệ thuật

• Phát triển bất 
động sản

• Thiết kế nội thất 
nhà ở và thương 
mại

• Thiết kế Không 
gian

• Tư vấn thiết kế bền 
vững

• Quy hoạch và thiết 
kế đô thị

• Web/UX, thiết kế 
Dịch vụ

• Viết

CÔNG NHẬN CHUYÊN MÔN
• Bốn chuyên ngành của Cử nhân Thiết kế 

được công nhận bởi Viện thiết kế Úc.
• Thạc sỹ Kiến trúc được công nhận bởi Hội 

đồng Công chứng Kiến trúc Úc (AACA).
• Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Thiết kế Kiến 

trúc được tự động vào chương trình Thạc 
sỹ Kiến trúc.

Chọn lộ trình học liên thông tại Monash College 
Monash College cung cấp 2 lộ trình học liên thông để vào chương trình đại học chuyên ngành Mỹ 
thuật, Thiết kế và Kiến trúc tại Đại học Monash.

QUÉT MÃ QR BẰNG ĐIỆN THOẠI  
ĐỂ XEM CẢM NGHĨ CỦA REGINE 
HOẶC VÀO LIÊN KẾT BÊN DƯỚI HÃY 
VÀO LIÊN KẾT BÊN DƯỚI
monashcollege.edu.au/design
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QUÉT MÃ QR BẰNG ĐIỆN THOẠI ĐỂ 
XEM CẢM NGHĨ CỦA LEAH HOẶC 
VÀO LIÊN KẾT BÊN DƯỚI
monashcollege.edu.au/arts

TƯƠNG LAI CỦA BẠN TRONG NGÀNH  

NHÂN VĂN VÀ  
KHOA HỌC XÃ HỘI 

GẶP GỠ KAI 
ĐÂY LÀ LỘ TRÌNH LIÊN THÔNG CỦA ANH 
TẠI MONASH COLLEGE:

GẶP GỠ LEAH 
ĐÂY LÀ LỘ TRÌNH LIÊN THÔNG 
CỦA CÔ TẠI MONASH COLLEGE:

Cả hai lộ trình đều đảm bảo cho sinh viên được nhập học vào chương trình cử nhân đã chọn, miễn 
là thỏa mãn các yêu cầu đầu vào và điều kiện tiên quyết.

Tôi luôn có mối quan tâm lớn trong cả hành vi của con 
người và nghiên cứu truyền thông. Monash College là 
con đường học liên thông hoàn hảo để vào hệ cử nhân 
Đại học Monash – Cử nhân Nhân Văn. Monash College là 
nền tảng cho lộ trình học tập của tôi và nó cũng giúp tôi 
hòa nhập vào lối sống kiểu Úc. Đây cũng là nơi tuyệt vời 
để tôi tìm hiểu cách làm bạn với mọi người từ khắp nơi 
trên thế giới.”
KAI YAN (TRUNG QUỐC)

Việc học Chương trình Dự bị tại Monash 
College mang tới cho tôi cơ hội khám phá 
nhiều môn học khác nhau mà tôi thích, 
nhờ đó giúp tôi có ý tưởng tốt hơn về lộ 
trình liên thông học tập sau này và phát 
triển kiến thức cần thiết cho việc học của 
tôi tại Đại học Monash.”
LEAH LIU (TRUNG QUỐC)

1  Tùy thuộc vào chương trình và kỳ nhập học.
2  Các yêu cầu đầu vào áp dụng đối với Đại học Monash. Tham 

khảo thêm ở trang 62 đến 69 để biết chi tiết.
3  Ngày nhập học chương trình dự bị Chuẩn. Xem trang 42 để biết 

ngày nhập học chương trình dự bị Cấp tốc và dự bị Mở rộng.

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG VÀO NĂM THỨ NHẤT ĐẠI HỌC2 CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG VÀO NĂM 
THỨ HAI ĐẠI HỌC2

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ CAO ĐẲNG PHẦN 1 CAO ĐẲNG PHẦN 2 

Các Chương 
Trình cử nhân 
tiếp theo

Năm thứ nhất Đại học 
Monash:
• Nhân văn
• Tội phạm học
• Toàn cầu học
• Truyền thông Đại chúng
• Âm nhạc
• Triết học, Chính trị và Kinh 

tế học

Cao đẳng Phần 2 hoặc năm 
thứ nhất Đại học Monash:
• Nhân văn
• Tội phạm học
• Toàn cầu học
• Truyền thông Đại chúng
• Âm nhạc

Năm thứ hai Đại học Monash:
• Nhân văn
• Tội phạm học
• Truyền thông Đại chúng
Ghi chú: Tín chỉ tính cho Cử nhân Tội phạm 
học sẽ tùy thuộc vào sự lựa chọn chuyên 
ngành của chương trình cử nhân.
Ghi chú: Tín chỉ tính cho Cử nhân Truyền 
thông Đại chúng sẽ tùy thuộc vào sự lựa 
chọn chuyên ngành của chương trình 
cử nhân.

Bằng kép (2 
bằng)

Có, nếu bạn đáp ứng đủ các 
điều kiện tiên quyết để học 
bằng đôi.

Có, nếu bạn đáp ứng đủ các 
điều kiện tiên quyết để học 
bằng đôi.

Có, nếu bạn đáp ứng đủ các điều 
kiện tiên quyết để học bằng đôi.

Thời gian 10-18 tháng1 9 Tháng1 9-12 Tháng1

Kỳ nhập học Tháng 1 và tháng 73 Tháng 2, tháng 6, tháng 10 Tháng 2, tháng 6, tháng 10

Chuyên ngành Ôn thi chung để học lên đại 
học.

Chọn chuyên ngành của bạn: 
xã hội học hoặc tâm lý học

Chọn chuyên ngành của bạn: xã 
hội học hoặc tâm lý học

Số học phần 
(Môn học)

Hoàn thành 2 học phần Tiếng 
Anh và 6 học phần tự chọn. 
Có 13 môn để chọn.

Hoàn thành 8 học phần chính. Hoàn thành 6 học phần chính và 2 
học phần tự chọn.

Điều kiện tiên 
quyết

Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

Học phí 29.000 AUD(Dự bị chuẩn) 24.690 AUD 27.490 AUD

Yêu cầu đầu 
vào toàn cầu
Nhân văn Nhân 
đạo

Chương trình Dự bị Chuẩn:
GCE O Levels: 25
GCE A Levels: 3
GCE AS levels – (chỉ Thi 
Cambridge): 5
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) 
Cao Đẳng: 24
Chương trình Dự bị Mở rộng:
GCE O Levels: 20
GCE A Levels: 3
GCE AS levels – (chỉ Thi 
Cambridge): 6
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) 
Cao Đẳng: 24
Chương trình Dự bị Cấp tốc:
GCE O Levels: 30
GCE A Levels: 3
GCE AS levels – (chỉ Thi 
Cambridge): 4
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) 
Cao Đẳng: 24

Cao Đẳng Nhân văn Phần 1:
GCE O Levels: 25
GCE A Levels: 3
GCE AS levels – (chỉ Thi 
Cambridge): 5
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) 
Cao Đẳng: 24
Chương trình Dự bị Đại học 
Monash: 50

Cao Đẳng Nhân văn (ngành Xã 
hội học) Phần 2:
GCE A Levels: 5
GCE AS levels – (chỉ Thi 
Cambridge): 7
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) Cao 
Đẳng: 24
Chương trình Dự bị Đại học 
Monash: 55
Cao Đẳng Nhân văn (ngành Tâm 
lý học) Phần 2:
GCE A Levels: 6
GCE AS levels – (chỉ Thi 
Cambridge): 9
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) Cao 
Đẳng: 25
Chương trình Dự bị Đại học 
Monash: 60

Khám phá lộ trình học: monashcollege.edu.au/arts 

CAO ĐẲNG PHẦN 1 
(9 THÁNG1)

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ 
(10-18 THÁNG1) NĂM THỨ NHẤT ĐẠI 

HỌC MONASH

CAO ĐẲNG PHẦN 2 
(9-12 THÁNG1)

NĂM THỨ HAI ĐẠI 
HỌC MONASH

LỚP 11 HOẶC 12 CỦA 
ÚC HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG

LỚP 12 CỦA ÚC HOẶC 
TƯƠNG ĐƯƠNG

Nếu tham vọng của bạn là khám phá 
thế giới của những ý tưởng, những 
nền văn hoá và những địa danh 
trong một môi trường đầy cảm hứng, 
hỗ trợ và thách thức thì khoa Nhân 
văn của Monash là nơi dành cho 
bạn. Khóa học linh hoạt giúp bạn có 
thể khám phá những cơ hội tuyệt vời 
nhất, ví dụ như học tập ở nước ngoài, 
thực tập, các chuyến đi thực tế, bằng 
kép, cơ hội trở thành lãnh đạo sinh 
viên, nghề nghiệp và các chương 
trình tình nguyện. Với hơn 40 chuyên 
ngành để lựa chọn, cơ hội nghề 
nghiệp tương lai của bạn là vô tận.

monash.edu/arts

BẰNG CẤP
Cử nhân:
• Nhân văn
• Tội phạm học
• Toàn cầu học
• Truyền thông Đại 

chúng

• Âm nhạc
• Triết học, Chính 

trị và Kinh tế học

BẰNG KÉP
•  Kinh doanh
•  Thương mại
•  Thiết kế 
•  Giáo dục (Danh 

dự)
•  Kỹ thuật (Danh 

dự)
•  Mỹ thuật

• Công nghệ thông 
tin

•  Kinh doanh Quốc 
tế

•  Luật (Danh dự)
•  Marketing
•  Khoa học

NGHỀ NGHIỆP
• Truyền thông
• Truyền thông đa 

phương tiện
• Marketing
• Báo chí
• Viết sáng tạo 
• Ngôn ngữ học
• Quan hệ Quốc tế
• Tâm lý học
• Quan hệ Quốc tế
• Ngoại giao
• Chính trị
• Ngoại thương 

và thương mại 
quốc tế

• Tư pháp hình sự

• Hệ thống tòa án
• Lập hồ sơ hình 

sự 
• Thu thập thông 

tin
• Đối ngoại
• Tư vấn
• Cố vấn
• Biểu diễn Âm 

nhạc
• Sáng tác âm 

nhạc
• Viết nhạc
• Tổ chức sự kiện
• Viết học thuật

Chọn lộ trình học liên thông tại Monash College 
Monash College cung cấp 2 lộ trình để vào chương trình đại học chuyên ngành Nhân văn và Khoa 
học Xã hội tại Đại học Monash.

2015
CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ

2016 
CỬ NHÂN NHÂN VĂN

2019 
THẠC SỸ SƯ PHẠM TRUNG HỌC
PHỔ THÔNG (CẤP TỐC)

HIỆN TẠI 
GIÁO VIÊN MÔN LỊCH SỬ VCE TẠI
TRƯỜNG TRUNG HỌC SOUTH OAKLEIGH

2012 
CAO ĐẲNG NHÂN VĂN

2013 
CỬ NHÂN NHÂN VĂN (NGHIÊN CỨU HÀNH VI 
VÀ TRUYỀN THÔNG)

2018 
THẠC SỸ CÔNG TÁC XÃ HỘI

HIỆN TẠI 
TƯ VẤN VIÊN VÀ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ ĐỒ UỐNG 
CÓ CỒN VÀ CÁC CHẤT MA TÚY TẠI VICTORIA

QUÉT MÃ QR BẰNG ĐIỆN THOẠI ĐỂ 
XEM CẢM NGHĨ CỦA KAI HOẶC VÀO 
LIÊN KẾT BÊN DƯỚI
monashcollege.edu.au/arts
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QUÉT MÃ QR BẰNG ĐIỆN THOẠI ĐỂ 
XEM CẢM NGHĨ CỦA AHMAD HOẶC 
VÀO LIÊN KẾT BÊN DƯỚI
monashcollege.edu.au/business

TƯƠNG LAI CỦA BẠN TRONG NGÀNH  

KINH DOANH VÀ KINH TẾ HỌC
2015 
CAO ĐẲNG KINH DOANH

2016 
CỬ NHÂN KINH DOANH 
(LUẬT KINH DOANH)

HIỆN TẠI 
GIÁM ĐỐC KHÁCH 
HÀNG TẠI SEKTOR

GẶP GỠ AHMAD 
ĐÂY LÀ LỘ TRÌNH LIÊN THÔNG CỦA 
ANH TẠI MONASH COLLEGE:

Cả hai lộ trình đều đảm bảo cho sinh viên được nhập học vào chương trình cử nhân đã lựa chọn, 
miễn là thỏa mãn được các yêu cầu đầu vào và điều kiện tiên quyết.

Tôi chọn bằng kép vì tôi muốn 
sử dụng công nghệ mà tôi sẽ 
học được trong chương trình 
cấp văn bằng Khoa học Máy 
tính, để giải quyết các vấn đề 
trong những lĩnh vực khác của 
kinh doanh, như tài chính và 
kinh tế học.”

JINJIE DAI (JAY) (TRUNG QUỐC)

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG VÀO NĂM THỨ NHẤT ĐẠI HỌC2 CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG VÀO NĂM 
THỨ HAI ĐẠI HỌC2

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ CAO ĐẲNG PHẦN 1 CAO ĐẲNG PHẦN 2

Các Chương 
Trình cử nhân 
tiếp theo

Năm thứ nhất Đại học 
Monash:
• Kế toán
• Khoa học phân tích và tính 

toán rủi ro
• Tài chính và Ngân hàng 
• Kinh doanh
• Quản trị Kinh doanh
• Thương mại
• Kinh tế
• Tài chính
• Kinh doanh Quốc tế
• Marketing

Cao đẳng Phần 2 hoặc năm 
thứ nhất Đại học Monash:
• Kế toán
• Khoa học phân tích và tính 

toán rủi ro
• Tài chính và Ngân hàng 
• Kinh doanh
• Quản trị Kinh doanh
• Thương mại
• Kinh tế 
• Tài chính
• Kinh doanh Quốc tế
• Marketing 

Năm thứ hai Đại học Monash:
• Kế toán
• Khoa học phân tích và tính toán 

rủi ro
• Tài chính và Ngân hàng 
• Kinh doanh
• Quản trị Kinh doanh
• Thương mại
• Kinh tế
• Tài chính
• Kinh doanh Quốc tế
• Marketing

Bằng kép (2 
bằng)

Có, nếu bạn đáp ứng đủ các 
điều kiện tiên quyết để học 
bằng đôi.

Có, nếu bạn đáp ứng đủ các 
điều kiện tiên quyết để học 
bằng đôi.

Có, nếu bạn đáp ứng đủ các điều 
kiện tiên quyết để học bằng đôi.

Thời gian 10-18 tháng1 9 tháng1 9-12 tháng1

Kỳ nhập học Tháng 1 và tháng 73 Tháng 2, tháng 6, tháng 10 Tháng 2, tháng 6, tháng 10

Chuyên ngành Ôn thi chung để học lên đại 
học.

Chọn chương trình: Kinh doanh 
hoặc Thương mại

Chọn chương trình: Kinh doanh 
hoặc Thương mại

Số học phần 
(Môn học)

Hoàn thành 2 học phần Tiếng 
Anh và 6 học phần tự chọn. 
Có 13 môn để chọn.

Hoàn thành 8 học phần chính. Hoàn thành 7 học phần chính và 1 
học phần tự chọn.

Điều kiện tiên 
quyết

Điều kiện tiên quyết vào 
ngành Kinh doanh: Tiếng 
Anh, Toán cơ bản hoặc Điều 
kiện tiên quyết môn Toán vào 
ngành Thương mại: Tiếng 
Anh, Toán

Tiếng Anh và Toán Tiếng Anh và Toán

Học phí 29.000 AUD (Dự bị chuẩn) 28.490AUD 31.490AUD

Yêu cầu đầu 
vào toàn cầu 
Kinh doanh và 
Kinh tế học

Chương trình Dự bị Chuẩn:
GCE O Levels: 25
GCE A Levels: 3
GCE AS levels – (chỉ Thi 
Cambridge):5
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) 
Cao Đẳng: 24
Chương trình Dự bị Mở rộng:
GCE O Levels: 20
GCE A Levels: 3
GCE AS levels – (chỉ Thi 
Cambridge): 6
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) 
Cao Đẳng: 24
Chương trình Dự bị Cấp tốc:
GCE O Levels: 30
GCE A Levels: 3
GCE AS levels – (chỉ Thi 
Cambridge): 4
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) 
Cao Đẳng:24

Cao đẳng Kinh doanh
(Chuyên ngành Kinh doanh) 
Phần 1: 
GCE O Levels: 25
GCE A Levels: 3
GCE AS levels – (chỉ Thi 
Cambridge): 5
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) 
Cao Đẳng: 24
Chương trình Dự bị Đại học 
Monash: 50
Cao đẳng Kinh doanh
Kinh doanh (ngành Thương 
mại) Phần 1:
GCE O Levels: 25
GCE A Levels: 3
GCE AS levels – (chỉ Thi 
Cambridge): 5
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) 
Cao Đẳng: 24
Chương trình Dự bị Đại học 
Monash: 50

Cao đẳng Kinh doanh
(chuyên ngành Kinh doanh) 
Phần 2:
GCE A Levels: 6
GCE AS levels – (chỉ Thi 
Cambridge): 9
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB)  
Cao Đẳng: 25
Chương trình Dự bị Đại học 
Monash: 60
Cao đẳng Kinh doanh
Kinh doanh (ngành Thương mại) 
Phần 2:
GCE A Levels: 6
GCE AS levels – (chỉ Thi 
Cambridge): 9
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB)  
Cao Đẳng: 25
Chương trình Dự bị Đại học 
Monash: 60

Khám phá lộ trình học: monashcollege.edu.au/business

1  Tùy thuộc vào chương trình và kỳ nhập học.
2  Các yêu cầu đầu vào áp dụng đối với Đại học Monash. 

Tham khảo thêm ở trang 62 đến 69 để biết chi tiết.
3  Ngày nhập học chương trình dự bị Chuẩn. Xem trang 42 

để biết ngày nhập học chương trình dự bị Cấp tốc và dự 
bị Mở rộng.

LỚP 11 HOẶC 12 CỦA 
ÚC HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG

LỚP 12 CỦA ÚC HOẶC 
TƯƠNG ĐƯƠNG

CAO ĐẲNG PHẦN 1 
(9 THÁNG1)

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ 
(10-18 THÁNG1) NĂM THỨ NHẤT ĐẠI 

HỌC MONASH

CAO ĐẲNG PHẦN 2 
(9-12 THÁNG1)

NĂM THỨ HAI ĐẠI 
HỌC MONASH

Thế giới kinh doanh đầy thử thách, 
nhanh nhạy và không ngừng phát 
triển. Tại Khoa Kinh doanh Monash, 
bạn sẽ không chỉ tìm hiểu những 
lý thuyết và xu hướng mới nhất về 
kinh doanh, mà còn phát triển cách 
tư duy mới, một tư duy cho phép 
bạn đưa ra các giải pháp sáng tạo 
hơn, quyết định tốt hơn và lãnh đạo 
một cách tự tin. Với rất nhiều lựa 
chọn về khóa học, lộ trình và các 
cơ hội học tập, bạn có thể xây dựng 
một văn bằng phù hợp với sở thích 
và tương lai của mình.
monash.edu/business 

BẰNG CẤP
Cử nhân:
• Kế toán
• Khoa học phân tích và tính toán rủi ro
• Kinh doanh
• Quản trị Kinh doanh
• Thương mại
• Kinh tế
• Tài chính
• Kinh doanh Quốc tế
• Marketing

BẰNG KÉP
•  Nhân văn
•  Khoa học Y sinh
•  Công nghệ thông tin
•  Thiết kế
•  Mỹ thuật
•  Nghiên cứu Toàn cầu
•  Truyền thông Đại chúng
•  Âm nhạc
• Giáo dục-Sư phạm (Danh dự)
•  Kỹ thuật (Danh dự)
•  Công nghệ thông tin
•  Luật (Danh dự)
•  Khoa Học
Trường cũng có hệ văn bằng kép nội bộ, xem trang web để biết 
chi tiết: monash.edu/business-double-degrees.

NGHỀ NGHIỆP
•  Kế toán
•  Khoa học phân tích và tính toán rủi ro
•  Ngân hàng
•  Kinh tế 
•  Tài chính
•  Nhân sự 
• Kinh doanh Quốc tế
•  Quản lý
•  Marketing

Chọn lộ trình học liên thông tại Monash College 
Monash College có 2 lộ trình học liên thông để vào học chương trình đại học Kinh doanh tại Đại học 
Monash.

GẶP GỠ JAY 
ĐÂY LÀ LỘ TRÌNH LIÊN THÔNG 
CỦA ANH TẠI MONASH 
COLLEGE:

2018 
CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ

2019 
CỬ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ 
CỬ NHÂN KHOA HỌC MÁY 
TÍNH

Thông qua các bài giảng và phụ đạo 
tại Monash College, tôi có nhiều thời 
gian gặp gỡ và liên hệ với các giảng 
viên và giáo viên phụ đạo. Tôi tin rằng 
Monash College và Đại học Monash 
đã chuẩn bị rất tốt để tôi vững vàng ở 
công việc hiện tại của mình.”
AHMAD JAHFAR (SRI LANKA)

QUÉT MÃ QR BẰNG ĐIỆN THOẠI ĐỂ 
XEM CẢM NGHĨ CỦA JAY HOẶC VÀO 
LIÊN KẾT BÊN DƯỚI
monashcollege.edu.au/business
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Thế giới luôn cần những giáo viên và 
các nhà giáo có kiến thức, niềm đam 
mê, ý tưởng và tâm huyết. Tại Monash, 
bạn sẽ được tham gia vào một cộng 
đồng có niềm tin rằng giáo dục có thể 
thay đổi cuộc sống. Bạn sẽ khám phá 
lý thuyết giáo dục và thực hành cũng 
như làm thế nào để giảng dạy tốt nhất 
cho các đối tượng khác nhau về lứa 
tuổi, năng lực và nhu cầu. Bạn sẽ giúp 
học sinh mở ra những ý tưởng mới, 
những khả năng mới và những kỹ năng 
mới.

monash.edu/education

BẰNG CẤP
• Cử nhân Sư phạm (Danh dự)
Bạn sẽ phải chọn một trong sáu chuyên ngành và bằng được cấp sẽ ghi 
rõ chuyên ngành bạn đã chọn. Vui lòng xem  monash.edu/study để 
biết thêm thông tin.

BẰNG KÉP
• Nhân văn
• Kinh doanh
• Khoa học

NGHỀ NGHIỆP
• Giáo dục mầm non
• Giáo dục sức khỏe và thể chất
• Sư phạm tiểu học
• Sư phạm trung học
• Giáo dục hòa nhập và đặc biệt

Việc học tại Monash College cho tôi có hai trải 
nghiệm thực hành và thực tập giảng dạy chuyên 
môn. Được làm việc trong ngành là trải nghiệm thật 
tuyệt vời vì nó cho phép tôi kết hợp nội dung học 
tập với công việc giáo viên, và cũng cho phép tôi kết 
hợp với kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm từ công 
việc vào công tác đánh giá. Xét về tổng thể, nội dung 
học, công việc giáo viên, kiến thức và kỹ năng mà tôi 
được trải nghiệm và có được đã giúp tôi trở thành 
một Giáo sinh tự tin hơn.”
SAHIL (HONG KONG)

Cả hai lộ trình đều đảm bảo cho sinh viên được nhập học vào chương trình cử nhân đã chọn, miễn 
là thỏa mãn các yêu cầu đầu vào và điều kiện tiên quyết.

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG VÀO NĂM THỨ NHẤT ĐẠI HỌC2 CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG VÀO NĂM THỨ 
HAI ĐẠI HỌC2

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ CAO ĐẲNG PHẦN 1 CAO ĐẲNG PHẦN 2

Các Chương 
Trình cử nhân 
tiếp theo

Năm thứ nhất Đại học 
Monash:
• Giáo dục (Danh dự) có các 

chuyên ngành

Lưu ý: Tất cả các ứng viên đều phải 
thi CASPer.

Cao Đẳng Phần 2 về:
• Nhân Văn, Kinh Doanh, 

Khoa Học Với Chuyên 
Ngành Giáo Dục

Lưu ý: Tất cả các ứng viên đều phải 
thi CASPer.

Năm thứ hai Đại học Monash:
• Giáo dục (Danh dự) và Nhân văn
• Giáo dục (Danh dự) và Kinh doanh
• Giáo dục (Danh dự) và Khoa học

Lưu ý: Chỉ có các chuyên ngành chính và phụ. 
Tất cả các ứng viên đều phải thi CASPer.

Bằng kép (2 
bằng)

Có, nếu bạn đáp ứng đủ các 
điều kiện tiên quyết để học 
bằng kép.

Bằng kép chỉ có ở các 
chuyên ngành Nhân văn, 
Kinh doanh hoặc Khoa học.

Bằng kép chỉ có ở các chuyên ngành 
Nhân văn, Kinh doanh hoặc Khoa 
học.

Thời gian 10-18 tháng1 9 tháng1 9-12 tháng1

Kỳ nhập học Tháng 1 và tháng 73 Tháng 2, tháng 6, tháng 10 Tháng 2, tháng 6, tháng 10

Chuyên ngành Ôn thi chung để học lên đại 
học.

Trong Phần 1, bạn có thể 
chọn chuyên ngành về Nhân 
văn, Kinh doanh hoặc Khoa 
học.

Thêm chuyên ngành giáo dục vào 
cao đẳng Nhân văn, Kinh doanh hoặc 
Khoa học của bạn

Số học phần 
(Môn học)

Hoàn thành 2 học phần Tiếng 
Anh và 6 học phần tự chọn. 
Có 13 môn để chọn.

Hoàn thành tám học phần 
chính về Nhân văn, Kinh 
doanh hoặc Khoa học.

Hoàn thành 6 học phần chính của 
chương trình cao đẳng chính và 2 
học phần của giáo dục. Bạn cũng sẽ 
hoàn thành 10 ngày thực tập chuyên 
môn khi học chương trình cao đẳng

Điều kiện tiên 
quyết

Tiếng Anh, Toán và Toán 
cơ bản

Tiếng Anh
Kinh doanh: Toán
Khoa học: Toán

Tiếng Anh
Nhân văn: Toán
Kinh doanh: Toán
Khoa học: Toán

Học phí 29.000 AUD (Dự bị chuẩn) $24.690 AUD - A$28.490 AUD 27.748 AUD – 31.123 AUD

Yêu cầu đầu 
vào toàn cầu

Chương trình Dự bị chuẩn:
GCE O Levels: 25
GCE A Levels: 3
GCE AS Levels – (chỉ Thi 
Cambridge): 5
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) 
Cao Đẳng: 24
Chương trình Dự bị Mở rộng:
GCE O Levels: 20
GCE A Levels: 3
GCE AS Levels – (chỉ Thi 
Cambridge): 6
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) 
Cao Đẳng: 24
Chương trình Dự bị Cấp tốc:
GCE O Levels: 30
GCE A Levels: 3
GCE AS Levels – (chỉ Thi 
Cambridge): 4
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) 
Cao Đẳng: 24

Nhân văn, Kinh doanh, 
Khoa học
GCE O Levels: 25
GCE A Levels: 3
GCE AS Levels – (chỉ Thi 
Cambridge): 5
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) 
Cao Đẳng: 24

Nhân văn (Xã hội học)
GCE A Levels: 5
GCE AS levels – (chỉ Thi Cambridge): 7
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB)  
Cao Đẳng: 24
Chương trình Dự bị Đại học Monash: 55
Nhân văn (Tâm lý học)
GCE A Levels: 6
GCE AS levels – (chỉ Thi Cambridge):9
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) 
Cao Đẳng: 25
Chương trình Dự bị Đại học Monash: 60
Kinh doanh
GCE A Levels: 6
GCE AS levels – (chỉ Thi Cambridge):9
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB)  
Cao Đẳng: 25
Chương trình Dự bị Đại học Monash: 60
Khoa học
GCE A Levels: 5
GCE AS levels – (chỉ Thi Cambridge):7
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB)  
Cao Đẳng: 24
Chương trình Dự bị Đại học Monash: 55

Khám phá lộ trình học: monashcollege.edu.au/education
1  Tùy thuộc vào chương trình và kỳ nhập học.
2  Các yêu cầu đầu vào áp dụng đối với Đại học Monash. Tham khảo 

thêm ở trang 62 đến 69 để biết thêm chi tiết.
3  Ngày nhập học chương trình dự bị Chuẩn. Xem trang 42 để biết ngày 

nhập học chương trình dự bị Cấp tốc và dự bị Mở rộng.

CAO ĐẲNG PHẦN 1 
VỀ NHÂN VĂN, KINH 
DOANH, KHOA HỌC  

(9 THÁNG1)

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ
(10-18 THÁNG1)

NĂM THỨ NHẤT ĐẠI 
HỌC MONASH

CAO ĐẲNG PHẦN 2 VỀ 
NHÂN VĂN,  

KINH DOANH, KHOA 
HỌC VỚI CHUYÊN 
NGÀNH GIÁO DỤC  

(9-12 THÁNG1)

NĂM THỨ HAI ĐẠI 
HỌC MONASH

LỚP 11 HOẶC 12 CỦA 
ÚC HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG

LỚP 12 CỦA ÚC HOẶC 
TƯƠNG ĐƯƠNG

Chọn lộ trình học liên thông tại Monash College 
Monash College có 2 lộ trình học liên thông để vào học chương trình Cử nhân Giáo dục-Sư phạm 
tại Đại học Monash

2018  
CAO ĐẲNG NHÂN VĂN/GIÁO DỤC

2019 
CỬ NHÂN NHÂN VĂN

2021 
THẠC SỸ SƯ PHẠM

GẶP GỠ SAHIL 
ĐÂY LÀ LỘ TRÌNH LIÊN THÔNG 
CỦA ANH TẠI MONASH COLLEGE:

Việc học tập tại Monash College 
đã mang tới cho tôi cơ hội tham 
gia nền giáo dục toàn diện và 
sáng tạo cùng các giáo viên giàu 
kinh nghiệm. Trải nghiệm này tạo 
động lực để tôi trở thành một giáo 
viên sát sao và chu toàn trong 
cộng đồng đa văn hóa này.”
HONG CHEN (HELENE) (TRUNG QUỐC)

GẶP GỠ HELENE 
ĐÂY LÀ LỘ TRÌNH LIÊN THÔNG CỦA 
CÔ TẠI MONASH COLLEGE:

2015
CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ

2016 
CỬ NHÂN SƯ PHẠM MẪU GIÁO VÀ 
TIỂU HỌC (DANH DỰ)

HIỆN TẠI 
GIÁO VIÊN MẪU GIÁO & CỐ VẤN CHO GIÁO 
VIÊN

TƯƠNG LAI CỦA BẠN TRONG NGÀNH  

GIÁO DỤC 

QUÉT MÃ QR BẰNG ĐIỆN THOẠI 
ĐỂ XEM CẢM NGHĨ CỦA HELENE 
HOẶC VÀO LIÊN KẾT BÊN DƯỚI
monashcollege.edu.au/education

QUÉT MÃ QR BẰNG ĐIỆN THOẠI ĐỂ 
XEM CẢM NGHĨ CỦA SAHIL HOẶC 
VÀO LIÊN KẾT BÊN DƯỚI
monashcollege.edu.au/education
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TƯƠNG LAI CỦA BẠN TRONG NGÀNH  

KỸ THUẬT

Tôi thích đặc điểm là sỹ số lớp học 
tại Monash College ít hơn so với Đại 
học. Như thế, các giảng viên mới 
có thể quan tâm tới từng sinh viên. 
Ngoài ra, vì đó là một cộng đồng gắn 
bó chặt chẽ nên tôi đã kết thân với 
vài người bạn ở Trường Cao đẳng.”
THARUSHI NARANGODA (SRI LANKA)

Chương trình Dự bị của 
Monash cho phép tôi chuyển 
tiếp từ hệ thống giáo dục ở 
nước tôi sang một trường tại 
Úc. Nó cho phép tôi học hỏi 
và vượt lên trong sự nghiệp.
KANG ZHANG (TRUNG QUỐC)

Cả hai lộ trình đều đảm bảo cho sinh viên được nhập học vào chương trình cử nhân đã chọn, miễn 
là thỏa mãn các yêu cầu đầu vào và điều kiện tiên quyết.

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG VÀO NĂM THỨ NHẤT ĐẠI HỌC2 CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG VÀO NĂM 
THỨ HAI ĐẠI HỌC2

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ CAO ĐẲNG PHẦN 1 CAO ĐẲNG PHẦN 2

Các Chương 
Trình cử nhân 
tiếp theo

Năm thứ nhất Đại học 
Monash:
• Kỹ thuật (Danh dự)

Cao đẳng Phần 2 tương 
đương năm thứ nhất Đại học 
Monash miễn là đáp ứng các 
điều kiện tiên quyết phù hợp.

Năm thứ hai Đại học Monash:
• Kỹ thuật (Danh dự)

Bằng kép (2 
bằng)

Có, nếu bạn đáp ứng đủ các 
điều kiện tiên quyết để học 
bằng kép.

Có, nếu bạn đáp ứng đủ các 
điều kiện tiên quyết để học 
bằng đôi.

Có, nếu bạn đáp ứng đủ các điều 
kiện tiên quyết để học bằng đôi.

Thời gian 10-18 tháng1 9 tháng1 12 tháng1

Kỳ nhập học Tháng 1 và tháng 74 Tháng 2, tháng 6, tháng 10 Tháng 2, tháng 6, tháng 10

Chuyên ngành Ôn thi chung để học lên đại 
học.

Ôn thi chung để học lên đại 
học.

Trọng tâm là kỹ thuật.

Số học phần 
(Môn học)

Hoàn thành 2 học phần Tiếng 
Anh và 6 học phần tự chọn. 
Có 13 môn để chọn.

Hoàn thành 8 học phần Kỹ 
thuật chính

Hoàn thành 8 học phần Kỹ thuật 
chính.

Điều kiện tiên 
quyết

Tiếng Anh, Toán và Vật lý 
hoặc Hóa học

Tiếng Anh, Toán và Vật lý hoặc 
Hóa học

Tiếng Anh, Toán và Vật lý hoặc 
Hóa học

Học phí 29.000AUD (Dự bị chuẩn) 28.890 AUD 32.890 AUD

Yêu cầu đầu 
vào toàn cầu

Chương trình Dự bị Chuẩn:
GCE O Levels: 25
GCE A Levels: 3
GCE AS Levels – (chỉ Thi 
Cambridge):5
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) 
Cao Đẳng: 24
Chương trình Dự bị Mở rộng:
GCE O Levels: 20
GCE A Levels: 3
GCE AS Levels – (chỉ Thi 
Cambridge): 6
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) 
Cao Đẳng: 24
Chương trình Dự bị Cấp tốc:
GCE O Levels: 30
GCE A Levels: 3
GCE AS Levels – (chỉ Thi 
Cambridge):4
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) 
Cao Đẳng: 24

Cao đẳng Kỹ thuật Phần 1:
GCE O Levels: 25
GCE A Levels: 3
GCE AS Levels – (chỉ Thi 
Cambridge):5
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) 
Cao Đẳng: 24
Chương trình Dự bị Đại học 
Monash: 50

Cao đẳng Kỹ thuật Phần 2:
GCE A Levels: 6
GCE AS Levels – (chỉ Thi 
Cambridge): 9
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) Cao 
Đẳng: 25
Chương trình Dự bị Đại học 
Monash: 60

Khám phá lộ trình học: monashcollege.edu.au/engineering

1  Tùy thuộc vào chương trình và kỳ nhập học.
2  Các yêu cầu đầu vào áp dụng đối với Đại học Monash. Tham khảo thêm ở trang 62 đến 69 để biết thêm chi tiết.
3  Không có chương trình bằng kép cho tất cả chuyên ngành kỹ thuật. Vui lòng xem monash.edu/study để biết thêm thông tin.
4  Ngày nhập học chương trình dự bị Chuẩn. Xem trang 42 để biết ngày nhập học chương trình dự bị Cấp tốc và dự bị Mở rộng.

CAO ĐẲNG PHẦN 1 
(9 THÁNG1)

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ
 (10-18 THÁNG1) NĂM THỨ NHẤT ĐẠI 

HỌC MONASH

CAO ĐẲNG PHẦN 2 
(12 THÁNG1)

NĂM THỨ HAI ĐẠI 
HỌC MONASH

LỚP 11 HOẶC 12 CỦA 
ÚC HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG

LỚP 12 CỦA ÚC HOẶC 
TƯƠNG ĐƯƠNG

Các kỹ sư tuyệt vời không chỉ vì 
những kỹ năng mà bởi họ là những 
người lập kế hoạch, những nhà 
lãnh đạo, thành viên của nhóm và 
người truyền tải thông điệp. Tại 
Monash, các khóa học kỹ thuật 
nhằm đào tạo ra những kỹ sư có 
tay nghề cao sẵn sàng cho cuộc 
sống, sẵn sàng làm việc và sẵn 
sàng cho thế giới. Các kỹ sư là 
chìa khóa cho sự phát triển của xã 
hội và giải quyết những thách thức 
mà thế giới đang phải đối mặt như 
biến đổi khí hậu, suy giảm nguồn 
tài nguyên thiên nhiên, thiếu lương 
thực và nhu cầu sử dụng năng 
lượng ngày càng tăng.

monash.edu/engineering

BẰNG CẤP
• • Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)
Trong năm thứ nhất, bạn sẽ học các môn chung, sau đó bạn 
sẽ chọn một trong mười chuyên ngành. Bằng của bạn sẽ ghi rõ 
chuyên ngành đã chọn.

BẰNG KÉP3

•  Thiết kế Kiến trúc
•  Nhân văn
•  Khoa học Y sinh
•  Kinh doanh
•  Khoa học Máy tính
•  Công nghệ thông tin
•  Luật (Danh dự)
•  Khoa học Dược phẩm
•  Khoa học

NGHỀ NGHIỆP
•  Hệ thống hàng không vũ trụ và kiểm 

soát bay
•  Kỹ thuật hóa chất
•  Công trình dân dụng
•  Cố vấn
•  Thiết kế và chế tạo
•  Kỹ thuật điện
•  Quản lý môi trường
•  Kỹ thuật vật liệu
•  Kỹ thuật cơ khí
•  Nghiên cứu và Phát triển
•  Người máy
•  Kỹ thuật phần mềm

Chọn lộ trình học liên thông tại Monash College 
Monash College có 2 lộ trình học liên thông vào hệ cử nhân Kỹ thuật tại Đại học Monash.

GẶP GỠ THARUSHI 
ĐÂY LÀ LỘ TRÌNH LIÊN 
THÔNG CỦA CÔ TẠI 
MONASH COLLEGE:

2015 
CAO ĐẲNG KỸ THUẬTT

2016 
CỬ NHÂN KỸ THUẬT HÓA HỌC 
(DANH DỰ)

HIỆN TẠI 
KỸ SƯ TỐT NGHIỆP TẠI 
WESTERN PROCESS CONTROLS

GẶP GỠ KANG 
ĐÂY LÀ LỘ TRÌNH LIÊN 
THÔNG CỦA ANH TẠI 
MONASH COLLEGE:

2015 
CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ

2016 
CỬ NHÂN KỸ THUẬT CƠ KHÍ
(DANH DỰ)

HIỆN TẠI 
KỸ SƯ THIẾT KẾ CƠ KHÍ TỐT 
NGHIỆP TẠI REDBACK TEST 
SERVICES

QUÉT MÃ QR BẰNG ĐIỆN THOẠI ĐỂ 
XEM CẢM NGHĨ CỦA THARUSHI 
HOẶC VÀO LIÊN KẾT BÊN DƯỚI
monashcollege.edu.au/engineering

QUÉT MÃ QR BẰNG ĐIỆN THOẠI ĐỂ 
XEM CẢM NGHĨ CỦA KANG HOẶC 
VÀO LIÊN KẾT BÊN DƯỚI
monashcollege.edu.au/engineering
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Tôi thấy rằng Monash College mang 
tới lộ trình học liên thông lên Đại học 
Monash, và qua con đường này tôi có 
thể nhập học thành công vào hệ Cử nhân 
Khoa học Máy tính. Thời gian tôi học tại 
Monash College là một cột mốc hoàn 
hảo để vào đại học. Thông qua các môn 
học diploma, tôi có thể học hỏi tốt về 
các môn đại cương tại đại học. Tôi cũng 
đã gia nhập một số câu lạc bộ khi học ở 
Monash College và đại học, điều đó giúp 
tôi có được sự tự tin khi làm việc nhóm 
và diễn thuyết.”
REYNALD NIXON (INDONESIA)

Công việc mơ ước của tôi là có 
công ty khởi nghiệp của riêng 
mình. Việc học Cử nhân Thương 
mại và Khoa học Máy tính cho 
phép tôi theo đuổi giấc mơ của 
mình.”
GIDEON TEO (MALAYSIA)

TƯƠNG LAI CỦA BẠN TRONG NGÀNH  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Cả hai lộ trình đều đảm bảo cho sinh viên được nhập học vào chương trình cử nhân đã chọn, miễn 
là thỏa mãn các yêu cầu đầu vào và điều kiện tiên quyết.

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG VÀO NĂM THỨ NHẤT ĐẠI HỌC2 CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG VÀO NĂM 
THỨ HAI ĐẠI HỌC2

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ CAO ĐẲNG PHẦN 1 CAO ĐẲNG PHẦN 2

Các Chương 
Trình cử nhân 
tiếp theo

Năm thứ nhất Đại học 
Monash:
• Khoa học Máy tính
• Công nghệ thông tin

Cao Đẳng Phần 2 tương 
đương năm thứ nhất Đại học 
Monash miễn là đáp ứng các 
điều kiện tiên quyết phù hợp.

Năm thứ hai Đại học Monash:
• Khoa học Máy tính
• Công nghệ thông tin

Bằng kép (2 
bằng)

Có, nếu bạn đáp ứng đủ các 
điều kiện tiên quyết để học 
bằng kép.

Có, nếu bạn đáp ứng đủ các 
điều kiện tiên quyết để học 
bằng đôi.

Có, nếu bạn đáp ứng đủ các điều 
kiện tiên quyết để học bằng đôi.

Thời gian 10-18 tháng1 9 tháng1 9-12 tháng1

Kỳ nhập học Tháng 1 và tháng 73 Tháng 2, tháng 6, tháng 10 Tháng 2, tháng 6, tháng 10

Chuyên ngành Ôn thi chung để học lên đại 
học.

Ôn thi chung để học lên đại 
học.

Tập trung vào CNTT

Số học phần 
(Môn học)

Hoàn thành 2 học phần Tiếng 
Anh và 6 học phần tự chọn. 
Có 13 môn để chọn.

Hoàn thành 8 học phần chính Hoàn thành 5 học phần chính và 3 
học phần tự chọn.

Điều kiện tiên 
quyết

Điều kiện tiên quyết để học 
Khoa học Máy tính: Tiếng Anh 
và Toán
Điều kiện tiên quyết để học 
Công nghệ thông tin: Tiếng 
Anh, Toán cơ bản hoặc Toán 
học

Tiếng Anh, Toán và một môn 
khoa học

Tiếng Anh và Toán

Học phí 29.000AUD (Dự bị chuẩn) 28.490AUD 32.500 AUD

Yêu cầu đầu 
vào toàn cầu

Chương trình Dự bị Chuẩn:
GCE O Levels: 25
GCE A Levels: 3
GCE AS Levels – (chỉ Thi 
Cambridge): 5
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) 
Cao Đẳng: 24
Chương trình Dự bị Mở rộng:
GCE O Levels: 20
GCE A Levels: 3
GCE AS Levels – (chỉ Thi 
Cambridge): 6
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) 
Cao Đẳng: 24
Chương trình Dự bị Cấp tốc:
GCE O Levels: 30
GCE A Levels: 3
GCE AS Levels – (chỉ Thi 
Cambridge):4
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) 
Cao Đẳng: 24

CAO ĐẲNG PHẦN 1:
GCE O Levels: 25
GCE A Levels: 3
GCE AS Levels – (chỉ Thi 
Cambridge):5
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) 
Cao Đẳng: 24
Chương trình Dự bị Đại học 
Monash: 50

CAO ĐẲNG PHẦN 2:
GCE A Levels: 5
GCE AS Levels – (chỉ Thi 
Cambridge):7
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB)
Cao Đẳng: 24
Chương trình Dự bị Đại học 
Monash: 55

Khám phá lộ trình học: monashcollege.edu.au/it1  Tùy thuộc vào chương trình và kỳ nhập học.
2  Các yêu cầu đầu vào áp dụng đối với Đại học Monash. Tham 

khảo thêm ở trang 62 đến 69 để biết chi tiết.
3  Ngày nhập học chương trình dự bị chuẩn. Xem trang 42 để biết 

ngày nhập học chương trình dự bị Cấp tốc và dự bị Mở rộng.

CAO ĐẲNG PHẦN 1 
(9 THÁNG1)

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ
(10-18 THÁNG1)

NĂM THỨ NHẤT ĐẠI 
HỌC MONASH

CAO ĐẲNG PHẦN 2 
(9-12 THÁNG1)

NĂM THỨ HAI ĐẠI 
HỌC MONASH

LỚP 11 HOẶC 12 CỦA 
ÚC HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG

LỚP 12 CỦA ÚC HOẶC 
TƯƠNG ĐƯƠNG

2016 
CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG 
TIN

GẶP GỠ REYNALD 
ĐÂY LÀ LỘ TRÌNH LIÊN 
THÔNG CỦA ANH TẠI 
MONASH COLLEGE:

HIỆN TẠI
CHUYÊN GIA MARKETING KỸ 
THUẬT SỐ

2018 
CỬ NHÂN KHOA HỌC MÁY TÍNH

Công nghệ thông tin (CNTT) là 
một ngành có tốc độ phát triển 
nhanh chóng và liên tục thay đổi. 
Hơn bao giờ hết, mọi người và các 
tổ chức đang nhìn thấy những 
cơ hội để tận dụng CNTT, là một 
chuyên viên CNTT, bạn sẽ là một 
phần quan trọng của sự chuyển 
đổi này. Monash đang khám phá 
cách CNTT có thể giúp giải quyết 
những thách thức lớn trên toàn 
cầu của thế kỷ 21.

monash.edu/it

BẰNG CẤP
Cử nhân:
• Khoa học Máy tính
• Công nghệ thông tin

BẰNG KÉP
• Mỹ thuật, Thiết kế và Kiến trúc
• Nhân văn
• Kinh doanh
• Thương mại
• Kỹ thuật
• Khoa học

NGHỀ NGHIỆP
•  Game trên máy tính và đa phương tiện
•  Khoa học dữ liệu
•  Tư vấn Công nghệ thông tin
•  Pháp y Công nghệ thông tin
•  Mạng và bảo mật
•  Quản lý dự án
•  Phát triển phần mềm
•  Chuyên gia lập trình
•  Phân tích kỹ thuật

Chọn lộ trình học liên thông tại Monash College 
Monash College có 2 lộ trình học liên thông để vào hệ cử nhân Công nghệ thông tin tại Đại học 
Monash.

GẶP GỠ GIDEON 
ĐÂY LÀ LỘ TRÌNH LIÊN 
THÔNG CỦA ANH TẠI CAO 
ĐẲNG MONASH:

2017 
CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ

2019
CỬ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ CỬ 
NHÂN KHOA HỌC MÁY TÍNH

2018 
CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG 
TIN

QUÉT MÃ QR BẰNG ĐIỆN THOẠI 
ĐỂ XEM CẢM NGHĨ CỦA REYNALD 
HOẶC VÀO LIÊN KẾT BÊN DƯỚI
monashcollege.edu.au/it

QUÉT MÃ QR BẰNG ĐIỆN THOẠI ĐỂ 
XEM CẢM NGHĨ CỦA GIDEON HOẶC 
VÀO LIÊN KẾT BÊN DƯỚI
monashcollege.edu.au/it
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TƯƠNG LAI CỦA BẠN TRONG NGÀNH  

LUẬT 
Bằng Luật của Monash giúp bạn 
một cách thực tế để tạo nên sự 
thay đổi thực sự trên thế giới. 
Được xếp trong nhóm 35 trường 
luật nổi tiếng nhất trên thế giới1, 
Monash là một trong những trường 
luật lớn nhất và uy tín nhất ở Úc.

Sinh viên được đảm bảo tham gia 
chương trình giáo dục qua thực 
tế để giúp tạo dựng kiến thức, 
trải nghiệm và sự tự tin. Sự đảm 
bảo này dành cho tất cả sinh viên  
muốn kết hợp phần thực hành vào 
văn bằng luật Monash. Khoa Luật 
của Monash là khoa luật đầu tiên 
tại Úc có sự đảm bảo như thế này 
cho sinh viên. Điều này phản ánh 
niềm tin về sự tác động chuyển đổi 
của giáo dục trải nghiệm.

monash.edu/law 

BẰNG CẤP
• Cử nhân Luật (Danh dự)

BẰNG KÉP
•  Nhân văn
•  Khoa học Y sinh
•  Thương mại
•  Khoa học Máy tính
•  Tội phạm học
•  Kỹ thuật4

•  Khoa học
•  Công nghệ thông tin
•  Âm nhạc
•  Chính trị, Triết học và Kinh tế học
•  Khoa Học

NGHỀ NGHIỆP
•  Quản lý và tư vấn kinh doanh
•  Bảo vệ và vận động ủng hộ môi trường
•  Tài chính và ngân hàng
•  Cố vấn pháp lý của công ty
•  Hỗ trợ và phát triển quốc tế
•  Các tổ chức quốc tế, kể cả Liên hợp 

quốc
•  Các công ty luật quốc gia và quốc tế
•  Các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, 

kể cả Hội chữ thập đỏ
•  Khởi nghiệp và doanh nhân

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG VÀO NĂM THỨ NHẤT ĐẠI HỌC3

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ

Các Chương Trình cử nhân tiếp theo Năm thứ nhất Đại học Monash:
• Luật (Danh dự)

Bằng kép (2 bằng) Có, nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện tiên quyết để học bằng đôi.

Thời gian 10-18 tháng4

Kỳ nhập học Tháng 1 và tháng 75

Chuyên ngành Ôn thi chung để học lên đại học.

Số học phần (Môn học) Hoàn thành 2 học phần Tiếng Anh và 6 học phần tự chọn. Có 13 môn để 
chọn.

Điều kiện tiên quyết Tiếng Anh

Học phí 29.000 AUD (Dự bị chuẩn)

Yêu cầu đầu vào toàn cầu Chương trình Dự bị Chuẩn:
GCE O Levels: 25
GCE A Levels: 3
GCE AS Levels – (chỉ Thi Cambridge): 5
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) Cao Đẳng: 24
Chương trình Dự bị Mở rộng:
GCE O Levels: 20
GCE A Levels: 3
GCE AS Levels – (chỉ Thi Cambridge): 6
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) Cao Đẳng: 24
Chương trình Dự bị Cấp tốc:
GCE O Levels: 30
GCE A Levels: 3
GCE AS Levels – (chỉ Thi Cambridge): 4
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) Cao Đẳng: 24

Khám phá lộ trình học: monashcollege.edu.au/law

1  Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới theo Môn học của QS năm 2020.
2  Tùy thuộc vào chương trình và kỳ nhập học.
3  Các yêu cầu đầu vào áp dụng đối với Đại học Monash. Tham khảo thêm ở trang 62 đến 69 để biết chi tiết.
4  Ngày nhập học chương trình dự bị Chuẩn. Xem trang 42 để biết ngày nhập học chương trình dự bị Cấp tốc và dự bị Mở rộng 
5  Không có chương trình bằng kép cho tất cả chuyên ngành. Vui lòng xem monash.edu/study để biết thêm thông tin.

LỚP 11 HOẶC 12 CỦA ÚC 
HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ
(10-18 THÁNG2)

NĂM THỨ NHẤT ĐẠI HỌC 
MONASH

CHUẨN BỊ TỐT NHẤT ĐỂ THÀNH CÔNG 
Bằng Luật của Monash được đánh giá cao trên khắp thế giới. Để chuẩn bị tốt nhất cho thành 
công trong tương lai, trường sẽ cung cấp 
• tùy chọn hoàn thành thêm tối đa hai môn để tăng điểm tổng kết chương trình dự bị
• nhiều lựa chọn về môn học từ nhân văn, kinh doanh và khoa học để mang lại bạn các điều 

kiện tiên quyết để học bằng kép
• chương trình ‘At Monash Seminar Series’ sẽ đưa bạn đến thăm khoa và tìm hiểu thêm về các 

cơ hội trong ngành Luật.

Tìm hiểu thêm về việc chuyển nhượng khóa học Nội bộ Monash:   
monash.edu/admissions/study-options/internal-transfer

Chương trình Dự bị khiến năm thứ 
nhất tại Melbourne siêu vui và thú 
vị. Tôi có thể nhanh chóng thích 
ứng với kiểu giảng dạy học thuật 
tại Úc do sỹ số lớp ít và sự hỗ trợ 
đầy đủ của giáo viên và nhân viên 
tại Monash College.”
CHLOE CHEW (MALAYSIA)

GẶP GỠ CHLOE 
ĐÂY LÀ LỘ TRÌNH LIÊN 
THÔNG CỦA CÔ TẠI 
MONASH COLLEGE:

2017 
CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ

2021 
CỬ NHÂN LUẬT
(DANH DỰ)

Lộ trình tại Monash College 
Chương trình Dự bị là lộ trình học liên thông duy nhất để đảm bảo bạn được vào học Cử nhân Luật tại 
Đại học Monash. Bạn chỉ cần đáp ứng các yêu cầu đầu vào và điều kiện tiên quyết, và chỗ học của 
bạn sẽ được bảo đảm.

QUÉT MÃ QR BẰNG ĐIỆN THOẠI
ĐỂ XEM CẢM NGHĨ CỦA CHLOE 
HOẶC VÀO LIÊN KẾT BÊN DƯỚI
monashcollege.edu.au/law
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TƯƠNG LAI CỦA BẠN TRONG NGÀNH  

TƯƠNG LAI TRONG NGÀNH Y, ĐIỀU 
DƯỠNG VÀ KHOA HỌC SỨC KHỎE

Chuẩn bị tốt nhất để thành công 
Rất nhiều sinh viên xin học các khóa học Cử nhân Y khoa, Điều dưỡng và Khoa học Sức khỏe tại 
Monash và số chỉ tiêu sinh viên chỉ có hạn. Để chuẩn bị tốt nhất cho thành công trong tương lai, 
trường sẽ cung cấp:
• 11 phòng thí nghiệm khoa học chuyên dụng do Monash thiết kế
• nhiều môn học để đáp ứng điều kiện tiên quyết về môn học cho văn bằng đã chọn
• tùy chọn hoàn thành tối đa hai môn để tăng điểm tổng kết Chương trình Dự bị
• hỗ trợ thêm về toán và hóa học để giúp bạn đạt được điểm cần thiết đáp ứng các điều kiện tiên quyết
• các chuyến tham quan cơ sở Clayton và Peninsula để hiểu biết cơ sở vật chất của khoa và gặp gỡ 

giáo viên, nhân viên nhà trường và các sinh viên
• đại diện của khoa và cố vấn nghề nghiệp của trường tư vấn với từng sinh viên về các chương trình 

cử nhân hiện có.

LỚP 11 HOẶC 12 CỦA ÚC 
HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ
(10-18 THÁNG2)

NĂM THỨ NHẤT ĐẠI HỌC 
MONASH

GẶP GỠ DANIEL 
ĐÂY LÀ LỘ TRÌNH LIÊN THÔNG 
CỦA ANH TẠI MONASH 
COLLEGE:

2014 
CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ

2015 
CỬ NHÂN Y KHOA VÀ CỬ 
NHÂN BÁC SỸ PHẪU THUẬT 
(DANH DỰ)

1   Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe lớn nhất Victoria
2  Tùy thuộc vào chương trình và kỳ nhập học.
3  Các yêu cầu đầu vào áp dụng đối với Đại học Monash.Tham 

khảo thêm ở trang 62 đến 69 để biết chi tiết.
4  Ngày nhập học chương trình dự bị Chuẩn. Xem trang 42 để biết 

ngày nhập học chương trình dự bị Cấp tốc và dự bị Mở rộng.

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG VÀO NĂM THỨ NHẤT ĐẠI HỌC3

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ

Các Chương Trình cử nhân 
tiếp theo

Năm thứ nhất Đại học Monash:
• Khoa học Y sinh
• Khoa học Y sinh (Chương trình Học Giả)
• Khoa học Sức khỏe
• Bác sĩ Y khoa và Khoa học Y tế
• Điều dưỡng
• Điều dưỡng và Hộ sinh (Danh dự)
• Khoa học dinh dưỡng
• Trị liệu Hồi phục chức năng (Danh dự)
• Cứu thương
• Vật lý trị liệu (Danh dự)
• Tâm lý học (Danh dự)
• Y tế Công cộng
• Khoa học Phát xạ (Tin học)
• X-quang và Hình ảnh y tế (Danh dự)

Bằng kép (2 bằng) (Không có)

Thời gian 10-18 tháng2

Kỳ nhập học Tháng 1 và tháng 74

Chuyên ngành Ôn thi chung để học lên đại học.

Số học phần (Môn học) Hoàn thành 2 học phần Tiếng Anh và 6 học phần tự chọn. Chúng tôi khuyên bạn cũng 
học một học phần Sinh học tuần tự.

Điều kiện tiên quyết Điều kiện tiên quyết là bắt buộc, tùy thuộc vào chương trình cử nhân bạn định học. Để 
biết thêm thông tin về yêu cầu đầu vào, vui lòng xem trang 67

Học phí 29.000AUD (Dự bị chuẩn)

Yêu cầu đầu vào toàn cầu Chương trình Dự bị (Chuẩn):
GCE O Levels: 25
GCE A Levels: 3
GCE AS Levels – (chỉ Thi Cambridge): 5
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) Cao Đẳng: 24
Chương trình Dự bị Mở rộng:
GCE O Levels: 20
GCE A Levels: 3
GCE AS Levels – (chỉ Thi Cambridge): 6
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) Cao Đẳng: 24
Chương trình Dự bị Cấp tốc:
GCE O Levels: 30
GCE A Levels: 3
GCE AS Levels – (chỉ Thi Cambridge): 4
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) Cao Đẳng: 24

Khám phá lộ trình học: monashcollege.edu.au/medicine

HIỆN TẠI 
BÁC SỸ PHẪU THUẬT NỘI 
TRÚ TẠI ALFRED HEALTH

Khoa Y, Điều dưỡng và Khoa học 
Sức khỏe của Đại học Monash là nơi 
đào tạo hàng đầu các bác sĩ, y tá và 
các chuyên gia Y tế Liên minh1 tại 
Úc. Tất cả các khoá học trong khoa 
Y Monash đều chuyên từ đầu, vì vậy 
bạn sẽ tập trung vào lĩnh vực yêu 
thích ngay từ đầu.

Bạn sẽ học cùng với các sinh viên 
đến từ hơn 90 quốc gia và liên quan 
đến tất cả các lĩnh vực y tế. Cho dù 
lựa chọn khóa học nào, bạn cũng 
sẽ hài lòng khi cùng chung tay xây 
dựng một thế giới khỏe mạnh hơn.

monash.edu/medicine 

BẰNG CẤP
Cử nhân:
• Khoa học Y sinh
• Khoa học Y sinh (Chương trình Học Giả)
• Khoa học Sức khỏe
• Bác sĩ Y khoa và Khoa học Y tế
• Điều dưỡng
• Điều dưỡng và Hộ sinh (Danh dự)
• Khoa học dinh dưỡng
• Trị liệu Hồi phục chức năng (Danh dự)
• Cứu thương
• Vật lý trị liệu (Danh dự)
• Tâm lý học (Danh dự)
• Y tế Công cộng

NGHỀ NGHIỆP
• Các ngành liên quan đến sức khoẻ - chế 

độ ăn kiêng, trị liệu hồi phục chức năng, 
trợ y, vật lý trị liệu, tâm lý, X-quang và 
công tác xã hội

• Nghiên cứu y sinh học
• Tổ chức chính phủ và phi chính phủ
• Dịch vụ y tế và cộng đồng
• Quảng bá và chính sách y tế
• Y khoa
• Hộ sinh
• Điều dưỡng
• Dược phẩm và công nghệ sinh học

Lộ trình tại Monash College 
Chương trình Dự bị là lộ trình duy nhất để đảm bảo bạn được vào học các Cử nhân Y khoa, Điều 
dưỡng và Khoa học Sức khỏe tại Đại học Monash. Bạn chỉ cần đáp ứng các yêu cầu đầu vào và điều 
kiện tiên quyết. Đối với các khóa học có lượng chỉ tiêu ít, điểm đầu vào đã nêu chỉ mang tính tham 
khảo.

Monash College và Đại học Monash đã 
thay đổi cuộc đời tôi rất nhiều. Họ đã 
biến tôi trở thành người như ngày hôm 
nay, họ dạy tôi những bài học cuộc 
đời vô cùng giá trị, và các kỹ năng 
sống như quản lý thời gian, sự độc 
lập và giao tiếp với các nền văn hóa 
khác nhau. Tôi nghĩ rằng mình không 
thể làm được vậy nếu không học tại 
Monash.” 
DANIEL ONG (MALAYSIA)

QUÉT MÃ QR BẰNG ĐIỆN THOẠI ĐỂ 
XEM CẢM NGHĨ CỦA DANIEL HOẶC 
VÀO LIÊN KẾT BÊN DƯỚI
monashcollege.edu.au/medicine
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TƯƠNG LAI CỦA BẠN TRONG NGÀNH  

DƯỢC VÀ KHOA HỌC DƯỢC PHẨM 

Chuẩn bị tốt nhất để thành công 
Các chương trình Cử nhân Dược và Cử nhân Khoa học Dược phẩm tại Monash đang có nhu cầu cao 
và số chỉ tiêu sinh viên hạn chế. Để chuẩn bị tốt nhất cho thành công trong tương lai, bạn sẽ được:

•  sử dụng 11 phòng thí nghiệm khoa học chuyên dụng do Monash thiết kế 
•  hỗ trợ thêm về toán và hóa để giúp bạn đạt được điểm cần thiết đáp ứng các điều kiện tiên quyết. 
• Nếu muốn, bạn có thể học thêm tối đa hai môn để tăng điểm tổng kết chương trình dự bị 
•  Nghe trình bày của khoa về văn bằng, điều kiện tiên quyết và các cơ hội nâng cao kinh nghiệm và 

trải nghiệm của sinh viên đang học tại khoa.

BẠN CÓ BIẾT?
Điểm trung bình cho sinh viên 
Chương trình Dự bị để vào năm thứ 
nhất học Dược cần là xuất sắc.

 ?

LỚP 11 HOẶC 12 CỦA ÚC 
HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ
(10-18 THÁNG1)

NĂM THỨ NHẤT ĐẠI HỌC 
MONASH

1  Tùy thuộc vào chương trình và kỳ nhập học.
2  Các yêu cầu đầu vào áp dụng đối với Đại học Monash. Tham khảo thêm ở trang 62 đến 69 để biết chi tiết.
3  Ngày nhập học chương trình dự bị Chuẩn. Xem trang 42 để biết ngày nhập học chương trình dự bị Cấp tốc và dự bị Mở rộng.

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG VÀO NĂM THỨ NHẤT ĐẠI HỌC2

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ

Các Chương Trình cử nhân tiếp theo Năm thứ nhất Đại học Monash:
• Dược
• Khoa học Dược phẩm

Bằng kép (2 bằng) Có, nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện tiên quyết để học bằng kép.

Thời gian 10-18 tháng1

Kỳ nhập học Tháng 1 và tháng 73

Chuyên ngành Ôn thi chung để học lên đại học.

Số học phần (Môn học) Hoàn thành 2 học phần Tiếng Anh và 6 học phần tự chọn. Có 13 môn để 
chọn.

Điều kiện tiên quyết Hóa và Toán

Học phí 29.000 AUD (Dự bị chuẩn)

Yêu cầu đầu vào toàn cầu Chương trình Dự bị Chuẩn:
GCE O Levels: 25
GCE A Levels: 3
GCE AS Levels – (chỉ Thi Cambridge): 5
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) Cao Đẳng: 24
Chương trình Dự bị Mở rộng:
GCE O Levels: 20
GCE A Levels: 3
GCE AS Levels – (chỉ Thi Cambridge): 6
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) Cao Đẳng: 24
Chương trình Dự bị Cấp tốc:
GCE O Levels: 30
GCE A Levels: 3
GCE AS Levels – (chỉ Thi Cambridge): 4
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) Cao Đẳng: 24

Khám phá lộ trình học: monashcollege.edu.au/pharmacy

GẶP GỠ ANNE 
ĐÂY LÀ LỘ TRÌNH LIÊN 
THÔNG CỦA CÔ TẠI 
MONASH COLLEGE:

2011 
CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ

2013 
CỬ NHÂN DƯỢC

HIỆN TẠI 
DƯỢC SỸ TRƯỞNG

Khi dân số toàn cầu tăng lên và 
già đi, và khi các loại thuốc trở 
nên phức tạp hơn thì nhu cầu về 
dược sĩ và các nhà khoa học dược 
sẽ tăng lên. Họ đóng vai trò sống 
còn trong việc cải thiện sức khỏe 
của cộng đồng. Cho dù bạn quan 
tâm tới việc sáng chế, phát triển 
và nghiên cứu thuốc mới hay giúp 
bệnh nhận có được những loại 
thuốc tốt nhất thì bạn cũng sẽ có 
cơ hội tại Monash để học từ các 
nhà khoa học và nhà giáo nổi tiếng 
thế giới.

monash.edu/pharmacy 

BẰNG CẤP
Cử nhân:
• Dược
• Khoa học Dược phẩm
• Khoa học Dược phẩm Nâng cao (Danh 

dự)

BẰNG KÉP
• Kỹ thuật và Khoa học Dược phẩm

NGHỀ NGHIỆP
•  Công nghệ sinh học
•  Phát triển thuốc
•  Công nghệ thực phẩm
•  Công nghệ thực phẩm chức năng
•  Khoa học chế biến thuốc
•  Bệnh viện
•  Dược
•  Y tế công cộng
•  Các cơ quan quản lý luật lệ

Lộ trình tại Monash College 
Chương trình Dự bị là lộ trình duy nhất để đảm bảo được vào học Cử nhân Dược hay Khoa học Dược 
phẩm tại Đại học Monash. Bạn chỉ cần đáp ứng các yêu cầu đầu vào và điều kiện tiên quyết, và chỗ 
học của bạn sẽ được bảo đảm.

Trong chương trình dự bị, tôi thấy các 
giáo viên rất chịu khó giúp đỡ sinh viên. 
Họ thực sự muốn bạn học tốt và vào học 
văn bằng mà bạn đã chọn vì thế họ luôn 
dành nhiều thời gian và nguồn lực nhằm 
giúp bạn toại nguyện.”
ANNE CHAU (VIỆT NAM/MỸ)

QUÉT MÃ QR BẰNG ĐIỆN THOẠI ĐỂ 
XEM CẢM NGHĨ CỦA ANNE HOẶC 
VÀO LIÊN KẾT BÊN DƯỚI
monashcollege.edu.au/pharmacy
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TƯƠNG LAI CỦA BẠN TRONG NGÀNH  

KHOA HỌC VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU 
ỨNG DỤNG

Cả hai lộ trình đều đảm bảo cho sinh viên được nhập học vào chương trình cử nhân đã lựa chọn, 
miễn là thỏa mãn được các yêu cầu đầu vào và điều kiện tiên quyết.

Monash College không chỉ chuẩn 
bị cho tôi vào học văn bằng tại 
Đại học Monash mà còn cho tôi 
cơ hội tạo sự tự tin ở bản thân để 
theo đuổi hơn nữa niềm đam mê 
khoa học. Việc học tập tại Monash 
College cho phép tôi gây dựng 
mạng lưới chuyên môn, nhờ đó mở 
rộng các cơ hội của tôi trong ngành 
khoa học.” 
SKYE HO (SINAPORE)

Tôi đến từ một đất nước có nền văn 
hoá khác và Monash đã giúp tôi hòa 
nhập. Văn bằng này thực sự đã mở 
mang trí óc cho tôi vượt khỏi tư duy 
lối mòn.”
IBNURRAIS YANI (INDONESIA)

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG VÀO NĂM THỨ NHẤT ĐẠI HỌC2 CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG VÀO NĂM 
THỨ HAI ĐẠI HỌC2

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ CAO ĐẲNG PHẦN 1 CAO ĐẲNG PHẦN 2

Các Chương 
Trình cử nhân 
tiếp theo

Năm thứ nhất Đại học Monash:
• Khoa học dữ liệu ứng dụng
• Khoa học dữ liệu ứng dụng 

cao cấp (Danh dự)
• Khoa học
• Khoa học Cao cấp – Những 

thách thức toàn cầu (Danh 
dự)

• Khoa học Cao cấp – Nghiên 
cứu (Danh dự)

Cao Đẳng Phần 2 tương 
đương năm thứ nhất Đại học 
Monash miễn là đáp ứng các 
điều kiện tiên quyết phù hợp.

Năm thứ hai Đại học Monash:
• Khoa học dữ liệu ứng dụng
• Khoa học

Bằng kép (2 
bằng)

Có, nếu bạn đáp ứng đủ các 
điều kiện tiên quyết để học 
bằng kép.

Không Có, nếu bạn đáp ứng đủ các điều 
kiện tiên quyết để học bằng kép. 
Đối với các tùy chọn bằng kép, xin 
mời xem trang 69

Thời gian 10-18 tháng1 9 tháng1 9-12 tháng1

Kỳ nhập học Tháng 1 và tháng 73 Tháng 2, tháng 6, tháng 10 Tháng 2, tháng 6, tháng 10

Chuyên ngành Ôn thi chung để học lên đại 
học.

Ôn thi chung để học lên đại 
học.

Tập trung vào khoa học.

Số học phần 
(Môn học)

Hoàn thành 2 học phần Tiếng 
Anh và 6 học phần tự chọn. Có 
13 môn để chọn.

Hoàn thành 8 học phần khoa 
học chính.

Cao đẳng Khoa học Hoàn thành 
5 học phần chính và 3 học phần 
tự chọn. 
Cao đẳng Khoa học Dữ liệu Ứng 
dụng Hoàn thành 6 học phần 
chính và 2 học phần tự chọn.

Điều kiện tiên 
quyết

Một trong các môn Toán, Toán 
cao cấp, Sinh học, Hóa học 
hoặc Vật lý.

Tiếng Anh, Toán và một học 
phần Khoa học.

Tiếng Anh, Toán và một học phần 
Khoa học.

Học phí 29.000AUD (Dự bị chuẩn) 27.990AUD 31.990AUD

Yêu cầu đầu 
vào toàn cầu

Chương trình Dự bị Chuẩn:
GCE O Levels: 25
GCE A Levels: 3+
GCE AS Levels – (chỉ Thi 
Cambridge): 5
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB)
Cao Đẳng: 24
Chương trình Dự bị Mở rộng:
GCE O Levels: 20
GCE A Levels: 3
GCE AS Levels – (chỉ Thi 
Cambridge): 6
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) 
Cao Đẳng: 24
Chương trình Dự bị Cấp tốc:
GCE O Levels: 30
GCE A Levels: 3
GCE AS Levels – (chỉ Thi 
Cambridge): 4
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB)
Cao Đẳng: 24

Cao đẳng Khoa học Phần 1 
và Cao đẳng Khoa học Ứng 
dụng Part 1:
GCE O Levels: 25
GCE A Levels: 3
GCE AS Levels – (chỉ Thi 
Cambridge): 5
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB)
Cao Đẳng: 24
Chương trình Dự bị Đại học 
Monash: 50

Cao đẳng Khoa học Phần 2:
GCE A Levels: 5
GCE AS Levels – (chỉ Thi 
Cambridge): 7
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB)
Cao Đẳng: 24
Chương trình Dự bị Đại học 
Monash: 55
Cao đẳng Khoa học dữ liệu ứng 
dụng Phần 2:
GCE A Levels: 6
GCE AS Levels – (chỉ Thi 
Cambridge): 9
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB)
Cao Đẳng: 25
Chương trình Dự bị Đại học 
Monash: 60

Khám phá lộ trình học: monashcollege.edu.au/science

1  Tùy thuộc vào chương trình và thời gian nhập học
2  Các yêu cầu đầu vào áp dụng đối với Đại học Monash. Tham khảo 

thêm ở trang 62 đến 69 để biết chi tiết.
3  Ngày nhập học chương trình dự bị Chuẩn. Xem trang 42 để biết 

ngày nhập học chương trình dự bị Cấp tốc và dự bị Mở rộng.

CAO ĐẲNG PHẦN 1 
(9 THÁNG1)

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ
(10-18 THÁNG1) NĂM THỨ NHẤT ĐẠI 

HỌC MONASH

CAO ĐẲNG PHẦN 2 
(9-12 THÁNG1)

NĂM THỨ HAI ĐẠI 
HỌC MONASH

LỚP 11 HOẶC 12 CỦA 
ÚC HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG

LỚP 12 CỦA ÚC HOẶC 
TƯƠNG ĐƯƠNG

2015 
CAO ĐẲNG KHOA HỌC

2016 
CỬ NHÂN KHOA HỌC

GẶP GỠ SKYE 
ĐÂY LÀ LỘ TRÌNH LIÊN 
THÔNG CỦA CÔ TẠI 
MONASH COLLEGE:

2015 
CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ

2016 
CỬ NHÂN KHOA HỌC

GẶP GỠ IBNURRAIS 
ĐÂY LÀ LỘ TRÌNH HỌC 
LIÊN THÔNG CỦA  ANH TẠI 
MONASH COLLEGE:

Chúng ta đang đối mặt với nhiều 
thách thức phức tạp - áp lực về môi 
trường, biến đổi khí hậu, bùng nổ dân 
số và sự thay đổi liên tục về bối cảnh 
kinh tế và xã hội. Với văn bằng Khoa 
học hoặc Khoa học Dữ liệu Ứng dụng 
của Monash, bạn sẽ trở thành một 
nhà đổi mới tương lai, tạo ra những 
giải pháp có thể thay đổi thế giới. Thời 
gian của bạn tại Monash sẽ bận rộn 
với phòng thí nghiệm, các chuyến đi 
thực địa và thực tập trong ngành và 
học tập trên lớp. Có thể bạn sẽ tham 
gia chuyến đi thực địa để tìm kiếm 
hóa thạch ở Nam Cực, hoặc phát triển 
một loại vắc xin mới giúp cứu sống 
con người. Các cơ hội sẽ là vô tận. 

monash.edu/science 

BẰNG CẤP
Cử nhân:
• Khoa học dữ liệu ứng dụng
• Khoa học Cao cấp – Những thách thức 

toàn cầu (Danh dự)
• Khoa học
• Khoa học Cao cấp – Những thách thức 

toàn cầu (Danh dự)
• Khoa học Cao cấp – Nghiên cứu (Danh dự)

BẰNG KÉP
• Nhân văn
• Khoa học Y sinh
• Thương mại
• Khoa học Máy tính
• Giáo dục (Danh dự)
• Kỹ thuật (Danh dự)
• Toàn cầu học
• Công nghệ thông tin 
• Luật (Danh dự)
• Âm nhạc

NGHỀ NGHIỆP
• Khoa học khí quyển
• Hóa sinh
• Cố vấn
• Khoa học Dữ liệu
• Công nghệ thực phẩm
• Di truyền học
• Hóa công nghiệp
• Khí tượng học
• Vi sinh học
• Vật lý
• Giáo dục khoa học
• Sản xuất rượu vang

Chọn lộ trình học liên thông tại Monash College 
Monash College có 2 lộ trình học liên thông để vào hệ cử nhân Khoa học và Khoa học Dữ liệu Ứng dụng 
tại Đại học Monash.

HIỆN TẠI 
NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU TẠI
ONKO-INNATE PTY LTD

HIỆN TẠI
CHUYÊN GIA TƯ VẤN DỰ ÁN 
TẠI WE ARE YOUR FRIEND VÀ 
NGHIÊN CỨU VIÊN VỀ UNG 
THƯ TẠI ĐẠI HỌC MONASH

QUÉT MÃ QR BẰNG ĐIỆN THOẠI
ĐỂ XEM CẢM NGHĨ CỦA SKYE HOẶC 
VÀO LIÊN KẾT BÊN DƯỚI
monashcollege.edu.au/science

QUÉT MÃ QR BẰNG ĐIỆN THOẠI
ĐỂ XEM CẢM NGHĨ CỦA IBNURRAIS
HOẶC VÀO LIÊN KẾT BÊN DƯỚI
monashcollege.edu.au/science

41CẨM NANG KHÓA HỌC TẠI MONASH COLLEGE 202240 CẨM NANG KHÓA HỌC TẠI MONASH COLLEGE 2022

http://monashcollege.edu.au/science
http://monash.edu/science
http://monashcollege.edu.au/science
http://monashcollege.edu.au/science


CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ

Chuẩn bị để thành công 
tại Đại học Monash với 
việc vào học chương 
trình cử nhân của cả 10 
khoa của trường.

Chương trình Dự bị của Đại học Monash là 
một chương trình chuẩn bị để vào học đại 
học với sự thành công đã được minh chứng. 
Là một sinh viên của Chương trình Dự bị, bạn 
sẽ phát triển các kỹ năng học thuật và Tiếng 
Anh của mình đạt mức kỳ vọng cho sinh viên 
Đại học Monash, đồng thời học các môn học 
để chuẩn bị cho khóa học cử nhân tương lai.

Môi trường học tập đầy tính hỗ trợ cùng các 
giảng viên tâm huyết và đội ngũ nhân viên 
hỗ trợ sẽ hướng dẫn bạn từng bước, giúp bạn 
phát huy được tiềm năng học tập của mình.

LỚP 11 HOẶC 12 CỦA ÚC HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ

NĂM THỨ NHẤT ĐẠI HỌC MONASH

monashcollege.edu.au/foundation-year

Năm thứ nhất Đại học Monash

Docklands

Úc, Bangladesh, Trung Quốc, Indonesia, 
Malaysia, Singapore, Sri Lanka

10-18 tháng (tùy thuộc vào chương 
trình và ngày bắt đầu)

Tháng 1 và tháng 7 (Chương trình 
chuẩn)

5 giờ/tuần, một học phần

29.000AUD
Dựa trên chương trình Dự bị chuẩn, có thể thay đổi.

CHƯƠNG  
TRÌNH DỰ BỊ

CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
(12 tháng)*
Mã CRICOS: 071178G
Kỳ nhập học: Tháng 1 và tháng 7
Chương trình Dự bị Chuẩn là chương trình 
phổ biến nhất mà các sinh viên lựa chọn. 
Chương trình này có nhiều lựa chọn về môn 
học nhất, giúp bạn có thể vào học cả 10 khoa 
của Đại học Monash. Sau khi hoàn thành 
Chương trình Chuẩn và đạt các yêu cầu đề ra, 
bạn sẽ được đảm bảo vào học năm đầu tiên 
tại Đại học Monash.

Chương trình Dự bị được giảng dạy trong 2 
học kỳ. Trong mỗi học kỳ, bạn sẽ hoàn thành 
tối thiểu 4 học phần, bao gồm cả Tiếng Anh 
là môn bắt buộc. Bạn cũng có thể chọn học 
thêm một môn trong mỗi học kỳ để giúp tăng 
số điểm tổng kết toàn kỳ/năm.

CHƯƠNG TRÌNH CẤP TỐC
(10 tháng)*
Mã CRICOS: 071180C
Kỳ nhập học: Tháng 3 và tháng 8
Nếu bạn có kỹ năng Tiếng Anh tốt và điểm 
học tập cao, bạn có thể chọn đăng ký học 
nhanh học kỳ 1, diễn ra trong hơn 11 tuần 
mà không phải thi cuối kỳ. Bạn sẽ phải hoàn 
thành 4 học phần – Tiếng Anh và 3 học phần 
tự chọn. Sau đó, trong học kỳ 2, bạn sẽ học 
Chương trình Dự bị chuẩn, hoàn thành 4 học 
phần – Tiếng Anh và 3 học phần tự chọn – 
với tùy chọn bổ sung một học phần để được 
thưởng điểm.

Không nhiều lựa chọn về môn học trong học 
kỳ 1 nhưng sẽ giúp bạn đáp ứng các điều 
kiện tiên quyết cho tất cả các văn bằng bạn 
muốn vào.

CHƯƠNG TRÌNH MỞ RỘNG
(18 tháng)*
Mã CRICOS: 072824G
Kỳ nhập học: Tháng 3 và tháng 8
Học kỳ mở rộng 14 tuần cung cấp kiến thức 
bổ trợ trong các lĩnh vực Toán học, Hóa học 
và Tiếng Anh. Lựa chọn này dành cho các 
sinh viên không có nền tảng vững chắc trong 
các môn này hoặc muốn học tập bổ sung.

Trong học kỳ mở rộng, bạn sẽ hoàn thành 
4 học phần Mở rộng để xây dựng sự tự tin 
và các kỹ năng học tập. Các học phần này 
không tính vào điểm tổng kết nhưng sẽ giúp 
bạn thành công khi học chương trình Dự bị 
Chuẩn.

CÁC MÔN HỌC
Có 13 môn học trong Chương trình Dự bị. Mỗi 
môn học được chia thành 2 phần:
• Học phần 1 giới thiệu về lĩnh vực và các 

chủ đề chính
• Học phần 2 mở rộng kiến thức và hiểu biết.

Để hoàn thành thành công Chương trình Dự 
bị, cần hoàn thành:
• Học phần 1 và 2 tiếng Anh (là môn bắt 

buộc)
• Học phần 1 và 2 của ít nhất 2 môn học 

khác
• Hai học phần bổ sung (các học phần độc 

lập hoặc học phần môn học lồng ghép).

Mỗi môn học có các mục tiêu học tập phù 
hợp với các yêu cầu đối với các chương trình 
đại học của Đại học Monash. Khung chương 
trình kết hợp lý thuyết cần thiết và kiến thức 
thực tiễn với 4 kỹ năng quan trọng cho học 
tập ở Đại học và sự nghiệp tương lai: tư duy 
phản biện, giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp 
tác.

Tham khảo thêm ở trang 45 đến 47 về tổng 
quan các môn học.

Kiểm tra/Đánh giá
Kiểm tra diễn ra trong cả hai học kỳ để mang 
tới phản hồi thường xuyên cho bạn về học 
lực của bạn, những điểm mạnh và những mặt 
bạn cần phấn đấu. Kết quả đánh giá có thể là 
sự kết hợp của các bài tập về nhà, bài kiểm 
tra, tham gia lên lớp, trình bày, nghiên cứu tại 
phòng thí nghiệm và báo cáo. Đánh giá này 
chiếm 70% điểm tổng kết và 30% sẽ dựa vào 
bài kiểm tra/bài thi cuối kỳ. Đến tuần thứ 3, 
bạn sẽ hoàn thành bài đánh giá đầu tiên của 
mình. Dựa vào kết quả này, giáo viên sẽ giúp 
bạn xác định mặt mạnh cần nâng cao và yếu 
cần khắc phục.

LỚP 11 HOẶC 12 CỦA ÚC HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ MỞ RỘNG

HỌC KỲ CHUẨN BỊ (14 TUẦN)*

HỌC KỲ 1

HỌC KỲ 2

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ CHUẨN

HỌC KỲ 1 (14 TUẦN)*

HỌC KỲ 2

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ CẤP TỐC

HỌC KỲ 1 (11 TUẦN)*

HỌC KỲ 2

NĂM THỨ NHẤT ĐẠI HỌC MONASH

BẠN CÓ BIẾT?
Phương pháp giảng dạy lấy sinh viên làm trung tâm giúp sinh viên trải nghiệm môi trường học tập kết hợp hài hòa. 
Bạn cũng sẽ được tiếp cận nhóm các chuyên gia hỗ trợ bao gồm Chuyên gia tư vấn Kỹ năng học tập, Tư vấn Sinh 
viên, Tư vấn Nghề nghiệp và nhân viên thư viện. Người quản lý Chương trình Liên thông cũng sẵn sàng giúp bạn 
thích nghi tại một quốc gia mới và hỗ trợ bạn trong các vấn đề về sức khỏe. Chương trình Dự bị được thiết kế để 
chuẩn bị cho bạn chuyển tiếp thành công vào Đại học Monash.

 ?

TIẾNG ANH
MÔN TỰ CHỌN 1
MÔN TỰ CHỌN 2
MÔN TỰ CHỌN 3

TỰ CHỌN
THÊM ĐIỂM
(TÙY CHỌN)

Lưu ý: Xem từ trang 62 tới trang 65 để biết các yêu cầu đầu vào 
tuyển sinh của Chương trình Dự bị.

*Tùy thuộc vào kỳ nhập học *Trừ các kỳ thi, SWOT và giờ nghỉ giải lao
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KINH DOANH
Kế toán
Kế toán là quá trình thu thập và ghi chép lại các số liệu tài chính để 
báo cáo các thông tin tài chính một cách có ý nghĩa. Nó đóng vai trò 
quan trọng trong sự thành công về vận hành và quản lý của bất kỳ 
doanh nghiệp nào. Để thành công trong việc xác định nhiều dữ liệu 
tài chính, ghi chép và báo cáo một cách hiệu quả, kế toán viên phải là 
người giải quyết vấn đề, người có tư duy phản biện, người truyền đạt và 
là những cá nhân biết cách làm việc có tổ chức.

Kinh tế học
Kinh tế học là ngành nghiên cứu về sự lựa chọn các nguồn lực. Chúng ta 
có các nguồn lực hạn chế, do đó chúng phải được phân bổ sao cho đáp 
ứng được những nhu cầu và mong muốn vô hạn của con người. Kinh 
tế học đóng vai trò quan trọng để hiểu được tại sao các cá nhân, doanh 
nghiệp và xã hội hành xử theo cách của họ. Làm thế nào và tại sao các 
quyết định kinh tế có tác động tới các tiêu chuẩn sống ở tầm quốc gia và 
trên thế giới. Bạn sẽ phát triển sự hiểu biết về cả kinh tế vi mô và vĩ mô.

TOÁN HỌC
Toán cơ bản
Môn Toán cơ bản sẽ cho bạn cơ hội phát triển các kỹ năng toán học, 
giúp ích cho việc nghiên cứu và công việc trong tương lai ở nhiều lĩnh 
vực khác nhau.

KINH DOANH, ĐIỀU DƯỠNG, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, 
GIÁO DỤC

Toán học
Trong môn học này, bạn sẽ phát triển các kỹ năng phản biện, logic và 
giao tiếp để giải quyết các vấn đề thực tế bằng cách sử dụng các khái 
niệm toán học bậc cao hơn. Các chủ đề bao gồm các hàm số, hàm 
nghịch đảo và đồ thị, đạo hàm, tích phân, xác suất, phân bố xác suất 
và thống kê.

KHOA HỌC DỮ LIỆU ỨNG DỤNG, THƯƠNG MẠI, KỸ THUẬT, 
KHOA HỌC Y SINH, KHOA HỌC MÁY TÍNH, DƯỢC, VẬT LÝ 
TRỊ LIỆU, KHOA HỌC BỨC XẠ (TIN HỌC)

Toán cao cấp
Bạn sẽ học để khám phá, giải thích, liên kết các khái niệm toán học 
thiết yếu bằng cách áp dụng các kỹ thuật toán học tao nhã. Các chủ 
đề bao gồm lượng giác, số phức, ma trận, vectơ, đường conic, các kỹ 
thuật vi phân và tích phân, phương trình vi phân, tính toán động học và 
vectơ. Để học môn Toán cao cấp, bạn cũng phải học môn Toán hoặc 
đã học xong môn Toán.

Bạn có biết rằng có thể tăng điểm Chương trình Dự bị bằng môn Toán 
cao cấp không? Nếu bạn hoàn thành học phần 1 và 2 môn Toán cao 
cấp trong Chương trình Dự bị thì bạn sẽ nhận được thêm năm điểm 
vào điểm tổng kết Chương trình Dự bị khi chuyển tiếp lên Cử nhân Kỹ 
thuật (Danh dự) hoặc bằng kép kết hợp với Kỹ thuật1.

GỢI Ý/ ĐỀ XUẤT CHO NGÀNH KỸ THUẬT KHOA HỌC DỮ 
LIỆU ỨNG DỤNG

Ghi chú: Bạn không được học cả hai môn Toán cơ bản và môn Toán, hoặc Toán cơ bản 
và Toán nâng cao.

Điều kiện tiên quyết

CÁCH CHỌN 
MÔN HỌC?

HÃY THƯỞNG THỨC ÂM 
NHẠC SÔI ĐỘNG CHO 
CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ
Trong chương trình Dự bị, Monash College có 
dạy môn Âm nhạc. Đối với các bạn đã có khả 
năng âm nhạc tốt thì điều này có thể là cơ 
hội tuyệt vời để bạn nâng cao kết quả hợp với 
niềm đam mê của mình. Môn học này có phụ 
đạo để tăng cường kỹ năng của bạn, cơ sở 
Bourke Street có các trang thiết bị âm nhạc 
tuyệt vời. Các phòng thực hành luôn sẵn sàng 
để bạn sử dụng, ở đó có gần như mọi nhạc cụ 
và hát phụ họa.

Học nhạc tại Monash College giúp 
tôi tiếp tục niềm đam mê vĩ cầm và 
thậm chí còn giúp tôi có một vị trí 
trong Dàn nhạc giao hưởng Đại học 
Monash.”
JIE YU TAN (MALAYSIA)
Sinh viên

Thông qua việc học Toán cao 
cấp, tôi đang tạo sự tự tin ở bản 
thân (và sự kiên nhẫn!) khi tôi 
giải quyết thành công một vấn 
đề khó. Điều này giúp tôi sắp 
xếp và hoàn thành việc học tại 
Đại học Monash.
YI YINGYAO (TRUNG QUỐC)
Sinh viên

Bạn cần chọn các môn học của mình trước khi nhập 
trường. Dưới đây là một số mẹo giúp bạn chọn tốt hơn:
1.  Bạn phải học Tiếng Anh.
2.  Bạn có thể chọn 3 hoặc 4 môn khác trong mỗi học kỳ.
3.  Kiểm tra điều kiện tiên quyết của chương trình cử nhân mà bạn định 

học. Xem trang 66.
4.  Cân nhắc học môn toán. Điều này sẽ mang tới cho bạn nhiều tùy 

chọn hơn để học hệ cử nhân Đại học Monash.
5.  Xác nhận sự lựa chọn môn học của bạn trong buổi định hướng với 

sự tư vấn hữu ích của các chuyên gia tư vấn nghề nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ: CÁC MÔN HỌC
Chương trình Dự bị có 13 môn học để bạn lựa chọn.Để xem các đề 
cương môn học đầy đủ, hãy truy cập trang monashcollege.edu.au/
foundation-year-subjects

TIẾNG ANH (LÀ MÔN BẮT BUỘC)
Tiếng Anh giúp phát triển các kỹ năng ngôn ngữ, nghiên cứu, tổ chức 
và học tập để chuẩn bị sẵn sàng cho việc học đại học ở Úc. Bạn sẽ học 
cách nói chuyện một cách tự tin, lắng nghe, hiểu và phân tích ý tưởng, 
và trở thành một người đọc và viết tiếng Anh học thuật tốt.

1   Quy trình này không áp dụng cho các khóa học hệ đại học khác của Monash. Điểm bổ sung sẽ 
không được phản ánh trong học bạ và bộ phận tuyển sinh sẽ áp dụng điểm thưởng khi gửi thư 
mời học.

QUÉT MÃ QR BẰNG ĐIỆN  
THOẠI ĐỂ XEM CẢM NGHĨ VỀ 
ÂM NHẠC CỦA JIE YU TAN HOẶC 
VÀO LIÊN KẾT BÊN DƯỚI
monashcollege.edu.au/fy-music

QUÉT MÃ QR BẰNG ĐIỆN THOẠI 
ĐỂ XEM CẢM NGHĨ CỦA YI VÀ 
NUNEH HOẶC VÀO LIÊN KẾT BÊN 
DƯỚI
monashcollege.edu.au/fy-maths
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NHÂN VĂN VÀ NHÂN ĐẠO
Các vấn đề đương đại
Môn học này sẽ mở mang nhận thức cho bạn về vai trò của mình với 
tư cách là một công dân thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực sức khỏe và 
tính bền vững. Bạn sẽ phát triển được tư duy phản biện và kỹ năng 
giải quyết vấn đề, học cách trở thành khách hàng có tư duy phản biện 
của truyền thông đại chúng và cách sử dụng lập luận để xây dựng các 
cuộc tranh luận.

Toàn cầu học
Môn Toàn cầu học giúp bạn hiểu được các mối liên kết về kinh tế, 
chính trị và văn hoá kết nối mọi người và các nước trên thế giới. Bạn sẽ 
khám phá các sự kiện, vấn đề và những ảnh hưởng có tương tác ngày 
càng tăng giữa các quốc gia. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách thức mà các 

quốc gia phản ứng về vấn đề toàn cầu hoá và các thế lực ảnh hưởng 
đến nó.

Âm nhạc
Bạn sẽ biểu diễn, sáng tạo và học âm nhạc của nhiều giai đoạn và 
dòng nhạc. Các nhạc công sẽ nghiên cứu về các thể loại nhạc baroque, 
cổ điển, lãng mạn và âm nhạc thế kỷ 20, trong khi các ca sĩ sẽ tập 
trung vào âm nhạc dân gian, jazz pop và nhạc kịch. Bạn sẽ biểu diễn 
các tác phẩm mang tính kỹ thuật và phát triển kỹ năng biểu diễn độc 
tấu và ban nhạc, đồng thời nghiên cứu lịch sử âm nhạc và nhạc lý. Để 
chọn Âm nhạc là môn học, bạn phải có trình độ sử dụng nhạc cụ ở 
Grade 6 ABRSM hoặc tương đương và có thể xướng âm.

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (CÓ PHÒNG 
THÍ NGHIỆM RIÊNG)
Sinh học
Sinh học là sự nghiên cứu về sinh vật. Nghiên cứu về Sinh học sẽ 
cung cấp cho bạn sự hiểu biết về thế giới tự nhiên và vai trò của 
con người trong thế giới đó. Môn học này khám phá cấu trúc và 
chức năng của các tế bào và sinh vật, cách chúng phản ứng với môi 
trường của mình và cách thức sinh vật phát triển theo thời gian.

KHOA HỌC, X-QUANG VÀ HÌNH ẢNH Y TẾ

Hóa học
Hóa học nghiên cứu cấu trúc và tính chất của vật chất. Bạn sẽ phát triển 
kiến thức về các khái niệm cơ bản như cấu trúc nguyên tử, liên kết, các 
trạng thái của vật chất, sự cân bằng và nhiệt hóa học. Dựa trên những 
kiến thức này, bạn sẽ nghiên cứu sự phát triển của các loại thuốc mới, 
các nguồn năng lượng và vật liệu cho một tương lai bền vững.

Y KHOA, ĐIỀU DƯỠNG, KHOA HỌC SỨC KHỎE, KHOA 
HỌC, DƯỢC, KỸ THUẬT

Vật lý
Trong môn Vật lý, bạn sẽ tìm hiểu về các định luật chi phối vũ trụ. Các 
chủ đề như định luật chuyển động, các lực, năng lượng, quán tính, 
chuyển động tròn, lực hấp dẫn và tính chất của các loại vật chất sẽ 
được nghiên cứu. Vật lý là một môn khoa học thực nghiệm và bạn 
sẽ tham gia các phòng thí nghiệm.Các nghiên cứu sâu hơn bao gồm 
ánh sáng, sóng, điện và từ trường, vật lý nguyên tử và hạt nhân.

X-QUANG VÀ HÌNH ẢNH Y TẾ, KHOA HỌC, VẬT LÝ TRỊ 
LIỆU, KỸ THUẬT

Công nghệ Thông tin liên lạc
Trong công nghệ thông tin liên lạc, bạn sẽ chuyển dữ liệu thành 
thông tin bằng một loạt ứng dụng phần mềm. Các dự án bao gồm 
sáng tạo trò chơi, làm phim và trình bày đa phương tiện.
 Điều kiện tiên quyết

INTENSIVE UNITS
Lựa chọn trong số các môn:
•  Kế toán
•  Sinh học1

•  Hóa học
•  Kinh tế1

•  Tiếng Anh (bắt buộc)
•  Toàn cầu học

•  Công nghệ Thông  
tin liên lạc 1

•  Toán hoặc Toán cơ bản

CÁC HỌC PHẦN MỞ RỘNG
Lựa chọn trong số các môn:
• Thế giới kỹ thuật số1.
• Doanh nghiệp kinh doanh
• Hoá học và cuộc sống
• Tiếng Anh mở rộng (bắt 

buộc)

• Giải tích cơ bản hoặc Toán 
học trong ngữ cảnh cụ thể 
(bắt buộc)

• Ý tưởng và truyền đạt (bắt 
buộc)

Môn vật lý được coi là môn học đầy thử thách nhưng tại 
đây, ở Monash College tôi đã thấy giáo viên giúp đỡ chí 
tình. Mỗi khi tôi có thắc mắc hoặc gặp khó thì họ sẵn 
sàng giúp đỡ tôi,”
KONSTANTINA SIDERI (HY LẠP)
Sinh viên

Việc chọn ICT trong 
Chương trình Dự bị tại 
Monash College là một 
trong những quyết định 
sáng suốt nhất của tôi. Các 
lớp học rất tương tác, gắn 
bó và vui vẻ. Đây là môn 
học rất hay để tham gia và 
bạn sẽ thấy bản thân mình 
thực sự đam mê về CNTT, 
máy tính và lập trình.
FAHAD ALGHAMDI (Ả RẬP XÊ 
ÚT)

Sinh viên

1  Tùy theo số lượng sinh viên.

QUÉT MÃ QR BẰNG ĐIỆN 
THOẠI ĐỂ XEM CẢM NGHĨ CỦA 
KONSTANTINA VÀ BERNARD HOẶC 
VÀO LIÊN KẾT BÊN DƯỚI
monashcollege.edu.au/fy-biology

Các nghiên cứu toàn cầu cơ bản là về cách thức 
thế giới vận hành và trong lớp, chúng tôi cùng nhau 
tham gia làm việc như một nhóm và bàn thảo về các 
vấn đề thế giới hiện tại.”
ZHONGYU PAN (TRUNG QUỐC)
Sinh viên

QUÉT MÃ QR BẰNG ĐIỆN THOẠI ĐỂ  
XEM CẢM NGHĨ CỦA ZHONGYU VÀ 
JUDITHHOẶC VÀO LIÊN KẾT BÊN DƯỚI
monashcollege.edu.au/fy-contemporary-issues

QUÉT MÃ QR BẰNG ĐIỆN THOẠI 
ĐỂ XEM CẢM NGHĨ CỦA FAHAD VÀ 
GARETH HOẶC VÀO LIÊN KẾT BÊN DƯỚI
monashcollege.edu.au/fy-chemistry
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CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG

Học chuyên môn ngay 
từ đầu với Cao Đẳng của 
Monash College và liên 
thông nhanh lên năm thứ 
hai của Đại học Monash.

CAO ĐẲNG
Các chương trình Cao Đẳng phần 2 cung 
cấp cho sinh viên quốc tế sự đảm bảo được 
vào học năm thứ hai chương trình cử nhân 
bạn yêu thích tại đại học Monash. Bạn chỉ 
cần đạt tất cả các học phần của mình và 
đủ điểm đầu vào theo quy định và điều kiện 
tiên quyết về môn học.

Có 8 chương trình cao đẳng để liên thông lên 
đại học như sau:

• Mỹ thuật, Thiết kế và Kiến trúc2

• Nhân văn, Nhân đạo và Khoa học xã hội
• Khoa học dữ liệu ứng dụng
• Kinh Doanh và Thương mại
• Giáo dục (bằng kép chỉ kết hợp với Nhân 

văn, Kinh doanh, Thương mại và Khoa học)
• Kỹ thuật
• Công nghệ thông tin
• Khoa học.

Cấu trúc khóa học
Chương trình Cao đẳng có 2 phần - phần 1 
và phần 2. Bạn bắt đầu từ phần 1 hay 2 tùy 
thuộc vào kết quả học tập của bạn.
Lưu ý: Xem từ trang 62 tới trang 65 để biết các yêu cầu đầu vào 
tuyển sinh của Chương trình Cao Đẳng

Năm thứ hai Đại học Monash

Docklands

Úc, Bangladesh, Indonesia, Sri 
Lanka, , Ấn Độ (được cung cấp 
chương trình học liên thông 
Quốc tế của Monash College)

Phần 1: 9 tháng1

Phần 2: 4 đến 12 tháng1

Tháng 2, tháng 6, tháng 10

4 -7 giờ/tuần, cho một học 
phần

27.490AUD – 32.890AUD
Dựa vào Cao Đẳng Phần 2, có thể thay đổi.

LỚP 11 CỦA ÚC 
HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG

LỚP 12 CỦA ÚC 
HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG

CAO ĐẲNG  
PHẦN 13

CAO ĐẲNG PHẦN 2

NĂM THỨ HAI ĐẠI 
HỌC MONASH

CÁC CHƯƠNG TRÌNH 
CAO ĐẲNG

1  Thời gian học sẽ tùy thuộc vào chương trình và ngày bắt đầu.
2  Khi hoàn thành phần 2, bạn sẽ được vào năm thứ nhất (học kỳ 

thứ 2) chương trình Mỹ thuật hoặc Thiết kế Kiến trúc của Đại 
học Monash.

3  Sinh viên hoàn thành Cao Đẳng Phần 1 (trừ Cao đẳng Mỹ thuật, 
Thiết kế và Kiến trúc) và đáp ứng các yêu cầu đầu vào của 
chương trình cử nhân muốn vào thì có thể vào học năm thứ 
nhất Đại học Monash.

Chương trình học
Những kiến thức bạn học trong chương 
trình Cao đẳng đều liên quan trực tiếp đến 
những gì bạn sẽ học trong chương trình đại 
học. Phần 1 sẽ giới thiệu những lý thuyết và 
khái niệm cần thiết cho các môn học ở phần 
2. Ở phần 2, bạn sẽ học các môn tương tự 
như của sinh viên năm thứ nhất và hoàn 
thành các bài kiểm tra tương đương.

Phương pháp giảng dạy
Phương pháp giảng dạy tại Đại học Monash 
khác biệt với phương pháp mà bạn từng 
học. Là một sinh viên chương trình Cao 
đẳng, bạn sẽ được học trong môi trường hỗ 
trợ của Monash College. Bạn có thể gặp gỡ 
giáo viên và tiếp cận các tài liệu học tập ở 
bên ngoài lớp học.

Giảng dạy và cùng tham gia
Học về một chủ đề mới bằng cách lắng 
nghe giảng viên trình bày nội dung và đặt 
câu hỏi cho bạn. Giáo viên cũng yêu cầu 
bạn cùng tương tác trong bài học bằng 
cách tham gia các cuộc thăm dò ý kiến trực 
tuyến và qua các hoạt động.。

Hướng dẫn và cùng tham gia
Áp dụng kiến thức bạn đã học được trên 
giảng đường. Giáo viên của bạn sẽ chủ trì 
cuộc thảo luận và đưa ra các câu hỏi. Bạn 
sẽ làm các dự án cá nhân và hoàn thành 
các hoạt động nhóm.

Phòng thí nghiệm
Củng cố kiến thức học tập của bạn thông 
qua các buổi thực hành tại phòng thí 
nghiệm. Sinh viên chuyên ngành khoa học 
được sử dụng các phòng thí nghiệm hóa 
học, vật lý và sinh học. Chúng tôi cũng có 
các phòng máy tính trong các cơ sở của 
Monash College dành cho sinh viên Mỹ 
thuật và Thiết kế, Kỹ thuật và CNTT.

Kiểm tra/Đánh giá
Các bài kiểm tra đánh giá có sự khác nhau 
tùy thuộc vào chương trình cao đẳng mà 
bạn học. Mỗi học phần, bạn sẽ phải hoàn 
thành nhiều bài kiểm tra nội bộ trên lớp, các 
bài tập nhóm hoặc cá nhân, thuyết trình và 
một kỳ thi.

Để có danh sách đầy đủ về các bài kiểm tra 
đánh giá, hãy tải hướng dẫn về học phần 
cao đẳng đã chọn tại trang web Monash 
College: monashcollege.edu.au/diploma

Chuyển tiếp lên Đại học Monash
Là sinh viên chương trình Cao Đẳng, bạn 
sẽ có cơ hội gặp gỡ đại diện của khoa mà 
bạn sẽ học ở Đại học Monash. Bạn cũng 
sẽ được gặp các cố vấn nghề nghiệp tại 
trường, là những người có thể giúp bạn ra 
các quyết định.
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Mã CRICOS: 045084G

Chương trình Cao Đẳng Mỹ thuật và 
Thiết kế giúp bạn sẵn sàng học đại 
học về Mỹ thuật, Kiến trúc hoặc Thiết 
kế tại Đại học Monash. Sau khi hoàn 
thành chương trình Cao đẳng của 
Monash College, đáp ứng các điều 
kiện tiên quyết của môn học và đạt 
được số điểm cần thiết cho chương 
trình cử nhân đã chọn, bạn sẽ được 
đảm bảo vào học năm đầu tiên hoặc 
năm thứ hai tại Đại học Monash.
Có 5 chuyên ngành để lựa chọn, tùy thuộc 
vào chương trình cử nhân mà bạn muốn học 
tại đại học:

• Thiết kế Kiến trúc
• Thiết kế Truyền 

thông
• Mỹ thuật

• Thiết kế Công 
nghiệp

• Thiết kế Không 
gian.

Ở phần 1, bạn sẽ phát triển các kỹ năng cần 
thiết về các nguyên tắc, lý thuyết và sản xuất 
mỹ thuật và thiết kế. Ở phần 2, bạn chọn lĩnh 
vực chuyên môn và học các học phần tương 
tự như sinh viên Đại học năm thứ nhất.

Kiểm tra/Đánh giá: các bài tiểu luận, các bài 
kiểm tra trên lớp, các dự án và bài thuyết trình.

monashcollege.edu.au/diploma-art-design

Cấu trúc khóa học
PHẦN 1 TẤT CẢ SINH VIÊN HỌC NHƯ NHAU 9 THÁNG

HỌC KỲ 1 Vẽ A Lý thuyết Thiết kế Mỹ 
thuật A

Studio Thiết kế cơ 
bản A

Studio Mỹ thuật thị giác A

HỌC KỲ 2 Vẽ B Lý thuyết Thiết kế Mỹ 
thuật B

Studio Thiết kế cơ 
bản B

Studio Mỹ thuật thị giác B

Chọn chuyên ngành

PHẦN 2 MỸ THUẬT 4 THÁNG

HỌC KỲ 1 Studio Mỹ thuật 1 Vẽ C Lý thuyết Mỹ thuật 
và Thiết kế C

Nhập môn Sức khỏe và An 
toàn cho Mỹ thuật và Thiết 
kế (học phần này không 
cấp tín chỉ)

HOẶC

PHẦN 2 THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 4 THÁNG

HỌC KỲ 1 Studio Kiến trúc 1 Giao tiếp Kiến trúc 1 Lý thuyết Mỹ thuật 
và Thiết kế C

Nhập môn Sức khỏe và An 
toàn cho Mỹ thuật và Thiết 
kế (học phần này không 
cấp tín chỉ)

HOẶC

PHẦN 2 THIẾT KẾ TRUYỀN THÔNG/ THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP/ THIẾT KẾ KHÔNG GIAN 9 THÁNG

HỌC KỲ 1 Studio Thiết kế Phối 
hợp1

Lý thuyết Mỹ thuật và 
Thiết kế C

Vẽ C Nhập môn Sức khỏe và An 
toàn cho Mỹ thuật và Thiết 
kế (học phần này không 
cấp tín chỉ)

HỌC KỲ 2 Studio Thiết kế Truyền 
thông 21

Lý thuyết Mỹ thuật và 
Thiết kế D

Chọn một môn tự 
chọn:
• Giao tiếp Kiến 

trúc 1
• Minh họa
• Vẽ sản phẩm

Studio Thiết kế Công 
nghiệp 21

Studio Thiết kế Không 
gian 21

Mã CRICOS: 061625F

Chương trình Cao Đẳng Nhân văn là 
lộ trình học liên thông lên cử nhân 
Nhân văn tại Đại học Monash. Nếu 
bạn có cảm hứng bởi những ý tưởng 
mới, các vấn đề xã hội và chính trị, 
ngôn ngữ và sự hình thành thế giới 
từ lịch sử văn học và giao tiếp, thì 
Cao đẳng Nhân văn là chương trình 
dành cho bạn.
Ở phần 1, bạn sẽ được học các môn nhân văn 
cốt lõi. Ở phần 2, bạn chọn lĩnh vực chuyên 
môn và học các học phần tương tự như sinh 
viên Đại học năm thứ nhất.

• Ngành tâm lý học - dành cho các sinh viên 
muốn hoàn thành ngành học chính về tâm 
lý hoặc trở thành một nhà tâm lý học.

• Ngành xã hội học - dành cho các sinh viên 
muốn học chuyên ngành chính về truyền 
thông, quan hệ quốc tế hoặc về truyền 
thông đại chúng.

Kiểm tra/Đánh giá: các bài tiểu luận, dự án 
theo nhóm, thuyết trình, bài nghiên cứu và 
bài thi cuối kỳ.

monashcollege.edu.au/diploma-arts

Cấu trúc khóa học
PHẦN 1 TẤT CẢ SINH VIÊN HỌC NHƯ NHAU 9 THÁNG

HỌC KỲ 1 Nghiên cứu truyền 
thông đại chúng A: 
Văn hóa Điện ảnh Úc

Nhập môn báo chí Nhập môn Viết học 
thuật

Phân tích dữ liệu

HỌC KỲ 2 Nghiên cứu truyền 
thông đại chúng B: 
Truyền thông đại 
chúng và Thế giới 
Hiện đại

Giao tiếp kinh doanh 
đa văn hóa

Nhập môn Tâm lý học Thế giới hiện đại

Chọn chuyên ngành

PHẦN 2 CHUYÊN NGÀNH XÃ HỘI HỌC 9 THÁNG

HỌC KỲ 1 Viết học thuật Truyền thông và Văn 
hóa

Xuất xứ của Toàn 
cầu hóa

Nhập môn Xã hội học

HỌC KỲ 2 Viết chuyên nghiệp Giao tiếp và Xã hội Thách thức của Toàn 
cầu hóa

Cá nhân và Xã hội

HOẶC

PHẦN 2 NGÀNH TÂM LÝ HỌC  9 THÁNG

HỌC KỲ 1 Viết học thuật Truyền thông và Văn 
hóa

Xuất xứ của Toàn 
cầu hóa

Tâm lý học 1A

HỌC KỲ 2 Viết chuyên nghiệp Giao tiếp và Xã hội Thách thức của Toàn 
cầu hóa

Tâm lý học 1B

1 Học phần này cũng có thể giúp bạn vào chuyên ngành thiết kế phối hợp.

HỌC BẰNG KÉP CAO ĐẲNG NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC?
Hoàn thành chương trình học ngành Giáo dục như một phần của Cao đẳng Nhân văn và 
bạn có thể tiếp tục để lấy bằng cử nhân đôi Giáo dục và Nhân văn. Xem trang 54.

monashcollege.edu.au/education-studies

CAO ĐẲNG MỸ THUẬT VÀ THIẾT KẾ CAO ĐẲNG NHÂN VĂN

Chương trình Cao đẳng Nghệ thuật 
và Thiết kế tại Monash College giúp 
tôi tiếp thu được rất nhiều khi bước 
chân vào các ngành thiết kế. Tôi đã 
trải nghiệm nhiều kỹ thuật và vật 
liệu trong các dự án khác nhau. Hơn 
nữa, các dự án này cho phép sinh 
viên thể hiện và phát triển phong 
cách nghệ thuật của riêng mình.”
JOO-HEE YANG (HÀN QUỐC)
Sinh viên

Đối với tôi, trải nghiệm cao đẳng y 
như là lớp 13 vậy. Các giáo viên thì 
thực sự sát sao, trang bị cho tôi các 
kỹ năng cần thiết để vào đại học. Và 
cuộc sống, một cách thực sự.

Tôi rất thích lên lớp học tại Monash 
College. Giáo viên của tôi thực sự 
gắn bó và tôi thích cách họ đưa ra nội 
dung và thông tin.”
CINDY VAN (ÚC)
Sinh viên

QUÉT MÃ QR BẰNG ĐIỆN THOẠI  
ĐỂ XEM CẢM NGHĨ VỀ DIPLOMA NHÂN 
VĂN HOẶC VÀO LIÊN KẾT BÊN DƯỚI
monashcollege.edu.au/diploma-arts

QUÉT MÃ QR BẰNG ĐIỆN THOẠI  
ĐỂ XEM CẢM NGHĨ VỀ DIPLOMA MỸ 
THUẬT VÀ THIẾT KẾ HOẶC VÀO LIÊN  
KẾT BÊN DƯỚI
monashcollege.edu.au/diploma-art-design 
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Việc học Cao đẳng Kinh doanh 
tại Monash College đã trang bị 
cho tôi các kỹ năng kinh doanh 
phù hợp và làm tôi tự tin vượt 
bậc. Tôi đã hiểu sâu hơn về các 
chuyên ngành kinh doanh, tôi 
có thể giao tiếp tốt hơn, và nhận 
được sự tư vấn tuyệt vời để giúp 
tôi theo đuổi công việc mơ ước.”
FIONNA SOEKAMTO (INDONESIA)
Sinh viên

Mã CRICOS: 0101958

Chương trình Cao Đẳng Khoa học dữ 
liệu ứng dụng sẽ giới thiệu cho bạn 
các bước đầu tiên vào thế giới dữ 
liệu lớn và cách thức dữ liệu có thể 
được dùng để hiểu những vấn đề của 
thế giới. Khoa học dữ liệu là lĩnh vực 
có nhu cầu cao trên thế giới và có 
thể ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực 
như nhân văn kỹ thuật số, tư vấn, an 
ninh mạng, luật, nghiên cứu khoa 
học, marketing, người máy, kỹ thuật, 
phân tích kinh doanh và ngân hàng.
Chương trình cao đẳng có hai phần. Ở phần 
1, bạn sẽ học các môn khoa học chính và 
toán học.Ở phần 2, bạn sẽ học các môn 
tương tự như sinh viên Đại học năm thứ nhất 
và phát triển các kiến thức chuyên môn.

Kiểm tra/Đánh giá: các dự án nhóm, thuyết 
trình miệng, trình bày trên poster, các bài 
đánh giá học nhóm và một bài thi cuối kỳ.

monashcollege.edu.au/ 
diploma-applied-data-science

CAO ĐẲNG KHOA HỌC DỮ LIỆU ỨNG DỤNG
Cấu trúc khóa học

PHẦN 1  9 THÁNG

HỌC KỲ 1 Nhập môn Kỹ 
thuật Máy tính

Nhập môn Hóa 
học

Nhập môn Vật lý Nhập môn Toán

HỌC KỲ 2 Nhập môn Sinh 
học

Hóa học A Vật lý A Toán trung cấp

PHẦN 2  9 THÁNG

HỌC KỲ 1 Thử thách Dữ 
liệu 1

Toán rời rạc cho 
Khoa học Máy 
tính

Toán cao cấp Được chọn các chuyên ngành tùy ý:
• Hóa học 1&2
• Bản vẽ thiết kế cho Cuộc sống (Sinh 

học 1) và Cuộc sống trên Trái đất 
(Sinh học 2) Nhập môn Khoa học 
Máy tính, Mạng và Bảo mật &Cơ 
bản về 3D

• Thống kê Doanh nghiệp và Vật lý 
Kỹ thuật

• Nhập môn Khoa học Máy tính, 
Mạng và Bảo mật & Thiết kế Kỹ 
thuật: Sạch hơn, An toàn hơn, 
Thông minh hơn

HỌC KỲ 2 Thử thách Dữ 
liệu 2

Nhập môn Thuật 
toán và Lập trình

Toán kỹ thuật

Mã CRICOS: 043633M

Chương trình Cao Đẳng Kinh doanh 
là bước đầu tiên để bạn hoàn thành 
chương trình đại học Kinh doanh hoặc 
Thương mại tại Monash. Bạn sẽ học 
cách làm việc độc lập, tư duy phản 
biện và đưa ra các quyết định có sự 
phân tích, đồng thời giới thiệu về các 
khái niệm và lý thuyết kinh doanh cần 
thiết cho chương trình Đại học.
Có hai ngành để bạn lựa chọn:
• Ngành Kinh doanh - phổ biến với các 

sinh viên quan tâm đến khóa học Kinh 
doanh chuyên về Ngân hàng và Tài chính, 
Marketing và Kế toán.

• Ngành thương mại - đòi hỏi trình độ về 
toán học cao hơn và các chuyên ngành 
trong các lĩnh vực như Kinh tế, Tài chính, 
Phân tích và tính toán rủi ro, và Kế toán.

Ở phần 2, bạn sẽ học các môn học tương 
tự như sinh viên đại học năm thứ nhất và 
phát triển các kiến thức chuyên môn về kinh 
doanh hoặc thương mại.

Kiểm tra/Đánh giá: các báo cáo kinh doanh, 
thuyết trình trên lớp, các bài kiểm tra định kỳ, 
bài tập nhóm và một bài thi cuối kỳ.

monashcollege.edu.au/diploma-business

Cấu trúc khóa học
PHẦN 1  9 THÁNG

HỌC KỲ 1 Kế toán doanh 
nghiệp

Nhập môn 
Quản lý

Phân tích dữ liệu Nhập môn Kinh tế học

HỌC KỲ 2 Nhập môn 
Marketing

Nhập môn Luật Giao tiếp kinh 
doanh trong môi 
trường đa văn 
hóa

Nhập môn Toán Kinh doanh (chuyên 
ngành Kinh doanh)
HOẶC
Toán ứng dụng (chuyên ngành Thương 
mại)

PHẦN 2  9 THÁNG

HỌC KỲ 1 Kinh tế vi mô Thống kê trong 
kinh doanh

Quản lý con 
người và tổ chức

Marketing 1: Lý thuyết và Thực hành

HỌC KỲ 2 Luật kinh doanh Tài chính cơ bản Kế toán dành cho 
Quản lý
HOẶC 
Nhập môn Kế 
toán Tài chính

Chọn một môn tự chọn:
• Kinh tế vĩ mô
• Giao tiếp quản lý
• Marketing 2
• Toán Kinh doanh (chuyên ngành 

Kinh doanh)1

• Các chức năng và ứng dụng 
(chuyên ngành Thương mại)1

1   Học phần này là bắt buộc đối với sinh viên nhập học Cao đẳng Kinh doanh có điều kiện tiên quyết Toán thấp.

CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG KINH DOANH

BẠN CÓ BIẾT?
Khi bạn học chương trình Cao Đẳng Kinh doanh và nối tiếp lên Cử nhân Kinh doanh Quốc 
tế, bạn có thể sẵn sàng bắt đầu sự nghiệp của mình chỉ sau 2 năm học! monash.edu/bib

Hoàn thành chuyên ngành Sư phạm như một phần của Cao Đẳng Kinh doanh thì bạn có 
thể tiếp tục để lấy bằng Cử nhân đôi về Sư phạm và Kinh doanh. Xem trang 54 
monashcollege.edu.au/education-studies

 ?

QUÉT MÃ QR BẰNG ĐIỆN THOẠI  
ĐỂ XEM CẢM NGHĨ VỀ DIPLOMA KINH 
DOANH HOẶC VÀO LIÊN KẾT BÊN DƯỚI
monashcollege.edu.au/diploma-business 
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Mã CRICOS Nhân văn: 061625F 
Mã CRICOS Kinh doanh: 043633M 
Mã CRICOS Khoa học: 086068B

Nếu bạn muốn làm việc trong lĩnh vực giáo dục-Sư phạm, 
nên cân nhắc thêm một chuyên ngành Giáo dục vào văn 
bằng Cao đẳng Nhân văn, Kinh doanh hoặc Khoa học của 
mình. Bằng cách hoàn thành chuyên ngành Giáo dục, bạn 
có cơ hội đăng ký học văn bằng giáo dục-sư phạm đôi 
và có một công việc thực sự làm thay đổi cuộc sống của 
nhiều người.

Chuyên ngành Giáo dục được hoàn tất với phần 2 của Cao đẳng Nhân 
văn, Kinh doanh hoặc Khoa học. Qua tám tháng bạn sẽ phải hoàn 
thành 8 học phần – sáu của cao đẳng chính và hai học phần cho Giáo 
dục. Bạn cũng sẽ phải hoàn thành 10 ngày thực tập tại trường tiểu học 
địa phương.

Khi kết thúc, bạn sẽ đủ điều kiện để nhận bằng kép về Giáo dục và 
Nhân văn, Kinh doanh, Thương mại hoặc Khoa học.

Đánh giá: Đánh giá cao đẳng chính (xem Cao đẳng Nhân văn, Kinh 
doanh hoặc Khoa học), báo cáo, nhật ký lên lớp và bài tập về nhà đối 
với các học phần giáo dục.

monashcollege.edu.au/courses/diplomas/education-studies

Cấu trúc khóa học
PHẦN 1 CAO ĐẲNG NHÂN VĂN (GIÁO DỤC) 9 THÁNG

HỌC KỲ 1 Làm việc trong lĩnh vực Giáo dục: 
Giới thiệu về Chuyên môn

Truyền thông và Văn hóa Viết học thuật Chọn một môn tự chọn:
• Cá nhân và Xã hội (chuyên ngành Xã hội học)
• Tâm lý học 1B (chuyên ngành Tâm lý học)
Cộng thêm 5 ngày thực tập

HỌC KỲ 2 Phương pháp Dạy và Học Giao tiếp và Xã hội Viết chuyên nghiệp Chọn một môn tự chọn:
• Cá nhân và Xã hội (chuyên ngành Xã hội học)
• Tâm lý học 1B (chuyên ngành Tâm lý học)
Cộng thêm 5 ngày thực tập

PHẦN 2 CAO ĐẲNG KHOA HỌC (GIÁO DỤC) 9 THÁNG

HỌC KỲ 1 Làm việc trong lĩnh vực Giáo dục: 
Giới thiệu về Chuyên môn

Kinh tế vi mô Marketing 1: Lý thuyết và Thực 
hành Marketing

Quản lý con người và tổ chức cộng thêm năm ngày 
thực tập

HỌC KỲ 2 Phương pháp Dạy và Học Thống kê trong kinh doanh Chọn một môn tự chọn:
• Nhập môn Kế toán Tài chính
• Kế toán dành cho Quản lý

Chọn một môn tự chọn:
• Giao tiếp quản lý 
• Kinh tế vĩ mô 
Cộng thêm 5 ngày thực tập 

PHẦN 2 CAO ĐẲNG KHOA HỌC (GIÁO DỤC) 9 THÁNG

HỌC KỲ 1 Làm việc trong lĩnh vực Giáo dục: 
Giới thiệu về Chuyên môn

Thống kê trong Kinh doanh Hóa học I Bản vẽ thiết kế cho Cuộc sống (Sinh học 1) cộng 
thêm năm ngày thực tập

HỌC KỲ 2 Phương pháp Dạy và Học Hóa học II Cuộc sống trên Trái đất (Sinh 
học 2)

Chọn một môn tự chọn:
• Chức năng và Ứng dụng
• Toán kỹ thuật 
• Vật lý kỹ thuật
• Tâm lý học 1A
• Tâm lý học 1B 
Cộng thêm 5 ngày thực tập

Mã CRICOS: 043634K

Chương trình Cao Đẳng Kỹ thuật 
giúp bạn thành công khi tiếp nối lên 
chương trình Cử nhân về Kỹ thuật tại 
Monash.
Ở phần 1, bạn sẽ học về toán và các môn 
khoa học. Ở phần 2, bạn sẽ học các môn 
tương tự như sinh viên đại học năm thứ nhất, 
phát triển kiến thức chuyên môn về kỹ thuật 
và những kỹ năng thực tiễn cần cho bậc Đại 
học.

Kiểm tra/Đánh giá: công việc trong phòng thí 
nghiệm, các bài kiểm tra, các dự án nhóm, 
thuyết trình, trình bày trên poster, các bài 
đánh giá học nhóm và một kỳ thi cuối kỳ.

monashcollege.edu.au/ 
diploma-engineering

Cấu trúc khóa học
PHẦN 1  9 THÁNG

HỌC KỲ 1 Nhập môn Máy tính 
cho Kỹ thuật

Nhập môn Hóa học Nhập môn Vật lý Nhập môn Toán

HỌC KỲ 2 Thực hành Kỹ thuật1 Hóa học A Vật lý A Toán trung cấp

PHẦN 2  12 THÁNG

HỌC KỲ 1 Vật lý Kỹ thuật HOẶC Vật lý A2 Hóa học 12 Toán quy hoạch tuyến 
tính HOẶC Toán cao 
cấp4

HỌC KỲ 2 Thiết kế kỹ thuật: Nhẹ hơn, Nhanh hơn, Chắc 
hơn

Máy tính cho Kỹ sư Toán cao cấp3

HOẶC Toán Kỹ thuật4

HỌC KỲ 3 Thiết kế kỹ thuật: Sạch hơn, An toàn hơn, Đẹp 
hơn

Các ứng dụng trên 
điện thoại di động cho 
kỹ thuật

Toán kỹ thuật3

CHƯƠNG TRÌNH T3 CẤP TỐC
Bắt đầu Cao Đẳng Kỹ thuật vào tháng 10 bạn có thể rút ngắn thời gian học và hoàn thành 
chương trình cao đẳng chỉ trong 8 tháng. Bạn sẽ sẵn sàng để bắt đầu năm thứ hai tại Đại học 
Monash vào tháng 7. Để đủ điều kiện vào Chương trình Học cấp tốc Học kỳ 3, bạn phải đạt yêu 
cầu như vào năm thứ nhất cử nhân Kỹ thuật.

monashcollege.edu.au/diploma-engineering

1  Sinh viên định học chuyên về Kỹ thuật Y sinh phải ghi danh trong Nhập môn Sinh vật thay thế.
2  Sinh viên định học chuyên về Kỹ thuật Y sinh phải ghi danh trong Bản vẽ thiết kế Cuộc sống (Sinh học 1) trong Học kỳ 1 và Cuộc sống trên Trái đất (Sinh học 2) trong Học kỳ 2.
3  Học sinh nhập học thẳng vào Phần 2, ngoại trừ học sinh Chương trình nhanh Kỹ thuật, sẽ đăng ký học môn Toán dự bị bắt buộc không tín chỉ trong Học kỳ 1, tiếp theo là Toán cao cấp trong Học kỳ 2 và Toán kỹ thuật trong 

Học kỳ 3. 
4  Học sinh Chương trình nhanh và học sinh lên Phần 2 từ Phần 1 sẽ đăng ký môn Toán cao cấp trong Học kỳ 1, tiếp theo là Toán Kỹ thuật trong Học kỳ 2 và sẽ học hai đơn vị trong Học kỳ 3.。

CAO ĐẲNG KỸ THUẬTCÁC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC-SƯ PHẠM

Melbourne là thành phố 
tuyệt vời cho sinh viên. Việc 
học tại Monash giúp tôi có 
kiến thức về lý thuyết và 
kỹ thuật, từ đó giúp tôi trở 
thành kỹ sư.”
CHRISTOPHER SUTANTO 
(INDONESIA) 
Sinh viên 

Công việc mơ ước của tôi là trở 
thành giáo viên trung học. Tại 
Monash College, chúng tôi có 
thể có trải nghiệm thực hành, 
và tôi thực sự có trải nghiệm 
trong soạn bài và soạn giáo án.”
NGOC LE KHA TU (VIỆT NAM)
Sinh viên 

QUÉT MÃ QR BẰNG ĐIỆN  
THOẠI ĐỂ XEM CẢM NGHĨ VỀ 
DIPLOMA KỸ THUẬT HOẶC VÀO LIÊN 
KẾT BÊN DƯỚI
monashcollege.edu.au/diploma-engineering

QUÉT MÃ QR BẰNG ĐIỆN THOẠI 
ĐỂ XEM CẢM NGHĨ VỀ CHUYÊN 
NGHÀNH ĐÀO TẠO HOẶC VÀO LIÊN 
KẾT BÊN DƯỚI
monashcollege.edu.au/diploma-education
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Mã CRICOS: 086068B

Chương trình Cao Đẳng Khoa học 
sẽ chuẩn bị cho bạn thành công khi 
chuyển tiếp lên cử nhân Khoa học 
tại Monash. Thời gian của bạn tại 
Monash sẽ bận rộn với phòng thí 
nghiệm, các chuyến đi thực địa, thực 
tập trong ngành và học tập trên lớp.
Chương trình cao đẳng có hai phần. Ở phần 
1, bạn sẽ học các môn Khoa học chính. Ở 
phần 2, bạn sẽ học các môn tương tự như 
sinh viên Đại học năm thứ nhất và phát triển 
các kiến thức chuyên môn.

Kiểm tra/Đánh giá: các dự án nhóm, thuyết 
trình miệng, trình bày trên poster, các bài 
đánh giá học nhóm và một bài thi cuối kỳ.

monashcollege.edu.au/diploma-science

Cấu trúc khóa học
PHẦN 1  9 THÁNG

HỌC KỲ 1 Nhập môn 
Máy tính cho 
Kỹ thuật

Nhập môn 
Hóa học

Nhập môn 
Vật lý

Nhập môn Toán

HỌC KỲ 2 Nhập môn 
Sinh học

Hóa học A Vật lý A Toán trung cấp

PHẦN 2  9 THÁNG

HỌC KỲ 1 Hóa học I Bản vẽ thiết 
kế Cuộc sống 
(Sinh học 1)

Thống kê 
trong Kinh 
doanh

Chọn 1 môn tự chọn:
• Toán cao cấp1

• Thực hành Kỹ thuật
• Quản lý con người 

và Tổ chức
• Chức năng và ứng 

dụng
• Máy tính cho Kỹ 

thuật 

• Vật lý kỹ thuật
• Tâm lý học 1A
• Toán kỹ thuật2

• Nhập môn Hệ thống 
máy tính, Mạng và 
Bảo mật

HỌC KỲ 2 Hóa học II Cuộc sống 
trên Trái đất 
(Sinh học 2)

Chọn 2 môn tự chọn: 
• Toán cao cấp 1, hoặc Chức 

năng và Ứng dụng
• Toán rời rạc cho Khoa học 

Máy tính
• Thực hành Kỹ thuật
• Máy tính cho Kỹ thuật
• Vật lý kỹ thuật 

• Tâm lý học 1A 
• Tâm lý học 1B (môn điều kiện 

tiên quyết là Tâm lý học 1A)
• Toán kỹ thuật2

• Nhập môn Hệ thống máy 
tính, Mạng và Bảo mật

1   Hoàn thành học phần Toán cao cấp MCD4490 sẽ là bắt buộc nếu bạn định học Toán trong hệ Cử nhân Khoa học.
2  Hoàn thành học phần Toán kỹ thuật MCD4500 sẽ là bắt buộc nếu bạn định học Toán trong hệ Cử nhân Khoa học.

BẠN CÂN NHẮC THEO NGHỀ GIÁO 
VIÊN?
Hoàn thành chuyên ngành Giáo dục 
như một phần của Cao Đẳng Khoa học 
thì bạn có thể tiếp tục để lấy bằng Cử 
nhân đôi về Giáo dục và Khoa học. Xem 
trang 54.

monashcollege.edu.au/courses/
diplomas/education-studies

Mã CRICOS: 0100159

Cao Đẳng Công nghệ Thông tin (IT) 
là bước đầu tiên để bạn tiến tới việc 
hoàn thành văn bằng cử nhân ngành 
CNTT tại Monash. Công nghệ Thông 
tin là trung tâm của mọi ngành công 
nghiệp, tạo ra những cách thức để làm 
việc hiệu quả hơn, thu hút khách hàng 
và truyền thông mạnh mẽ. Học ngành 
CNTT, bạn sẽ có các kỹ năng cần thiết 
để thành công trong thế giới công 
nghệ luôn thay đổi nhanh chóng.
Chương trình cao đẳng có hai phần. Ở phần 
1, bạn sẽ học lý thuyết toán và khoa học và 
các kỹ năng thực hành cần thiết cho chương 
trình Đại học. Ở phần 2, bạn sẽ học các môn 
học tương tự như sinh viên đại học năm thứ 
nhất và phát triển các kiến thức chuyên môn 
về CNTT.

Kiểm tra/Đánh giá: các bài kiểm tra, quiz, 
các dự án nhóm, thuyết trình, trình bày trên 
poster, các bài đánh giá học nhóm và một kỳ 
thi cuối kỳ.

monashcollege.edu.au/diploma-it

Cấu trúc khóa học
PHẦN 1  9 THÁNG

HỌC KỲ 1 Nhập môn Máy tính 
cho Kỹ thuật

Nhập môn Hóa học Nhập môn Vật lý Nhập môn Toán

HỌC KỲ 2 Nhập môn Sinh học Hóa học A Vật lý A Toán trung cấp

PHẦN 2  9 THÁNG

HỌC KỲ 1 Nhập môn Hệ thống 
máy tính, Mạng và 
Bảo mật

Chức năng và Ứng 
dụng
HOẶC
Toán cao cấp1

Thực hành Kỹ thuật Đại cương về C++

HỌC KỲ 2 Nhập môn Thuật toán 
và Lập trình

Máy tínhcho Kỹ thuật
HOẶC
Cơ bản về 3D

Chọn một môn tự chọn:
• Kỹ thuật Máy tính 
• Toán rời rạc cho 

Khoa học Máy tính 2

• Cơ bản về 3D
• Quản lý con người 

và Tổ chức

• Toán kỹ thuật2

• Thống kê trong Kinh 
doanh

•  Các ứng dụng trên 
điện thoại di động 
cho kỹ thuật

1  Học phần này là bắt buộc đối với sinh viên nhập học Cao Đẳng Kỹ thuật (CNTT) có điều kiện tiên quyết Toán thấp hơn.
2  Toán rời rạc cho Khoa học Máy tính và Toán Kỹ thuật là bắt buộc nếu bạn muốn học hệ Cử nhân Khoa học Máy tính.

CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CAO ĐẲNG KHOA HỌC

Công việc mơ ước của tôi là 
làm việc trong ngành CNTT và 
Monash College thực sự giúp 
tôi chuẩn bị bằng cách học 
nhiều về lý thuyết và các kỹ 
năng thực hành.”
ADELINE SOERJONOTO  
(INDONESIA) 
Sinh viên 

Chương trình Diploma Khoa 
học cho phép tôi học các 
môn giống hệt như ở Đại 
học và giúp tôi chuẩn bị cho 
văn bằng cử nhân.”
ANASTASIA LIM (SINGAPORE)
Sinh viên

QUÉT MÃ QR BẰNG ĐIỆN  
THOẠI ĐỂ XEM CẢM NGHĨ VỀ 
DIPLOMA KHOA HỌC HOẶC VÀO  
LIÊN KẾT BÊN DƯỚI
monashcollege.edu.au/diploma-science

QUÉT MÃ QR BẰNG ĐIỆN THOẠI  
ĐỂ XEM CẢM NGHĨ VỀ DIPLOMA CÔNG 
NGHỆ THÔNG TIN HOẶC VÀO LIÊN  
KẾT BÊN DƯỚI
monashcollege.edu.au/diploma-it
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CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH

Docklands

10-40 tuần

5 tuần/lần

Trên 20 giờ 

15 giờ học thêm
Yêu cầu đầu vào
IELTS (hoặc tương đương) 
hoặc MEPT (Kiểm tra xếp 
lớp Tiếng Anh Monash) 
hoặc Bài kiểm tra Duolingo
Các yêu cầu về chuyển tiếp
Hoàn thành tiếng Anh 
Monash bắt buộc (xem 
trang 62)

490AUD/tuần
Có thể thay đổi.

TIẾNG ANH CHO 
CHƯƠNG TRÌNH 
DỰ BỊ 
Khóa học Tiếng Anh Monash là khóa 
học lý tưởng dành cho bạn nếu bạn 
không đạt yêu cầu về Tiếng Anh để vào 
học Chương trình Dự bị. Khi nộp hồ sơ 
xin học, bạn sẽ tự động nhận được một 
đề nghị tham gia khóa học Tiếng Anh 
Monash cùng số tuần học cần thiết.

TIẾNG ANH MONASH (ME)
Tại sao nên học khóa Tiếng Anh 
Monash?
• Tiếng Anh Monash là lộ trình học liên thông 

trực tiếp vào Chương trình Dự bị mà không 
cần phải thi IELTS (hoặc tương đương)

• Xin học dễ dàng và bạn sẽ nhận được 
chương trình học trọn gói bao gồm Tiếng Anh 
Monash cho Chương trình Dự bị và Đại học 
Monash

• Trải nghiệm phong cách học tập Monash, 
giúp bạn có lợi thế khi bắt đầu Chương trình 
Dự bị.

Nội dung khóa học
Là một sinh viên Tiếng Anh Monash, bạn sẽ 
phát triển các kỹ năng cần thiết để sẵn sàng 
cho Chương trình Dự bị.
• Giao tiếp tự tin bằng tiếng Anh
• Thuyết trình, thảo luận và làm việc theo 

nhóm
• Nâng cao ngữ pháp, từ vựng và cách phát âm
• Nâng cao kỹ năng viết, đọc và nghe
• Ghi chú những điều hữu ích
• Học cách trả lời góp ý 
• Trở thành một người học tập độc lập.

IELTS, MEPT, DUOLINGO HOẶC BÀI KIỂM TRA TIẾNG 
ANH ĐƯỢC DUYỆT KHÁC

TIẾNG ANH MONASH

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ

Một ngày điển hình trong Tiếng Anh 
Monash bắt đầu bằng việc trao đổi 
với giáo viên và các bạn cùng lớp 
về một ngày học và việc thực hành 
thảo luận đơn giản và trở nên gắn 
bó với các sinh viên khác thật tuyệt 
vời.”
SAMAN FAHKRI (IRAN)
Sinh viên

“Khóa học Tiếng Anh Monash đặt ra 
cho sinh viên nhiều cách liên thông 
vào Đại học Monash gồm Y khoa, Kỹ 
thuật, CNTT và Kinh doanh.
SARAH WILSON
Giáo viên Tiếng Anh Monash

TIẾNG 
ANH
Học Tiếng Anh tại Monash College sẽ 
giúp bạn có sự chuẩn bị tốt nhất để 
thành công ở Chương trình Dự bị, Cao 
đẳng và Đại học.

monashcollege.edu.au/english

QUÉT MÃ QR BẰNG ĐIỆN THOẠI  
ĐỂ XEM CẢM NGHĨ TIẾNG ANH 
MONASH HOẶC VÀO LIÊN  
KẾT BÊN DƯỚI
monashcollege.edu.au/meb-diploma
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TIẾNG ANH CHO  
CHƯƠNG TRÌNH 
CAO ĐẲNG
Có hai lộ trình liên thông Tiếng Anh vào các 
chương trình Cao đẳng. Lộ trình nào phù hợp là 
tùy thuộc vào trình độ Tiếng Anh của bạn.

TIẾNG ANH BẮC CẦU 
MONASH CHO CAO ĐẲNG 
(MEB)
Tại sao nên học chương trình Tiếng 
Anh Bắc cầu Monash cho các Cao 
đẳng?
• Chương trình giảng dạy được thiết kế cho 

sinh viên học Cao đẳng và phù hợp với các kỹ 
năng bạn cần để thành công tại Monash 

• Sau khi hoàn thành MEB, bạn sẽ được vào 
thẳng chương trình Cao đẳng mà không cần 
thi IELTS hoặc tương đương.

• Học các thuật ngữ về lĩnh vực học tập của 
chương trình Cao đẳng đã chọn

• MEB cho chương trình Cao đẳng chỉ dành 
cho sinh viên học Cao đẳng, do đó bạn sẽ 
được kết bạn với các bạn cùng lớp trong 
tương lai trước khi bắt đầu vào Cao đẳng

Nội dung khóa học
Là một sinh viên Tiếng Anh Bắc cầu Monash 
cho Cao đẳng, bạn sẽ phát triển các kỹ năng 
cần thiết để chuẩn bị sẵn sàng cho chương 
trình Cao đẳng.
• Giao tiếp hiệu quả khi trò chuyện xã giao, 

thảo luận trong học tập và thuyết trình
• Nâng cao ngữ pháp, từ vựng và phát âm
• Nâng cao kỹ năng viết, đọc và nghe
• Hiểu, áp dụng và giải thích được các lý thuyết 

trong chương trình Cao đẳng
• Viết tóm lược và báo cáo ngắn theo phong 

cách học thuật
• Hiểu và sử dụng được các quy ước học thuật 

của Úc
• Học cách trả lời góp ý
• Trở thành một người học tập độc lập.

TIẾNG ANH BẮC CẦU MONASH 
CHO CAO ĐẲNG

CAO ĐẲNG

IELTS

IELTS
TIẾNG ANH 
MONASH

TIẾNG ANH 
MONASH

MỘT TUẦN CỦA SINH VIÊN TIẾNG ANH (VÍ DỤ)

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

Giờ học 8:30 – 12:45 Giờ học 8:30 – 12:45 Giờ học 8:30 – 12:45 Giờ học 8:30 – 12:45 Giờ học 8:30 – 12:45

Thăm Thư viện Giáo viên tư vấn riêng  
(tùy chọn)

Thảo luận vòng tròn  
(tùy chọn)

Làm việc theo kế hoạch 
học tập cá nhân  
(tùy chọn)

Hoạt động có tổ chức của 
sinh viên (tùy chọn)

Docklands

Khóa học 10, 15 hoặc 20 
tuần, sau đó là kỳ kiểm tra

Khai giảng và học tập để 
nối tiếp vào chương trình 
Cao đẳng

Trên 20 giờ 

15 giờ học thêm
Yêu cầu đầu vào
IELTS (hoặc tương đương) 
hoặc MEPT (Kiểm tra xếp 
lớp Tiếng Anh Monash) 
hoặc Bài kiểm tra Duolingo
Các yêu cầu về chuyển tiếp
Vào thẳng các chương 
trình cao đẳng sau khi 
hoàn thành MEB (Xem 
trang 63).

570AUD/tuần
Có thể thay đổi.

HỖ TRỢ VỀ TIẾNG ANH
Thời khóa biểu của bạn được lên lịch 
với bốn giờ lên lớp trong ngày, cho 
phép bạn có thời gian dự các buổi 
tham vấn với giáo viên và Chuyên 
gia tư vấn Kỹ năng Học tập, các buổi 
học không cố định và nhóm làm bài 
tập, hoặc tham gia các hoạt động 
sinh viên.

Chúng tôi có các phương pháp sáng 
tạo để phát triển bạn là giáo viên, 
sẽ giúp bạn đạt được thành tích 
Tiếng Anh. Chúng tôi sẽ phát triển 
các kỹ năng học thuật nên bạn có 
thể thành công trong việc học tập ở 
Đại học Monash.
SAMAN RANABAHU
Giáo viên Tiếng Anh Monash

QUÉT MÃ QR BẰNG ĐIỆN THOẠI ĐỂ XEM 
CẢM NGHĨ VỀ TIẾNG ANH BẮC CẦU 
MONASH CHO CAO ĐẲNG HOẶC VÀO LIÊN 
KẾT BÊN DƯỚI
monashcollege.edu.au/meb-diploma
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YÊU CẦU ĐẦU VÀO

YÊU CẦU ĐẦU VÀO CỦA 
MONASH COLLEGE
Để nộp đơn xin học Chương trình Dự bị hoặc Cao đẳng, bạn phải đáp ứng được 
các yêu cầu về tuổi, kết quả học tập và tiếng Anh

Tiếng Anh Monash
Nếu chưa đủ điều kiện về Tiếng Anh để được vào thẳng Chương trình Dự bị, bạn có thể đủ điều 
kiện để vào học chương trình Tiếng Anh Monash. Thời gian học phụ thuộc vào trình độ Tiếng 
Anh và khóa học mà bạn lựa chọn. Nếu bạn chưa hoàn thành một trong các bài kiểm tra trình 
độ Tiếng Anh bên dưới, bạn nên cân nhắc làm Bài kiểm tra tiếng Anh để xếp lớp của Monash 
hoặc Bài kiểm tra Tiếng Anh của Duolingo.

Yêu cầu trình độ Tiếng Anh đầu vào đối với Chương trình Dự bị và Cao đẳng

Tổ
ng

 đ
iể

m
 

cá
c k

ỹ n
ăn

g

Ng
he

Đọ
c 

Nó
i

Vi
ết

Tổ
ng

 đ
iể

m

Ng
he

Đọ
c 

Nó
i

Vi
ết

Tổ
ng

 đ
iể

m

Ng
he

Đọ
c 

Nó
i

Vi
ết

Ti
ến

g 
An

h 
M

on
as

h 
và

 
Ti

ến
g 

An
h 

Bắ
c c

ầu
 

M
on

as
h

Bằ
ng

 cấ
p 

3 
( V

CE
)  b

an
g 

Vi
ct

or
ia

CẤP ĐỘ IELTS HỌC THUẬT TOEFL TRÊN INTERNET BÀI THI PEARSON TIẾNG ANH  
(HỌC THUẬT)

Chương trình Dự bị (Chuẩn) 5.5 5.0 5.0 5.0 5.5 52 5 5 14 19 42 36 36 36 42 Cấp độ 5 23 bằng Tiếng 
Anh hoặc EAL

Chương trình Dự bị (Mở rộng) 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 40 5 5 14 15 36 36 36 36 36 Cấp độ 4 21 bằng Tiếng 
Anh hoặc EAL

Chương trình Dự bị (Cấp tốc) 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5 69 9 10 16 19 50 42 42 42 42 Cấp độ 6 24 bằng Tiếng 
Anh hoặc EAL

Phần 1 chương trình Cao đẳng (không áp 
dụng cho Cao đẳng Nhân văn Phần 1)

5.5 5.0 5.0 5.0 5.0 52 5 5 14 15 42 36 36 36 36 Tiếng Anh 
MEB

24 bằng Tiếng 
Anh hoặc EAL

Cao đẳng (Nhân văn) Phần 1 6.0 6.0 69 21 50 50 Tiếng Anh 
MEB

24 bằng Tiếng 
Anh hoặc EAL

Cao đẳng Phần 2 6.0 6.0 69 21 50 50 Tiếng Anh 
MEB

25 bằng Tiếng 
Anh hoặc EAL

CÁCH TÍNH ĐIỂM CHO VĂN BẰNG QUỐC TẾ
CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP THỐNG NHẤT
Chứng chỉ Giáo dục Trung học Phổ thông Lớp 12 
(Tawjihiyah) 
Điểm trung bình tổng các môn học.
Thang điểm: Thang điểm 100% với 60% là điểm đạt

VIỆT NAM
Lớp 11 - trường phổ thông trung họcool 
Điểm trung bình cộng tất cả các môn học lớp 11 
(xem cả năm/cột CN) theo đánh giá trong học bạ và 
bảng điểm do trường phổ thông trung học cấp.
Lớp 12 - Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông 
(Upper Secondary School Graduation Diploma/High 
School Diploma) 
Điểm trung bình cộng tất cả các môn học lớp 12 
(xem cả năm/cột CN) theo đánh giá trong bảng điểm 
cuối cùng chính thức do trường phổ thông trung 
học cấp.
Thang điểm: Thang điểm 10 và 5 là điểm 

ÚC
Điểm trung bình cộng tổng các môn học Lớp 11.
Điểm ATAR cuối kỳ Lớp 12.

TRUNG QUỐC
Gao Er (Năm thứ 2 Trung học Phổ thông). 
Điểm trung bình cộng tổng các môn học.
Gao San (Năm thứ 3 Trung học Phổ thông). 
Điểm trung bình cộng tổng các môn học.
Thang điểm cho cả hai loại văn bằng: Thang điểm 
100% với 60% là đạt.

HỒNG KÔNG
HKDSE (Trung học Phổ thông 2, Form 5)
• Thang điểm từ A đến E và Cấp độ 1 đến 5: điểm 

trung bình cộng của 5 môn có điểm cao nhất 
(không tính điểm giáo dục thể chất và kiến thức về 
Kinh thánh)

• Thang điểm theo phần trăm: điểm trung bình 4 
môn có điểm cao nhất (không tính điểm giáo dục 
thể chất và kiến thức về kinh thánh)

HKDSE (Trung học Phổ thông 3)
HKDSE có hai thang điểm đánh giá, tùy thuộc vào 
trường sử dụng bằng cấp loại nào.
Tổng điểm của 5 môn học cao nhất được lấy từ các 
môn thuộc Khối A và Khối C. Thang điểm: 
Mức 1 = 1 điểm  Mức 2 = 2 điểm 
Mức 3 = 3 điểm  Mức 4 = 4 điểm 
Mức 5 = 5 điểm

INDONESIA
Dựa vào thang điểm trường công lập.
SMA II Kết quả trung bình cộng điểm học kỳ 1 và 2
SMA III Kết quả trung bình cộng điểm học kỳ 1 và 2
Thang điểm cho cả hai loại văn bằng:Thang điểm 
100% với 60% là đạt.

MALAYSIA
Tổng điểm SPM cho 5 môn học cao nhất. Thang 
điểm: 
A+ = 9 A = 8 A- = 7  B+ = 6 
B = 5 C+ = 4 C = 3 D = 2  
E = 1 G = 0
Tổng điểm STPM cho 3 môn học cao nhất.
Thang điểm: 
A = 4.00 A- = 3.67 B+ = 3.33 
B = 3.00 B- = 2.67 C+ = 2.33 
C = 2.00 C- = 1.67 D+ = 1.33 
D = 1.00 (Đạt) F = 0.00 (Trượt)
Chứng nhận Kỳ thi Thống nhất (UEC) 
Điểm trung bình cộng tổng 5 môn học cao nhất.
Xem thêm trang web về điểm trung bình tối đa cho 
phép.
Thang điểm: 
A1 = 1 A2 = 2 B3 = 3 B4 = 4 
B5 = 5 B6 = 6 C7 = 7 C8 = 8

Tiếng Anh Bắc cầu Monash (MEB) cho Cao đẳng
Nếu chưa đủ điều kiện về Tiếng Anh để vào thẳng chương trình Cao đẳng, bạn có thể đủ điều kiện để vào học chương trình MEB. 
Sau khi hoàn thành chương trình MEB, bạn sẽ đủ điều kiện về Tiếng Anh cho chương trình Cao đẳng.
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CẤP ĐỘ TUẦN IELTS HỌC THUẬT TOEFL TRÊN INTERNET BÀI THI PEARSON TIẾNG ANH 
(HỌC THUẬT)

MEB cho Cao đẳng phần 2 20 5.0 4.5 5.0 40 3 3 13 15 36 32 36 Cấp độ 4 20-22 751

MEB cho Cao đẳng phần 2 
Cao đẳng Nhân văn phần 1 15 5.5 5.0 5.0 52 5 5 14 15 42 36 36 Cấp độ 5 Không 

áp dụng 851

MEB cho Cao đẳng phần 1 10 5.0 5.0 5.0 40 5 5 14 15 36 36 36 Cấp độ 4 Không 
áp dụng 751

MEB cho Cao đẳng phần 2 
Cao đẳng Nhân văn phần 1 10 5.5 5.0 5.5 52 5 5 14 19 42 36 42 Cấp độ 5 23-24 851

Tiếng Anh Bắc cầu Monash (MEB) cho Đại học
Nếu chưa đủ điều kiện về Tiếng Anh để vào thẳng chương trình Cao đẳng, bạn có thể đủ điều kiện để vào học chương trình Tiếng Anh Bắc 
cầu Monash (MEB). Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ được vào thẳng chương trình Đại học mà không cần phải thi Tiếng Anh thêm nữa. MEB cho 
Đại học diễn ra trong 10 – 20 tuần và thời gian học tùy thuộc vào trình độ Tiếng Anh và khóa học mà bạn thích. Phần lớn các khóa học của 
Đại học Monash đều chấp nhận MEB cho Đại học. Vui lòng xem yêu cầu đầu vào của khóa học bạn định tham gia. Yêu cầu đầu vào khác 
nhau tùy thuộc vào yêu cầu Tiếng Anh của chương trình mà bạn định học2.

MEB CHO YÊU CẦU ĐẦU VÀO CẤP 
ĐẠI HỌC TUẦN IELTS HỌC THUẬT TOEFL TRÊN INTERNET BÀI THI PEARSON TIẾNG ANH (HỌC 

THUẬT)

MEB Chuẩn Cấp độ A

20 5.5 (không có kỹ năng nào dưới 5.0) 52 (W15, S14, L5, R5) 42 (W36, S36, L36, R36)

15 6.0 (không có kỹ năng nào dưới 5.0) 69 (W15, S14, L5, ) 50 (W36, S36, L36, R36)

10 6.0 (không có kỹ năng nào dưới 5.0, viết 6.0) 69 (W21, S14, L5, R5) 50 (W50, S36, L36, R36)

MEB Nâng cao Cấp độ B, C và D

20 6.0 (không có kỹ năng nào dưới 6.0) 69 (W21, S18, L12, R13) 50 (W50, S50, L50, R50)

15 6.5 (không có kỹ năng nào dưới 6.0) 79 (W21, S18, L12, R13) 58 (W50, S50, L50, R50)

103 6.5 (không có kỹ năng nào dưới 6.5) 83 (W24, S20, L20, R19) 58 (W58, S58, L58, R58)

MEB Trên nâng cao Cấp độ E
20 6.5 (W6.0, S6.5, L6.5, R6.0) 79 (W21, S20, L20, R13) 58 (W50, S58, L58, R50)

10 7.0 (W6.5, S7.0, L7.0, R6.5) 94 (W24, S23, L24, R19) 65 (W58, S65, L65, R58)

W: Viết | S: Nói | L: Nghe | R: Đọc

1  Cộng với kết quả trong các câu trả lời tự luận. Câu trả lời tự luận gồm các phần nghe và nói do Monash College chấm điểm.
2  Chương trình Tiếng Anh Bắc Cầu Monash không được chấp nhận để vào học tất cả các hệ cử nhân của Đại học Monash. Vui lòng xem các 

yêu cầu tuyển sinh hệ cử nhân mà bạn muốn vào trong thư mời học. Nếu bạn cần thêm sự trợ giúp về yêu cầu tuyển sinh Tiếng Anh thì bạn 
có thể học một khóa Tiếng Anh Monash.

3 Không áp dụng cho Tiếng Anh Monash cấp độ B.
4  Tối thiểu ba môn học trong một đợt thi.
5  Các bài thi theo môn học được thực hiện trong vòng 2 năm liền có thể gồm nhiều đợt thi. Ví dụ, các bài thi theo môn học từ tháng 6/2017 đến 

tháng 6/2019 là hợp lệ.

Kiểm tra Tiếng Anh để xếp lớp của 
Monash
Để được nhập học vào lớp Tiếng Anh Monash, 
bạn phải thực hiện một bài kiểm tra miễn phí 
kéo dài trong 1 giờ. Kết quả bài kiểm tra sẽ 
đánh giá bạn cần bao nhiêu tuần học tiếng 
Anh để có thể bắt đầu khóa học đã chọn của 
mình. Và bạn không cần phải thi IELTS!

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại 
diện của Monash hoặc gửi email tới địa chỉ:  
study@monash.edu

Một cách khác, sinh viên có thể hoàn tất Bài 
kiểm tra Tiếng Anh của Duolingo. 
www.englishtest.duolingo.com/edu

SINGAPORE
Singapore/GCE O Levels 
Tổng điểm cho 5 môn có điểm cao nhất. 
A = 5 B = 4 C = 3 D = 2  
E = 1 F = 0 
Singapore GCE A Levels 
Tổng điểm cho 3 môn thi cấp độ H2 cao nhất trong 
một kỳ thi.
Thang điểm Cấp độ H2: 
A = 5 B = 4 C = 3 D = 2  
E = 1
Hai môn đạt Cấp độ H1 có thể được tính là một môn 
Cấp độ H2. Áp dụng có điều kiện; xem trang web để 
biết thêm chi tiết.
Thang điểm Cấp độ H1: 
A = 2.5 B = 2 C = 1.5 D = 1  
E = 0.5 
Học sinh được thưởng tối đa 1 điểm khi đạt loại “Giỏi” 
trong một môn cấp độ H3. 
Xem trang web để biết thêm chi tiết.

SRI LANKA
Sri Lankan O Levels 
Tổng điểm cho 5 môn có điểm cao nhất.. 
Sri Lankan A Levels 
Tổng điểm 3 môn học A-Level tốt nhất trong một kỳ 
thi4. 
Thang điểm cho cả hai loại văn bằng:  
A = 5 B = 4 C = 3 S = 1 

HOẶC
A = 5 điểm  B = 4 điểm 
C = 3 điểm  D = 2 điểm  
E = 1 điểm
Được thưởng tối đa một điểm khi đạt Mức 5** hoặc 
Mức 5* trong một môn thuộc Khối A Trung học Phổ 
thông HKDSE..

ẤN ĐỘ
Chứng nhận Tốt nghiệp Trung học toàn Ấn Độ XI 
Điểm trung bình cộng tổng các môn học.
Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học toàn Ấn Độ XII 
Điểm trung bình tổng 4 môn học cao nhất. Thang 
điểm: 
A1 = 85%  A2 = 80-85%  
B1 = 70-80%  B2 = 60-70%  
C1 = 50-60%  C2 = 40-50%  
D = 33-40%  E = dưới 33% (Trượt)
Kỳ thi Tốt nghiệp Phổ thông Ấn Độ XII 
Chỉ lấy điểm trung bình tổng 4 môn học cao nhất. 
Thang điểm:
Rất tốt
1 = 90-100% 2 = 80-90%
Khá
3 = 70-79% 4 = 60-69% 5 = 50-59%
Đạt
6 = 40-49% 7 = 35-39%
Trượt
8 = Dưới 35% 9

TOÀN CẦU
GCE O Levels 
Tổng điểm cho 5 môn học tốt nhất.
So sánh điểm giữa thang điểm mới (9 điểm) và 
thang điểm cũ (A tới F):
8 – 9 = A*; 7 = A; 5 – 6 = B; 4= C; 
3 = E-D; 2 = F- E; 1 = G-F; U = U
GCE A Levels 
Tổng điểm tối đa 3 môn thi A-Level tốt nhất thực 
hiện trong các kỳ thi trong 2 năm liền.5

Thang điểm: 
A* (a*) = 5, A(a) = 5 B(b) = 4 C(c) = 3 
D(d) = 2  E(e) = 1 U = 0
Học sinh được thưởng tối đa 1 điểm khi đạt loại A+ 
trong một môn A-Level.
Hai môn đạt AS Level có thể được tính là một môn 
A-Level nhưng áp dụng có điều kiện. Xem trang web 
để biết thêm chi tiết.
Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB) 
Tổng điểm ghi như trong Chứng chỉ IB cuối cùng.
Thang điểm: thang điểm 7 mà với 4 là đạt.

Yêu cầu về công dân và cư trú của Chương trình Dự bị 
Nếu bạn là công dân Úc hoặc New Zealand hoặc được cư trú lâu dài 
tại Úc thì bạn không được nộp đơn xin học Chương trình Dự bị. Để 
biết thêm thông tin, xin mời vào monashcollege.edu.au/courses/
foundation-year/entry-requirements

Yêu cầu về tuổi
Chương trình dự bị:
Tối thiểu 16 tuổi. Bạn phải đủ 17 
tuổi khi bắt đầu vào học Đại học.

Chương trình Cao đẳng:
Phần 1: Tối thiểu 16 tuổi
Phần 2: Tối thiểu 17 tuổi

Nếu không đủ tuổi nhập học theo yêu cầu, bạn sẽ được mời học ở lớp sau.
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YÊU CẦU ĐẦU VÀO  
VỀ HỌC THUẬT
Yêu cầu đầu vào Monash College thường có sự thay 
đổi. Hãy truy cập trang web để biết thông tin mới nhất: 
monashcollege.edu.au
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ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT VÀ THÔNG TIN BỔ SUNG1 ÚC TRUNG QUỐC HÀN QUỐC HỒNG KÔNG ẤN ĐỘ INDONESIA MALAYSIA SINGAPORE SRI  
LANKA

TRUNG 
ĐÔNG VIỆT NAM TOÀN CẦU

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ

Chuẩn

Tiếng Anh (tương đương Lớp 11 của Úc)

60% 50 75% 70% 70% 60% 60% 10 70% 50% 70% 45% 65% 60% 15 6.0 8.0 15 3 15 4 70% 7.0 6.5 25 3 5 24 Không áp 
dụng

Mở rộng 55% 50 70% 65% 65% 60% 55% 8 60% 50% 60% 45% 60% 60% 12 6.0 8.0 11 3 12 4 65% 6.5 6.5 20 3 6 24 Không áp 
dụng

Cấp tốc 65% 50 80% 70% 75% 60% 65% 11 80% 50% 80% 45% 70% 60% 19 6.0 8.0 17 3 17 4 Không áp 
dụng 7.5 6.5 30 3 4 24 Không áp 

dụng

CAO ĐẲNG
Phần 1 Mỹ thuật và Thiết kế Tiếng Anh (tương đương Lớp 11 của Úc) 60% 50 75% 70% 70% 60% 60% 10 70% 50% 70% 45% 65% 60% 15 6.0 8.0 15 3 15 4 70% 7.0 6.5 25 3 5 24 50

Phần 2 Mỹ thuật và Thiết kế
Tiếng Anh (tương đương Lớp 12 của Úc). Để đủ điều kiện nhập học về Mỹ thuật, sinh 
viên phải nộp Bộ sưu tập tác phẩm của mình. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập trang: 
monashcollege.edu.au/courses/diplomas/art-and-design

Không áp 
dụng

65 Không 
áp dụng

80% Không 
áp dụng

70% Không áp 
dụng

13 Không 
áp dụng

55% Không áp 
dụng

50% Không 
áp dụng

60% Không 
áp dụng

6.6 7.5 Không áp 
dụng

5 Không áp 
dụng

6 Không áp 
dụng

Không 
áp dụng

6.5 Không áp 
dụng

5 7 24 55

Phần 1 Nhân văn Tiếng Anh (tương đương Lớp 11 của Úc) 60% 50 75% 70% 70% 60% 60% 10 70% 50% 70% 45% 65% 60% 15 6.0 8.0 15 3 15 4 70% 7.0 6.5 25 3 5 24 50

Phần 2 Nhân văn (ngành Xã hội học)

Tiếng Anh (tương đương Lớp 12 của Úc)

Không áp 
dụng

65 Không 
áp dụng

80% Không 
áp dụng

70% Không áp 
dụng

13 Không 
áp dụng

55% Không áp 
dụng

50% Không 
áp dụng

60% Không 
áp dụng

6.6 7.5 Không 
áp dụng

5 Không 
áp dụng

6 Không áp 
dụng

Không 
áp dụng

6.5 Không áp 
dụng

5 7 24 55

Phần 2 Nhân văn (ngành Tâm lý học) Không áp 
dụng

70 Không 
áp dụng

80% Không 
áp dụng

75% Không áp 
dụng

14 Không 
áp dụng

65% Không áp 
dụng

60% Không 
áp dụng

67% Không 
áp dụng

7.3 7.0 Không 
áp dụng

6 Không 
áp dụng

7 Không áp 
dụng

Không 
áp dụng

7.0 Không áp 
dụng

6 9 25 60

Phần 1 Khoa học dữ liệu ứng dụng Tiếng Anh, Toán và một môn khoa học (tất cả tương đương Lớp 11 của Úc)11 60% 50 75% 70% 70% 60% 60% 10 70% 50% 70% 45% 65% 60% 15 6.0 8.0 15 3 15 4 70% 7.0 6.5 25 3 5 24 50

Phần 2 Khoa học dữ liệu ứng dụng Tiếng Anh, Toán và một môn Khoa học10 (tương đương Lớp 12 của Úc) Không áp 
dụng

70 Không 
áp dụng

80% Không 
áp dụng

75% Không áp 
dụng

14 Không 
áp dụng

65% Không áp 
dụng

60% Không 
áp dụng

67% Không 
áp dụng

7.3 7.0 Không 
áp dụng

6.0 Không 
áp dụng

7 Không áp 
dụng

Không 
áp dụng

7.0 Không áp 
dụng

6 9 25 60

Phần 1 Kinh doanh (ngành Thương mại) Tiếng Anh và Toán (tất cả tương đương Lớp 11 của Úc) 60% 50 75% 70% 70% 60% 60% 10 70% 50% 70% 45% 65% 60% 15 6.0 8.0 15 3 15 4 70% 7.0 6.5 25 3 5 24 50

Phần 2 Kinh doanh (nghành Kinh doanh) Tiếng Anh (tương đương Lớp 12 của Úc) và Toán (tương đương Lớp 11 hoặc 12 của 
Úc)8

Không áp 
dụng

70 Không 
áp dụng

80% Không 
áp dụng

75% Không áp 
dụng

14 Không 
áp dụng

65% Không áp 
dụng

60% Không 
áp dụng

67% Không 
áp dụng

7.3 7.0 Không 
áp dụng

6 Không 
áp dụng

7 Không áp 
dụng

Không 
áp dụng

7.0 Không áp 
dụng

6 9 25 60

Phần 1 Kinh doanh (ngành Thương mại) Tiếng Anh và Toán (tất cả tương đương Lớp 11 của Úc) 60% 50 75% 70% 70% 60% 60% 10 70% 50% 70% 45% 65% 60% 15 6.0 8.0 15 3 15 4 70% 7.0 6.5 25 3 5 24 50

Phần 2 Kinh doanh (ngành Thương mại) Tiếng Anh (tương đương Lớp 12 của Úc) và Toán (tương đương Lớp 11 hoặc 12 của 
Úc)2

Không áp 
dụng

70 Không 
áp dụng

80% Không 
áp dụng

75% Không áp 
dụng

14 Không 
áp dụng

65% Không áp 
dụng

60% Không 
áp dụng

67% Không 
áp dụng

7.3 7.0 Không 
áp dụng

6 Không 
áp dụng

7 Không áp 
dụng

Không 
áp dụng

7.0 Không áp 
dụng

6 9 25 60

Phần 1 Kỹ thuật Tiếng Anh, Toán và một trong hai môn Vật lý hoặc Hóa học (tất cả tương đương Lớp 
11 của Úc)

60% 50 75% 70% 70% 60% 60% 10 70% 50% 70% 45% 65% 60% 15 6.0 8.0 15 3 15 4 70% 7.0 6.5 25 3 5 24 50

Phần 2 Kỹ thuật Tiếng Anh, Toán và Hóa học hoặc Vật lý5 (tương đương Lớp 12 của Úc) Không áp 
dụng

70 Không 
áp dụng

80% Không 
áp dụng

75% Không áp 
dụng

14 Không 
áp dụng

65% Không áp 
dụng

60% Không 
áp dụng

67% Không 
áp dụng

7.3 7.0 Không 
áp dụng

6 Không 
áp dụng

7 Không áp 
dụng

Không 
áp dụng

7.0 Không áp 
dụng

6 9 25 60

Phần 1 Công nghệ Thông tin Tiếng Anh, Toán và một môn khoa học (tất cả tương đương Lớp 11 của Úc 60% 50 75% 70% 70% 60% 60% 10 70% 50% 70% 45% 65% 60% 15 6.0 8.0 15 3 15 4 70% 7.0 6.5 25 3 5 24 50

Phần 2 Công nghệ Thông tin Tiếng Anh (tương đương Lớp 12 của Úc) và Toán (tương đương Lớp 11 hoặc 12 của Úc 
tùy theo văn bằng đại học mà bạn chọn)6

Không áp 
dụng

65 Không 
áp dụng

80% Không 
áp dụng

70% Không áp 
dụng

13 Không 
áp dụng

55% Không áp 
dụng

50% Không 
áp dụng

60% Không 
áp dụng

6.6 7.5 Không 
áp dụng

5 Không 
áp dụng

6 Không áp 
dụng

Không 
áp dụng

6.5 Không áp 
dụng

5 7 24 55

Phần 1 Khoa học Tiếng Anh, Toán và một môn Khoa học (tương đương Lớp 11 của Úc)11 60% 50 75% 70% 70% 60% 60% 10 70% 50% 70% 45% 65% 60% 15 6.0 8.0 15 3 15 4 70% 7.0 6.5 25 3 5 24 50

Phần 2 Khoa học Tiếng Anh, Toán và một môn Khoa học (tương đương Lớp 12 của Úc)7, 10 Không áp 
dụng

65 Không 
áp dụng

80% Không 
áp dụng

70% Không áp 
dụng

13 Không 
áp dụng

55% Không áp 
dụng

50% Không 
áp dụng

60% Không 
áp dụng

6.6 7.5 Không 
áp dụng

5 Không 
áp dụng

6 Không áp 
dụng

Không 
áp dụng

6.5 Không áp 
dụng

5 7 24 55

PHẦN 2 CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC

Nhân văn (Giáo dục Xã hội học) Tiếng Anh (tương đương Lớp 12 của Úc) và Toán (tương đương Lớp 11 của Úc) Theo yêu cầu đầu vào đối với Cao đẳng Nhân văn (chuyên ngành Xã hội học).
Nhân văn (Giáo dục Tâm lý học) Tiếng Anh (tương đương Lớp 12 của Úc) và Toán (tương đương Lớp 11 của Úc) Theo yêu cầu đầu vào đối với Cao đẳng Nhân văn (chuyên ngành Tâm lý học).
Kinh doanh (Giáo dục) Tiếng Anh và Toán (tương đương Lớp 12 của Úc) Theo yêu cầu đầu vào đối với Cao đẳng Kinh doanh.
Khoa học (Giáo dục) Tiếng Anh, Toán và một môn Khoa học (tương đương Lớp 12 của Úc)7, 10 Theo yêu cầu đầu vào đối với Cao đẳng Khoa học.

1  Có áp dụng điểm cụ thể; xin mời xem trang web để biết thêm chi tiết.
2  Nếu bạn chưa hoàn thành môn Toán (tương đương Lớp 12 của Úc),  bạn phải học Chức năng và các Ứng dụng trong chương trình cao đẳng.
3  Dựa trên điểm đạt là 50%.
4  Nếu bạn là sinh viên Chương trình Dự bị Đại học Monash và bạn muốn học chương trình Cao đẳng, bạn cũng phải đạt điểm môn Tiếng Anh (học phần 1 và 2) là 60%.
5  Phần 2 Kỹ thuật: Nếu bạn chưa học môn Vật lý (tương đương Lớp 12 của Úc), bạn phải học Vật lý A trong chương trình Cao đẳng. Sinh viên trong Kỹ thuật Y sinh phải hoàn thành môn Vật lý Lớp 12.
6  Phần 2 CNTT: Chương trình Cử nhân CNTT (tất cả các chuyên ngành) đều yêu cầu môn toán (tương đương Lớp 11 của Úc). Chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính yêu cầu môn toán trình độ cao hơn (tương đương 

Lớp 12 của Úc) và phải hoàn thành các học phần toán cao cấp trong chương trình Cao đẳng.

7   Phần 2 Khoa học: Nếu muốn học toán trong chương trình cử nhân, bạn có thể phải hoàn thành học phần toán trong chương trình Cao đẳng.
8   Nếu bạn chưa hoàn thành môn Toán (tương đương Lớp 12 của Úc), bạn phải hoàn thành Toán Kinh doanh trong chương trình cao đẳng. Điều này có thể dẫn tới tốn thêm tiền và thời gian học kéo dài của văn bằng Cao 

đẳng.
9   Dựa vào tỷ lệ đạt 60%.
10  Tương đương Lớp 12 của Úc ở một trong các môn Sinh học, Hóa học, Khoa học Môi trường, Địa lý, Vật lý hoặc Tâm lý.
11  Tương đương Lớp 11 của Úc ở một trong các môn Sinh học, Hóa học, Khoa học Môi trường, Địa lý, Vật lý hoặc Tâm lý.
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HỆ CỬ NHÂN ĐẠI HỌC MONASH  
BẠN MUỐN VÀO

YÊU CẦU ĐẦU VÀO  
CHO CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ
Dành cho sinh viên bắt đầu  
Chương trình Dự bị năm 2022.

KHÓA HỌC MÃ KHÓA 
HỌC

CƠ SỞ ĐIỂM CẦN  
(%)

TIẾNG 
ANH (%)

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT VỀ MÔN HỌC ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH 
DỰ BỊ

MỸ THUẬT, THIẾT KẾ VÀ KIẾN TRÚC
Thiết kế Kiến trúc F2001

Caulfield

76.25

65

Không.

Thiết kế – các chuyên ngành gồm thiết kế công 
nghiệp,thiết kế phối hợp,thiết kế không gian và thiết 
kế truyền thông

F2010

63.75

Mỹ thuật - chuyên ngành Lịch sử mỹ thuật và đánh 
giá F20033

Mỹ thuật - chuyên ngành mỹ thuật F20031

Bộ sưu tập tác phẩm. Tìm hiểu thêm tại monash.edu/mada/future-
students/how-to-apply. Sinh viên Chương trình Dự bị không được 
nhận ưu đãi trọn gói cho khóa học này vì bạn phải chuẩn bị bộ sưu tập 
tác phẩm để được đánh giá một cách độc lập. Chương trình Dự bị không 
có môn học để giúp bạn lập bộ sưu tập tác phẩm. Lưu ý: Không có 
chương trình học trọn gói. 

NHÂN VĂN VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI BẰNG KÉP

Nhân văn A2000
Clayton 72.50

65

Không.

Caulfield 67.50

Nhân văn/ Tội phạm học A2012 Clayton 72.50

Tội phạm học A2008 Clayton 72.50

Toàn cầu học A2001 Clayton 74.25

Truyền thông Đại chúng A2002 Caulfield 72.50

Âm nhạc A2003 Clayton 63.75
Biểu diễn. Sinh viên Melbourne sẽ được đánh giá tại buổi biểu diễn của 
mình. 2 Đơn bổ sung sẽ phải được hoàn tất.

Chính trị, Triết học và Kinh tế học A2010 Clayton 74.25
Toán cơ bản (tối thiểu 65%) hoặc Toán (tối thiểu 50%) hoặc Toán cao 
cấp (tối thiểu 50%)3.

KINH DOANH

Kế toán B2029 Caulfield 70

65

Toán cơ bản (tối thiểu 65%) hoặc Toán (tối thiểu 50%) hoặc Toán cao 
cấp (tối thiểu 50%).

Khoa học phân tích số liệu thống kê B2033 Clayton 76.25 Toán (tối thiểu 65%) hoặc Toán cao cấp (tối thiểu 65%).

Ngân hàng và Tài chính B2042 Caulfield 70
Toán cơ bản (tối thiểu 65%) hoặc Toán (tối thiểu 50%) hoặc Toán cao 
cấp (tối thiểu 50%).

Kinh doanh B2000 Caulfield 70
Toán cơ bản (tối thiểu 65%) hoặc Toán (tối thiểu 50%) hoặc Toán cao 
cấp (tối thiểu 50%).

 Quản trị kinh doanh B2007 Peninsula 60 Toán trong chương trình dự bị (tối thiểu 50%).4

Kinh doanh/Nhân văn B2019 Caulfield 70
Toán cơ bản (tối thiểu 65%) hoặc Toán (tối thiểu 50%) hoặc Toán cao 
cấp (tối thiểu 50%).

Kinh doanh / Marketing B2037 Caulfield 70
Toán cơ bản (tối thiểu 65%) hoặc Toán (tối thiểu 50%) hoặc Toán cao 
cấp (tối thiểu 50%).

Thương mại B2001

Clayton 76.25

Toán (tối thiểu 65%) hoặc Toán cao cấp (tối thiểu 65%).

Thương mại/Khoa học Máy tính B2008 Toán (tối thiểu 65%) hoặc Toán cao cấp (tối thiểu 65%).

Thương mại / Kinh tế học B2082 Toán (tối thiểu 65%) hoặc Toán cao cấp (tối thiểu 65%).

Kinh tế B2031 Toán (tối thiểu 65%) hoặc Toán cao cấp (tối thiểu 65%).

Tài chính B2034 Toán (tối thiểu 65%) hoặc Toán cao cấp (tối thiểu 65%).

Kinh doanh Quốc tế B2005 Caulfield 70
Toán cơ bản (tối thiểu 65%) hoặc Toán (tối thiểu 50%) hoặc Toán cao 
cấp (tối thiểu 50%).5

Marketing B2036 Caulfield 70
Toán cơ bản (tối thiểu 65%) hoặc Toán (tối thiểu 50%) hoặc Toán cao 
cấp (tối thiểu 50%).

GIÁO DỤC-SƯ PHẠM

Giáo dục-Sư phạm (Danh dự) D3001
Clayton/ 

Peninsula 6
70

65

Toán trong chương trình dự bị (tối thiểu 50%).4, 7, 8

Giáo dục (Danh dự) / Nhân văn D3002

Clayton

72.50 Toán trong chương trình dự bị (tối thiểu 50%).4, 7, 8

Giáo dục (Danh dự) / Kinh doanh D3007 70
Toán cơ bản (tối thiểu 65%) hoặc Toán (tối thiểu 50%) hoặc Toán cao 
cấp (tối thiểu 50%).7, 8

Giáo dục (Danh dự) / Khoa học D3005 72.50
Toán trong chương trình dự bị (tối thiểu 50%).4 và một môn Sinh học (tối 
thiểu 65%), Hóa học (tối thiểu 65%), Toán (tối thiểu 65%),Toán cao cấp 
(tối thiểu 65%) hoặc Vật lý (tối thiểu 65%).7, 8

KHÓA HỌC MÃ KHÓA 
HỌC

CƠ SỞ ĐIỂM CẦN  
(%)

TIẾNG 
ANH (%)

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT VỀ MÔN HỌC ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH 
DỰ BỊ

KỸ THUẬT 

Kỹ thuật (Danh dự) E3001 Clayton 76.25

65

Toán (tối thiểu 65%) hoặc Toán cao cấp (tối thiểu 65%) và Hóa học (tối 
thiểu 65%) hoặc Vật lý (tối thiểu 65%).

Kỹ thuật (Danh dự) / Nhân văn E3002 Clayton 76.25 Toán (tối thiểu 65%) hoặc Toán cao cấp (tối thiểu 65%) và Hóa học (tối 
thiểu 65%).

Kỹ thuật (Danh dự) / Thương mại E3005 Clayton 76.25 Toán (tối thiểu 65%) hoặc Toán cao cấp (tối thiểu 65%) và Hóa học (tối 
thiểu 65%) hoặc Vật lý (tối thiểu 65%).

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Khoa Học Máy Tính C2001

Clayton 70 65
Toán (tối thiểu 65%) hoặc Toán cao cấp (tối thiểu 65%).

Công nghệ thông tin C2000 Toán trong chương trình dự bị (tối thiểu 50%).4

LUẬT
Luật (Danh dự) L3001

Clayton 85 75

Không
Luật / Nhân văn L3003 Không
Luật / Thương mại L3005 Toán (tối thiểu 65%) hoặc Toán cao cấp (tối thiểu 65%).

Y KHOA, ĐIỀU DƯỠNG VÀ KHOA HỌC SỨC KHỎE

 Khoa học Y sinh
M2003 Clayton

82.50
75

Hóa học (tối thiểu 65%) và một môn Toán (tối thiểu 65%), Toán cao cấp 
(tối thiểu 65%) hoặc Vật lý (tối thiểu 65%).

Khoa học Y sinh (Chương trình Học Giả) 90 Hóa học (tối thiểu 85%) và một môn Toán (tối thiểu 85%), Toán cao cấp 
(tối thiểu 85%) hoặc Vật lý (tối thiểu 85%).

Khoa học Sức khỏe M2014 Caulfield 70 65 Không.

Bác sĩ Y khoa và Khoa học Y tế9, 10 M6011 Clayton 90 75 Hóa học (tối thiểu 75%), ISAT và MMI. Xem trang web của khoa để biết 
thêm chi tiết.7

Điều dưỡng9 M2006
Clayton 70

6511 Bất cứ môn Toán nào trong chương trình dự bị (tối thiểu 50%).4,7,12

Peninsula 67.50

Điều dưỡng và Hộ sinh (Danh dự)9 M3007 Peninsula 82.5 6511 Bất cứ môn Toán nào trong chương trình dự bị (tối thiểu 50%).4,7,12

Khoa học Dinh dưỡng M2001
Clayton

75
65 Hóa học (tối thiểu 65%) hoặc Sinh học (tối thiểu 65%).7

Khoa học Dinh dưỡng (Chương trình Học Giả)9 M2001 85

Trị liệu Phục hồi chức năng (Danh dự)9 M3001 Peninsula 77.50 65 Không.7

 Cứu thương13 M2011 Peninsula 72.5 65 Toán cơ bản (tối thiểu 65%) hoặc Toán (tối thiểu 50%) hoặc Toán cao 
cấp (tối thiểu 50%).7, 14

Vật lý trị liệu (Danh dự)9 M3002 Peninsula 90 75 Bất cứ 2 môn nào trong số: Hóa (tối thiểu 65%), Sinh (65%), Lý (65%, 
Toán (tối thiểu 65%) hoặc Toán cao cấp (tối thiểu 65%).7

Tâm lý học (Danh dự) M3005 Clayton 77 65 Không.

Y tế Công cộng M2012 Caulfield 71 65 Toán cơ bản (tối thiểu 65%) hoặc Toán (tối thiểu 50%) hoặc Toán cao 
cấp (tối thiểu 50%).

 Khoa học Phát xạ (Tin học) M20171 Clayton 72.5 65 Toán (tối thiểu 65%) hoặc Toán cao cấp (tối thiểu 65%).7, 9

X-quang và Hình ảnh y tế (Danh dự)9, 13 M3006 Clayton 90 75 Toán (tối thiểu 65%) hoặc Toán cao cấp (tối thiểu 65%) và Vật lý (tối 
thiểu 65%) hoặc Sinh học (tối thiểu 65%).7

DƯỢC VÀ KHOA HỌC DƯỢC PHẨM
Khoa học Dược phẩm P2001

Parkville

72.50

65
Hóa học (tối thiểu 65%) và một môn Toán (tối thiểu 65%) hoặc Toán cao 
cấp (tối thiểu 65%).

Khoa học Y sinh Cao cấp (Danh dự) P3002 75

Dược (Danh dự)7 P3001
75

Dược (Danh dự) và Thạc sĩ Dược7 P6001

KHOA HỌC 
Khoa học dữ liệu ứng dụng S2010

Clayton

72.50

65

Toán (tối thiểu 65%) hoặc Toán cao cấp (tối thiểu 65%)
Khoa học dữ liệu ứng dụng Nâng cao (Danh dự) S3003 80 Toán (tối thiểu 75%) hoặc Toán cao cấp (tối thiểu 75%)

Khoa học S2000 72.50 Một môn trong số: Sinh học (tối thiểu 65%), Hóa học (tối thiểu 65%), Vật lý 
(tối thiểu 65%), Toán học (tối thiểu 65%) hoặc Toán cao cấp (tối thiểu 65%).

Khoa học Cao cấp – Những thách thức toàn cầu 
(Danh dự)9 S3001 80

75

Một môn trong số: Sinh học (tối thiểu 75%), Hóa học (tối thiểu 75%), Vật lý 
(tối thiểu 75%), Toán học (tối thiểu 75%) hoặc Toán cao cấp (tối thiểu 75%).15  
Ghi chú: Không có chương trình học trọn gói.

Khoa học Cao cấp – Nghiên cứu (Danh dự) S3002 85 Toán học (tối thiểu 75%) và 2 môn trong số: Sinh học (tối thiểu 75%), Hóa 
học (tối thiểu 75%), Vật lý (tối thiểu 75%) hoặc Toán cao cấp (tối thiểu 75%).

Khoa học/Nhân văn S2006 72.50 65 Một môn trong số: Sinh học (tối thiểu 65%), Hóa học (tối thiểu 65%), Toán 
học (tối thiểu 65%), Toán cao cấp (tối thiểu 65%) hoặc Vật lý (tối thiểu 65%).

Xin lưu ý: Chương trình cử nhân mà bạn định họccó thể thay đổi. Không phải toàn bộ chương trình cử nhân đều có sẵn khi được giới thiệu trong bảng trên. 
Để biết danh sách đầy đủ các chương trình cử nhân và yêu cầu đầu vào, xin mời xem monashcollege.edu.au/courses/foundation-year/destination-degrees

1  Để đủ điều kiện nhận điểm thưởng thì bạn phải hoàn thành Chương trình Dự bị đúng thời hạn là hai học 
kỳ (ba đối với chương trình Mở rộng).

2  Các sinh viên MUFY không học tại cơ sở Melbourne phải nộp một bản sáng tác/thu âm biểu diễn thử 
dưới dạng DVD và nộp đơn theo mẫu dành cho ứng viên “Music Auditions – Offshore” có tại trang   
monash.edu/arts/music/audition-information

3  Yêu cầu lựa chọn: Mọi ứng viên phải gửi đơn bổ sung tại: arts.monash.edu/undergraduate-studies/
bachelor-of-politics-philosophy-and-economics/bppe-supplementary-form

4  Môn Toán Lớp 11 của Úc hoặc tương đương cũng có thể được xem xét. Áp dụng yêu cầu điểm tối thiểu.
5  Kinh doanh Quốc tế (chuyên ngành) sẽ được dạy theo học kỳ 3 tháng (ba kỳ giảng dạy mỗi năm) khai 

giảng trong tháng 3, 6 và 10 cho phép sinh viên hoàn thành khóa học trong hai năm.
6  Một số chuyên ngành sẽ phải học tại Clayton hoặc Peninsula. Để xem các chuyên ngành, xin mời 

vào monash.edu/study
7  Để vào học một số khóa học, bạn có thể được yêu cầu cung cấp các giấy tờ Được Làm việc với Trẻ em, 

Lý lịch tư pháp, Kiểm tra về Tội phạm hình sự quốc tế và sự tuân thủ Chính sách về Tiêm chủng của 
Khoa. Hãy xem trang web của khoa để biết thêm chi tiết. monash.edu/study

8  Tất cả các ứng viên đều phải làm bài kiểm tra CASPer. CASPer là yêu cầu đối với nhiều khóa học sư phạm cơ 
bản tại Victoria. Đây là một công cụ trực tuyến được thiết kế để đánh giá các đặc tính cá nhân và nghề nghiệp 
của ứng viên. Để đăng ký kiểm tra hoặc biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang takecasper.com. Việc thi 
CASPer chỉ có thể thực hiện trực tuyến, vào các ngày cụ thể trong khoảng tháng Chín đến tháng Một. Để đảm 
bảo bạn đáp ứng các thời hạn về CASPer cho đơn xin học của mình, hãy truy cập trang  takecasper.com/
test-dates

9  Do chỉ tiêu hạn chế của một số ngành học, việc đạt yêu cầu đầu vào tối thiểu không đảm bảo bạn sẽ có chỗ.
10 Không có dịch vụ đưa đón tại cơ sở.
11  Ứng viên sẽ phải đạt điểm Tiếng Anh MUFY là 65% và làm bài thi Tiếng Anh được AHPRA duyệt (tương 

đương tổng điểm IELTS Học thuật là 7.0 trong đó không có kỹ năng nào dưới 7.0) để đáp ứng yêu cầu 
Tiếng Anh  của các khóa cử nhân thuộc Đại học Monash. Bài thi Tiếng Anh được APHRA duyệt phải 
có hiệu lực trong hai năm trước ngày khai giảng khóa học Đại học Monash. Thông tin thêm sẽ có tại 
monash.edu/study 

12  Sinh viên ngành Điều dưỡng phải hiểu rõ trách nhiệm pháp lý của mình trong việc sử dụng và quản lý 
thuốc theo Luật về Thuốc, Chất độc và Chất được kiểm soát 1981 (Victoria) và Quy định về Thuốc, Chất 
độc và Chất được kiểm soát 2006 (Victoria).

13  Có hiệu lực từ Học kỳ 1, 2022: Các ứng viên không thì không đủ điều kiện để được mời học. Vui lòng 
xem trang web tuân thủ bắt buộc để biết thêm thông tin: monash.edu/medicine/study/student-
services/mandatory-compliance 

14  Sinh viên phải hoàn thành và vượt qua một cuộc kiểm tra thể lực và y tế do một cơ sở y tế được 
Ambulance Victoria chỉ định thực hiện. Tham khảo trang web để biết thêm thông tin:   
med.monash.edu.au/cehpp/ugrad/clinical-placement-information.html 

15  Tất cả các ứng viên phải nộp hồ sơ bản giấy và nếu trúng sơ tuyển thì sẽ được mời phỏng vấn. Để biết 
thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập tại monash.edu.au/admissions/personal-statements. Sinh 
viên Chương trình Dự bị không được nhận chương trình học trọn gói cho khóa học này.

Cách tính điểm Chương trình Dự bị
Bước 1: Cộng 8 học phần điểm cao nhất mà bạn đã đạt
Bước 2:  Chia tổng cho 8. Tổng này là điểm Chương trình Dự bị của bạn.
Bước 3:  Điểm thưởng. Nếu hợp lệ1, bạn cộng 1,25% điểm của mỗi học 

phần học bổ sung mà bạn đã đạt yêu cầu vào điểm Chương 
trình Dự bị (tối đa 2 học phần được cộng thêm điểm).

Lưu ý: Để hoàn thành Chương trình Dự bị, bạn phải đạt (>50%)  
tối thiểu 8 học phần bao gồm:
• Học phần 1 và 2 Tiếng Anh (môn học bắt buộc); VÀ
• Học phần 1 và 2 của ít nhất hai môn học khác; VÀ
• Hai học phần bổ sung (các học phần độc lập hoặc học phần môn học lồng ghép).
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CÁC YÊU CẦU ĐẦU VÀO HỆ CỬ NHÂN

ĐẠI HỌC MONASH CHO CÁC 
CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG
Đối với sinh viên chương trình Cao đẳng nối tiếp chương trình cử nhân vào năm 2023.
Cách tính điểm Chương trình Cao đẳng
Để biết cách tính điểm tổng kết Cao đẳng, hãy truy cập trang monashcollege.edu.au/courses/diplomas/destination-degrees 

KHÓA HỌC MÃ KHÓA HỌC CƠ SỞ CAO ĐẲNG

PHẦN 1 (%) PHẦN 2 (%)

MỸ THUẬT, THIẾT KẾ VÀ KIẾN TRÚC

Cao đẳng Mỹ thuật và Thiết kế

Thiết kế Kiến trúc F2001

Caulfield

75 63.5

Thiết kế – các chuyên ngành gồm thiết kế công nghiệp,thiết kế phối 
hợp,thiết kế không gian và thiết kế truyền thông F2010 75 50

Mỹ thuật F20031 75 50

Mỹ thuật – Chuyên ngành Lịch sử mỹ thuật và đánh giá F20033 80 Không áp dụng

NHÂN VĂN VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI

Cao đẳng Nhân văn
Nhân văn A2000 Clayton/Caulfield 80 55

Tội phạm học A2008 Clayton 80 55

Nghiên cứu Toàn cầu A2001 Clayton 85 Không áp dụng

Truyền thông Đại chúng A2002 Caulfield 80 55

Âm nhạc A2003 Clayton 703 553

NHÂN VĂN VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI BẰNG KÉP
Nhân văn / Âm nhạc A2004

Clayton
803  553

Tội phạm học / Công nghệ Thông tin A2009 80 Không áp dụng

KINH DOANH

Cao đẳng Kinh doanh (chuyên ngành Kinh doanh)

Kế toán B2029 Caulfield 80 62

Ngân hàng và Tài chính B2042 Caulfield 80 62

Kinh doanh B2000 Caulfield 80 62

Quản trị kinh doanh B2007 Peninsula 70 55

Kinh doanh Quốc tế B2005 Caulfield 80 62

Marketing B2036 Caulfield 80 62

Cao đẳng Kinh doanh (chuyên ngành Thương mại)

Khoa học phân tích và tính toán rủi ro B2033

Clayton

80 70

Thương mại B2001 80 70

Kinh tế B2031 80 70

Tài chính B2034 80 70

BẰNG KÉP KINH DOANH

Cao đẳng Kinh doanh (chuyên ngành Kinh doanh)

Kinh doanh / Kế toán B2040

Caulfield

80 62

Kinh doanh/Nhân văn B2019 80 62

Kinh doanh / Ngân hàng và Tài chính B2035 80 62

Kinh doanh/Công nghệ Thông tin B2017 80 62

Kinh doanh / Kinh doanh Quốc tế B2041 80 62

Kinh doanh / Marketing B2037 80 62

Kinh doanh / Truyền thông Đại chúng B2028 80 62

Kinh doanh Quốc tế / Nhân văn B2038 80 62

Marketing / Nhân văn B2039 80 62

KHÓA HỌC MÃ KHÓA HỌC CƠ SỞ CAO ĐẲNG

PHẦN 1 (%) PHẦN 2 (%)

Cao đẳng Kinh doanh (chuyên ngành Thương mại)

Thương mại / Khoa học phân tích và tính toán rủi ro B2030

Clayton

80 70

Thương mại / Nhân văn B2020 80 70

Thương mại/Khoa học Máy tính B2008 80 70 

Thương mại / Kinh tế B2032 80 70

Thương mại / Tài chính B2043 80 70

Thương mại / Toàn cầu học B2006 85 Không áp dụng

Thương mại / Công nghệ thông tin B2025 80 70

Thương mại / Âm nhạc B2022  803  703

Thương mại / Khoa học2 B2023 80 70

BẰNG KÉP GIÁO DỤC

Các chuyên ngành Giáo dục-Sư phạm
Chuyên ngành Giáo dục trong Cao đẳng Nhân văn

Giáo dục (Danh dự) / Nhân văn D3002 Clayton 1 Không áp dụng 65 4

Chuyên ngành Giáo dục trong Cao đẳng Kinh doanh 
Giáo dục (Danh dự) / Kinh doanh D3007 Clayton 1 Không áp dụng 65 4

Chuyên ngành Giáo dục trong Cao đẳng Khoa học
Giáo dục (Danh dự) / Khoa học2 D3005 Clayton 1 Không áp dụng 65 2,4

KỸ THUẬT 

Cao đẳng Kỹ thuật (ngành Kỹ thuật)

Kỹ thuật (Danh dự) E3001 Clayton 80 605

BẰNG KÉP KỸ THUẬT
Kỹ thuật (Danh dự)/ / Thiết kế Kiến trúc E3009

Clayton
Các trường hợp cá nhân 

sẽ được đánh giá bởi Khoa 
Kỹ thuật

65

Kỹ thuật (Danh dự) / Nhân văn E3002 65

Kỹ thuật (Danh dự) / Thương mại E3005 70 

Kỹ thuật (Danh dự) / Khoa học Máy tính E3010 65

Kỹ thuật (Danh dự) / Thiết kế E3012 65

Kỹ thuật (Danh dự) / Công nghệ thông tin E3011 65

Kỹ thuật (Danh dự) / Khoa học Dược phẩm E3008 65

Kỹ thuật (Danh dự) / Khoa học2 E3007 65

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Cao đẳng công nghệ thông tin
Khoa Học Máy Tính C2001

Clayton 

80 60

Khoa học máy tính trong Khoa học dữ liệu C2001 80 60

Công nghệ Thông tin C2000 75 55

BẰNG KÉP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Công nghệ Thông tin/Nhân văn C2002

Clayton
80 55

Công nghệ Thông tin / Khoa học2 C2003 80 55

KHOA HỌC 

Cao đẳng Khoa học dữ liệu ứng dụng
Khoa học dữ liệu ứng dụng S2010

Clayton
80 60  

Khoa học dữ liệu ứng dụng nâng cao (Danh dự) S3003 85 65

Cao đẳng Khoa học
Khoa học2 S2000 Clayton 80 55

BẰNG KÉP (2 BẰNG) VỀ KHOA HỌC
Khoa học / Nhân văn2 S2006

Clayton
Không áp dụng 55

Khoa học / Khoa học máy tính2 S2004 Không áp dụng 60

Xin lưu ý: Chương trình cử nhân mà bạn muốn vào có thể thay đổi. Không phải toàn bộ chương trình cử nhân đều có sẵn khi được giới thiệu trong bảng trên.  
Để biết danh sách đầy đủ các chương trình cử nhân và yêu cầu đầu vào, xin mời xem monashcollege.edu.au/courses/diplomas/destination-degrees

1   Một số chuyên ngành sẽ phải học tại Clayton hoặc Peninsula. Để xem các chuyên ngành, xin mời vào  monash.edu/study
2   Sinh viên muốn học các chuyên ngành sau đây trong hệ Cử nhân Khoa học phải có trình độ Toán Lớp 11 hoặc 12 và ghi danh trong cả hai môn Toán cao cấp MCD4490 và Toán kỹ thuật MCD4500: Toán ứng dụng, Toán 

tài chính và Bảo hiểm, Toán, Toán thống kê, Toán lý thuyết.
3   Phải biểu diễn thử đạt yêu cầu mới được nhập học.
4   Tất cả các ứng viên đều phải thi CASPer. CASPer là yêu cầu đối với nhiều khóa học sư phạm cơ bản tại Victoria. Đây là một công cụ trực tuyến được thiết kế để đánh giá các đặc tính cá nhân và nghề nghiệp của ứng 

viên. Để đăng ký kiểm tra hoặc biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang  takecasper.com. Việc thi CASPer chỉ có thể thực hiện trực tuyến, vào các ngày cụ thể trong khoảng tháng Chín đến tháng Một. Để đảm bảo 
bạn đáp ứng các thời hạn về CASPer cho đơn xin học của mình, hãy truy cập trang takecasper.com/test-dates

5 Sinh viên muốn bắt đầu học chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh phải hoàn thành học phần MCD4420 Cuộc sống trên Trái đất trong chương trình Cao đẳng Kỹ thuật Phần 2.

Các yêu cầu đầu vào của Cao đẳng phần 1 và 2 được xuất bản trong hướng dẫn này dành cho sinh viên bắt đầu học chương trình cử nhân vào năm 2022. Trong trường hợp yêu cầu đầu vào của chương trình đại học đã 
nêu khác với điểm số được công bố vào thời điểm đăng ký đầu tiên của sinh viên thì yêu cầu đầu vào được công bố vào thời điểm đăng ký của sinh viên sẽ được ưu tiên áp dụng.
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NỘP ĐƠN VÀ HỌC PHÍ

CÁCH NỘP HỒ SƠ 
monashcollege.edu.au/apply

1 Chọn chương trình liên thông  
Chọn văn bằng của Đại học Monash và xem Chương 
trình Dự bị hay cao đẳng là tốt nhất.

5 Sinh viên dưới 18 tuổi
Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn 
một mẫu đơn về phúc lợi và chỗ ở kèm theo thư mời. 
Để hoàn thành đơn này, bạn phải quyết định:

1. Ai sẽ là người giám hộ?
Bạn có thể chọn cha mẹ, người thân hoặc một người 
giám hộ của Monash College. Nếu chọn sống với 
cha mẹ hoặc người thân, bạn cần tải về Form 157N 
từ trang www.homeaffairs.gov.au và nộp cho Bộ 
Nội vụ.

2. Bạn sẽ sống ở đâu?
• Nơi ở dành cho sinh viên ngoài cơ sở
• Ở với người dân địa phương
• Ở trong ký túc xá tại cơ sở Clayton.

2 Kiểm tra bạn có đạt yêu cầu đầu vào hay 
không
Tham khảo trang 64 đến 65 để xem các yêu cầu đầu 
vào.

6 Chấp thuận thư mời học
Khi chấp thuận thư mời, bạn cũng sẽ phải đóng tiền 
đặt cọc và phí Bảo hiểm y tế dành cho sinh viên quốc 
tế (như nêu trong thư mời học). Nếu bạn dưới 18 
tuổi, bạn cũng sẽ cần đóng tiền đặt cọc cho dịch vụ 
giám hộ Monah College và chỗ ở.

7 Nhận Xác nhận Nhập học (CoE)
Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, chúng tôi cũng sẽ gửi cho 
bạn một Xác nhận về Chỗ ở phù hợp và Phúc lợi 
(CAAW).

8 Xin thị thực du học sinh
Xem trang www.homeaffairs.gov.au để biết thêm 
chi tiết. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Đơn giản hóa 
Thị thực du học sinh tại   
monash.edu.au/study/international/apply/visa

9 Thu xếp hành lý!
Xin chúc mừng! Bạn đang chuẩn bị đến với một trong 
những trường đại học hàng đầu thế giới. Để đảm bảo 
bạn chuẩn bị đầy đủ, chúng tôi đã lập một danh mục 
kiểm tra những việc cần làm trước khi đến Úc. Cần 
đến đúng thời gian để đăng ký và tham gia chương 
trình giới thiệu định hướng!  
Visit monashcollege.edu.au/prepare-to-arrive

3 Hai cách nộp hồ sơ xin học
Nộp hồ sơ trực tuyến

Để nộp hồ sơ trực tuyến, hãy truy cập trang 
monashcollege.edu.au/apply

Bạn cần điền vào mẫu đơn trực tuyến và tải lên tất 
cả các hồ sơ liên quan. Hãy nhớ là tất cả các hồ sơ 
đều phải được công chứng.

HOẶC

Để tìm đại diện của Monash, hãy truy cập 
trang monash.edu/agents

4 Nhận thư mời học
Gộp khóa học Monash College với khóa học Cử nhân. 
Như vậy bạn sẽ chỉ cần xin một thị thực du học sinh.

HỌC PHÍ

CHI PHÍ SINH HOẠT TẠI ÚC
Bạn nên lập kế hoạch và chuẩn bị ngân sách trước khi tới 
Melbourne và bắt đầu học tại Monash College. Monash 
College tuân thủ các hướng dẫn theo khuyến nghị của 
Chính phủ Úc1 về chi phí sinh hoạt trung bình tại Úc.
Dưới đây là một số chi phí sinh hoạt khi sống và học tập tại Úc (toàn 
bộ chi phí tính bằng đô la Úc) và được dùng làm hướng dẫn tương đối. 
Những số liệu này chỉ là dự đoán, và có thể thay đổi phụ thuộc vào vị 
trí bạn ở và lối sống. Bạn cũng có thể cần tiêu tiền cho những mục như 
y tế và những đồ dùng cá nhân khác như quần áo. Toàn bộ chi phí tùy 
thuộc vào lạm phát.

CHI PHÍ SINH HOẠT CHI PHÍ MỖI TUẦN

Đồ tạp hóa và ăn ngoài quán A$140 đến A$280

Gas và điện A$10 đến A$20

Điện thoại và Internet A$15 đến A$30

Giao thông công cộng A$30 đến A$60

Bảo dưỡng Ô tô (sau khi mua) A$150 đến A$260

Hoạt động giải trí A$80 đến A$150 

Tùy thuộc vào văn bằng bạn chọn, chi phí thêm có thể phát sinh đối 
với tài liệu học và các yêu cầu khác của khóa học. Vui lòng đảm bảo 
rằng bạn đã xem các chi phí bổ sung cho khóa học trước khi bắt đầu 
học.

Cần lưu ý rằng tất cả những ai sở hữu thị thực du học sinh đều phải 
có Bảo hiểm du học sinh (OSHC) – theo đó cung cấp bảo hiểm y tế và 
bệnh viện tại Úc – trước khi bạn tới Úc. Để biết thêm chi tiết, vui lòng 
xem monash.edu/fees/fee-types/overseas-health-cover

Bộ Nội vụ có các quy định tài chính mà bạn phải đáp ứng để nhận 
được thị thực du học tới Úc . Để biết thông tin, xin mời vào  
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/ 
visa-listing/student-500#Eligibility

1 Để biết thêm chi tiết, vui lòng vào www.studyinaustralia.gov.au/english/live-in-australia/living-costs

TIẾNG ANH

Tiếng Anh Bắc cầu Monash 570AUD/tuần

Tiếng Anh Monash 490AUD/tuần

Chi phí thêm 305AUD phí quản lý

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC MONASH

Dự bị chuẩn 29.000AUD

Dự bị Cấp tốc 29.000AUD

Dự bị Mở rộng 41.500AUD

Các học phần học thêm hay học lại của Chương 
trình Dự bị  

3.625AUD/học phần

Các học phần học thêm hay học lại của Chương 
trình Dự bị có mã số là MUF1021-MUF1061

2.500AUD/học phần

Mức học phí dựa trên số học phần tối thiểu để hoàn thành Chương trình Dự bị 
(Chuẩn: 8 học phần; Cấp tốc: 8 học phần; Mở rộng: 12  học phần).
Các học phần MUF0111 and MUF0112 của Chương trình Dự bị có học phí bổ sung 
là 1300AUD.

CAO ĐẲNG PHẦN 1 VÀ 2

Phần 1 Phần 2

Khoa học dữ liệu ứng dụng 27.990 AUD 31.990 AUD

Nhân văn 24.690 AUD 27.490 AUD

Nhân văn (Giáo dục) 24.690 AUD 27.748 AUD

Mỹ Thuật và Thiết Kế 25.890 AUD 28.490 AUD

Kinh doanh 28.490 AUD 31.490 AUD

Kinh doanh (Giáo dục) 28.490 AUD 30.748 AUD

Kỹ thuật 28.890 AUD 32.890 AUD

Công nghệ thông tin 28.490 AUD 32.500 AUD

Khoa học 27.990 AUD 31.990 AUD

Khoa học (Giáo dục) 27.990 AUD 31.123 AUD

Toàn bộ chi phí tính bằng đô la Úc. Các khoản phí được nêu rõ cho các khóa học 
trong năm 2021. Bất kỳ học phần nào ngoài thời hạn này sẽ được tính theo giá 
sửa đổi áp dụng, trừ khi được quy định khác. Các khoản phí học Cao đẳng Khoa 
học dữ liệu ứng dụng sẽ được thông báo sau. Toàn bộ các khoản phí (học phí 
và ngoài học phí) được xem xét hàng năm. College bảo lưu quyền chỉnh sửa các 
khoản phí của mình. Để biết thông tin cập nhật mới nhất về học phí, xin mời xem 
trang monashcollege.edu.au
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CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ

Dự bị Cấp tốc: 
24/02/2021

Dự bị chuẩn: 8/02/2021 – 25/10/2021 Bắt đầu năm thứ nhất Đại học Monash, học kỳ 1, 2022

Dự bị Cấp tốc: 
11/08/2021

Dự bị Mở rộng: 15/02/2021 Dự bị chuẩn: 07/07/2021-27/05/2022 Bắt đầu năm thứ nhất Đại học Monash,  
học kỳ 2, 2022

Dự bị Cấp tốc: 
21/02/2022

Dự bị Mở rộng: 11/08/2021 Dự bị chuẩn: 17/01/2022-11/11/2022 Bắt đầu năm thứ nhất Đại học Monash, học kỳ 1, 2023

Dự bị Cấp tốc: 
08/08/2022

Dự bị Mở rộng: 21/02/2022 Dự bị chuẩn: 04/07/2022-05/2023 Bắt đầu năm thứ nhất Đại học Monash, học kỳ 2, 2023

Dự bị Cấp tốc: 
Tháng 2/2023

Dự bị Mở rộng: 08/08/2022 Dự bị chuẩn: Tháng1/2023 – Tháng11/2023 Bắt đầu năm thứ nhất Đại học Monash, học kỳ 1, 2024

Dự bị Cấp tốc:  
Tháng 8/2023

Dự bị Mở rộng: Tháng 2/2023 Dự bị chuẩn: Tháng 7/2023 –Tháng 5/2024 Bắt đầu năm thứ nhất Đại học 
Monash, học kỳ 2, 2024

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG

MEB
11/03/2021 (20 tuần)
22/04/2021 (15 tuần)
27/5/2021 (10 tuần)

Phần 1: 15/02/2021 - 28/09/2021 Phần 2: 11/10/2021 - 31/05/2022 Bắt đầu năm thứ hai Đại học Monash, 
học kỳ 2, 2022

MEB 4/02/2021(10 tuần) MEB
15/07/2021 (20 tuần)
19/08/2021 (15 tuần)
30/9/2021 (10 tuần)

Phần 1: 14/06/2021 – 02/02/2022 Phần 2: 14/02/2021 – 27/09/2022 Bắt đầu năm thứ hai Đại học Monash, học kỳ 1, 2023

MEB 27/5/2021 (10 tuần) MEB
06/01/2022 (15 tuần)
10/02/2022 (10 tuần)
04/11/2021 (20 tuần)

Phần 1: 11/10/2020 – 31/05/2022 Phần 2: 13/06/2022 –  
01/02/2023 Bắt đầu năm thứ hai Đại học Monash, học kỳ 1, 2023

MEB 30/9/2021 (10 tuần) MEB
17/03/2022 (20 tuần)
21/04/2022 (15 tuần)
26/05/2022 (10 tuần)

Phần 1: 14/02/2022 – 27/09/2022 Phần 2:  ...................................................................... 10/10/2022 – Tháng 5/2023 Bắt đầu năm thứ hai Đại học Monash, học kỳ 2, 2023

MEB 10/02/2022 (10 tuần) MEB
14/07/2022  .......................................................................... (20 tuần)
18/08/2022  .......................................................................... (15 tuần)
28/9/2022  ............................................................................ (10 tuần)

Phần 1: 13/06/2022 – 1/02/2023 Phần 2: Tháng 2/2023 – Tháng 9/2023 Bắt đầu năm thứ hai Đại học Monash, học kỳ 1, 2024

MEB 26/05/2022 (10 tuần) MEB
03/11/2022 (20 tuần)
Tháng 1/2023 (15 tuần)
Tháng 2/2023 (10 tuần)

Phần 1:  ....................................................................... 10/10/2022 – Tháng 5/2023 Phần 2:Tháng 6/2023 – Tháng 2/2024 Bắt đầu năm thứ hai Đại học Monash, học kỳ 1, 2024

LỊCH NHẬP HỌC

BẠN CÓ BIẾT?
Đăng ký và tham gia làm quen là yêu 
cầu bắt buộc và luôn được tổ chức vào 
tuần ngay trước ngày khai giảng. Cần 
đặt vé máy bay để có mặt kịp thời!

 ?

Lịch chương trình Tiếng Anh 
Monash
Có 9 kỳ nhập học mỗi năm và mỗi kỳ 
kéo dài 5 tuần. Ngày bắt đầu và số 
tuần học sẽ được ghi rõ trong thư mời.

monashcollege.edu.au/ 
monash-english
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Tiếng Anh Bắc cầu Monash (MEB) cho Cao đẳng
Phần 1: MEB bắt đầu trước 20 tuần  
Phần 2: MEB bắt đầu trước 10,15 hoặc 20 tuần 
Tham khảo trang web để xem lịch nhập học đầy đủ:  
monashcollege.edu.au/english-bridging

Tiếng Anh Bắc cầu Monash (MEB) cho Đại học
Tham khảo trang web để xem lịch nhập học đầy đủ:   
monashcollege.edu.au/english-courses

Ngày tháng ở đây là ngày định hướng và làm quen cho tới cuối kỳ thi. Ngày có thể thay đổi. Hãy truy cập trang web để cập nhật.
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2021 2022 2023 2024

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ

Dự bị Cấp tốc: 
24/02/2021

Dự bị chuẩn: 8/02/2021 – 25/10/2021 Bắt đầu năm thứ nhất Đại học Monash, học kỳ 1, 2022

Dự bị Cấp tốc: 
11/08/2021

Dự bị Mở rộng: 15/02/2021 Dự bị chuẩn: 07/07/2021-27/05/2022 Bắt đầu năm thứ nhất Đại học Monash,  
học kỳ 2, 2022

Dự bị Cấp tốc: 
21/02/2022

Dự bị Mở rộng: 11/08/2021 Dự bị chuẩn: 17/01/2022-11/11/2022 Bắt đầu năm thứ nhất Đại học Monash, học kỳ 1, 2023

Dự bị Cấp tốc: 
08/08/2022

Dự bị Mở rộng: 21/02/2022 Dự bị chuẩn: 04/07/2022-05/2023 Bắt đầu năm thứ nhất Đại học Monash, học kỳ 2, 2023

Dự bị Cấp tốc: 
Tháng 2/2023

Dự bị Mở rộng: 08/08/2022 Dự bị chuẩn: Tháng1/2023 – Tháng11/2023 Bắt đầu năm thứ nhất Đại học Monash, học kỳ 1, 2024

Dự bị Cấp tốc:  
Tháng 8/2023

Dự bị Mở rộng: Tháng 2/2023 Dự bị chuẩn: Tháng 7/2023 –Tháng 5/2024 Bắt đầu năm thứ nhất Đại học 
Monash, học kỳ 2, 2024

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG

MEB
11/03/2021 (20 tuần)
22/04/2021 (15 tuần)
27/5/2021 (10 tuần)

Phần 1: 15/02/2021 - 28/09/2021 Phần 2: 11/10/2021 - 31/05/2022 Bắt đầu năm thứ hai Đại học Monash, 
học kỳ 2, 2022

MEB 4/02/2021(10 tuần) MEB
15/07/2021 (20 tuần)
19/08/2021 (15 tuần)
30/9/2021 (10 tuần)

Phần 1: 14/06/2021 – 02/02/2022 Phần 2: 14/02/2021 – 27/09/2022 Bắt đầu năm thứ hai Đại học Monash, học kỳ 1, 2023

MEB 27/5/2021 (10 tuần) MEB
06/01/2022 (15 tuần)
10/02/2022 (10 tuần)
04/11/2021 (20 tuần)

Phần 1: 11/10/2020 – 31/05/2022 Phần 2: 13/06/2022 –  
01/02/2023 Bắt đầu năm thứ hai Đại học Monash, học kỳ 1, 2023

MEB 30/9/2021 (10 tuần) MEB
17/03/2022 (20 tuần)
21/04/2022 (15 tuần)
26/05/2022 (10 tuần)

Phần 1: 14/02/2022 – 27/09/2022 Phần 2:  ...................................................................... 10/10/2022 – Tháng 5/2023 Bắt đầu năm thứ hai Đại học Monash, học kỳ 2, 2023

MEB 10/02/2022 (10 tuần) MEB
14/07/2022  .......................................................................... (20 tuần)
18/08/2022  .......................................................................... (15 tuần)
28/9/2022  ............................................................................ (10 tuần)

Phần 1: 13/06/2022 – 1/02/2023 Phần 2: Tháng 2/2023 – Tháng 9/2023 Bắt đầu năm thứ hai Đại học Monash, học kỳ 1, 2024

MEB 26/05/2022 (10 tuần) MEB
03/11/2022 (20 tuần)
Tháng 1/2023 (15 tuần)
Tháng 2/2023 (10 tuần)

Phần 1:  ....................................................................... 10/10/2022 – Tháng 5/2023 Phần 2:Tháng 6/2023 – Tháng 2/2024 Bắt đầu năm thứ hai Đại học Monash, học kỳ 1, 2024
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monashcollege.edu.au

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỦA SINH VIÊN 
TƯƠNG LAI (DU HỌC SINH)
Điện thoại: +61 3 9903 4788 
Email: study@monash.edu

NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN 
monashcollege.edu.au/apply

THEO DÕI MONASH COLLEGE TRÊN:
facebook.com/MonashCollegeAustralia
instagram.com/monashcollegeau/
youtube.com/MonashCollegeAu

Trường Monash College bảo lưu quyền thay đổi các thông 
tin, quy trình, các chi phí và quy định nêu trong tài liệu này 
nếu có yêu cầu phát sinh.

Thông tin trong tài liệu giới thiệu này chính xác tại thời điểm 
phát hành (Tháng 9/2021).  20-A45009.

CRICOS provider: Monash University 00008C
Monash College 01857J
  
Monash College Pty Ltd 
ACN 064 031 714

https://www.monashcollege.edu.au/
tel:+61399034788
mailto:study@monash.edu
http://monashcollege.edu.au/apply
http://facebook.com/MonashCollegeAustralia
https://www.instagram.com/monashcollegeau/
http://youtube.com/MonashCollegeAu

