
Mang Kiến Thức đến 
với Cuộc Sống
Đại Học Tây Sydney (University of 
Western Sydney - UWS) là trường đại 
học hiện đại và không ngừng đổi mới 
với cam kết đem lại những khóa học phù 
hợp với xu thế phát triển nhanh chóng 
hiện nay của thế giới. Với số lượng sinh 
viên trên 40.000, trong đó có hơn 4.500 
sinh viên quốc tế, UWS là một trong 
những trường đại học lớn nhất nước Úc. 

Tại UWS, chúng tôi hướng đến sứ mệnh 
“Mang Kiến Thức đến với Cuộc Sống” 
thông qua phương pháp giảng dạy học đi 
đôi với hành. Các khóa học được giảng 
dạy bởi đội ngũ hơn 1.100 giảng viên 
vốn là những người đi đầu trong lĩnh vực 
nghiên cứu của họ và luôn làm việc miệt 
mài để chia sẻ kiến thức và niềm đam 
mê của họ với sinh viên của trường.

Học sở
www.uws.edu.au/campuses 
UWS là học viện gồm nhiều học 
sở với sáu học sở ở khắp vùng 
Greater Western Sydney.

 » Học sở Bankstown 
 » Học sở Nirimba (Blacktown)
 » Học sở Campbelltown 
 » Học sở Hawkesbury 
 » Học sở Parramatta 
 » Học sở Penrith

Mỗi học sở đều có bầu không khí đặc 
biệt riêng, tạo nên môi trường học tập 
trong lành và thân thiện. Luôn có phương 
tiện giao thông công cộng và những 
con đường lớn đi đến các học sở này. 

Chương Trình Học
www.uws.edu.au/handbook
UWS cung cấp chương trình Đại Học 
và Sau Đại Học trong nhiều lĩnh vực. 
Những khóa học tại UWS được chia ra 
giảng dạy tại 10 Phân Khoa của UWS là 
Nhân Văn và Truyền Thông, Khoa Học 
Xã Hội và Tâm Lý Học, Giáo Dục, Kinh 
Doanh, Luật, Y Sinh và Khoa Học Y Tế, 
Khoa Học Máy Tính, Kỹ Thuật và Toán 
Học, Điều Dưỡng, Y Khoa và Khoa Học.

Nghiên Cứu tại UWS
www.uws.edu.au/research
Trung tâm nghiên cứu của UWS là 
một trong những trung tâm đi đầu của 
trường, cung cấp những giải pháp bền 
vững cho các vấn đề thực tiễn của thế 
giới trong thế kỷ 21, và thể hiện ưu 
thế nghiên cứu chính của chúng tôi.

Yêu Cầu Học Lực Tuyển Sinh
www.uws.edu.au/
international/admissions
Tuyển sinh vào UWS có tính cạnh tranh 
rất cao và bạn phải đáp ứng các yêu 
cầu về trình độ học vấn và trình độ Anh 
Ngữ của trường. Tuy nhiên, nếu không 
đáp ứng đủ các điều kiện tuyển sinh của 
UWS, bạn vẫn có cơ hội chuẩn bị cho 
việc học đại học tại trường UWSCollege.

* Cần lưu ý rằng từng khóa học nhất 
định có thể có những yêu cầu bổ 
sung riêng về điều kiện nhập học.

Chương Trình Liên Thông 
lên Đại Học – UWSCollege
www.uwscollege.edu.au
UWSCollege là cơ sở giáo dục ưa 
chuộng của Đại Học UWS, chuyên cung 
cấp các khóa học Anh Ngữ, Chương 
Trình Dự Bị Đại Học và các khóa học cấp 
bằng Diploma để chuẩn bị cho sinh viên 
vào đại học. Sinh viên tại UWSCollege 
đã là một phần của cộng đồng UWS và 
có quyền được tiếp cận các hoạt động xã 
hội, giải trí, giáo dục đa dạng của trường.

Thông tin thêm
Email: internationalstudy@uws.edu.au
Website: www.uws.edu.au/international
Điện thoại: +61 2 9852 5499
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UWSCollege
Con Đường dẫn đến Thành Công
Tại UWSCollege, chúng tôi hoan 
nghênh những đóng góp của các sinh 
viên Quốc Tế cho đời sống xã hội, văn 
hóa và học thuật của UWSCollege. 
Sinh viên từ hơn 40 quốc gia đã chọn 
trường cao đẳng này để học Anh ngữ 
và học Chuyên ngành mỗi năm.

Học tập tại UWS College
www.uwscollege.edu.au/
courses/international 
UWSCollege có thể mang đến cho 
bạn con đường và cơ hội để chuẩn bị 
cho việc học đại học, đặc biệt là đối 
với những sinh viên không đáp ứng đủ 
những yêu cầu vào thẳng Đại học.

Chương trình Dự Bị Đại học mang đến 
cho sinh viên Quốc Tế cơ hội học tập 
tại UWSCollege trong hai hoặc ba học 
kỳ. Sinh viên có thể thay đổi chương 
trình học theo nhu cầu và tích lũy đủ số 
tín chỉ tại Đại học Tây Sydney (UWS).

Sinh viên còn được nhận bằng Diploma 
UWSCollege, nhờ đó sẽ bớt được một 
năm học trong chương trình đại học và có 
cơ hội kết thúc chương trình học sớm.

Các Khóa Anh Ngữ
www.uwscollege.edu.au/courses/
international/english_programs 
Chương Trình Anh Ngữ UWSCollege cung 
cấp đầy đủ những khóa học chính thức, 
trang bị cho sinh viên sự tự tin và kỹ năng 
giao tiếp cần có để thích ứng được với 
những thách thức của việc học đại học. 

Nhà trường là thành viên của Hội Anh 
Ngữ Úc (English Australia - EA) và Hệ 
Thống Trung Tâm Anh Ngữ Đại Học Úc 
(University English Centres Australia 
- UECA) với tất cả các chương trình 
Anh Ngữ đều được công nhận theo Hệ 
Thống Công Nhận Giảng Dạy Anh Ngữ 
Quốc Gia (National ELT Accreditation 
Scheme Limited - NEAS) tại Úc.

UWSCollege được Chính Phủ Úc chứng 
nhận (Mã Cơ Sở Cung Cấp CRICOS 
02851G) là cơ sở có giấy phép Giáo 
Dục Anh Ngữ cho sinh viên Quốc Tế. 
Vì vậy, bạn sẽ được đảm bảo bằng 
cấp Anh Ngữ tại UWSCollege được 
đánh giá cao tại Úc và quốc tế.

Hệ Thống Cơ Sở Tiện Ích
UWSCollege có nhiều tiện ích và dịch 
vụ dành cho sinh viên và hai học sở là 
Nirimba (Blacktown) và Westmead. Chúng 
tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cá 
nhân, học tập, nghề nghiệp, xã hội với một 
cộng đồng các nhân viên và sinh viên nói 
được nhiều thứ tiếng, thân ái và tương trợ. 

Là sinh viên UWSCollege, bạn được 
quyền sử dụng các tiện ích và dịch 
vụ của Đại Học Tây Sydney (UWS), 
kể cả việc sử dụng thư viện UWS.
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Thông tin thêm
Email: pathwaystouni@uwscollege.edu.au
Website: www.uwscollege.edu.au
Điện thoại: +61 2 9685 9785
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