CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
VÀ ĐẠI HỌC FLINDERS, ÚC
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN NGÔN NGỮ

Chương trình liên kết giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Flinders, Úc đào
tạo Cử nhân Ngôn ngữ do Đại học Flinders cấp bằng, có giá trị quốc tế và thứ hạng
cao nằm trong nhóm 2% đại học hàng đầu trên thế giới.
PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển thẳng
- Điều kiện ngoại ngữ: IELTS (Academic – Dạng Học thuật) tối thiểu là 5.5
hoặc TOEFL iBT tương đương.
- Điều kiện văn hóa: tốt nghiệp THPT trong nước hoặc nước ngoài
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- Đối tượng tuyển sinh:
• Học sinh tốt nghiệp THPT trong nước hoặc nước ngoài.
• Sinh viên đang theo học các trường đại học trong nước hoặc nước
ngoài.
THỜI GIAN TUYỂN SINH
Chương trình liên kết đào tạo nhận hồ sơ liên tục trong năm cho khóa
tuyển sinh tháng 10 hoặc khóa tuyển sinh bổ sung tháng 2 của năm kế tiếp
Chương trình hướng dẫn và nhận hồ sơ tuyển sinh theo giờ hành chính
từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.
Khóa 1 dự kiến khai giảng: tháng 10/2021, thời gian nhận hồ sơ: tháng
9/2021.
THỜI GIAN ĐÀO TẠO
3 năm chia 2 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: học 2 năm tại Học viện Ngoại giao (4 học kỳ)
- Giai đoạn 2: học 1 năm tại ĐH Flinders, Úc (2 học kỳ)
Ghi chú: Sinh viên có thể chuyển tiếp sau 1 năm học tại Học viện Ngoại
giao.
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
- Giai đoạn 1 tại Học viện Ngoại giao: Sinh viên học khung chương trình
gồm 16 học phần tương ứng với 72 tín chỉ. Khung Chương trình được Khoa
tiếng Anh, Học viện Ngoại giao thiết kế theo chuẩn của ĐH Flinders.
Sau khi hoàn thành giai đoạn học tại Học viện Ngoại giao, sinh viên đạt tiêu
chuẩn sẽ được chuyển tiếp sang ĐH Flinders.
- Giai đoạn 2 tại Đại học Flinders, Úc: Sinh viên hoàn thành 36 tín chỉ còn
lại.
Ghi chú: Các học phần được giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh

BẰNG CẤP
Khi tốt nghiệp sinh viên được cấp bằng của Đại học Flinders, hoàn toàn
giống như các sinh viên học toàn thời gian ở Đại học Flinders, có giá trị quốc
tế và được xếp hạng trong nhóm 2% các đại học tốt nhất thế giới.
ĐIỀU KIỆN CHUYỂN TIẾP
Sinh viên cần hoàn tất chương trình đại học 2 năm tại Học viện Ngoại giao.
Điểm IELTS từ 6.0 trở lên (trong đó kỹ năng nói và viết từ 6.0 trở lên) hoặc
TOEFL iBT tương đương.
- ĐH Flinders tiếp nhận sinh viên vào tháng 2 và tháng 7 hằng năm.

HỌC BỔNG
Sinh viên được giảm 10% học phí khi sang học giai đoạn 2 tại ĐH Flinders.
Số tiền này sẽ được trừ thẳng vào học phí của sinh viên.
CƠ HỘI VIỆC LÀM
Sinh viên tốt nghiệp có ưu thế trong việc xin việc làm ở Úc và các nước khác
trên thế giới, đầu ra khá mở rộng. Môi trường học năng động giúp sinh viên kỹ
năng mềm tốt.
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Sinh viên có thể được tuyển chọn vào các công việc có liên quan đến hợp
tác với nước ngoài, giảng dạy ngoại ngữ, thương mại quốc tế, tài chính và
thương mại, các cơ quan ngoại giao, Trung tâm biên phiên dịch,…
Đảm bảo thực tập hoặc tương tác ngành nghề cho sinh viên.
Đây là cơ hội cho sinh viên có được những lựa chọn được thực tập thực tế
trong quá trình học và có thể đi làm ngay sau khi tốt nghiệp.
VÌ SAO LẠI CHỌN HỌC CHƯƠNG TRÌNH?
- Sinh viên có thể tiết kiệm chi phí hơn so với nhiều chương trình du học
toàn phần/liên kết khác, có cơ hội học tập trong môi trường của hai trường đại
học danh tiếng của Việt Nam và Nam Úc.
- ĐH Flinders đứng số 1 Nam Úc về chất lượng giảng dạy, các dịch vụ hỗ
trợ sinh viên, là trường duy nhất ở bang Nam Úc có ký túc xá, bệnh viện ngay
trong khuôn viên. Nằm trong top 2% các trường đại học trẻ và tốt nhất trên thế
giới; xếp thứ 271 trên thế giới (theo The World University Rankings, 2020).
- Đại học Flinders nằm tại thủ phủ Adelaide thuộc bang Nam Úc. Adelaide
là một trong 10 thành phố đáng sống nhất trên thế giới (theo Global Liveability
Ranking, 2019).
- Hàng năm, ĐH Flinders đào tạo hơn 25.000 sinh viên, trong đó có hơn
5.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 90 quốc gia.
- Không cần chứng minh tài chính và được hỗ trợ làm thủ tục xin cấp visa.
- Được làm thêm tại Úc 40 giờ/ 2 tuần.
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THÔNG TIN LIÊN HỆ
Chương trình Liên kết Đào tạo, Học viện Ngoại giao
Địa chỉ:

Số 69 phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Mobile:

0912 603 333 - 0904 509 769

Email:

lienketdaotaohvng@dav.edu.vn
http://dav.edu.vn

Website:
https://www.flinders.edu.au/

Đăng ký nhận thông tin về Chương trình tại đây
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