Chào mừng bạn
đến với Đại Học Charles Sturt tại Úc

CSU được công nhận là một trong những Đại học Công lập lớn tại Úc.
Đại Học Charles Sturt (CSU) là trường đại học đa ngành của Úc và là cơ sở đào tạo từ xa hàng đầu. Uy tín của trường vươn ra tầm quốc tế qua
những khóa học tại trường và những chương trình đào tạo từ xa. CSU là một trong những trường đại học công lập là thành viên của Hiệp Hội Các
Trường Đại Học Liên Bang Úc.

400

35.000

khóa học cho khoảng
sinh viên
CSU cung cấp gần
học tập tại trường và theo học đào tạo từ xa trong các chuyên ngành:
• Khoa Học Rượu và Nông Nghiệp
• Y Tế Liên Ngành
• Khoa Học Thú Y và Động Vật
• Kinh Doanh
• Truyền Thông và Sáng Tạo
• Khoa Học Thể Dục Thể Thao
• Khoa Học Môi Trường
• Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn
• Công Nghệ Thông Tin, Máy Tính và Toán Học
• Thư Viện và Thông Tin
• Y Khoa
• Điều Dưỡng
• Quản Lý Khẩn Cấp, An Ninh và Trật Tự
• Tâm Lý Học
• Khoa Học
• Giảng Dạy và Giáo Dục
• Thần Học và Tôn Giáo
Muốn biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.csu.edu.au/coursess

Sinh viên tốt nghiệp được trang bị kiến thức thực
tiễn làm việc tốt
Phần lớn các văn bằng của CSU đều được công nhận bởi các tổ chức
liên quan trong ngành và của chính phủ. Những tổ chức này hợp tác
chặt chẽ với trường Đại Học để đảm bảo sinh viên tốt nghiệp của CSU
sẵn sàng làm việc ngay trong ngành. Trong nhiều linh vực, văn bằng của
CSU có uy tín đảm bảo về chất lượng cao. Nhờ vào khả năng thể hiện
trong thời gian thực tập nhiều sinh viên đã được mời làm việc ngay từ
trước lúc tốt nghiệp.

Đội ngũ giảng viên tâm huyết
CSU có uy tín trong việc cung cấp chất lượng giáo dục xuất sắc vượt trội
nhờ đội ngũ giảng viên nhiệt huyết. Giảng viên là những chuyên gia đầu
ngành trên toàn thế giới với kinh nghiệm thực tế trong ngành. Đội ngũ
giảng viên được hỗ trợ bởi chương trình đào tạo và những phương pháp
giảng dạy được nghiên cứu kỹ càng. Từ khi bắt đầu khóa học cho tới khi
tốt nghiệp CSU, sinh viên luôn được các giảng viên khích lệ và trợ giúp
với mong muốn đưa bạn đi tới thành công. Năm 2010, bốn giảng viên
của CSU đã được vinh danh cho Đóng Góp Nổi Bật vào Quá Trình Học
Tập của Sinh Viên bởi Hội Đồng Giảng Dạy và Học Tập Úc (Australian
Learning and Teaching Council - ALTC) trong các linh vực uy tín trong
ngành sân khấu/truyền thông, công bằng xã hội, thực hành chuyên môn
và radio thương mại.

Linh hoạt theo nhu cầu của học viên
Đáp lại nhu cầu của sinh viên, CSU cam kết cung cấp một môi trường
giảng dạy và học tập linh hoạt. Phần lớn các khóa học của CSU đều
được tổ chức với nhiều lựa chọn để phù hợp với từng sinh viên, trong đó
có lựa chọn học toàn thời gian tại trường trong một học xá tại Trung Tâm
Học Tập CSU ở Sydney hoặc Melbourne và học bán thời gian theo hình
thức đào tạo từ xa. CSU sẽ thảo luận với bạn để tìm ra lựa chọn thích
hợp nhất.

Nghiên cứu đóng vai trò then chốt

Học đi đôi với hành

CSU cam kết về hoạt động nghiên cứu vượt trội, xác định và
hỗ trợ những lĩnh vực và dự án giúp tiến hành tập huấn nghiên
cứu và nghiên cứu có nội dung tầm vóc quốc tế.
CSU được xếp hạng cao trên thế giới trong một số lĩnh vực
như quản lý và khoa học môi trường, hóa phân tích và những
hệ thống canh tác và chăn thả. Trường cũng đạt chuẩn thế giới
trong những lĩnh vực như sinh học cây trồng, hệ thống giáo
dục, sư phạm, du lịch, đạo đức ứng dụng và triết học.

Sinh viên CSU được sử dụng một loạt các hệ thống cơ sở vật chất học
tập, đảm bảo họ có thể phát triển những kỹ năng thực tế cần thiết để sẵn
sàng làm việc trong ngành. Hệ thống cơ sở vật chất tại trường của chúng
tôi có trạm radio theo tiêu chuẩn ngành, studio truyền hình, trung tâm
truyền thông, một phòng khám liên ngành, một phòng thí nghiệm sinh lý
học thể chất, một phòng khám thú ý, một nông trại rộng 640ha, nhà máy
sản xuất rượu vang thương mại, hệ thống thư viện và phòng máy tính nối
mạng. Khoảng 60% các khóa cử nhân của CSU đều có thời gian học tập
tại nơi làm việc thực tế.

New S ou t h W al e s
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Đại Học Charles Sturt nằm ở đâu?
Sinh viên quốc tế có thể học tập tại một trong các học sở của CSU trong
vùng NSW ở Albury-Wodonga, Bathurst, Orange hoặc Wagga Wagga
hay tại một học sở chuyên về thần học tại North Parramatta hoặc
Canberra, hay tại Trung Tâm Học Tập CSU nằm ở trung tâm thương mại
của Sydney hoặc Melbourne.

Mạng lưới quan hệ quốc tế của CSU
CSU có trên 60 quan hệ đối tác với hơn 25 quốc gia giúp hỗ trợ nghiên
cứu, tổ chức khóa học, trao đổi văn hóa, trao đổi sinh viên và giảng viên
cùng một loạt các hoạt động giáo dục đa dạng khác.

CSU đem lại những lựa chọn học tập sau cho
sinh viên quốc tế:
•
•
•

học tập tại CSU ở Úc (các học sở hoặc Trung Tâm Học Tập CSU)
học tập tại CSU từ quốc gia của bạn theo hình thức đào tạo từ xa
học một số khóa học lựa chọn của CSU tại những cơ sở giáo dục
được CSU ủy quyền ở Úc, Trung Quốc, Campuchia và Hồng Kông.

Khu học xá tại các vùng của CSU
Lợi ích khi học tập tại một học sở vùng của CSU:
• học xá CSU đều nằm ở những thành phố an toàn, thân thiện và đang
phát triển trong lục địa của bang New South Wales
• tiếp cận những điều tuyệt vời nhất của cuộc sống đô thị cùng lợi ích
của một phong cách sống đồng quê – không gian thoáng đãng, không
khí trong lành và một cuộc sống thư thái
• có thể ở trong ký túc xá tại trường
• hòa nhập vào những cộng đồng Úc nhỏ bé và thân thiện sẽ tăng cơ
hội cải thiện trình độ tiếng Anh và kỹ năng giao tiếp, kết bạn
•

lớp học với sĩ số nhỏ

• chi phí ăn ở hợp lý và gần với các thành phố chính của Úc.
Những vị trí độc đáo của các học xá CSU có thể dễ dàng tiếp cận đội ngũ
giảng dạy cùng hệ thống giảng dạy và học tập tuyệt vời đem lại một môi
trường hoàn hảo giúp bạn thành công trong học tập.

Học tập tại CSU từ nước ngoài là hình thức được thiết kế dành cho sinh
viên tham gia các khóa đào tạo tại một trường đại học nước ngoài. Mô
hình này thu hút được đông đảo sinh viên do họ có cơ hội được học tập
theo hệ thống giáo dục chuẩn đại học của Úc mà không phải theo học
toàn thời gian. Bạn có thể học tập tại một trong các học xá của chúng tôi
trong một hoặc hai giai đoạn và tiếp thu kinh nghiệm quốc tế bạn muốn
tại một môi trường học tập giàu tính tương tác và dễ tiếp cận. Bạn cũng
có thể học tín chỉ cho văn bằng của mình tại quốc gia của bạn.
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Albury-Wodonga CANBERRA

V i ct or i a
MELBOURNE

Tr u n g T â m H ọ c T ậ p C S U t ạ i S y d n e y v à
Melbourne
Trung tâm học tập của chúng tôi hoạt động theo hình thức liên kết với
Study Group Australia, là tổ chức đi đầu trên thế giới về giáo dục và đào
tạo quốc tế trên khắp năm châu lục. Đại học Charles Sturt cùng Study
Group cam kết cung cấp cho sinh viên những cơ hội giáo dục vượt trội.
Thông qua các trung tâm học tập, chúng tôi tổ chức các khóa học cử
nhân và sau đại học (hình thức giảng dạy) về Kế Toán, Kinh Doanh và
Công Nghệ Thông Tin. Những lợi ích bao gồm:
•
•
•
•
•
•
•
•

vị trí tuyệt vời trong trung tâm thành phố
sống trong một cộng đồng đa quốc gia (56 quốc tịch khác nhau)
môi trường năng động và được quan tâm chu đáo
đội ngũ giảng viên xuất sắc
lớp học có sĩ số nhỏ hơn các trường đại học khác trong thành phố
hệ thống tiện ích giảng dạy hiện đại và khang trang
phần lớn các khóa học đều có nhiều đợt nhập học (tháng 2, tháng 7
và tháng 11)
Những khóa học tiếng Anh và chuyển tiếp thông qua Embassy, Martin
College và Taylors UniLink

CSU – nhà cung cấp đào tạo từ xa lớn nhất
CSU mang đến cho bạn một nền giáo dục với nhiều chuyên ngành và
văn bằng thông qua mô hình đào tạo từ xa, cho phép bạn học tập từ
quốc gia hoặc nơi làm việc của mình ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Là
trường đại học đầu tiên của Úc có các khóa học được hỗ trợ trực tuyến,
kinh nghiệm và hiểu biết chuyên môn của CSU trong đào tạo từ xa đã
nhận được sự công nhận rộng rãi của quốc gia và quốc tế. Trong năm
2010, trường đã đón nhận gần 24.000 đăng ký theo học các khóa học
đào tạo từ xa.
Những lợi thế bao gồm:
•

Học tập tại CSU từ nước ngoài

SYDNEY

•

•
•
•

sinh viên theo học đào tạo từ xa nhận được chất lượng đào tạo giống
như sinh viên học tại học sở của trường
CSU đi đầu trong công nghệ liên lạc, cho phép sinh viên giao tiếp với
giảng viên, nhận những dịch vụ hỗ trợ sinh viên, gửi bài tiểu luận và
truy cập hệ thống thư viện rộng khắp của chúng tôi, mọi hoạt động
đều diễn ra thông qua mạng Internet
bạn có thể nâng cao bằng cấp và theo học bậc cao hơn vào bất cứ
lúc nào và ở bất cứ nơi nào bạn muốn
đây là mô hình học tập được nhiều sinh viên đang đi làm hoặc có
những lý do gia đình đặc biệt
trên văn bằng được cấp thể hiện giống như các sinh viên khác học tại
trường

Những sinh viên tốt nghiệp thành công của chúng tôi
• 84,7% sinh viên tốt nghiệp trong nước của CSU đã tìm được việc làm trong vòng 4
tháng kể từ khi tốt nghiệp khóa học cử nhân, cao hơn mức trung bình quốc gia 8%
(Khảo Sát Sinh Viên Tốt Nghiệp Úc năm 2010)
• CSU có 1.969 sinh viên quốc tế tốt nghiệp trong năm 2011
• CSU đạt đủ năm sao trong hệ thống xếp hạng năm sao cho kết quả của sinh viên
tốt nghiệp (Hướng Dẫn Các Trường Đại Học Tốt năm 2010).

Những cơ sở đào tạo được CSU ủy quyền
CSU có những thỏa thuận chính thức với một số trung tâm đào tạo khác, cả ở trong
nước Úc lẫn ở nước ngoài. Những cơ sở giáo dục này đại diện cho CSU tổ chức nhiều
khóa học của CSU và sinh viên tốt nghiệp với tấm bằng của CSU.
Xem danh sách các trang tâm đào tạo hiện tại:

Liên hệ với CSU
Muốn biết thêm thông tin về các khóa học của chúng tôi và cách nộp đơn xin học, vui
lòng liên hệ info.csu:
Điện thoại: 1800 334 733 (gọi miễn phí trong nước Úc) hoặc
+61 2 6338 6077 (gọi từ ngoài nước Úc)
Trang mạng:
Muốn gửi yêu cầu thông tin trực tiếp về Trung Tâm Học Tập CSU, vui lòng liên hệ:
Điện thoại:
Email:

Mã Đăng Ký Cơ Sở Giáo Dục và Khóa Học Dành Cho
Sinh Viên Quốc Tế Liên Bang Úc (CRICOS) là 00005F
(NSW), 01947G (VIC) và 02960B (ACT) dành cho Đại
Học Charles Sturt.
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1300 856 278 (gọi từ trong nước Úc) hoặc
+61 2 9291 9300 (gọi từ ngoài nước Úc)
studycentre@csu.edu.au

