
Tiết kiệm lên tới 
50% toàn bộ khóa học.
Đăng ký ngay.

HỌC SINH QUỐC TẾ 
LỚP 12

Tại sao lại chọn Flinders?

trong hỗ trợ sinh viên

Đại học đứng đầu 
bang Nam Úc 
Bởi The Good Universities Guide 2020

Xếp hạng 271 trên 
các trường Đại học 
thế giới
THE World University Rankings 2020

Top 3
Adelaide nằm trong top 
3 thành phố đáng sống 
nhất trên thế giới
Được xếp hạng bởi Economist intelligent Unit, Global Liveability 2021

Bởi The Good Universities Guide 2020, bậc Đại học

cho tỉ lệ sinh viên trên 
mỗi giáo viên và lương 
khởi điểm

Chuẩn 5 sao
Kết nối các dự án và kỳ thực tập với các 
doanh nghiệp và các tổ chức cộng đồng.

Kỳ thực tập kéo dài 20 tuần cho các ngành 
học Kỹ Sư

Kỳ thực tập kéo dài 12 tuần cho ngành An 
Ninh Mạng và Trí Tuệ Nhân Tạo.

Bệnh viện công nằm ngay trong khuôn viên 
trường học và được sử dụng giảng dạy

HỌC BỔNG  
GOBEYOND



Tìm hiểu thêm tại địa chỉ: flinders.edu.au/international-year12

Yêu cầu trình độ Tiếng Anh

Học sinh trung học tại Úc sẽ luôn đạt đủ yêu cầu trình độ 
Tiếng Anh, trừ chương trình Cử nhân Điều Dưỡng. Sẽ có 

một số điều kiện khác dành cho học sinh ở ngoài Úc. 

Các yếu tố điều chỉnh:

Các yếu tố khác như Mức Điểm, Điểm Tích Lũy, Chương 
trình nghiên cứu Dự án B, điểm ưu tiên vùng, các ngành 
học về Văn học và Toán hay Flinders UniTEST, đều sẽ 
được tự động cộng vào kết quả cuối cùng. 

Học bổng

Các chương trình học bổng luôn sẵn sàng và không cần 
phải đăng ký trước, quá trình xét duyệt và trao thưởng sẽ 
hoàn toàn tự động.

Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo thông tin trong tài liệu này là chính xác tại thời điểm xuất bản: tháng 6 năm 2020. Đại học Flinder có quyền thay đổi bất kỳ khóa học hoặc 
chủ đề nào trong tài liệu này mà không cần thông báo trước. Trang web của trường đại học. CRICOS số 00114A

Trở thành Sinh viên Flinders và 
đóng học phí để xác nhận nhập học 

Trở thành  
Sinh viên  
của Flinders

Đăng ký 
nhập học*

Thư mời  
nhập học

Thông qua SATAC vào tháng 8 hoặc 
trực tiếp cho Flinders bất kỳ lúc nào
Đăng ký trực tiếp thông qua địa chỉ linders.edu.au/international/
apply hoặc SATAC  thông qua địa chỉ satac.edu.au/undergraduate-
apply (lựa chọn mục học sinh quốc tế và tải lên hộ chiếu và giấy tờ 
tùy thân). Lưu ý: có một số khóa học sẽ giới hạn số lượng sinh 
viên, và được xét duyệt ưu tiên cho những hồ sơ nộp trước, vì vậy 
học sinh nên nộp hồ sơ trực tiếp sớm nhất tới Flinders

 Sinh viên nhận thư mời nhập học 
có điều kiện.

Chấp nhận 
nhập học 

Chấp nhận ngay khi nhận được thư 
mời để giữ chỗ cho năm học tới.

Kết quả
Kết quả cho năm học lớp 12 sẽ có 
vào tháng 12 – Flinders sẽ gửi xác 
nhận đạt đủ điều kiện đầu vào 

Khóa học dự bị

Đại học Flinders đã hợp tác với Trường Cao Đẳng 
Eynesbury trong việc cung cấp các khóa học dự bị và 
chứng chỉ cho học sinh quốc tế.

Yêu cầu về Visa

Tất cả sinh viên đang là cư dân tại New Zealand và Úc 
được tính là sinh viên bản địa. Ngoài ra đều là sinh viên 
quốc tế.

Thông tin chi tiết về học phí cho sinh viên quốc tế: 
flinders.edu.au/international/apply/fees

Cách đăng ký 
nhập học

Student Hub and Plaza

http://flinders.edu.au/international-year12
http://flinders.edu.au/international/apply
http://flinders.edu.au/international/apply
http://satac.edu.au/undergraduate-apply
http://satac.edu.au/undergraduate-apply
http://flinders.edu.au/international/apply/fees

