SECURE YOUR ADVANTAGE
IES FOUNDATION YEAR
IES Foundation Year là chương trình cung cấp kiến thức chuẩn bị cho sinh
viên quốc tế nhập học năm đầu tiên của các khóa học tại UQ. Từ năm
1998 khi khóa học ra đời đến nay, hơn 5000 sinh viên đã được chuyển tiếp
lên học ở UQ sau khi hoàn tất khóa dự bị này.

ĐẢM BẢO CHỖ HỌC TẠI THE UNIVERSITY OF
QUEENSLAND
Các sinh viên đạt tiêu chuẩn quy định đều được đảm bảo chỗ học trong
năm đầu tiên của tất cả khóa học lấy bằng cử nhân tại UQ.

Là cơ sở giáo dục cung cấp chương trình chất lượng cao này, Học viện
Dịch vụ Giáo dục Quốc tế (International Education Services - IES) đón
nhận sinh viên từ hơn 40 quốc gia trên thế giới.

ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC

Sinh viên hoàn tất khóa dự bị này có thể theo học các khoa của trường
bao gồm Nghệ thuật, Khoa học, Kinh doanh, Kinh tế và Luật, Kỹ thuật, Kỹ
thuật Tin học, và Kiến trúc, Y tế, Tài nguyên Thiên nhiên, Nông nghiệp và
Khoa học Thú y và các ngành khoa học Xã hội và Cách c x .

•

Điều kiện về học lực: Đối với Standard Program, kết quả học tập tu
7.5 trở lên cho cảc học sinh học lớp 12 hoặc từ 7.5 trở lên đối với
học sinh lớp 11. Express Program sẽ đòi hỏi điểm số cao hơn nữa.

•

Yêu cầu tiếng Anh: IELTS 5.0 (tối thiểu cho Extended Program). Sinh
viên không đáp ứng đủ yêu cầu tiếng Anh có thể được sắp xếp vào
học các khóa tiếng Anh tại Australia.

THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND
The University of Queensland (UQ) được thành lập năm 1919, hiện là
một trong những trường đại học lớn nhất và uy tín nhất của Australia. UQ
luôn nằm ba trường đại học dẫn đầu về nghiên cứu tại Australia. UQ cũng
thuộc Top 50 các trường đại học hàng đầu thế giới theo bình chọn của tạp
chí THES (Times Higher Education Supplement). Danh tiếng của trường
tại Australia và trên toàn thế giới còn được khẳng định thông qua việc là
thành viên của Nhóm Tám Trường Đại học Uy tín của Australia (Group of
Eight) và tham gia Hiệp hội 21 Trường Đại học Toàn cầu (Universitas 21).
UQ có danh tiếng quốc tế về truyền thống giảng dạy xuất sắc, về thành
tựu nghiên cứu và về học bổng. Bằng cấp của trường được công nhận
trên toàn thế giới và sinh viên tốt nghiệp luôn có nhiều cơ hội việc làm.
UQ có hơn 50.000 sinh viên, 2500 nhà giáo và hơn 375 chương trình học
thuật được giảng dạy tại bồn cơ sở được công nhận là đẹp nhất và trang
bị tốt nhất tại Australia. Trường còn có một cộng đồng văn hóa đa dạng
với hơn 11.000 sinh viên quốc tế tới đây từ 134 quốc gia. UQ đã và đang
tạo nền móng cho hơn hàng ngàn sinh viên trở thành những nhà lãnh đạo
trong mọi ngành nghề và lĩnh vực của xã hội.

Điều kiện nhập học vào Chương trình Năm Dự bị dựa trên trình độ tiếng
Anh và học lực.

HỌC PHÍ
Extended Program:
CRICOS course code 088291A

AU$30,100

Standard Program:
CRICOS course code 088290B

AU$25,900

Express Program:
CRICOS course code 088291A

AU$22,800

Truy cập foundationyear.com để biết thêm thông tin về chương trình.
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ:
International Education Services
PO Box 989 Spring Hill, Queensland 4004 Australia
(61) 7 3832 7699
Email: info@fdn.uq.edu.au
or visit our website foundationyear.com
Like us on Facebook: facebook.com/FoundationYear

