
Đại Học Deakin theo đuổi mục tiêu được công nhận là Trường Đại 
Học tiến bộ nhất của Úc. Các văn bằng của chúng tôi được công nhận 
bởi các trường đại học trên khắp thế giới, cũng như bởi những hiệp 
hội chuyên nghiệp theo ngành nghề tương ứng của Úc.
Với những giá trị truyền thống xuất sắc trong công tác giảng dạy 
và nghiên cứu, Deakin đã xây dựng được một danh tiếng vững chắc 
bằng cách kết hợp thành công những giá trị này trên quan điểm tạo 
ra thách thức cho phương pháp giảng dạy truyền thống, hình thành 
những cách thức mới trong xây dựng và tổ chức khóa học. Trong 
những năm gần đây, phong cách giảng dạy của Deakin đã được 
công nhận với nhiều giải thưởng, bao gồm một Giải Thưởng Giảng 
Dạy Xuất Sắc quốc gia và đồng thời giành được hai lần giải thưởng 
Trường Đại Học trong Năm có uy tín của Úc. Deakin là một Trường 
Đại Học Do Chính Phủ Úc Tài Trợ và là một thành viên của Hiệp Hội 
Các Trường Đại Học Úc và Hiệp Hội Các Trường Đại Học Liên Bang Úc.

TIỂU BANG VICTORIA, ÚC
Ôm chặt lấy điểm đầu mút của bờ biển phía đông nước Úc, Victoria 
có thể là tiểu bang nhỏ thứ hai của Úc, nhưng nơi đây có nhiều vùng 
miền địa phương và danh lam thắng cảnh đa dạng. Từ những bờ biển 
trải dài cho tới những công viên và rừng quốc gia với vô vàn động vật 
hoang dã, nhà máy rượu, hồ nước và ngọn núi, luôn có điều gì đó để 
ngắm nhìn và để làm ở Victoria này.

Ngoài vẻ đẹp của cảnh quan, Victoria còn được công nhận dẫn đầu 
thế giới trong nhiều lĩnh vực giáo dục và đào tạo, và đã có được danh 
tiếng nhờ cung cấp những cơ hội giáo dục chất lượng cao. Người dân 
Úc đánh giá cao sự đa dạng văn hóa và phong phú xã hội mà những 
du học sinh mang tới cho các Học Sở và cộng đồng của chúng tôi.

CÁC HỌC SỞ
Đại Học Deakin có bốn học sở tại Tiểu Bang Victoria - một tại 
Melbourne, hai tại Geelong và một tại Warrnambool.

Mỗi học sở có một nét đặc trưng riêng và tất cả đều có vị trí thuận lợi 
và dễ dàng tới được bằng phương tiện giao thông công cộng hoặc xe 
hơi, với bãi đỗ xe rộng rãi tại học sở.

KHÓA HỌC
Mỗi khóa học của Deakin đều tuân theo cùng một hệ thống tiêu 
chuẩn cao, bất kể địa điểm ở đâu. Một văn bằng Cử Nhân Khoa Học tại 
Burwood có giá trị tương đương với văn bằng Cử Nhân Khoa Học tại 
các học sở Warrnambool hoặc Geelong. Khác biệt duy nhất là sĩ số lớp 
học và các môn học tùy chọn được giảng dạy.

THÔNG TIN VỀ 
DEAKIN

Bên cạnh nhiều khóa học đổi mới và những dịch vụ vượt trội của 
mình, các Học Sở của Deakin còn có một môi trường sinh động trong 
đó sinh viên được hòa nhập và luôn cảm thấy thoải mái. Các Học Sở 
có một không khí nồng nhiệt, thân thiện, cộng đồng và cung cấp 
một môi trường học tập có nhiều hỗ trợ.
Bạn sẽ khám phá thấy nhiều dịch vụ hỗ trợ chuyên biệt cho các nhu 
cầu của sinh viên địa phương cũng như du học sinh. Nhiều câu lạc bộ 
và đoàn thể tạo ra vô vàn cơ hội để kết bạn và tham gia vào các hoạt 
động của trường đại học.
Bạn có muốn dừng bước và nghỉ ngơi không? Hãy tới một trong 
nhiều quán cà phê rải rác trong các học sở của chúng tôi, hoặc thậm 
chí là tới quán rượu và hộp đêm để dùng bữa, hoặc chỉ đơn giản là 
gặp gỡ bạn bè.

HỌC SỞ MELBOURNE TẠI BURWOOD
Học Sở Melbourne tại Burwood là học sở lớn nhất của Deakin với 
những không gian rộng mở đón sinh viên tới hòa nhập và học tập, có 
kiến trúc sáng tạo, những tòa nhà mới rộng rãi và nhiều địa điểm kết 
nối Internet không dây.

HỌC SỞ GEELONG TẠI WAURN PONDS
Học Sở Geelong tại Waurn Ponds có những khu vực cảnh quan trải dài 
và những cơ sở tiện ích thể thao rộng lớn. Là Học Sở lớn thứ hai của 
Trường Đại Học, nơi đây cũng có Trường Y Khoa của Deakin.

HỌC SỞ GEELONG WATERFRONT
Học Sở Geelong Waterfront là một tòa nhà lịch sử đã được tân trang 
toàn diện nằm ở khu thương mại trung tâm của Geelong, nhìn ra Vịnh 
Corio đầy màu sắc.

HỌC SỞ WARRNAMBOOL
Nằm hai bên bờ Sông Hopkins và gần với các bãi biển lướt sóng tầm 
cỡ thế giới, Học Sở Warrnambool của Deakin là một cộng đồng thân 
thiện, gắn bó nơi đem đến một mối quan hệ cá nhân và thân mật giữa 
các sinh viên và nhân viên.

Điện thoại: (+613) 9627 4877 
Gửi email cho chúng tôi tại: deakin-international@deakin.edu.au
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HỌC BỔNG
Những du học sinh đang học tập tại Deakin hội đủ điều kiện nộp đơn 
xin nhiều học bổng để hỗ trợ họ trong quá trình học tập. Các học 
bổng được trao dựa trên thành tích học tập xuất sắc, và dựa trên tiêu 
chí lựa chọn khác nhau được xác định bởi mỗi Khoa ví dụ như khóa 
học, Học Sở, quốc gia xuất xứ, ngành nghề và trọng tâm nghiên cứu. 
Các học bổng của Deakin dành cho du học sinh bao gồm các học 
bổng được trao thông qua Chương Trình Học Bổng Quốc Tế của Đại 
Học Deakin (Deakin University International Scholarship Program - 
DUISP), các học bổng được cung cấp liên kết với những đơn vị ngành 
nghề hàng đầu, và học bổng nghiên cứu quốc tế cho những sinh viên 
theo học văn bằng nghiên cứu.

CƠ SỞ ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CỦA ĐẠI HỌC DEAKIN
Cơ Sở Đào Tạo Tiếng Anh của Đại Học Deakin (Deakin University 
English Language Institute - DUELI) trang bị kiến thức cho những sinh 
viên có thể cần thêm hỗ trợ về tiếng Anh để nhập học vào các khóa 
học đại học tại Đại Học Deakin và những cơ sở giáo dục cao đẳng đại 
học khác tại Úc.

Với nhiều chương trình để lựa chọn, sinh viên sẽ có thể tìm thấy 
chương trình phù hợp nhất với nhu cầu của họ về học tập, chuyên 
môn hoặc thậm chí là phát triển cá nhân. Với vị trí thuận tiện trong 
Học Sở Melbourne, tại Học Sở Burwood và Học Sở Geelongtại Waurn 
Ponds, các sinh viên sẽ có thể học tập và tận hưởng tất cả những lợi 
ích và tiện nghi của một môi trường đại học.

CÁC DỊCH VỤ VÀ TIỆN NGHI CHO SINH VIÊN
Đại Học Deakin cung cấp những chương trình hỗ trợ sinh viên được 
xây dựng riêng biệt cho du học sinh - từ đưa đón tại sân bay, nhà ở và 
dịch vụ định hướng cho tới tư vấn học tập và các hoạt động xã hội. 
Các dịch vụ và tiện nghi bao gồm:

• Đón tiếp tại sân bay

• Chương trình định hướng quốc tế

• Tư Vấn Viên cho Du Học Sinh (ISA)

• Chương Trình Hỗ Trợ Đồng Cảnh

• Học Tập và Hỗ Trợ

• Tư Vấn và Hỗ Trợ Cá Nhân

• Hỗ Trợ Tài Chính Khẩn Cấp

• Trung Tâm Y Tế

• Các Dịch Vụ Tôn Giáo và phòng cầu nguyện

• Đồ Ăn và Thức Uống

KHOA NGHỆ THUẬT VÀ GIÁO DỤC
Các chương trình từ Khoa này về khoa học nhân văn, nghệ thuật 
trình diễn và sáng tạo, khoa học xã hội và giáo dục xuyên suốt 
những môn học thiết yếu để làm cho nước Úc trở thành một xã 
hội công bằng, giàu tính nhân văn và đổi mới.

CỬ NHÂN NGHỆ THUẬT SÁNG TẠO  
(NGHỆ THUẬT THỊ GIÁC)
Các sinh viên sẽ học một loạt kỹ xảo nghệ thuật thị giác và xây dựng 
một nền tảng kiến thức vững chắc về lý thuyết nghệ thuật đương đại 
bằng cách kết hợp lý thuyết tiên phong với thực hành chuyên môn 
tại studio có kết hợp các công nghệ kỹ thuật số. Sự kết hợp một chuỗi 
các quy trình cơ bản trong nghệ thuật thị giác và sư phạm có thể giúp 
sinh viên đủ điều kiện để giảng dạy nghệ thuật thị giác tại trường phổ 
thông và những cơ sở giáo dục khác.

CỬ NHÂN NGHỆ THUẬT (TRUYỀN THÔNG VÀ 
PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG)
Khóa học này được thiết kế cho sinh viên để tốt nghiệp với một văn 
bằng đa kỹ năng phù hợp cho ngành công nghiệp truyền thông và 
phương tiện truyền thông có nhịp độ nhanh và không ngừng biến đổi. 
Các sinh viên sẽ được trang bị những kỹ năng đa dạng và tổng hợp 
qua quá trình học tập kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, được giảng 
dạy trong những trường quay hiện đại được trang bị chuyên sâu.

CỬ NHÂN SƯ PHẠM (TIỂU HỌC)
Khóa học sư phạm tiểu học là một văn bằng chuyên môn, trong đó 
sinh viên tham gia vào một chương trình có kinh nghiệm chuyên môn 
cao.

THẠC SĨ SƯ PHẠM
Các khóa học Sư Phạm của Deakin có danh tiếng trên trường quốc tế 
nhờ cung cấp các chương trình phát triển chuyên môn chất lượng cao 
cho các giáo viên, cùng một cam kết mạnh mẽ về giáo dục từ xa và 
học tập linh động.

KHOA SỨC KHỎE, Y TẾ, ĐIỀU 
DƯỠNG VÀ KHOA HỌC HÀNH VI
Khoa chúng tôi gồm có năm trường là Khoa Học Thể Dục và 
Dinh Dưỡng, Sức Khỏe và Phát Triển Xã Hội; Y Khoa; Điều 
Dưỡng; và Tâm Lý.

CỬ NHÂN Y KHOA, CỬ NHÂN GIẢI PHẪU
Đây là một chương trình đại học bốn năm cho những sinh viên muốn 
đủ tiêu chuẩn trở thành một bác sĩ. Các sinh viên tốt nghiệp Trường Y 
Khoa Deakin sẽ được trang bị tốt để làm thực tập sinh tại những bệnh 
viện ở nông thôn hoặc thành phố. Họ sẽ được trang bị để tham gia 
những chương trình đào tạo trong nhiều lĩnh vực y khoa khác nhau, 
bao gồm đa khoa, giải phẫu, bệnh học, cấp cứu, sản khoa, phụ khoa, 
nhi khoa, gây mê, lão khoa, X-quang, sức khỏe nghề nghiệp và phục 
hồi và nhiều chuyên khoa khác.

CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG
Cử Nhân Điều Dưỡng của Deakin là một trong những khóa học tốt 
nhất tại Úc, với những sinh viên tốt nghiệp được đánh giá cao về 
nghiệp vụ và khả năng chăm sóc bệnh nhân. Trong những năm gần 
đây, 100 phần trăm sinh viên tốt nghiệp ngành điều dưỡng của Deakin 
đã tìm được việc làm trong vòng ba tháng sau khi tốt nghiệp.

CỬ NHÂN KHOA HỌC SỨC KHỎE
Khóa học khoa học sức khỏe dành cho những sinh viên mong muốn 
học tập về nhiều vấn đề sức khỏe. Cấu trúc linh hoạt của khóa học cho 
phép sinh viên được thâm nhập nhiều lĩnh vực khoa học sức khỏe, 
hoặc tập trung vào hai lĩnh vực chuyên hành cụ thể.

THẠC SĨ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Văn bằng Thạc Sĩ Sức Khỏe Cộng Đồng đa năng của Deakin đem tới 
cho sinh viên tốt nghiệp kiến thức sâu rộng về sức khỏe công chúng. 
Sinh viên cũng có thể có cơ hội học tập và nghiên cứu sâu về chuyên 
môn sức khỏe cộng đồng. 

• Hội Sinh Viên Đại Học Deakin (DUSA)

• Các Câu Lạc Bộ và Đoàn Thể

• Hỗ Trợ Người Khuyết Tật

• Các Hiệu Sách

• Các Thư Viện

HỌC CHUYỂN TIẾP TỚI DEAKIN
Nếu bạn không thể đáp ứng những yêu cầu nhập học đối với một 
khóa học của Deakin, chúng tôi có thể có những chương trình chuyển 
tiếp thay thế cho bạn. Những chương trình chuyển tiếp này cũng có 
thể cho phép bạn được ưu tiên rút ngắn thời gian học (chuyển đổi 
tín chỉ)* tại Deakin, giảm thời gian cần thiết để hoàn tất khóa học tại 
Deakin của bạn. Những chương trình chuyển tiếp này bao gồm Viện 
Kinh Doanh và Công Nghệ Melbourne (MIBT)^, các cơ sở TAFE^, hoặc 
những cơ sở giáo dục hậu trung học khác.

Deakin cũng đã phê duyệt nhiều ưu tiên rút ngắn thời gian học cho 
quá trình học tập trước đây tại những cơ sở giáo dục bên ngoài nước 
Úc. Sinh viên đăng ký học tại Deakin có thể lựa chọn đánh giá quá 
trình học tập trước đó của họ để được rút ngắn thời gian học trong 
khóa học tại Deakin của họ.

* Hãy truy cập www.deakin.edu.au/courses/credit/search and www.
deakin.edu.au/future-students/international/apply-entry/advanced-
stand để biết thêm thông tin về ưu tiên rút ngắn thời gian học.

^  Truy cập www.mibt.vic.edu.au và www.deakin.edu.au/future-
students/international/pathways để biết thêm thông tin về các 
chương trình chuyển tiếp

DU HỌC
Chương Trình Du học và Trao Đổi Sinh Viên của Deakin đem tới cho 
du học sinh cơ hội độc nhất để tìm hiểu một nền văn hóa mới và trải 
nghiệm tất cả những gì nước Úc đem tới, đồng thời vẫn nhận được tín 
chỉ cho những văn bằng trong nước của họ.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập www.deakin.edu.au/future-
students/international/study-abroad/sa-at-deakin

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Gửi email cho chúng tôi tại deakin-international@deakin.edu.au 
Hỏi đáp trực tuyến tại www.deakin.internationalstudent.info 
Điện thoại (+613) 9627 4877

KHOA KINH DOANH VÀ LUẬT
Khoa Kinh Doanh và Luật đem tới các chương trình đại học, hậu 
đại học và phát triển quản trị được xây dựng để mở rộng những 
kỹ năng sáng tạo, phân tích, giao tiếp và kỹ thuật làm nền tảng 
cho sự nghiệp kinh doanh và thành công về chuyên môn.

CỬ NHÂN LUẬT
Cử Nhân Luật của Deakin là khóa học được thiết kế để tạo ra những 
luật sư thương mại hàng đầu. Khóa học này đem đến quá trình học tập 
chuyên sâu vào mỗi lĩnh vực chính của hoạt động pháp lý trong đó 
nhấn mạnh đặc biệt vào việc đào tạo kỹ năng pháp lý thực hành. Khóa 
học này cũng là một trong một vài khóa học tại Úc được tập trung cụ 
thể và chuyên biệt vào luật thương mại.

CỬ NHÂN QUẢN LÝ
Cử Nhân Quản Lý dành cho những người đặt mục tiêu làm việc trong 
vai trò quản lý. Khóa học này sẽ cho phép sinh viên thu được và làm 
chủ một kiến thức vững chắc về những nền tảng tri thức của nghiên 
cứu quản lý và những bộ phận chính trong đó.

CỬ NHÂN THƯƠNG MẠI
Một cấu trúc linh hoạt cho khóa học này cho phép sinh viên đi sâu vào 
các lĩnh vực khi họ phát triển xuyên suốt văn bằng, tăng cường tối đa 
những kỹ năng và cơ hội tìm việc làm. Cũng có một chương trình thực 
tập kinh doanh giá trị để đem lại kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh 
vực chuyên ngành.

THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (QUỐC TẾ)
Khóa học này được thiết kế đặc biệt nhằm đem lại cho những sinh 
viên năng động cơ hội để thu thập được kinh nghiệm ngành nghề 
trong một văn bằng MBA tầm cỡ thế giới. Khóa học cũng có tùy chọn 
dự án nghiên cứu, có thể cho phép nghiên cứu về những vấn đề tổ 
chức cụ thể, và có thể cho phép sinh viên kết nối với một văn bằng 
cao hơn qua nghiên cứu. Trọng tâm được hướng vào những vấn đề 
liên quan tới quản trị kinh doanh quốc tế.

KHOA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Các trường Kiến Trúc và Xây Dựng; Kỹ Thuật Ứng Dụng;  
Công Nghệ Thông Tin; và Khoa Học Môi Trường và Cuộc  
Sống tạo nên khoa này.

CỬ NHÂN KHOA HỌC Y SINH
Cử Nhân Khoa Học Y Sinh là một chương trình vượt trội, phù hợp và 
mang tính thời sự. Văn bằng này theo sau một chương trình chuyển 
tiếp đa kỹ năng cho phép sinh viên học tập về những lĩnh vực họ lựa 
chọn từ cả khía cạnh khoa học và sức khỏe.

THẠC SĨ KỸ THUẬT ỨNG DỤNG
Khóa học này được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của ngành đối với 
những lao động có năng lực cao có thể bắt đầu làm việc ngay trong 
những dự án phức tạp. Trọng tâm được hướng vào kinh nghiệm thực 
hành và dự án nghiên cứu hoặc dự án ngành có giám sát, đem lại cho 
sinh viên những kỹ năng quản lý dự án cao cấp.

CỬ NHÂN THIẾT KẾ (KIẾN TRÚC)
Được xây dựng với nội dung tiên phong, kết quả nghiên cứu mới nhất 
và được thiết kế với tầm nhìn toàn cầu, văn bằng Cử Nhân Thiết Kế 
nhấn mạnh vào việc ứng dụng thực tế. Các sinh viên sẽ tìm tòi những 
ý tưởng kiến trúc, lịch sử, triết học, thiết kế, truyền thông cũng như 
khoa học và công nghệ xây dựng.

THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Thạc Sĩ Công Nghệ Thông Tin của Deakin mài giũa những kỹ năng 
công nghệ thông tin chuyên biệt bằng cách cung cấp kiến thức cập 
nhật về những phát triển mới nhất trong công nghệ máy tính, đồng 
thời còn giảng dạy về những nền tảng kỹ thuật và lý thuyết trong 
những chủ đề này.

Hãy xem tất cả những khóa học hiện có trên trang mạng của 
chúng tôi tại deakin.edu.au.

THÔNG TIN VỀ DEAKIN VÍ DỤ VỀ KHÓA HỌC Những	khóa	học	đổi	mới,	vị	trí	tuyệt	vời	và	hỗ	trợ	vượt	trội	chỉ	là	một	số	trong	những	lý	do	khiến	cho	văn	bằng	của	Deakin	là	một	lựa	chọn	đúng	đắn	cho	bạn.	Bốn	khoa	
của	Deakin	thực	sự	đem	tới	hàng	trăm	lựa	chọn	văn	bằng	với	vô	vàn	môn	học.	Dưới	đây	chỉ	là	một	ví	dụ.	Để	có	một	danh	sách	đầy	đủ,	cập	nhật,	hãy	xem	trang	mạng	của	
chúng	tôi	tại	www.deakin.edu.au.


