
Các khóa học đổi mới, chú trọng đến nghề nghiệp, những lựa  
chọn học tập linh hoạt cùng địa điểm lý tưởng và sự hỗ trợ  
tuyệt vời mới chỉ là một vài trong các lý do tại sao theo học tại  
Đại học Deakin lại là một lựa chọn đúng đắn cho con quý vị. 
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ĐẠI HỌC KHÁC THẾ NÀO VỚI TRUNG HỌC?

Trường phổ Thông Trường TAFE Đại học

Số giờ trên lớp 30 25–35 8–25

Thời gian Thông thường là  
6 năm (VCE là 2 năm)

Từ 6 tháng đến 2 năm Từ 3–6 năm, tùy thuộc vào 
khóa học mà quí vị lựa chọn

Cơ cấu của lớp học 25 học sinh, một giáo 
viên cho mỗi môn học

Giờ học và các buổi thảo luận, từ 
12–20 sinh viên, một giáo viên  
cho mỗi môn học

Các giờ giảng, tối đa là  
700 người

Các giờ thảo luận 
với giáo viên trợ 
giảng và các giờ 
thực hành

Tùy theo khóa học Từ 15–30 người, một giáo viên 
chuyên đề (giáo viên trợ giảng) 
bổ sung cho các giờ giảng

Bằng cấp VCE hoặc VCAL hoặc IB Chứng chỉ bậc I, II, III, IV,  
Trung cấp, Cao đẳng Nghề

Bằng cử nhân (có thể học tiếp 
tới bằng cử nhân loại ưu, bằng 
thạc sĩ, tiến sĩ)

Giáo viên Giáo viên trung học Giáo viên, được đào tạo từ chuyên 
ngành, các nhà chuyên môn trong 
ngành

Giảng viên đại học, nhà nghiên 
cứu, các nhà chuyên môn 
trong ngành

LỢI ÍCH CỦA VIỆC CÓ MỘT VĂN BẰNG ĐẠI HỌC
Phẩm chất của sinh viên tốt nghiệp
Tất cả các chương trình của Deakin đều khuyến khích sinh viên phát triển các kỹ năng để sau này có thể dễ dàng 
chuyển sang lực lượng lao động. Đó là:

• kỹ năng phân tích phê phán, giải quyết vấn đề, và tư duy sáng tạo

• kỹ năng giao tiếp hiệu quả và thích hợp trong nhiều bối cảnh khác nhau

• kỹ năng phát triển, lập kế hoạch và quản lý công việc độc lập

• kỹ năng làm việc hiệu quả trong một tập thể.

Các hệ quả về nghề nghiệp
Các nhà tuyển dụng đều coi trọng kiến thức và kỹ năng đạt được tại bậc đại học, vì vậy một văn bằng đại học có thể 
mở ra nhiều cánh cửa. Đại học Deakin mở ra cổng trực tuyến Khóa học của Tôi Nghề nghiệp của Tôi (My Course My 
Career), trong đó có đầy đủ các thông tin nghề nghiệp và khóa học phù hợp. Khi lập kế hoạch nghề nghiệp, sinh viên 
cần nắm bắt được những xu hướng mới nhất đang diễn ra trong ngành nghề mà mình quan tâm. Cổng thông tin này là 
nhằm cung cấp cho sinh viên các ý tưởng mới về những gì nghề nghiệp của họ có thể đưa họ tới. 

Để biết thêm thông tin, xin mời truy cập vào trang deakin.edu.au/current-students/services/careers/
mycoursemycareer.

  THÔNG TIN DÀNH CHO PHỤ HUYNH VỀ 

CUỘC SỐNG SINH VIÊN

http://deakin.edu.au/current-students/services/careers/mycoursemycareer
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Xin lưu ý rằng Đại học Deakin thường xuyên sửa đổi, cập nhật và cải tiến các khóa học của mình.  
Một số môn học trong các chương trình có thể sẽ thay đổi. Mặc dù các thông tin trong tài liệu này là 
chính xác tới thời điểm tháng 6 năm 2012, nhưng Đại học Deakin bảo lưu quyền được thay thế,  
sửa đổi hoặc xóa bỏ bất kỳ thông tin nào.

CÁC LỘ TRÌNH DẪN TỚI ĐẠI HỌC DEAKIN
Có nhiều lộ trình khác nhau có thể đưa sinh viên đến với một văn bằng của Deakin và, sau khi sinh viên bắt đầu 
chương trình học tập của mình, Đại học Deakin luôn có nhiều cơ hội để sinh viên có thể theo đuổi. Ngoài ra còn có 
nhiều lộ trình khác nhau để sinh viên xem xét lựa chọn sau khi hoàn thành một khóa học hệ đại học, chẳng hạn như 
tham gia lực lượng lao động, theo đuổi một văn bằng sau đại học hay học tiếp để lấy bằng loại ưu. 

Các lộ trình dẫn đến một bằng cấp của Đại học Deakin bao gồm:

• Lớp 12  deakin.edu.au/future-students/year12/index.php 

• Trường TAFE  deakin.edu.au/future-students/tafe 

• Lực lượng lao động  deakin.edu.au/future-students/mature-age/index.php 

• MIBT  deakin.edu.au/study-at-deakin/study-options-and-pathways/pathways-to-deakin/mibt 

• Bằng Cao đẳng  deakin.edu.au/doorstep 

• Hoàn thành (các) học phần đơn lẻ.

Để biết thêm thông, hãy truy cập: deakin.edu.au/future-students/international/pathways.php.

CÁC HỌC SỞ CỦA DEAKIN
Địa điểm
Đại học Deakin có bốn học sở - một ở tại vùng ngoại ô miền đông của Melbourne, hai ở tại thành phố cảng của 
Geelong ngay phía nam của Melbourne, và một tại Warrnambool ở miền ven biển tây nam của Bang Victoria.  
Mỗi học sở đều mang nét đặc trưng riêng và là một sự hiện diện đầy ý nghĩa trong cộng đồng địa phương.

Để biết thêm thông tin về cách đi đến các học sở của Deakin, hãy tới trang mạng deakin.edu.au/visitors/ 
getting-to-campus.php.

Các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích tại Đại học Deakin
Có nhiều dịch vụ hỗ trợ cũng như các tiện ích khác nhau luôn sẵn có cho Sinh viên của Đại học Deakin Các sinh viên 
sắp theo học có thể tiếp cận thông tin về các dịch vụ và tiện ích sau:

• Sự hỗ trợ về học tập 

• Chỗ ở 

• Các dịch vụ và tiện ích ở từng học sở 

• Tư vấn và hỗ trợ về các vấn đề cá nhân 

• Dịch vụ việc làm và nghề nghiệp 

• Các Trung tâm Y tế của Deakin 

• Dịch vụ cho người có khuyết tật 

• Sự trợ giúp về tài chính 

• Dịch vụ công nghệ thông tin

• Thư viện 

• Sự dìu dắt, giúp đỡ của các sinh viên khóa trên 

• Các khóa học bên ngoài khu học sở 

• Tuần lễ Giới thiệu Hướng dẫn 

• Sự hỗ trợ cá nhân 

• Thể thao và giải trí 

• Hội sinh viên 

• Kỹ năng học tập 

• Đi lại Sáng suốt (TravelSmart) 

• Danh bạ các dịch vụ cho sinh viên Deakin 

• cố vấn cho Sinh viên Quốc tế 

Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập vào trang: deakin.edu.au/campus-life/services-and-facilities.

Đi lại 
Chương trình Đi lại Sáng suốt (Travelsmart) của Đại học Deakin cung cấp thông tin về các cách đi lại như dùng chung 
xe hơi, đi nhờ xe, đi lại giữa các học sở, đi bộ, đi lại bằng xe đạp và phương tiện công cộng, mang đến cho sinh viên 
nhiều lựa chọn đi lại. Để biết thêm thông tin về các cách khác nhau để đi đến các học sở của Deakin, hãy truy cập vào 
trang deakin.edu.au/travelsmart/index.php.

THÔNG TIN THÊM
Đia chỉ liên lạc
Thư điện tử  enquire@deakin.edu.au 
Điện thoại 1300 DEGREE (1300 334 733)

Để có thêm thông tin toàn diện, xin xem trang dành cho 
phụ huynh của Đại học Deakin, trong đó có tập Hướng 
dẫn về Trường dành cho các Phụ huynh (Parents’ Guide 
to University) (năm 2013), cuốn Lịch Chức năng dành cho 
phụ huynh học sinh Lớp 12 và nhiều tài liệu khác dành 
cho phụ huynh: deakin.edu.au/parents.
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