Chương
trình Dự bị
Thạc sĩ

utscollege.edu.au

Mục lục
Chào mừng đến UTS College
– Lộ trình dẫn lối đến Đại học
UTS
Tại sao bạn nên chọn Chương
trình Dự bị Thạc sĩ tại UTS
College?

3

4

Ở UTS có gì thú vị?

6

Câu chuyện thành công của
các cựu sinh viên quốc tế của
chúng tôi

8

Khám phá kỹ hơn về Chương
trình Dự bị Thạc sĩ

10

Học trực tuyến

13

Lộ trình đến Đại học UTS

14

Yêu cầu đầu vào và lệ phí

15

Nộp đơn ngay hôm nay

15

2

Chào mừng đến UTS College –
Lộ trình dẫn lối đến Đại học UTS
Chúc mừng bạn đã hoàn thành bước đầu tiên trong hành trình tới tấm bằng bằng
thạc sĩ tại UTS, trường đại học trẻ số một tại Úc.
Chúng tôi ở đây để giúp bạn. Cho dù bạn cần cải thiện tiếng Anh hay kỹ năng học
của mình, chúng tôi luôn theo sau bạn trên mọi nẻo đường; hỗ trợ bạn cơ hội liên
thông chương trình thạc sĩ tại UTS.
Tại UTS College, chúng tôi không chỉ dạy bạn các môn học mà còn tập trung vào
các kỹ năng sống giúp bạn thích nghi với công việc sau khi ra trường.

Hỗ trợ mọi lúc và bất cứ phương pháp nào phù hợp với bạn
Chúng tôi cung cấp miễn phí các dịch vụ hỗ trợ đa dạng cho tất cả sinh viên tại
UTS College để đảm bảo rằng bạn sẽ thành công. Bao gồm:
•
•
•
•

Hỗ trợ học tập toàn diện xuyên suốt chương trình
Hướng dẫn phụ đạo miễn phí trực tiếp một đối một hàng tuần
Các lớp kỹ năng giúp bạn chuẩn bị cho các bài kiểm tra và thi trong suốt
chương trình
Để giúp việc học trở nên dễ dàng hơn, đội ngũ cố vấn học tập luôn theo sát hỗ
trợ và đưa ra lời khuyên để việc học trở nên dễ dàng hơn.

Thêm vào đó, các lớp học quy mô nhỏ - không quá 20 học viên trong một buổi
hướng dẫn - điều này mang đến cho bạn trải nghiệm học tập được cá nhân hóa và
gần gũi hơn.
Chúng tôi cũng hỗ trợ bổ sung thông qua Studiosity, - là nền tảng trợ giúp học tập
và hỗ trợ trực tuyến trực tiếp trong các khóa học của chúng tôi. Bao gồm:
•
•

Phản hồi mọi lúc, mọi nơi - bạn có thể gửi bài viết của mình và nhận phản hồi
trong vòng 24 giờ.
Kết nối Trực tiếp - đường dây hỗ trợ trò chuyện trực tiếp để được trợ giúp về
tài liệu tham khảo, kỹ năng viết học thuật, toán học cơ bản và hỗ trợ học tập.

Chào mừng đến UTS College
Được biết đến như 1 bước đệm hỗ trợ bạn vào
chương trình Đại học UTS, chúng tôi giúp bạn phát
triển kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng để thành
công ở bậc Đại học và còn hơn thế nữa. Chương
trình chuyển tiếp lên Đại học UTS - Đại học Công
Nghệ Sydney đảm bảo việc học tập tại trường có
thể trang bị cho bạn bước tiếp theo vào Đại học
một cách dễ dàng nhất. Khi bạn bắt đầu cuộc hành
trình của mình với chúng tôi, chúng tôi luôn ở đó vì
bạn, giúp bạn thành công và phát triển.
Alex Murphy
Giám đốc điều hành
UTS College

Chúng tôi mong sớm được gặp bạn.
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Tại sao bạn nên chọn Chương trình
Dự bị Thạc sĩ tại UTS College?
Bạn được đảm bảo liên thông chương trình văn
bằng thạc sĩ của UTS
Chứng chỉ tốt nghiệp Dự bị Thạc sĩ của chúng tôi được thiết kế để
đảm bảo rằng bạn được chuyển tiếp suôn sẻ lên chương trình thạc
sĩ UTS tương ứng, với 24 điểm tín chỉ được miễn giảm ở bậc thạc sĩ
của bạn. Chúng tôi cung cấp Chương trình Dự bị Thạc sĩ trong ba lĩnh
vực chính - Kế toán và Tài chính, Truyền thông, CNTT và Kỹ thuật - và
trang bị cho bạn sự thành công cho chương trình Thạc sỹ tại UTS.

Bạn sẽ nhận được bằng cấp Đại học được
công nhận
Khi hoàn thành khóa học thành công, bạn không chỉ sẵn sàng chuyển
tiếp sang bậc thạc sĩ của UTS mà còn nhận được chứng chỉ Cao học
trong lĩnh vực mà mình đã chọn.

Bạn sẽ được cải thiện khả năng tiếng Anh và kỹ
năng đọc viết của mình
Để đánh giá thành tựu của bản thân trong suốt quá trình học, học viên
có thể đánh dấu việc phát triển bản thân về kỹ năng đọc, viết thông
qua việc đạt được huy hiệu số khi tham gia các bài học của mình.

Bạn sẽ đạt được triển vọng nghề nghiệp cao hơn
Sinh viên có trình độ sau đại học có thể được hưởng mức thu nhập
và mức độ thành công trên mức trung bình khi làm việc toàn thời gian.
Trong môi trường đầy sự hỗ trợ và lấy sinh viên làm trung tâm tại UTS
College, chúng tôi sẽ trang bị cho bạn để tận dụng tối đa các cơ hội tại
doanh nghiệp và tạo dựng mối quan hệ trong lĩnh vực bạn theo học tại
UTS.
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*Dựa trên việc hoàn thành thành công Chứng chỉ Cao học của bạn.

Tại sao bạn nên chọn Chương trình
Dự bị Thạc sĩ tại UTS College?
Sự hỗ trợ sẵn có của chúng tôi đảm bảo thành
công của bạn
Tại UTS College, bạn sẽ phát triển các kỹ năng học thuật và tiếng Anh
cần thiết để phát triển trong môi trường ở bậc Thạc sỹ. Mô hình học
kết hợp trực tuyến và lớp học trực tiếp giúp tăng tính tương tác và tạo
sự hiệu quả cho học viên trong quá trình tự học thông qua làm việc
nhóm và cộng tác, chúng tôi sẽ nuôi dưỡng và hỗ trợ bạn để đạt được
các mục tiêu cho chương trình Cao học và trang bị cho bạn phát triển
và thích ứng với những thách thức của tương lai.

Bạn sẽ yêu thích mô hình học tập của UTS
Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và với mong
muốn cải thiện chất lượng sống của học viên thông qua con đường
học vấn, các khóa học của chúng tôi được thiết kế để giúp học viên dễ
dàng theo đuổi con đường học vấn cho bậc Thạc sỹ của mình tại UTS.
Không chỉ là chất lượng giảng dạy, đội ngũ giảng viên còn có bề dạy
kinh nghiệm về chuyên ngành hỗ trợ định hướng cho sinh viên trong
suốt quá trình theo học tại đây.
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Ở UTS có gì
thú vị?
Chúng tôi là trường Đại học trẻ số một tại Úc.
Vào năm 2021, chúng tôi được xếp vị trí đầu tiên tại Úc và thứ 11 trên toàn cầu trong Bảng
xếp hạng thế giới QS Top 50 dưới 50 năm tuổi. Chúng tôi cũng được xếp hạng 5 sao trong
Bảng xếp hạng các trường đại học QS Stars quốc tế 2018-2021 và đồng hạng 143 trên thế
giới trong Times Higher Education 2022 Bảng xếp hạng Đại học Thế giới. Cách tiếp cận
của chúng tôi đối với giáo dục là đón đầu xu hướng và tập trung vào việc mang lại kết quả
thành công cho sinh viên tốt nghiệp tại trường bất kể phương thức học tập là trong khuôn
viên trường hay học trực tuyến.

Chúng tôi cam kết hỗ trợ nghề nghiệp trong thời gian dài sau
khi bạn tốt nghiệp
Dịch vụ Hỗ trợ nghề nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn nghề nghiệp miễn phí, đánh giá sơ
yếu lý lịch và hội thảo việc làm, tất cả đều được thiết kế để nâng cao khả năng tuyển
dụng của bạn. Bạn cũng sẽ có quyền truy cập vào bảng việc làm của sinh viên, hội chợ
nghề nghiệp trong ngành và mạng lưới cựu sinh viên quốc tế.

Chúng tôi hỗ trợ việc tạo dựng mối quan trong ngành và kinh
nghiệm lãnh đạo
Áp dụng công nghệ đổi mới toàn cầu sáng tạo trong giáo dục, chúng tôi hiểu được nhu
cầu của doanh nghiệp và đào tạo thực tiễn dựa trên các yếu tố đó. Được đánh giá cao
trong hơn thập kỷ qua về việc cung ứng sinh viên chất lượng đón đầu xu hướng trong
doanh nghiệp bởi chính phủ bang NSW.
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Ở UTS có gì
thú vị?
Chúng tôi luôn dành sự ưu tiên hàng đầu cho sinh viên
của mình
Tại UTS, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ bạn để đạt được sự thành công bằng cách cung cấp:
•
Hỗ trợ tiếng Anh và học tập
•
Tư vấn và phát triển nghề nghiệp
•
Dịch vụ y tế và tư vấn bảo mật
•
Câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ xã hội và các cơ sở trang thiết bị
•
Mạng lưới Đôi bạn cùng tiến
•
Hỗ trợ nhà ở và khó khăn tài chính.
•
Quyền truy cập kho dữ liệu số, và thư viện đẳng cấp thế giới.

Định hướng giáo dục của chúng tôi là thực hành
Chúng tôi cam kết việc học dựa trên thực hành bao gồm các dự án, hợp tác và các
nghiên cứu dựa trên thực tế. Cách tiếp cận dựa trên thực hành của chúng tôi là
chìa khóa mang lại cho bạn những kỹ năng cần thiết để gây ấn tượng với nhà tuyển
dụng trong tương lai. Nội dung chương trình giảng dạy của chúng tôi được phát
triển với sự cộng tác của các đối tác trong ngành, và tất cả các khoa của UTS đều
được dẫn dắt bởi các ban cố vấn trong ngành.

Andrew Parfitt
Quyền Hiệu trưởng,
UTS

Với mong muốn trở thành một trường đại học công
nghệ hàng đầu được công nhận là mang lại tác
động toàn cầu. UTS được đánh giá bởi sự thành
công của sinh viên, nhân viên và đối tác của mình,
đồng thời cam kết nghiên cứu, đổi mới và phổ biến
kiến thức về giá trị cộng đồng.
Không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu và hỗ trợ
doanh nghiệp, chúng tôi còn cam kết đem lại sự hỗ
trợ cho các sinh viên thông qua việc đào tạo để họ
có thể tự tin trong sự nghiệp, cuộc sống bằng việc
chuẩn bị 1 nền tảng vững chắc trước khi tham gia
vào đội ngũ lao động.
Chúng tôi mong được chào đón bạn đến với
UTS College và UTS.
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Câu chuyện thành công của các cựu
sinh viên quốc tế của chúng tôi
“Năm 2006, tôi được truyền cảm hứng từ một brochure do một giáo
sư của UTS đến thăm Campuchia trao cho tôi và tôi lập tức lên kế
hoạch cải thiện trình độ tiếng Anh của mình. Tôi đã mất gần 5 năm
để biến ước mơ của mình thành hiện thực, nhưng vào năm 2011,
tôi đã được cấp Học bổng Australia Awards để theo học ngành
Thạc sĩ Nghệ thuật Quản lý Truyền thông tại UTS. Đây hẳn là trải
nghiệm bổ ích nhất trong cuộc đời tôi.

Sophearith Keo
Sinh viên tốt nghiệp năm
2015 ngành Thạc sĩ Nghệ
thuật Quản lý Truyền thông
của UTS

“Nước Úc có một hệ thống giáo dục xuất sắc và bằng cấp của UTS
được công nhận rất tốt, đặc biệt là trong lĩnh vực phương tiện kỹ
thuật số và truyền thông. Tôi đã gặt hái được nhiều kinh nghiệm
thực tế trong ngành, và vì sống tại trung tâm Sydney, tôi có thể
thuận tiện sử dụng phương tiện giao thông và nếm thử những món
ăn tuyệt vời.
“Khoảng thời gian tôi học tại UTS thật sự rất đặc biệt. Các giáo viên
rất dễ gần và đầy thiện cảm. Họ khiến tôi cảm thấy thoải mái và cho
tôi thời gian để thích nghi với môi trường giáo dục mới. Học kỳ đầu
tiên thường là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với một sinh viên
quốc tế, nhưng các giáo sư tại UTS đã hỗ trợ và giúp tôi tự tin hơn,
điều này đã góp phần tạo nên thành công trong sự nghiệp của tôi
ngày hôm nay.
“Hiện tại tôi đang giảng dạy bán thời gian môn Truyền thông và
Quan điểm công chúng cho sinh viên ngành Thạc sĩ Quản trị Kinh
doanh tại Đại học Quốc gia về Quản trị. Tôi cũng là Điều phối viên
Gắn kết Cựu sinh viên tại Australia Awards Cambodia. Bằng cấp
tại Úc đã thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp của tôi. Tôi hiểu được
việc học đại học tại Úc và khóa học tại UTS đã giúp tôi phát triển
khả năng suy nghĩ toàn cầu và giúp đỡ địa phương.
“Tấm bằng thạc sĩ đã mở rộng thế giới quan của tôi và trang bị
để tôi làm việc trong một môi trường đa quốc gia và đa dạng. Tôi
đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và kiến thức quý giá từ các
bạn học của mình, những người đã từng là học viên truyền thông
chuyên nghiệp trong các tập đoàn và tổ chức chính phủ.
Kể từ khi hoàn thành bằng cấp của mình, tôi đã đưa ra nhiều
chiến lược truyền thông toàn diện cho các cơ quan chính phủ, cơ
quan Liên hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ quốc tế khác ở
Campuchia, và tôi thấy ngày càng tự tin vào khả năng của mình
nhờ vào trình độ chuyên môn của bản thân.
“Thách thức lớn nhất của tôi với tấm bằng truyền thông là khả năng
tiếng Anh của mình. Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của tôi, và tôi rất
biết ơn sự hỗ trợ không thể nào quên từ chương trình UTS HELP
và sự hỗ trợ tuyệt vời của Văn phòng Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế.
“Tấm bằng này là một trải nghiệm thay đổi cuộc đời và tôi khuyến
khích sinh viên quốc tế tìm đến UTS, tiêu chuẩn giảng dạy cao và
các giáo sư có trình độ của ngôi trường. Tôi không chỉ lấy được
bằng cấp và công việc tốt mà còn là cơ hội đáng kinh ngạc để thăng
tiến sự nghiệp và trải nghiệm cuộc sống trong một môi trường toàn
cầu, đa văn hóa.”
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Câu chuyện thành công của các cựu
sinh viên quốc tế của chúng tôi
“Thạc sĩ Quản lý Kỹ thuật của UTS là tấm bằng thạc sĩ thứ hai
của tôi. Là một sinh viên có nền tảng kỹ thuật, ngành Thạc sĩ
Quản lý Kỹ thuật thực sự phù hợp với tôi. Tôi cũng tin rằng đó là
bàn đạp tốt để lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và cho phép
sinh viên tốt nghiệp ngành phi kinh doanh được trải nghiệm một
khóa học kinh doanh chuyên nghiệp.

Louis S. Y. Kwan
Sinh viên tốt nghiệp năm
2015 ngành Thạc sĩ Quản lý
Kỹ thuật của UTS

“Tôi hiện là Chuyên gia tư vấn môi trường cấp cao cho một công
ty tư nhân ở Hồng Kông, phụ trách các dự án ‘được chỉ định’,
bao gồm xử lý nước thải, tái chế nước xám và thiết kế tái chế/xử
lý chất thải rắn và các dự án ‘chung’ như Chứng nhận Công trình
Xanh.
“Chuyên ngành Thạc sĩ Quản lý Kỹ thuật tại UTS đã cho phép tôi
tìm hiểu tất cả các khía cạnh của việc quản lý dự án; không chỉ
về mặt kỹ thuật, mà còn về an toàn, môi trường, tài chính, rủi ro,
phân tích kinh tế, v.v. Ngoài ra, nó đã dạy tôi các kỹ năng như
lãnh đạo, ra quyết định và hơn thế nữa. Tôi tin rằng bằng cấp
sau đại học của tôi sẽ cải thiện khả năng cạnh tranh của tôi trên
thị trường việc làm, và đã rèn giũa tư duy chuyên sâu và các kỹ
năng toàn diện của tôi.”

“Tình yêu của tôi dành cho các công ty khởi nghiệp bắt nguồn từ
Úc. Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình khi làm việc cho một công ty
mới khởi nghiệp tại Sydney với tư cách là một trong những nhân
viên đầu tiên của họ. Trong vòng 2,5 năm, tôi trở thành Giám
đốc Sản xuất, Châu Á Thái Bình Dương. Giữ nhiều vai trò khác
nhau dưới sự lãnh đạo của các nhà sáng lập người Úc đã giúp tôi
khám phá ra khả năng và sở thích của mình trong việc xây dựng
công ty. Điều này đã khởi nguồn cho tôi thành lập công ty riêng
của mình, SpaceBasic Inc.
Madhavi Shankar
sinh viên tốt nghiệp năm 2014
ngành Thạc sĩ Quản lý Môi
trường và Thạc sĩ Quản trị
Kinh doanh, Quản lý Công
nghệ của UTS

“Các khóa học của UTS là sự kết hợp tuyệt vời giữa giao tiếp,
kinh nghiệm thực tế và lý thuyết. Sinh viên được trải nghiệm
thực tế, kết hợp với việc học trên cơ sở lý thuyết. Hầu hết việc
học diễn ra bên ngoài lớp học, và tôi khuyên sinh viên nên tận
dụng các hội thảo và hoạt động giúp tăng cơ hội việc làm diễn ra
hầu như hàng tuần tại UTS. Quan trọng nhất, hãy tận hưởng trải
nghiệm là sinh viên quốc tế.
“Gặp gỡ những người từ các nền văn hóa và tầng lớp xã hội
khác nhau, chia sẻ kinh nghiệm và cộng tác với họ ở trường đại
học thực sự đã mở ra quan điểm của tôi về cuộc sống. Tình bạn
được vun đắp khi sống tại Sydney vẫn là một phần trong cuộc
sống của tôi ngày nay. Tôi tin rằng những trải nghiệm này đã giúp
tôi phát triển và trở thành như ngày hôm nay, cả về chuyên môn
và cá nhân.
“Kinh nghiệm phong phú khi cộng tác với nhiều nền văn hóa tại
UTS thực sự đã giúp tôi phát triển khả năng giao tiếp và kết nối
hiệu quả với các đồng nghiệp của mình. Là một doanh nhân, đây
là một đặc điểm quan trọng và thời gian học tập tại UTS đã giúp
tôi phát triển nó.”
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Khám phá kỹ hơn về
Chương trình Dự bị Thạc sĩ
Kế toán và Tài chính
Chứng chỉ Cao học ngành Kế toán và Tài chính của Đại học UTS sẽ mang đến cho bạn
sự tự tin, kiến thức và kỹ năng cần thiết để nâng cao trình độ chuyên môn của bạn lên
một tầm cao mới. Chứng chỉ này cung cấp cho bạn 24 điểm tín chỉ* đối với ngành Thạc
sĩ Kế toán Chuyên nghiệp (Mở rộng) hoặc ngành Thạc sĩ Tài chính (Mở rộng) tại Trường
Kinh doanh UTS.
Trong suốt một hoặc hai học kỳ ^, bạn sẽ:
•

nghiên cứu quản lý tài chính và học các kỹ năng cần thiết để đưa ra các quyết định
tài chính sáng suốt
kiểm tra các nguyên tắc kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô vì chúng liên quan đến quản lý
kinh doanh
phân tích báo cáo tài chính và cách áp dụng các khái niệm kế toán để lấy được thông
tin kinh doanh.

•
•

Ngoài ra, bạn sẽ có thêm các kỹ năng về ngôn ngữ tiếng Anh và giao tiếp tổ chức.

Chứng chỉ Cao học ngành Kế toán và Tài chính
Chương
trình

Các đợt
Chương trình chuẩn –
nhập học sinh viên có IELTS 6.0
(Mã CRICOS: 103556G)
2022

Chương trình cấp
tốc – sinh viên có
IELTS 6.5

Đích đến văn Đợt nhập
bằng tại UTS học

(Mã CRICOS: 103557F)

Chứng chỉ
Cao học
ngành Kế
toán và Tài
chính

Tháng 2
Tháng 6
Tháng 9

Học kỳ 1

Họ kỳ 2

Học kỳ 1

Tiếng Anh Nghiên cứu
Sau Đại học 1

Tiếng Anh Nghiên cứu
Sau Đại học 2

Quản lý Tài chính
(6 chỉ/kỳ)

Kế toán quyết định
quản lý (6 chỉ/kỳ)

Quản lý Tài chính
(6 chỉ/kỳ)

Kinh tế học quản lý
(6 chỉ/kỳ)

Kinh tế học quản lý
(6 chỉ/kỳ)

Thị trường vốn (6 chỉ/kỳ)

Kế toán quyết định
quản lý (6 chỉ/kỳ)
Thị trường vốn (6 chỉ/kỳ)
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Thạc sĩ Kế toán
Chuyên nghiệp
(Mở rộng)
Thạc sĩ Tài
chính (Mở rộng)
Thời hạn: 2
năm

*Dựa trên việc hoàn thành thành công chứng chỉ Cao học, với không quá 25 phần trăm được ghi nhận là không đạt (không bao gồm tiếng Anh).
^Tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh của bạn.

Tháng 3

Tháng 7

Khám phá kỹ hơn về
Chương trình Dự bị Thạc sĩ
Truyền thông
Chứng chỉ Cao học ngành Truyền thông tại UTS College là khởi đầu sự nghiệp của bạn
trong lĩnh vực phương tiện kỹ thuật số và truyền thông.
Trong suốt một hoặc hai học kỳ *, bạn sẽ:
•
•
•
•

tìm hiểu các khái niệm cơ bản về truyền thông đương đại và chiến lược truyền thông
thực hành
nhận diện tầm quan trọng của các sắc thái văn hóa trong đàm phán
kiểm tra các khuôn khổ pháp lý và quy định chi phối quyền tự do ngôn luận và giao
tiếp công cộng
áp dụng kỹ năng giải quyết vấn đề 'tư duy thiết kế' vào các lĩnh vực mà các chuyên
gia truyền thông quan tâm.

Sau khi hoàn thành chương trình, bạn sẽ được nhận chứng chỉ Cao học và đạt được 24
điểm tín chỉ ^ để liên thông lên chương trình Thạc sĩ Truyền thông Chiến lược (Mở rộng)
hoặc Thạc sĩ Thực hành và Công nghiệp Truyền thông (Mở rộng) trong Trường Truyền
thông , Khoa Nghệ thuật và Khoa học Xã hội tại UTS.
Ở đó, bạn sẽ được nâng cao kiến thức chuyên ngành, kinh nghiệm thực tế và các kỹ
năng cần thiết để xây dựng sự nghiệp toàn cầu trong lĩnh vực phương tiện kỹ thuật số và
truyền thông.

Chứng chỉ Cao học ngành Truyền thông
Chương
trình

Chứng
chỉ Cao
học ngành
Truyền thông

Các đợt
nhập
học năm
2022
Tháng 2
Tháng 6
Tháng 9

Chương trình chuẩn –
sinh viên có IELTS 6.0
(Mã CRICOS: 103558E)

Chương trình cấp
tốc – sinh viên có
IELTS 6.5

Đích đến văn Đợt nhập
bằng tại UTS học

(Mã CRICOS: 103559D)

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Học kỳ 1

Tiếng Anh Nghiên cứu
Sau Đại học 1

Tiếng Anh Nghiên cứu
Sau Đại học 2

Luật và Trách nhiệm
Truyền thông (8 chỉ/kỳ)

Khám phá giao tiếp của
con người: Lý thuyết &
Thực hành (8 chỉ/kỳ)

Tư duy thiết kế cho các
nghiệp vụ truyền thông
(8 chỉ/kỳ)

Khám phá giao tiếp của
con người: Lý thuyết &
Thực hành (8 chỉ/kỳ)

Luật và Trách nhiệm
Truyền thông (8 chỉ/kỳ)

Tư duy thiết kế cho các
nghiệp vụ truyền thông
(8 chỉ/kỳ)

*Tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh của bạn.
^Dựa trên việc đậu tất cả các môn học của chứng chỉ Cao học

Thạc sĩ Truyền
thông Chiến
lược (Mở rộng)

Tháng 3
Tháng 7

Thạc sĩ Thực
hành và Công
nghiệp Truyền
thông (Mở rộng)
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Khám phá kỹ hơn về
Chương trình Dự bị Thạc sĩ
Công nghệ Thông tin và Kỹ thuật
Chứng chỉ Cao học ngành Thực hành Công nghệ của UTS College là hướng đi đúng cho
sự nghiệp trong lĩnh vực CNTT hoặc Kỹ thuật.
Trong suốt một hoặc hai học kỳ *, bạn sẽ:
•
•

học cách quản lý việc phát triển và triển khai các giải pháp và hệ thống công nghệ
xây dựng báo cáo nghiên cứu dựa trên đánh giá tài liệu thể hiện sự tổng hợp thông
tin, tư duy phản biện và lập luận logic về quan điểm của bạn
làm việc với những thách thức thiết kế trong thế giới thực bằng cách sử dụng khuôn
khổ tư duy thiết kế
hiểu và đánh giá cao các tiêu chuẩn nghề nghiệp và hành vi đạo đức trong ngành
công nghệ thông tin.

•
•

Bạn cũng sẽ phát triển một đề xuất dự án toàn ngành, hoàn thiện các kỹ năng tiếng Anh
và học thuật của mình, đồng thời đạt được những quan điểm mới trong ngành. Khi hoàn
thành chương trình, bạn sẽ đạt được đầu vào và 24 điểm tín chỉ^ đối với:
•

một bằng Thạc sĩ Công nghệ Thông tin (Mở rộng) hoặc Thạc sĩ Công nghệ Thông tin,
hoặc
một bằng Thạc sĩ Kỹ thuật, Thạc sĩ Kỹ thuật (Mở rộng), hoặc Thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên
nghiệp tại Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Thông tin của UTS.

•

Chứng chỉ Cao học ngành Thực hành Công nghệ
Chương
trình

Chứng chỉ
Cao học
ngành Thực
hành Công
nghệ

Các đợt
nhập
học năm
2022
Tháng 2
Tháng 6
Tháng 9

Chương trình chuẩn –
sinh viên có IELTS 6.0
(Mã CRICOS: 103560M)

Chương trình cấp
tốc – sinh viên có
IELTS 6.5

Đích đến văn Đợt nhập
bằng tại UTS học

(Mã CRICOS: 103561K)

Học kỳ 1

học kỳ 2

Học kỳ 1

Tiếng Anh Nghiên cứu
Sau Đại học 1

Tiếng Anh Nghiên cứu
Sau Đại học 2

Quản lý dự án (6 chỉ/kỳ)

Thạc sĩ Kỹ thuật

Tháng 3

Quản lý dự án (6 chỉ/kỳ)

Nghiệp vụ Công nghệ và
Xã hội (6 chỉ/kỳ)

Chuẩn bị Nghiên cứu Kỹ
thuật (6 chỉ/kỳ)

Thạc sĩ Kỹ thuật
(Mở rộng)

Tháng 7

Chuẩn bị Nghiên cứu Kỹ
thuật (6 chỉ/kỳ)

Project Studio (6 chỉ/kỳ)

Nghiệp vụ Công nghệ và
Xã hội (6 chỉ/kỳ)
Project Studio (6 chỉ/kỳ)

Thạc sĩ Kỹ thuật
Chuyên nghiệp
Thạc sĩ Công
nghệ Thông tin
(Mở rộng)
Thạc sĩ Công
nghệ Thông tin

12

*Dựa trên việc hoàn thành chứng chỉ Cao học với không quá 25 phần trăm được ghi nhận là không đạt. Ngành Thạc sĩ Khoa học Dữ liệu yêu cầu điểm trung bình 4.0 trên 7.00
và không quá 25% được ghi nhận không đạt. (không bao gồm tiếng Anh)
**Tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh của bạn.

Học trực
tuyến
Tại sao lại trực tuyến?
Tại UTS College, mô hình học tập kết hợp của chúng tôi phối hợp các lớp học
Trực tuyến Năng lượng cao với cơ hội học tập trực diện khi biên giới mở lại.
Trực tuyến cho phép bạn học ngay bây giờ và di chuyển đến trường sau này.
Bạn có thể tốt nghiệp từ một trong các chương trình của chúng tôi ngay tại nhà,
theo dõi quá trình học tập của mình và sẵn sàng theo học tại UTS khi các hạn
chế đi lại được dỡ bỏ.
Chúng tôi đã thay đổi cách mà chúng tôi thực hiện các khóa học của mình để
bạn vẫn có thể gặt hái được những thành quả của một nền giáo dục được đảm
bảo* tại UTS và tiến về phía trước với mục tiêu – và cuộc sống của bạn.

Lợi ích của việc học trực tuyến
Với Trực tuyến, bạn được học cùng một nội dung khóa học; bạn được giảng dạy
bởi những giáo viên có chất lượng tương tự ở Sydney và bạn được hỗ trợ giống
như mọi sinh viên trong khuôn viên trường.
Các lớp học trực tuyến của chúng tôi thì:
•
•
•
•

nhỏ, mang tính cá nhân và được tổ chức trong thời gian thực, với giáo viên
thực và lớp học trực tiếp
tương tác cao và được cung cấp trải nghiệm học tập hấp dẫn
được tiến hành trong môi trường lớp học với các sinh viên khác
được giảng dạy bởi các giáo viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, họ chú
ý đến từng cá nhân trong lớp học và phản hồi ngay lập tức, mang tính xây
dựng.

Bạn cũng có thể khám phá nội dung sẵn có, nội dung tự hướng dẫn trong khung
thời gian và theo tốc độ của riêng bạn.time, and at your own pace.

Trực tuyến là công nghệ khả thi
Các lớp học trực tuyến được hỗ trợ bởi công nghệ giáo dục hàng đầu thế giới.
Chúng tôi cung cấp sự kết hợp giữa phần mềm học tập trực quan và các công
cụ liên lạc và cộng tác trực tuyến để giúp bạn đơn giản hóa, dễ tiếp cận và dễ
dàng tham gia các lớp học của chúng tôi cũng như làm việc với giáo viên và bạn
học của mình.
Điều này có nghĩa là bạn có thể cùng hưởng một nền giáo dục chất lượng cao
và sự hỗ trợ chu đáo mà Cao Đẳng UTS nổi tiếng là được tiếp sức và nâng cao
bởi công nghệ mới nhất.

Sẵn sàng cho tương lai với Trực tuyến
Học trực tuyến tại UTS College là cơ hội để nắm vững các kỹ năng kỹ thuật số
quan trọng và phát triển sự tự tin như một người tự học - đó là những kỹ năng
sẽ hỗ trợ bạn trong suốt quá trình học đại học và tại nơi làm việc trong tương lai.
Dù là cộng tác với ai khác hay làm việc độc lập, bạn đều có cơ hội kết nối với
giáo viên và nhận hỗ trợ trong việc học bằng tiếp cận ảo. Bạn sẽ được phát triển
các kỹ năng để sẵn sàng trong tương lai trong bối cảnh một thế giới mà học tập
và làm việc luôn thay đổi với nhiều cơ hội tham gia vào các hoạt động xã hội
trực tuyến sống động.
*Dựa trên việc hoàn thành thành công Chứng chỉ Cao học của bạn.
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Lộ trình liên thông chương
trình Đại học UTS
Chúng tôi có hai lộ trình dẫn đến tấm bằng thạc sĩ tại UTS.
Lộ trình 1 là chương trình cấp tốc kéo dài bốn tháng trong một học kỳ
dành cho sinh viên có chứng chỉ IELTS 6.5 với 6.0 kỹ năng viết.
Lộ trình 2 là chương trình tiêu chuẩn kéo dài tám tháng trong hai học
kỳ, bao gồm hai môn học bằng tiếng Anh dành cho sinh viên có IELTS
từ 6.0 với 6.0 kỹ năng viết.

Lộ trình

01

Lộ trình

02
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Chương trình cấp
tốc Dự bị Thạc sĩ
UTS College
4 tháng

Bằng thạc sĩ của
UTS năm thứ nhất

Bằng thạc sĩ của
UTS năm thứ hai

Học kỳ 2

Học kỳ 1

Chương trình tiêu chuẩn Dự bị
Thạc sĩ UTS College

Bằng thạc sĩ của
UTS năm thứ nhất

8 tháng

Học kỳ 2

Học kỳ 1

+

Học kỳ 2

Bằng thạc sĩ của
UTS năm thứ hai

Yêu cầu đầu vào
và lệ phí
Chương trình Dự bị Thạc sĩ

Chương trình cấp tốc

Chương trình chuẩn

Thời lượng chương trình

1 học kỳ – bốn tháng

2 học kỳ – tám tháng

Ngày nhập học năm 2022

Tháng 2, 2022
Tháng 6, 2022
Tháng 9, 2022

Tháng 2, 2022
Tháng 6, 2022
Tháng 9, 2022

Yêu cầu tiếng anh đầu vào

Tổng IELTS 6.5, kỹ năng viết 6.0
TOEFL-iBT 79-93 với 21 điểm kỹ năng viết

Tổng IELTS 6.0, kỹ năng viết 6.0
TOEFL-iBT 72 với 21 điểm kỹ năng viết

Chi phí

Truyền thông – A$18,000

Truyền Thông – A$23,500

Kế toán & Tài chính – A$21,375

Kế toán & Tài chính – A$23,500

Thực hành Công nghệ – A$22,000

Thực hành Công nghệ – A$23,500

Yêu cầu đầu vào học thuật

Hoàn thành bậc Đại học (cấp độ AQF 6) trở lên.

Học bổng
Vui lòng trao đổi với Công ty Tư vấn Du học của bạn để biết thêm thông tin về học bổng và cách
đăng ký.

Nộp đơn ngay hôm nay
Bây giờ bạn có thể nộp đơn cho Chương trình Dự bị Thạc sĩ tại UTS College bằng cách trao đổi với
một trong những Công ty Tư vấn Du học đại diện chúng tôi gần nơi bạn sống. Để biết thêm thông tin
hoặc để hỏi đáp, vui lòng truy cập trang web utscollege.edu.au/premasters.
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Liên hệ chúng tôi
Địa chỉ
Trung tâm Sinh viên UTS College
Tầng trệt, 187 Đường Thomas, Sydney NSW 2000 Australia
Điện thoại: +61 2 9218 8666 (bên ngoài nước Úc)
Điện thoại: 1800 896 994 (bên trong nước Úc)
Email: courses@insearch.edu.au

utscollege.edu.au
Follow us
UTSCollege

UTSCollege

UTS-College

UTSCollege

UTS-College

UTSCollege

utscollege.edu.au/blog

UTSCollege

Thông tin trong brochure này là chính xác tại thời điểm in. Mọi thay đổi trong mọi hoàn cảnh có thể ảnh hưởng đến
độ chính xác hoặc đơn vị tiền tệ của thông tin. Trường UTS College có quyền thay đổi bất kỳ vấn đề nào được mô tả
trong brochure này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.
Vui lòng truy cập utscollege.edu.au để biết thông tin mới nhất.
Nguồn trích dẫn hình ảnh:
Hình ảnh của Andy Roberts và K Photography

Insearch Limited (Cao Đẳng UTS) là một tổ chức được kiểm soát của Đại học Công nghệ Sydney (UTS), và là nhà cung cấp giáo dục đại học tư nhân đã đăng ký về các lộ
trình vào UTS. 471330611_1121

