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Học Viện Cao Đẳng 
Bách Khoa Otago 
New Zealand
Gây cảm hứng cho khả 
năng và đổi mới



Vài dữ kiện về Học Viện 
Bách khoa Otago
> Hơn 6900 sinh viên
> Hơn 700 nhân viên giảng huấn và chuyên môn
> Hơn 100 chương trình học, từ những chứng chỉ căn bản  
 đến các học vị sau đại học
> Ba khuôn viên : Dunedin, Auckland và Central Otago
> Tỷ lệ hoàn tất bằng cấp cao nhất tại New Zealand (2010, 2011)
> Sự hài lòng của sinh viên quốc tế đến 98% (2011)
> Cơ sở rộng rãi và hiện đại
> Đầy đủ những dịch vụ giải trí và hỗ trợ sinh viên

Liên lạc với chúng tôi
Học Viện Bách Khoa Otago
Điện thoại +64 3 477 3014
Email international@op.ac.nz

Để biết thêm thông tin:
www.op.ac.nz

Tìm thấy chúng tôi tại:
www.facebook.com/otagopoly

Xem thấy chúng tôi tại:
www.youtube.com/otagopolytech

Tweet chúng tôi tại:
www.twitter.com/otagopolytech

Học Viện Cao Đẳng Bách Khoa Otago
Môt nền giáo dục đặt trọng tâm vào phẩm chất và sự nghiệp
Là một học viện bách khoa và viện công nghệ hàng đầu, chúng tôi rất hãnh diện hiện là một trong những cơ sở cao đẳng có chất lượng cao nhất tại 
New Zealand. Học Viện Bách Khoa Otago có một truyền thống lâu đời trong việc đào tạo những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, và những người này 
tiếp tục phát triển để trở nên những thành viên có nhiều năng suất,sâu sắc và sáng tạo trong nghề nghiệp được chọn của họ. Với một sự học hỏi 
đặt trọng tâm vào ứng dụng và thực hành, kinh nghiêm học tập của bạn tại học viện bách khoa Otago sẽ là một việc đầu tư đem lại nhiều bổ ích để 
chuẩn bị cho bạn một sự nghiệp thành công trong tương lai!

Tại sao chọn Học Viện Bách Khoa Otago?
Bằng cấp của chúng tôi
Chúng tôi được công nhận ở mức cao tại cả New Zealand và trên toàn thế giới, bằng cấp của chúng tôi đã được phát triể để chuẩn bị cho bạn một 
thành công trong sự nghiệp của bạn trên toàn thế giới. Là một viện công nghệ công lập cung ứng những học trình để lấy học vị đại học, chúng tôi 
được xếp vào hàng đầu trong lãnh vực của chúng tôi.

Kinh nghiệm của chúng tôi
Chúng tôi là một cơ sở cao đẳng do chính phủ tài trợ với một lịch sử khởi đầu từ năm 1870, và là trường nghệ thuật đầu tiên của New Zealand. 
Chúng tôi đặt trọng tâm vào việc học ứng dụng, và chương trình học được các giảng sư chuyên nghiệp và nhiệt tình phụ trách. Bạn sẽ thưởng 
ngoạn một môi trường tuyệt vời dành cho sinh viên.

Sự hỗ trợ của chúng tôi
Từ lúc bạn ghi danh cho đến lúc bạn tốt nghiệp, chúng tôi luôn có mặt ở đây để giúp bạn đạt được mục tiêu của bạn.

Phong cách sống của bạn
New Zealand là một nơi tuyệt vời và sống động cho sinh viên. Nhờ có nhiều cơ hội giải trí và xã giao tổ chức trong ba khuôn viên đại học, bạn sẽ có 
dịp kết bạn mới và tận hưởng những điều tốt đẹp mà New Zealand dâng hiến cho bạn.



Aotearoa -  
New Zealand
Mỗi năm có hằng ngàn sinh viên đến New Zealand 
xinh đẹp để theo đuổi một nền giáo dục có chất lượng 
cao trong một môi trường an toàn và đa văn hóa.
Là nơi cư ngụ của hơn 4 triệu người, New Zealand là một trong những quốc gia ít người nhất 
trên thế giới.Nơi đây bạn có thể vừa vui thú học tập vừa trải nghiệm được một nếp sống vui tươi 
và thân thiện.

Mỗi trong ba khuôn viên của Học Viện Bách Khoa Otago sẽ cung ứng một kinh nghiệm học hỏi 
khác nhau.

Dunedin
Dunedin là thủ đô sinh viên của New Zealand, và cũng là trung tâm học 
tập hàng đầu của cả nước. Đây là nơi cư ngụ của khoảng 25,000 sinh 
viên - tức là độ một phần năm dân số của thành phố. 
Dunedin là một thành phố an toàn và đẹp đẽ với một hải cảng thiên nhiên, nhiều bãi biển và 
một vài động vật hoang dã hiếm có nhất trên thế giới. Thành phố còn có những tòa nhà lịch sử, 
những viện bảo tàng và những phòng trưng bày nghệ thuật hấp dẫn, nhiều quán cà phê, quán 
rượu và nhà hàng cung ứng những món ăn trên khắp thế giới.

www.dunedinnz.com
www.dunedin.govt.nz

Central Otago
Central Otago được biết đến vì những phong cảnh ngoạn mục, và được 
xem là thủ đô mạo hiểm của New Zealand. Đó là nơi nóng nhất về mùa 
hè và lạnh nhất về mùa đông tại New Zealand.
Là nơi cư ngụ của khoảng 17,500 người dân, Central Otago rất kiêu hãnh về những sông, hồ 
và đồi núi tuyệt vời của mình. Nơi đây có một loạt các sinh hoạt về du lịch, khách sạn, nhà 
hàng, thể thao mạo hiểm, thể thao trên tuyết và nhiều thú tiêu khiển khác.

www.centralotagonz.com
www.codc.govt.nz

Auckland
Thành phố quốc tế Auckland là thành phố lớn nhất của New Zealand 
và cũng là trung tâm thương mại và kỹ nghệ của cả nước. Là nơi cư 
ngụ của khoảng 1.6 triệu dân, Auckland đã được xếp hạng là thành phố 
tốt thứ ba trên thế giới và hạng nhất tại Á châu và khu vực Thái Bình 
Dương về phong cách sống.*
Có rất nhiều thứ để xem và nhiều việc để làm, kể cả việc mua sắm tuyệt vời, thức ăn thế giới, 
viện bảo tàng, nhà hát và phòng triển lãm nghệ thuật xuất sắc. Ngay khi ở tại trung tâm thành 
phố, bạn cũng không bao giờ xa khỏi thiên nhiên.

*Thăm dò ý kiến về chất lượng cuộc sống của công ty Mercer, 2011

www.aucklandnz.com 
www.aucklandcouncil.govt.nz

Học Viện Bách Khoa Otago đã đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi Quy Tắc Hành 
Nghề về việc Chăm Sóc An Sinh cho sinh viên quốc tế, do Bộ Giáo Dục xuất bản. Có 
thể xem bản Quy Tác này tại www.minedu.govt.nz 
NHậP Cư: Đầy đủ mọi chi tiết về các yêu cầu thị thực và giấy phép, những chỉ dẫn về 
quyền làm việc trong khi học tập tại New Zealand, và những yêu cầu báo cáo, đều có 
qua sở Nhập Cư New Zealand, xin xem www.immigration.govt.nz 
QuyềN ĐượC HưởNG NHữNG DịCH Vụ y Tế: Phần lớn những sinh viên quốc tế 
không có quyền hưởng các dịch vụ y tế được tài trợ công cộng trong khi ở tại New 
Zealand. Nếu bạn được điều trị trong khi ở đây, bạn có thể phải trả tiền đầy đủ cho 
việc điều trị đó. Có đầy đủ chi tiết về quyền được hưởng các dịch vụ y tế được tài trợ 
công cộng tại www.moh.govt.nz 

BảO HiểM TAi NạN: Công Ty Bồi Thường Tai Nạn cung cấp bảo hiểm tai nạn cho tất 
cả các công dân New Zealand, dân thường trú và các du khách thăm viếng tạm thời, 
nhưng bạn vẫn có thể phải chịu tất cả mọi phí tổn y tế và các phí tổn liên hệ khác. Xin 
xem www.acc.co.nz
BảO HiểM y Tế Và Đi Lại: Sinh viên quốc tế phải có bảo hiểm y tế và đi lại hiện 
hành và thích hợp khi đang học tại New Zealand. 
HợP ĐồNG Bồi HOàN HọC PHí: Tất cả mọi điều khoản, kể cả hợp đồng bồi hoàn 
học phí, đều có đăng tại www.op.ac.nz/termsandconditions
Lời CôNG Bố KHôNG CHịu TrÁCH NHiệM (DiSCLAiMer): Tuy chúng tôi đã cố 
gắng hết sức để bảo đảm những thông tin trong những trang giấy này được chính xác, 
Học Viện Bách Khoa Otago dành quyền sửa đổi hay thâu hồi bất cứ thông tin nào trong 
đó. Học phí nêu ra trong những trang này là học phí cho năm 2013 và chỉ có tính cách 
sơ định mà thôi. Xin lưu ý là sẽ có thể có thêm những lệ phí và phí tổn phụ.



Dịch vụ dành cho sinh viên quốc tế
Có mặt ở đây để giúp bạn từng bước một
Chúng tôi sẽ đảm bảo để bạn có được những thông tin và những lời chỉ dẫn tốt 
nhất từ khi bạn bắt đầu dò hỏi và ghi danh tại Học Viện Bách Khoa Otago, và bảo 
đảm là bạn sẽ có được những hỗ trợ và giúp đỡ cá nhân trong quá trình học tập.

Những dịch vụ của chúng tôi gồm có:
> Hướng dẫn bạn chọn khóa học tốt nhất
> Đánh giá đơn xin học của bạn và cấp cho bạn những giấy tờ chứng nhận là bạn đã có một chỗ trong khóa học
> Giúp đỡ bạn trong việc xin giấy thị thực nhập cảnh
> Chỉ dẫn bạn về việc lựa chọn chỗ ăn ở và xếp đặt cho bạn vào nhà trọ tư gia
> Tổ chức một buổi định hướng và giới thiệu để bạn biết rõ về Học Viện Bách Khoa Otago
> Bảo đảm có một nhân viên nhà trường sẳn sàng để bạn liên lạc 24 giờ trong một ngày và 7 ngày trong một tuần trong trường hợp khẩn cấp.

CHươNG TrìNH Dự Bị 
Đại HọC Về eSOL

Nội DuNG KHóA HọC THời GiAN ĐịA ĐiểM yêu Cầu Về ANH NGữ HọC PHí (ướC TíNH 
THeO TiềN NZ)

eSOL 
(Cấp 1- 4)

Đạt được khả năng Anh ngữ để 
học cao thêm.

Linh động Dunedin, 
Auckland

Không có, Bạn chỉ cần dự một 
kỳ khảo sát để xác định cấp 
thích hợp cho bạn.

$385 mỗi tuần hoặc 
$6,545 mỗi lục cá nguyệt 

english PLuS
- Thể thao
- Mạo hiểm
- Môn học sáng tạo
- Kinh doanh
- Nhà hàng, khách sạn
- Công nghệ thông tin

Tổng hợp Anh Ngữ và Khóa 
học chuyên ngành.

Một lục cá 
nguyệt hay 
một năm

Dunedin, 
Auckland 
(English 
PLuS về Kinh 
Doanh chỉ có 
ở Auckland 
mà thôi)

Điểm chung cho mọi ban của 
IELTS là 5.5, hay tươngđương, 
hay được chọn vào một trong 
những chương trình ESOL của 
chúng tôi (Cấp 3 & 4).

$385 mỗi tuần hoặc 
$6,545 mỗi lục cá nguyệt 

Luyện Thi Anh Ngữ 
(IELTS)

Khóa học chuẩn bị thi IELTS 
hay những kỳ thi Anh Ngữ.

Linh động Dunedin ESOL (Cấp 3 hay 4) hay tương 
đương.

$385 mỗi tuần hoặc 
$6,545 mỗi lục cá nguyệt 

Anh Ngữ cho từng 
nhóm

Học từng nhóm có qui củ để 
trau dồi Anh Ngữ và trải nghiệm 
New Zealand.

Linh động Dunedin, 
Central Otago 

Chương trình sẽ được thiết kế 
để thích hợp với khả năng của 
từng nhóm.

$385 mỗi tuần hoặc 
$6,545 mỗi lục cá nguyệt 

Bắt đầu từ đây -  
rồi sẽ đi bất cứ nơi nào!
Anh Ngữ Cho Người Nói Tiếng Khác (eSOL) Cấp 1 - 4
Chúng tôi cung ứng những chương trình học toàn phần để lấy Chứng chỉ và Dự Bị Đại Học (Cấp 1 đến Cấp 4) về ESOL (Anh Ngữ Cho Người Nói Tiếng Khác). Đây 
là những chương trình dành cho những sinh viên cần thêm Anh Ngữ hoặc một năm ở cao đẳng hay đại học trước khi vào thẳng chương trình chuyên môn của họ. 
Chúng tôi cũng có những khóa Anh Ngữ ngắn hạn dành cho cá nhân hay một nhóm người
muốn có được một kinh nghiệm độc đáo về New Zealand.



Các lựa chọn về nhà ở
Nhân viên cố vấn về nơi ăn ở của chúng tôi sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn về 
việc sinh sống tại New Zealand như là một sinh viên của Học Viện Bách Khoa Otago. 

ở tại tư gia (Homestay)
Nhiều sinh viên quốc tế chọn sống trọ tại tư gia trong năm đầu tiên 
ở New Zealand để trải nghiệm được việc sống với một gia đình địa 
phương trong nhà của họ. Tiền trọ khoảng chừng $230 New Zealand 
một tuần, kể cả hầu hết các bữa ăn.

Ký Túc Xá (Halls of residence)  
(nơi ăn ở được giám sát)*

Vì đây là nơi ăn ở dành riêng cho sinh viên, bạn chắc chắn sẽ gặp 
được nhiều người. Phần lớn các bữa ăn đã được cung cấp cho bạn 
và các chi phí khác về điện, internet và điện thoại nói chung đều đã 
được bao gồm trong tiền phòng mỗi tuần vào khoảng $340 New 
Zealand.  
*Chỉ có ở Dunedin mà thôi

ở chung trong một nhà (Flatting)
Bạn sống chung với các những người khác trong một nhà hay một 
căn hộ trong chung cư, và cùng chia xẻ tiền thuê nhà với họ. Đây là 
lối sống ít tốn kém tại New Zealand, và có những nhà hay căn hộ cho 
thuê đã có sẳn đầy đủ đồ đạc. Tiền thuê một phòng trong một căn hộ 
thì vào khoảng từ $90 đến $160 đô la New Zealand một tuần. 

Cư xá (Hostel accommodation)
Nếu bạn ở trong cư xá thì bạn sẽ ở chung phòng với một người khác 
và lệ phí thì vào khoảng từ $100 đến $160 đô la New Zealand một 
tuần, kể cả điện nước và việc làm sạch sẽ. Có cư xá nấu cơm sẳn 
cho bạn, có cư xá thì bạn phải tự nấu lấy trong một nhà bếp chung.

Học phí sẽ là bao nhiêu?
Học phí thay đổi từ $13,000 đến 
$22,000 đô la New Zealand mỗi 
năm. Học phí không bao gồm Bảo 
hiểm y tế và đi lại, hoặc những lệ 
phí phụ như tiền hội viên của hội 
đoàn sinh viên.

Học Viện Bách Khoa Otago có 
tính tiền nộp đơn học không?
Không.

Khi nào thì bạn nên nộp đơn?
Chúng tôi đề nghị là bạn nên nộp 
đơn ít nhất là 3 tháng trước khi 
khóa học bắt đầu.

Trong đơn xin học bạn cần kèm 
theo những gì?
Những kết quả trắc nghiệm Anh 
Ngữ (IELTS, TOEFL, TOIEC, hay 
NCEA cấp 2 kết quả về Anh Ngữ), 
bản sao có chứng thực (đã dịch 
sang tiếng Anh) các bản kết quả 
học trình trung học, cao đẳng hay 
đại học. Có thể có những yêu 
cầu khác, như bản tóm tắt quá 
trình giáo dục và việc làm, hay hồ 
sơ minh họa công việc, tùy theo 
chương trình học.

Bạn nộp đơn như thế nào?
Muốn biết những tiêu chuẩn nhập 
học từ nước của bạn, hãy vào 
www.op.ac.nz/international và tải 
xuống Mẫu Đơn Xin Học và Hướng 

Dẫn Chương Trình cho sinh viên 
quốc tế. Chúng tôi đánh giá cá nhân 
mỗi đơn xin học và bạn phải cung 
cấp các bản sao có chứng thực cho 
các kết quả học tập mới nhất và kết 
quả trắc nghiệm Anh Ngữ (nếu có). 
Bạn nên nộp đơn xin học ít nhất là 
3 tháng trước khi khóa học bắt đầu. 
Bạn có thể nộp đơn bằng bưu điện, 
thư điện tử (email) hay trực tuyến 
(online). Xin xem chi tiết liên hệ của 
chúng tôi ở trang số 1. Chúng tôi 
mong đón đơn xin học của bạn, trả 
lời những câu hỏi của bạn và chào 
đón bạn đến New Zealand.

Những yêu cầu nhập học
Việc nhận vào học để lấy các 
chứng chỉ (certificate),các bằng 
tốt nghiệp (diploma),và các bằng 
cử nhân (degree) sẽ được căn 
cứ trên một văn bằng trung học 
phổ thông tương đương với văn 
bằng trung học của New Zealand, 
hay 12-13 năm đi học. Việc nhận 
vào học các chương trình sau cử 
nhân (graduate) và hậu đại học 
(postgraduate) thì được căn cứ 
vào thành quả của cấp cử nhân, 
thường là với văn bằng cử nhân. 
Muốn biết thêm chi tiết và những 
văn bằng của những nước khác 
tương đương với văn bằng trung 
học New Zealand (NCEA), xin 
vào www.op.ac.nz/international

Có ai hỗ trợ tôi trong viêc học 
tập không?
Có, tất cả các khuôn viên đại học 
của chúng tôi đều có những dịch 
vụ bao quát để hỗ trợ việc học 
của bạn.

Học tập tại Học Viện Bách 
Khoa Otago có được những lợi 
ích gì?
Với những lớp học nhỏ, những 
giảng sư tận tâm, những dịch vụ 
hỗ trợ đầy đủ và một môi trường 
học hỏi tuyệt vời, chương trình 
học của chúng tôi thật là lý tưởng 
cho các sinh viên quốc tế. 

Bằng cấp của Học Viện Bách 
Khoa Otago có được quốc tế 
công nhận không?
Có, bạn có thể dùng văn bằng của 
Học Viện Bách Khoa Otago để 
tiếp tục việc học tại New Zealand 
hay trên khắp thế giới.

Việc gì sẽ xảy ra nếu tôi học 
xong bằng cử nhân?
Nếu bạn học xong bằng cử nhân 
trong thời gian ấn định và được 
mời làm một công việc có liên 
hệ đến ngành học của bạn, bạn 
có thể xin thị thực làm việc (work 
visa) thêm hai năm và bạn có 
thể có đủ tiêu chuẩn để xin vào 
thường trú.

Việc học tập của tôi sẽ kéo dài 
bao lâu?
Học để lấy bằng cử nhân thường 
phải mất ba năm. Tại Auckland 
chúng tôi có một chương trình cấp 
tốc (Fast-Tract) để lấy bằng Củ 
Nhân Quản Lý Ứng dụng trong 
vòng hai năm và ba tháng nội trú. 
Bằng tốt nghiệp (diplomas) thì mất 
hai năm và Chứng chỉ thì mất một 
năm, trong khi đó những bằng cấp 
sau cử nhân (graduate) và hậu đại 
học (postgraduate) thì có thể mất 
một hay hai năm.

Trong khi đi học tôi có thể đi làm 
và kiếm được bao nhiêu tiền?
Là một sinh viên toàn thời gian 
(full-time) bạn có thể làm việc 
đến 20 giờ một tuần. Tiền lương 
cho mỗi giờ là $13.50 đô la New 
Zealand chưa trừ thuế.

Tôi có thể học tập tại New 
Zealand được bao lâu?
Nếu bạn thành công trong chương 
trình học và duy trì đầy đủ những 
yêu cầu về thị thực sinh viên, bạn 
có thể gia hạn thị thực của bạn 
theo ý muốn.

Tôi tìm ở đâu để biết thêm 
thông tin về các yêu cầu nhập 
cư, kể cả đơn xin thị thực sinh 
viên của tôi?
Xin vào www.immigration.govt.nz 

Những câu hỏi thường đặt ra 
và những thông tin quan trọng



Bảng tóm tắt chương trình học

Programme name Cấp ieLTS Thời gian Học phí (ước tính 
theo tiền NZ)

Khuôn viên 
đại học

Chứng chỉ dự bị đại học (Cấp 1-4)
> Anh Ngữ cho người nói tiếng khác (ESOL) 
> Anh Ngữ chuẩn bị thi IELTS

1-5 - 3 tuần $385 mỗi tuần D, A

Anh Ngữ bổ xung (English Plus)
Anh Ngữ+Sáng tạo/Nấu ăn/Tin học/Kinh doanh/Thể thao/Mạo hiểm

3 5.5 1lục cá nguyệt – 1 
năm

$6,545 (một lục cá 
nguyệt)

D, A (English 
Plus về Kinh 
Doanh chỉ có ở 
Auckland mà 
thôi

Anh Ngữ cho từng nhóm - - Linh động Linh động D, C

Chứng chỉ Y tế (Cấp 4) 4 6.0 1 năm $19,240 D

Cử Nhân Điều Dưỡng 7 6.5 3 năm $20,750 (năm đầutiên) D

Chương trình định giá khả năng đăng ký cho y tá ngoại quốc - 7.0 8-12 tuần $6,300 D

Cử Nhân Hộ Sinh 7 7.0 3 năm $26,520 (năm đầu) D

Chứng chỉ Hộ Sinh hậu đại học 8 6.5 6 tháng $11,440 D

Bằng tốt nghiệp Hộ Sinh hậu đại học 8 6.5 1 năm $22,880 D

Thạc Sĩ Hộ Sinh 9 6.5 2 năm $22,880 (năm đầu) D

Chương trình định giá khả năng đăng ký cho các bà đỡ ngoại quốc - 7.5 Linh động $402.50 (chomỗi bài thi) D

Cử Nhân Liệu Pháp Nghề nghiệp 7 7.0 3 năm $20,750 (năm đầu) D

Chứng chỉ Hậu đại học Hành nghề Liệu Pháp Nghề nghiệp 8 7.5 1 năm $22,880 D

Thạc Sĩ Liệu Pháp Nghề nghiệp 9 7.5 2 năm Linh động D

Chứng chỉ về Dịch vụ nhân văn (Cấp4) gồm có:
> Chứng chỉ quốc gia về Công việc hỗ trợ sức khỏe tinh thần (Cấp 4)
> Chứng chỉ quốc gia về Liệu pháp giải trí (Cấp 4)
> Chứng chỉ quốc gia về Dịch vụ xã hội (Cấp 4)

4 5.5 1 năm $19,710 D

Bằng tốt nghiệp Dịch vụ Xã hội
Hỗ trợ tàn tật; Hỗ trợ sức khỏe tinh thần

6 7.0 2 năm $19,450 (năm đầu) D

Cử Nhân Dịch vụ Xã hội 
Dich vụ xã hội; Thực hành nghề nghiệp;Tư vấn; Hỗ trợ sức khỏe tinh thần; 
Hỗ trợ tàn tật

7 6.5 3 năm $19,710 (năm đầu) D

Chứng chỉ Sáng tạo học 4 6.0 1 năm $19,710 D

Bằng tốt nghiệp Nghệ thuật đồ gốm 6-7 5.5 2 năm $20,750 (năm đầu) D

Cử Nhân Nghệ thuật tạo hình 7 6.0 3 năm $20,750 (năm đầu) D

Cử Nhân Nghệ thuật tạo hình (danh dự) 8 6.5 1 năm $22,880 D

Bằng tốt nghiệp (sau cử nhân) Nghệ thuật tạo hình 7 6.0 1 năm $20,750 D

Chứng chỉ hậu đại học Nghệ thuật tạo hình 8 6.5 6 tháng $11,440 D

Bằng tốt nghiệp (hậu đại học) Nghệ thuật tạo hình 8 6.5 1 năm $22,880 D

Thạc Sĩ Nghệ thuật tạo hình 9 6.5 2 năm $22,880 (năm đầu) D

Thạc Sĩ Mỹ thuật 9 6.5 2 năm $22,880 (năm đầu) D

Chứng chỉ Thời Trang Học (Cấp 4) 4 6.0 1 lục cá nguyệt $9,880 D

Cử Nhân Thiết kế (Thời trang) 7 6.0 3 năm $20,750 (năm đầu) D

Cử Nhân Thiết kế (Sản phẩm) 7 6.0 3 năm $20,750 (năm đầu) D

Cử Nhân Thiết kế (Thông tin) 7 6.0 3 năm $20,750 (năm đầu) D

Cử Nhân Thiết kế (Nội thất) 7 6.0 3 năm $20,750 (năm đầu) D

Bằng tốt nghiệp (sau cử nhân) Thiết kế (chuyên ngành) 7 6.0 1 năm $20,750 D

Thạc Sĩ Kinh Doanh Thiết Kế 9 6.0 2 năm $22,880 (năm đầu) D

Chứng chỉ Công Nghệ Thông tin (Cấp 4) 4 5.5 1 lục cá nguyệt $9,880 D

Cử Nhân Công Nghệ Thông tin 7 6.0 3 năm $20,280 (năm đầu) D

Chứng chỉ (sau cử nhân) Công Nghệ Thông tin (Cấp 7) 7 6.0 1 lục cá nguyệt $10,140 D

Bằng tốt nghiệp (sau cử nhân) Công Nghệ Thông tin 7 6.0 1 năm $20,280 D

Chứng chỉ Nấu ăn (Cấp 3) 3 6.0 1 năm $19,240 D

*tùy thuộc vào sự chấp thuận cuối cùng. 
“Cấp” liên hệ đến cơ cấu bằng cấp của New Zealand. Xin vào www.nzqa.govt.nz
ieLTS liên hệ đến điểm yêu cầu chung cho mọi ban/mạch. Những điểm yêu cầu khác của từng ban có 
thể khác nhau. Xin vào mạng của chúng tôi hoặc xem sách chỉ dẫn cho sinh viên quốc tế để biết thêm 
chi tiết. Chúng tôi cũng chấp nhận những kết quả trắc nghiệm Anh Ngữ khác như TOIEC và TOEFL.

Chú thích địa  
điểm khuôn viên đại học:
A = AuCKLAND
D = DuNEDIN
C = CENTRAL OTAGO



Tên các môn học Cấp ieLTS Thời gian Học phí (ước tính 
theo tiền NZ)

Khuôn viên 
đại học

Chứng chỉ chuyên nghiệp Nhà hàng, bia rượu (Cấp 4) 4 6.0 1 năm $19,240 D

Chứng chỉ quốc gia Quản lý Nhà hàng, khách sạn (Cấp 5) 5 6.0 2 năm $19,240 (năm đầu) D

Bằng tốt nghiệp Nấu Ăn chuyên nghiệp (Cấp 5) 5 6.0 1 năm hay 18 tháng $19,000 (năm đầu) C

Cử Nhân Nghệ thuật nấu ăn 7 6.0 3 năm $20,750 (năm đầu) D

Bằng tốt nghiệp (sau cử nhân) Giáo Dục chuyên nghiệp 7 6.0 1 năm $20,500 D

Chứng chỉ quốc gia về Quản Lý Kinh doanh (Cấp 4) 4 5.5 1 năm $17,080 D

Bằng tốt nghiệp Kế toán (Cấp 5) 5 6.0 1 năm $16,900 D

Bằng tốt nghiệp Kinh doanh (Cấp 5) 5 6.0 1 năm $16,900 D, A

Bằng tốt nghiệp Tiếp thị (Cấp 5) 5 6.0 1 năm $16,900 D

Bằng tốt nghiệp Quản Lý Nhân sự (Cấp 6) 6 6.0 1 năm $16,900 D

Bằng tốt nghiệp Kinh doanh New Zealand 6 6.0 2 năm $16,900 (năm đầu) D, A

Bằng tốt nghiệp (sau cử nhân) – chuyên ngành Quản Lý Ứng dụng 7 6.0 1 năm $16,900 D, A

Cử Nhân Quản Lý Ứng dụng (chuyên ngành)**

> Quản lý Du lịch 
> Quản lý Nhân sự 
> Quản lý Chiến lược 
> Canh tân và chủ doanh nghiệp 
> Quản lý Thể thao 
> Xuất sắc về Kinh doanh 
> Bán buôn và Tiếp thị

**Không phải chuyên ngành nào cũng có tại khuôn viên quốc tế Auckland

Khóa cấp tốc có tại Auckland 
Những chuyên ngành khác xin xem thêm chi tiết trên mạng

7 6.0 3 năm $16,900 (năm đầu); 

$50,700 (học phí cho 
toàn khóa cấp tốc tại 
khuôn viên đại học 
Auckland)

D, A

Bằng tốt nghiệp Du lịch và Đi lại Ứng dụng (Cấp 5) 5 6.0 1 năm $16,900 D

Chứng chỉ Công nghệ Đá (Cấp 4) 4 5.5 1 năm $19,240 D

Bằng tốt nghiệp quốc gia Quản Lý Xây dựng (Cấp 6) 6 6.0 2 năm $19,710 (năm đầu) D

Bằng tốt nghiệp quốc gia Định giá Công trình (Cấp 6) 6 6.0 2 năm $19,710 (năm đầu) D

Bằng tốt nghiệp New Zealand về Kỹ thuật 
Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí,dân dụng hay điện

6 6.0 2 năm $19,710 (năm đầu) D

Cử Nhân Công Nghệ Kỹ Thuật 
Chuyên ngành: Kỹ thuật điện*, Kỹ thuật cơ khí; kỹ thuật dân dụng

7 6.0 3 năm $19,710 (năm đầu) D

Chứng chỉ Công Nghệ Điện (Cấp 4) 4 5.5 1 năm $19,710 D

Bằng tốt nghiệp Họa Kiến Trúc (Cấp 6) 6 6.0 3 năm $19,710 (năm đầu) D

Cử Nhân Khoa Học Ứng dụng (Hoạt động thân thể, Sức khỏe và Sự khỏe 
mạnh)

7 6.0 3 năm $18,000 (năm đầu) D

Bằng tốt nghiệp Lãnh đạo Rèn Luyện và Thể thao Ứng dụng (Cấp 5) (Huấn 
luyện cá nhân và Qui định rèn luyện)

5 6.0 2 năm $18,000 (năm đầu) D

Bằng tốt nghiệp Lãnh đạo Rèn luyện và Thể thao Ứng dụng (Cấp 5) (Huấn 
luyện và Quản lý Thể thao)

5 6.0 2 năm $18,000 (năm đầu) D

Bằng tốt nghiệp Quản lý và Lãnh đạo hoạt động ngoài trời (Cấp 5) 5 6.0 2 năm $18,000 (năm đầu) D

Bằng tốt nghiệp về Nghiên cứu Tuyết lở 6 6.0 Linh động $19,000 (năm đầu) C

Chứng chỉ An toàn Tuyết lở và Huấn luyện thể thao trên tuyết  
(Trượt tuyết) hay (Đi ván trên tuyết)

3 5.5 20 tuần $19,710 C

Chứng chỉ Huấn luyện thể thao trên tuyết (trượt tuyết) hay (Đi ván trên tuyết) 4 5.5 18 tuần $19,710 C

Chứng chỉ quốc gia Quản Lý Đất mặt có cỏ cho thể thao (Cấp 4) 4 5.5 2 năm $19,760 (năm đầu) C

Chứng chỉ quốc gia Trồng trọt (trồng cây) (Cấp 4) 4 5.5 1 năm $19,240 D

Chứng chỉ quốc gia Trồng trọt (Cấp 4)
Trồng nho, Xây dựng vườn hoa, trồng trọt tổng quát hay sản xuất hoa quả

4 5.5 1 năm $19,240 C

Chứng chỉ quốc gia Trồng trọt (Cấp 4)
Xây dựng vườn hoa, Thiết kế phong cảnh, Kiến thức thực vật, Bảo toàn và sản 
xuất thực vật hay Trồng trọt lâu dài

4 5.5 1 năm $19,240 D

Chứng chỉ quốc gia Trồng trọt (cao cấp) (Cấp 4)
Trồng cây phong cảnh, Phong cảnh hay Sản xuất vườn ươm

4 5.5 1 năm $19,240 D

Bằng tốt nghiệp Trồng trọt (Cấp 5) 5 6.0 1 năm $19,240 C

Bằng tốt nghiệp Trồng nho (Cấp 5) 5 6.0 1 năm $19,240 C

Chứng chỉ quốc gia Điều Dưỡng Thú Y 5 6.0 1 năm $18,720 D

Bằng tốt nghiệp (sau cử nhân) Thực hành lâu dài 7 6.0 1 năm $16,900 C

*tùy thuộc vào sự chấp thuận cuối cùng. 
“Cấp” liên hệ đến cơ cấu bằng cấp của New Zealand. Xin vào www.nzqa.govt.nz
ieLTS liên hệ đến điểm yêu cầu chung cho mọi ban/mạch. Những điểm yêu cầu khác của từng ban có 
thể khác nhau. Xin vào mạng của chúng tôi hoặc xem sách chỉ dẫn cho sinh viên quốc tế để biết thêm 
chi tiết. Chúng tôi cũng chấp nhận những kết quả trắc nghiệm Anh Ngữ khác như TOIEC và TOEFL.

Chú thích địa  
điểm khuôn viên đại học:
A = AuCKLAND
D = DuNEDIN
C = CENTRAL OTAGO
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N e W  Z e A L A N D

Lòng đam mê về thời trang đã thúc đẩy Đỗ Ngọc 

Thảo My ghi danh theo học tại Đại Học Bách Khoa 

Otago ở Dunedin. “Tôi nghe nói ‘thời trang là môn 

sở trường ở đây, và tôi đã theo dõi Tuần lễ Thời 

Trang tại Dunedin trong nhiều năm. Cơ hội học hỏi 

và nhập cuộc vào bối cảnh thời trang sống động 

thật là hấp dẫn với tôi.”

Cô vừa làm xong một số thời trang tuyển chọn mới nhất, Ebb 

and Flow, và cho biết là cô hoàn toàn thích thú tính cách thực 

tiển của văn bằng cô học. “Gom góp lại cho một số thời trang 

tuyể chọn thì rất là căng thẳng, nhưng khi tôi làm xong và thấy 

các cô người mẫu mặc đồ do tôi thiết kế thì cảm giác thật là 

mãn nguyện!”

Ở chung với ba người anh em cùng học tập tại Dunedin, Ngọc 

Đỗ cho biết cô thật thích sống ở đây. “Nơi đây thật là thân thiện 

nên tôi có đưọc nhiều bạn tốt. Tôi muốn ở lại đây sau khi học 

xong, và tìm việc làm trong ngành thời trang.”

Sinh viên: Đỗ Ngọc Thảo My
Quốc gia: Vietnam
Môn học: Cử Nhân Thiết Kế (Thời Trang)


