Trung Tâm
Giảng Dạy
Tiếng Anh
của Đại Học
Tây Úc
Học Tiếng Anh tại Trường Đại Học thuộc
Top 100 trường đại học hàng đầu

Đại Học Tây Úc (UWA)
Học xá rộng lớn của Đại Học Tây Úc
(UWA) với kiến trúc bằng đá sa thạch và
những khu vườn thực vật hùng vĩ được
nhiều người công nhận là một trong
những địa điểm đẹp nhất nước Úc.

Lời Chào Mừng
từ Giám Đốc
Các bạn sinh viên tương lai thân mến,
Chúng tôi rất vui mừng khi bạn
đang nghĩ đến việc học Tiếng Anh
tại Trung Tâm Giảng Dạy Tiếng Anh
(UWA CELT) của Đại Học Tây Úc.
Tiếng Anh chắc chắn đã trở thành
ngôn ngữ kết nối của thế giới. Tiếng
Anh giúp chúng ta kết bạn và giao
dịch kinh doanh với mọi người từ
khắp các quốc gia trên toàn cầu.
Tại UWA CELT, chúng tôi muốn cung
cấp cho bạn những kỹ năng ngôn
ngữ cần thiết để giao tiếp hiệu quả
với người bản ngữ nói tiếng Anh và
với những người từ nhiều quốc gia
khác vốn cũng có cách riêng để tự
thể hiện bằng Tiếng Anh.
Trong tài liệu này, bạn sẽ tìm thấy
thông tin về Perth cũng như các
chương trình và dịch vụ của UWA
CELT. Những thông tin này giúp
bạn đưa ra lựa chọn tốt nhất
cho mình.
Chúng tôi mong được chào đón
bạn tại UWA và giúp bạn phát
triển khả năng Tiếng Anh cũng
như kiến thức văn hóa của mình
để bạn có thể vui chơi, tận hưởng
Perth, kết bạn mới và thành công
trong tương lai.
Callum Cowell - Giám Đốc
và đội ngũ nhân viên tại
UWA CELT
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Nơi đây có nhiều chương trình đại học
và sau đại học toàn diện, trong nhiều
lĩnh vực đa dạng bao gồm kinh doanh,
y học, luật, giáo dục, kiến trúc, kỹ
thuật, khoa học và nghệ thuật.
Là một thành viên của nhóm Tám
Trường Đại Học Hàng Đầu của Úc
(Group of Eight), UWA được xem là một
trong những trường đại học hàng đầu
tại quốc gia này và có danh tiếng quốc
tế về giảng dạy và thành tựu nghiên cứu
xuất sắc.
Trường đã giành được nhiều giải
thưởng quốc tế, chẳng hạn vào tháng
Mười năm 2005, Giáo Sư Barry Marshall
và Giáo Sư Danh Dự Robin Warren của
UWA đã nhận được Giải Nobel về Sinh
Lý Học hay Y Học. Sự kiện này đánh
dấu chất lượng nghiên cứu vượt trội tại
bang Tây Úc và đặc biệt là tại UWA.

Trung Tâm Giảng Dạy Tiếng Anh của UWA
Trung Tâm Giảng Dạy Tiếng Anh của
UWA (UWA CELT) tiếp nối truyền
thống của Đại học UWA bằng việc
giảng dạy Tiếng Anh chất lượng cao
trong một môi trường thân thiện và
đầy hỗ trợ. Tất cả các giáo viên của
chúng tôi đều có bằng đại học và
văn bằng chuyên môn về giảng dạy
Tiếng Anh. Phương pháp tiếp cận
về giảng dạy và học tập của chúng
tôi đem lại cho sinh viên nhiều cơ
hội thực hành sử dụng Tiếng Anh
và học hỏi thêm về cuộc sống tại
Úc qua các bài tập, hoạt động và
dự án.

Một trường đại học nổi tiếng
quốc tế với những con người
phi thường.

UWA mang đến cho sinh viên Tiếng
Anh những lợi ích của việc học tập
tại một trong những trường đại học
hàng đầu của Úc trong một khu học
xá tuyệt đẹp. Các chương trình độc
đáo được tổ chức khoa học kết hợp
phương pháp giảng dạy và học tập
nghiêm túc với những trải nghiệm
ngôn ngữ thực tế và thực hành, giúp
sinh viên khám phá những chiến
lược để trở thành người thành thạo
Tiếng Anh suốt đời.

Học Xá Crawley của
UWA

Khu học xá với cảnh vườn
hùng vĩ tại một trong
những thành phố đáng
sống nhất thế giới.
Trong khoảng cách đi bộ
đến ga xe lửa Claremont.
Một nơi tuyệt vời để học
Tiếng Anh.

Học Xá Claremont của
UWA (UWA CELT)
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Các Khóa Học và
Chương Trình
Trung Tâm Giảng Dạy Tiếng Anh của UWA cung cấp các chương
trình Tiếng Anh được công nhận bao gồm Tiếng Anh Tổng Quát,
Tiếng Anh Kinh Doanh và Tiếng Anh Cho Mục Đích Học Thuật,
cũng như các chương trình luyện thi cho các kỳ thi được quốc
tế công nhận như Cambridge, IELTS, TOEFL và TOEIC. Việc lựa
chọn khóa học tốt nhất cho bạn phụ thuộc vào mục tiêu và trình
độ Tiếng Anh của bạn. UWA CELT cung cấp các khóa học khác
nhau từ bắt đầu đến cao cấp nhằm giúp bạn phát triển khả năng
ngôn ngữ của mình. Vì vậy, lựa chọn một chương trình chính là
việc bạn hy vọng đạt được gì khi theo học tại UWA CELT.

Tiếng Anh Tổng Quát

Tiếng Anh Kinh Doanh

Tiếng Anh cho Mục Đích
Học Thuật

Thời lượng khóa học: Từ 5-45 tuần
Kỳ tuyển sinh: 9 kỳ tuyển sinh mỗi năm
Hình thức học: 20 giờ mỗi tuần
Các trình độ: Bắt đầu đến cao cấp

Thời lượng khóa học: Từ 5-45 tuần
Kỳ tuyển sinh: 4 kỳ tuyển sinh mỗi năm
Hình thức học: 20 giờ mỗi tuần

Thời lượng khóa học: Từ 5-45 tuần
Kỳ tuyển sinh: 9 kỳ tuyển sinh mỗi năm
Hình thức học: 20 giờ mỗi tuần

Các trình độ: Trên trung cấp đến cao cấp

Các trình độ: Trên trung cấp đến cao cấp

Các lớp học Tiếng Anh Tổng Quát dành
cho những sinh viên muốn nâng cao
khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh.
Những lớp học này cũng là con đường
dẫn tới tất cả các chương trình Tiếng
Anh khác tại UWA. Trong các module
kéo dài năm tuần, sinh viên thực hành
kỹ năng đọc và nghe trong khi vẫn phát
triển các kỹ năng viết và nói rõ ràng
và mạch lạc để tự tin chuyển tải thông
điệp của mình.

Các lớp Tiếng Anh Kinh Doanh dành
cho sinh viên quan tâm đến Tiếng Anh
trong kinh doanh và nghề nghiệp. Mỗi
module kéo dài năm tuần tập trung
vào các chủ đề kinh doanh mà sinh
viên quan tâm như du lịch, tiếp thị và
kinh doanh quốc tế. Tiếng Anh Kinh
Doanh giúp sinh viên sử dụng từ vựng
kinh doanh, nghe và đọc trong các tình
huống kinh doanh và viết báo cáo, thư
từ cũng như những hình thức giao tiếp
khác trong kinh doanh. Thông qua
Tiếng Anh Kinh Doanh, sinh viên phát
triển khả năng giao tiếp hiệu quả trong
môi trường kinh doanh và xã hội cũng
như phát triển kiến thức về những hoạt
động kinh doanh đa văn hóa.

Các lớp Tiếng Anh Cho Mục Đích Học
Thuật dành cho những sinh viên muốn
phát triển khả năng Tiếng Anh để
chuẩn bị cho việc học cao đẳng và đại
học tại một quốc gia nói Tiếng Anh.
Trong các module giảng dạy kéo dài 5
tuần, sinh viên phát triển kỹ năng nghe
và ghi chú, kỹ năng thảo luận và trình
bày cùng các kỹ năng đọc và viết học
thuật. Sinh viên học kỹ năng tra cứu
tại thư viện và phát triển khả năng sử
dụng công nghệ thông tin thành thạo.
Họ cũng học cách thích nghi với văn
hóa học tập của các cơ sở giáo dục cao
đẳng, đại học của Úc.
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Luyện Thi IELTS

Thời lượng khóa học: 5 tuần
Kỳ tuyển sinh: 5 kỳ tuyển sinh mỗi năm
Hình thức học: 20 giờ mỗi tuần
Các trình độ: Trên trung cấp

Trung Tâm Giảng Dạy Tiếng Anh của
UWA cung cấp các khóa học luyện thi
IELTS được quốc tế công nhận. Có năm
kỳ học mỗi năm cho khóa học chuyên
sâu 20 giờ mỗi tuần. Ngoài ra, UWA
CELT còn thực hiện các hội thảo bán
thời gian về IELTS trong suốt cả năm.
Sinh viên muốn thi IELTS có thể đăng ký
và tham gia bài thi tại Trung Tâm Kiểm
Tra IELTS của UWA.

Luyện Thi Cambridge

Các Chuyến Tham Quan
Học Tập và Khóa Học Theo
Yêu Cầu
UWA CELT tổ chức hai loại khóa học rõ
ràng cho các nhóm sinh viên khác nhau.
Trước tiên, trung tâm thiết kế các khóa
học cụ thể theo yêu cầu của từng nhóm
riêng biệt. Trong loại hình khóa học này,
sinh viên học cùng lớp với nhau và ưu
tiên các sinh viên có khả năng ngôn ngữ
tương đồng. Sinh viên cũng có thể tham
gia các hoạt động giao lưu văn hóa với
các du học sinh khác tại UWA CELT. Loại
hình khóa học thứ hai tạo cơ hội cho sinh
viên có trình độ khác nhau về khả năng
Tiếng Anh được tham gia các khóa học
như Tiếng Anh Tổng Quát, Tiếng Anh
Kinh Doanh, Tiếng Anh Học Thuật và
chuẩn bị cho các kỳ kiểm tra với các du
học sinh khác.

UWA CELT có kinh nghiệm sâu rộng
trong việc lập kế hoạch và cung cấp các
khóa học Tiếng Anh chuyên sâu. Những
chương trình được thiết kế phù hợp theo
nhu cầu cá nhân này dành cho các nhóm
sinh viên đến từ các trường trung học, đại
học, doanh nghiệp, cơ quan chính phủ
và tổ chức văn hóa. Các chương trình này
khác nhau về thời lượng, từ bốn ngày đến
12 tuần và nhìn chung thuộc một trong
ba nhóm sau: Tiếng Anh + Văn Hóa Úc,
Tiếng Anh cho các Mục Đích Đặc Biệt và
Phát Triển Chuyên Môn TESOL (Chương
Trình Dạy Tiếng Anh cho Người Nói Ngôn
Ngữ Khác). UWA CELT đã thiết kế và cung
cấp các khóa học Tiếng Anh cho Các Mục
Đích Đặc Biệt tập trung vào nhiều lĩnh vực
chuyên ngành như kỹ thuật, y khoa và
quản lý, cùng các chuyên ngành khác. Các
chương trình theo yêu cầu có thể được
cung cấp trong suốt năm học và ở tất cả
các trình độ Tiếng Anh khác nhau.

Để biết thêm thông tin về Các
Chuyến Tham Quan Học Tập và
Khóa Học Theo Yêu Cầu:
email: studytours@uwa.edu.au

Thời lượng khóa học: 10 tuần
Kỳ tuyển sinh: 3 kỳ tuyển sinh mỗi năm
Hình thức học: 20 giờ mỗi tuần
Các trình độ: Trung cấp đến cao cấp

Trung Tâm Giảng Dạy Tiếng Anh của
UWA cung cấp các khóa học luyện thi
cho những kỳ thi Tiếng Anh Cambridge
được quốc tế công nhận. Có ba kỳ học
luyện thi Cambridge mỗi năm, trước các
kỳ thi vào tháng 3, tháng 6 và tháng 12.
UWA CELT chuẩn bị cho học sinh đạt
Chứng Chỉ Nâng Cao Tiếng Anh (CAE),
cho sinh viên ở trình độ tiền trung cấp,
Chứng Chỉ Tiếng Anh Ban Đầu (FCE), cho
sinh viên ở trình độ trên trung cấp và kỳ
thi Preliminary English Test (PET) cho
sinh viên trình độ trung cấp

Trung Tâm Giảng Dạy

Tiếng Anh của UWA
có các trung tâm tổ
chức thi IELTS và
TOEFL được công
nhận toàn cầu.
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Thời Khóa Biểu Mẫu
Trung Tâm Giảng Dạy Tiếng Anh của UWA thực hiện thời khóa biểu kép cho những chương trình chủ đạo,
gồm Tiếng Anh Tổng Quát, Tiếng Anh Kinh Doanh, Tiếng Anh cho Mục Đích Học Thuật cũng như Chương
Trình Luyện Thi Cambridge và IELTS. Sinh viên sẽ học hoặc chương trình buổi sáng từ 8.45 sáng đến 1.00
chiều, hoặc chương trình buổi chiều từ 1.15 chiều đến 5.30 chiều. Sinh viên không cần phải xác định thời
khóa biểu nào (trong tùy chọn 20 giờ) họ muốn đăng ký. Trung Tâm sẽ sắp xếp cho sinh viên thời gian
biểu phù hợp nhất căn cứ vào trình độ Tiếng Anh và nhu cầu chung của sinh viên.
Chương trình buổi sáng
Thời gian

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

8.45 sáng –
10.45 sáng

Từ vựng
phát triển thông qua
khám phá chủ đề hàng
tuần

Ngữ pháp & cách sử dụng
phát triển và sử dụng
chính xác

Kỹ năng đọc
các chiến lược phát triển
kỹ năng đọc hiệu quả

Kỹ năng tổng hợp
thực hành tập trung vào
giao tiếp nghe nói

Kỹ năng tổng hợp tập
trung vào phát triển ngữ
pháp, cách sử dụng và kỹ
năng viết

11.00 sáng –
1.00 chiều

Kỹ năng nghe
kỹ năng tổng hợp, tập
trung vào chiến lược phát
triển kỹ năng nghe hiểu

Kỹ năng nói
các chiến lược để phát
triển khả năng nói rõ ràng
và trôi chảy

Kỹ năng viết
phát triển các kỹ năng
trong quá trình viết

Kỹ năng tổng hợp
tập trung vào phát triển từ
vựng và kỹ năng đọc

Kỹ năng tổng hợp
thực hành tập trung vào
giao tiếp nghe nói

2.00 chiều –
5.00 chiều

Nghỉ tự do buổi chiều hoặc tự truy cập có giám sát

Tự truy cập có giám sát /
đi tham quan/nghỉ tự do
buổi chiều

Chương trình buổi chiều
Thời gian

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

8.45 sáng –
1.00 chiều

Nghỉ tự do buổi sáng hoặc tự truy cập có giám sát

1.15 chiều 3.15 chiều

Từ vựng
phát triển thông qua
khám phá chủ đề hàng
tuần

Ngữ pháp & cách sử dụng
phát triển và sử dụng
chính xác

Kỹ năng đọc
các chiến lược phát triển
kỹ năng đọc hiệu quả

Kỹ năng tổng hợp
thực hành tập trung vào
giao tiếp nghe nói

Kỹ năng tổng hợp
tập trung vào phát triển
ngữ pháp, cách sử dụng và
kỹ năng viết

3.30 chiều 5.30 chiều

Kỹ năng nghe
kỹ năng tổng hợp, tập
trung vào chiến lược phát
triển kỹ năng nghe hiểu

Kỹ năng nói
các chiến lược để phát
triển khả năng nói rõ ràng
và trôi chảy

Kỹ năng viết
phát triển các kỹ năng
trong quá trình viết

Kỹ năng tổng hợp
tập trung vào phát triển từ
vựng và kỹ năng đọc

Kỹ năng tổng hợp
thực hành tập trung vào
giao tiếp nghe nói

Thứ Sáu
Tự truy cập có giám sát /
đi tham quan/nghỉ tự do
buổi sáng

Chương trình Anh Ngữ của UWA
tập trung vào việc giảng dạy và
học tập ở chất lượng cao nhất với
mức hoạt động và tương tác cao...
tất cả chính là để có những giờ học
thật sự thú vị!
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Thứ Năm
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Tiếng Anh là con đường dẫn đến các bằng cấp
của UWA

Trung Tâm Giảng Dạy Tiếng Anh của UWA cung cấp hai con đường để nâng cao trình độ Tiếng Anh nhằm
đáp ứng yêu cầu đầu vào của Đại học UWA cho các chương trình đại học và sau đại học.
Con đường phổ biến nhất là thông qua
Khóa Học Tiếng Anh Học Thuật và Khóa
Học Chuyển Tiếp về Kỹ Năng Học Tập,
(Khóa Học Chuyển Tiếp) vốn là điều
kiện nhập học trực tiếp của chương
trình đại học tại Đại học UWA. Đây là
khóa học tốt nhất cho các sinh viên đáp
ứng tiêu chuẩn đầu vào của Khóa Học
Chuyển Tiếp và những người có thế
đăng ký chương trình 10 hoặc 20 tuần
nghiên cứu chuyên sâu. Con đường
khác để học đại học tại Đại học UWA là
thông qua chương trình Tiếng Anh cho
Mục Đích Học Thuật kết hợp với kỳ thi
IELTS hoặc TOEFL. Con đường này dành
cho những sinh viên không đủ trình độ
tham gia Khóa Học Chuyển Tiếp hoặc
những sinh viên chỉ cần học 5 tuần, thay
vì 20 hay thậm chí 10 tuần.

Khóa Tiếng Anh Học Thuật và
Chuyển Tiếp Kỹ Năng Học Tập
Khóa Học Chuyển Tiếp được thiết kế
cho những du học sinh muốn học tập
tại UWA nhưng không có trình độ thành
thạo Tiếng Anh theo yêu cầu.

Chương trình này cũng phù hợp với
sinh viên được nhập học vô điều kiện
vào UWA, vốn muốn tiếp tục phát
triển hơn nữa khả năng ngôn ngữ và
sự tự tin trước khi bắt đầu chương
trình học đại học.

• Học về cấu trúc và ngôn ngữ của

Kết quả đậu 70% trong Khóa Học
Chuyển Tiếp đáp ứng yêu cầu về Tiếng
Anh của Đại học UWA cho hầu hết các
khóa học đại học và sau đại học. Tuy
nhiên, một số khóa học tại UWA có yêu
cầu đầu vào cao hơn, chẳng hạn:

•

• Chương trình Thạc Sĩ Quản Trị Kinh

•

Doanh (Linh hoạt và toàn thời gian) đòi
hỏi tổng điểm là 75% và không có kỹ
năng nào dưới 70%
Tất cả các khóa học của Khoa Luật
đòi hỏi tổng điểm là 85%

Khóa Học Chuyển Tiếp sẽ giúp sinh viên:

• Cải thiện các kỹ năng tiếng Anh theo
trình độ yêu cầu của UWA

•
•

•
•

những loại văn bản học thuật khác
nhau
Phát triển kiến thức về ngôn ngữ của
môn học được lựa chọn
Phát triển kiến thức về văn hóa học
thuật của Úc
Phát triển các kỹ năng phân tích và
phản xạ trong ở trình độ cao trong
môi trường học tập của Úc
Phát triển các chiến lược để vận
dụng nguồn tư liệu văn học một
cách phù hợp
Phát triển khả năng trở thành một
người học độc lập tại một trường đại
học của Úc với sự tự tin để tham gia
một cách thoải mái và thích hợp vào
các tình huống học tập

Khóa Học Chuyển Tiếp
của UWA CELT đã được
cấp Chứng Nhận Sản
Phẩm Cao Cấp của
NEAS.

Yêu Cầu Đầu Vào Tối Thiểu
Yêu cầu

Chương trình 20 tuần

Chương trình 10 tuần

IELTS

5,5 không có điểm kỹ năng
nào dưới 5,0

6,0 không có điểm kỹ năng
nào dưới 5,5 

TOEFL iBT

58 (tối thiểu 18 điểm viết,
16 điểm nói và 12 điểm
nghe và đọc)

70 (tối thiểu 20 điểm viết,
19 điểm nói, 17 điểm nghe
và 14 điểm đọc)

Cambridge FCE

Điểm tối thiểu 60 và không
có điểm kỹ năng nào dưới
trung bình

Điểm tối thiểu 75 và điểm tốt
cho từng kỹ năng

Bài Kiểm Tra Tiếng Anh
Pearson (Học Thuật)

Tổng điểm 49 và không có
điểm kỹ năng nào dưới 42

Tổng điểm 54 và không có
điểm kỹ năng nào dưới 54

Tiếng Anh Tổng Quát của
UWA CELT

Trên trung cấp đạt tối thiểu
70% (không có điểm kỹ
năng nào dưới 60%)

Tiền cao cấp đạt tối thiểu
69% (không có điểm kỹ năng
nào dưới 65%)

Tiếng Anh cho Mục Đích
Học Thuật của UWA CELT

Tối thiểu 65% (không có
điểm kỹ năng nào dưới 60%)

Tối thiểu 69% (không có
điểm kỹ năng nào dưới 65%)

8 Đại Học Tây Úc

 Nếu điểm yêu cầu đầu vào cho các khóa
học đại học cao hơn 6,5 và không có kỹ
năng nào dưới 6,0, thì điểm yêu cầu đầu
vào của Khóa Học Chuyển Tiếp 10 tuần
sẽ không thấp hơn dưới 0,5 cho từng kỹ
năng và cho tổng điểm. Vui lòng tham
khảo trang web của UWA CELT để tìm
hiểu thêm thông tin: celt.uwa.edu.au/
courses/pathways

Thời Khóa Biểu Mẫu
Khóa Học Chuyển Tiếp (BC)
Thời gian

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

8.45 sáng –
10.45 sáng

Trong Các Nhóm BC
Hội Thảo Sinh Viên 1
08.45 sáng – 09.15 sáng

Trong Các Nhóm BC
Hội Thảo Sinh Viên 2
08.45 sáng – 09.15 sáng

Trong Các Nhóm BC
Hội Thảo Sinh Viên 3
08.45 sáng – 09.15 sáng

Tổng Quan Học Phần 2
Nói
Nói về Những Vấn Đề
Toàn Cầu

Đọc
Đọc các Chương trong sách
giáo khoa

Nói
Thuyết trình ngắn gọn về
các vấn đề quan tâm

Trong Các Nhóm
Nghiên Cứu
Báo Cáo Nghiên Cứu
Viết một giả thuyết

Trong Các Nhóm BC
Diễn giải
Thực hành trích dẫn tài
liệu, diễn giải và tóm tắt

11.00 sáng –
1.00 chiều

Trong Các Nhóm BC
Thực hành nghe
Phụ nữ và công việc

Trong Các Nhóm BC
Viết
Viết một bản tóm tắt

Trong Các Nhóm BC
Kỹ năng tổng hợp
Vai trò của nam giới và phụ
nữ tại nơi làm việc

Trong các nhóm
Nghiên Cứu
Báo Cáo Nghiên Cứu
Viết một giả thuyết

Trong các nhóm
Tranh Luận
Nói
Tranh luận chính thức về
các vấn đề toàn cầu và
giới tính

2.00 chiều 3.15 chiều

Trong Các Nhóm BC
Đọc
Các loại văn bản và mẫu
tu từ

Trong Các Nhóm BC
Kỹ năng đọc
Kỹ năng đọc - chủ đề, mục
đích, đối tượng và cách
diễn đạt

Trong Các Nhóm BC
Ngữ Pháp/Viết
Các động từ báo cáo

Trong các nhóm BC
Thực Hành Đọc
Phụ Nữ của Thế Giới

Nghiên cứu độc lập

2.00 chiều –
5.00 chiều

Nghỉ tự do buổi chiều hoặc tự truy cập có giám sát

Tự truy cập có giám sát /
đi tham quan/nghỉ tự do
buổi chiều

Những sinh viên không đáp ứng yêu cầu đầu vào của Khóa Học Chuyển Tiếp có quyền chọn nâng cao
trình độ Tiếng Anh của mình bằng cách bắt đầu một khóa Tiếng Anh Tổng Quát hoặc Tiếng Anh cho
Mục Đích Học Thuật tại UWA CELT.

Tiếng Anh Học Thuật +
Bài thi IELTS/TOEFL

Con đường thay thế để vào đại học
cũng được cung cấp thông qua chương
trình Tiếng Anh cho Mục Đích Học
Thuật kết hợp cùng khóa luyện thi
IELTS hoặc TOEFL của chúng tôi.
Mặc dù là một khóa học có cấu trúc với
phương pháp sư phạm cơ bản được
cung cấp theo các module năm tuần
nhưng chương trình Tiếng Anh cho Mục
Đích Học Thuật được sửa đổi vào mỗi kỳ
nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm lớp.

Bằng việc tự điều chỉnh theo kiến thức
và khả năng của sinh viên, khóa học
này cung cấp một phương pháp có tính
hỗ trợ cao để phát triển các kỹ năng
học thuật và khả năng Tiếng Anh. Điều
này tập trung vào nhu cầu của sinh
viên kết hợp với đánh giá thành tích tùy
theo thành phần của từng lớp. Vì lý do
này, sinh viên lựa chọn học Tiếng Anh
cho Mục Đích Học Thuật cũng phải thi
IELTS hoặc TOEFL iBT.

Sinh viên có ý định tham gia kỳ thi IELTS
có thể thực hiện tại Trung Tâm Kiểm Tra
IELTS của UWA.
truy cập: www.celt.uwa.edu.au/testcenters/ielts
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Diễn Tiến Khóa Học
Biểu đồ tiến triển dưới đây cho thấy các khóa học và trình độ của UWA CELT và số tuần học bắt buộc
trung bình. Biểu đồ cũng cho thấy một sự tương quan gần đúng giữa các trình độ của Khung Tham Chiếu
Châu Âu (CEFR – Common European Framework of Reference) và trình độ học tập của UWA CELT. Điều
quan trọng cần lưu ý là sự tiến triển qua các trình độ tại UWA CELT mang tính ước chừng và dựa vào trình
độ người học Tiếng Anh trung bình.
Trình độ
của UWA
CELT

Hướng dẫn
về trình độ
của CEFR

↓

↓

Tiếng Anh
Tổng Quát

Bắt đầu

A1

10 tuần

Sơ cấp

A2

10 tuần

Tiền trung cấp

A2+

10 tuần

Trung cấp 1

B1

10 tuần

Trung cấp 2

B1

10 tuần

Trên
trung cấp

B2

10 tuần

Tiền cao cấp

B2+

10 tuần

Cao cấp

C1

5 tuần

Các Khóa Học và Chương Trình của UWA CELT

↓

Tiếng Anh cho
đời sống và con
đường dẫn tới tất
cả các chương
trình CELT

Luyện Thi
Cambridge

FCE
10 tuần
CAE
10 tuần

↓

5 tuần

↓

Các bài thi tiếng Anh được quốc tế
công nhận

Học Viên Tốt Nghiệp Tiếng Anh Kinh Doanh và
Khóa Học Chuyển Tiếp năm 2014

10 Đại Học Tây Úc

Tiếng Anh
Kinh Doanh

Tiếng Anh cho
Mục Đích
Học Thuật

Khóa Học
Chuyển Tiếp

10 tuần

10 tuần

10 tuần

10 tuần

10 tuần

10 tuần

↓

↓

↓

Tiếng Anh
Kinh Doanh và
Thương Mại

Kết hợp với bài
thi IELTS hoặc
TOEFL cho đầu
vào đại học

Nhập học trực
tiếp vào các
khóa học đại
học hoặc sau
đại học

PET
10 tuần

" UWA CELT đã giúp tôi mở rộng tầm
nhìn và suy nghĩ một cách sáng tạo.
Giờ đây tôi tự tin với kỹ năng Tiếng
Anh của mình để bắt đầu chương
trình học tại Đại học UWA."
Ramon Renan Zanow e Silva (từ Brazil)

IELTS

Tìm
một ngôi nhà
thứ hai
Nơi ở
UWA CELT có thể giúp bạn sắp xếp chỗ ở, gồm ở cùng người bản xứ và demi-pair (làm việc bán thời
gian cho một gia đình trong thời gian học tập).
Sinh sống với một gia đình
Ở Cùng Người Bản Xứ
Nơi ở này là lựa chọn tốt nhất cho
những sinh viên muốn trải nghiệm cuộc
sống của gia đình Úc và có được sự hỗ
trợ của một gia đình nói tiếng Anh. Các
gia đình người bản xứ nằm trên khắp
khu vực thủ phủ và sinh viên có thể cần
sử dụng giao thông công cộng để đi tới
UWA. Sinh viên ăn uống và sử dụng
các tiện ích sinh hoạt cùng với gia đình
chủ nhà nhưng có phòng ngủ riêng
của mình.

Làm việc bán thời gian cho
một gia đình trong thời gian
học tập
Chương trình demi-pair
Chương trình demi-pair cho phép sinh
viên kết hợp việc học tập toàn thời gian
và làm việc như một người làm công
(Au Pair). Thông thường sinh viên làm
việc ba giờ mỗi tối từ Thứ Hai tới Thứ
Sáu để đổi lấy mọi chi phí ăn ở. Các sinh
viên đăng ký chương trình demi-pair
phải từ 20 tuổi trở lên (có thể có ngoại
lệ đối với sinh viên 18 và 19 tuổi nếu
họ có chuyên môn trông trẻ đã được
chứng nhận) và tối thiểu có trình độ
Tiếng Anh tiền trung cấp. Việc sắp xếp
này cho giai đoạn ít nhất ba tháng và
được cung cấp cho sinh viên du lịch
bằng thị thực sinh viên hoặc thị thực
làm việc trong kỳ nghỉ.

Văn Phòng Nhà Ở của UWA
Văn Phòng Nhà Ở của UWA cung cấp
thông tin hữu ích về các loại chỗ ở
khác nhau đang sẵn có và đưa ra lời
khuyên cho du học sinh
www.housing.uwa.edu.au
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Cơ Sở Vật Chất
và Các Dịch Vụ

Trung Tâm Giảng Dạy Tiếng Anh
Cơ Sở Vật Chất
• Phòng học hiện đại với bảng tương
•

•

•
•
•
•

tác, máy chiếu vật thể & máy tính để
học trực tuyến kết hợp
Thư viện có tài nguyên phong phú với
nhân viên thư viện làm việc toàn thời
gian (mở cửa Thứ Hai – Thứ Năm
8.15 sáng – 5.00 chiều, Thứ Sáu
8.15 sáng – 3.45 chiều)
Hai phòng máy tính được nối mạng
hoàn toàn với quyền truy cập
internet và email miễn phí (mở cửa
Thứ Hai – Thứ Năm 8.15 sáng – 5.00
chiều, Thứ Sáu 8.15 sáng – 4.00 chiều)
Quán cà phê trong khu học xá của
trường
Dịch vụ tư vấn sinh viên
Truy cập không dây khắp học xá Đại
học UWA
Trung Tâm Kiểm Tra dành cho các kỳ
thi IELTS và TOEFL

MỘT LỚP HỌC TẠI UWA CELT

12 Đại Học Tây Úc

Hỗ trợ sinh viên

Thực tập bổ sung Tiếng Anh

CELT có đội ngũ nhân viên sẵn lòng
giúp đỡ bạn giải quyết tất cả các vấn đề
từ cá nhân cho tới thực tế, kể cả các vấn
đề về học tập và thị thực. Bạn sẽ nhận
được hỗ trợ của Tư Vấn Viên cho Sinh
Viên, nhân viên quản lý và quản trị cũng
như cán bộ giảng dạy.

UWA CELT có thể kết hợp các chương
trình học Tiếng Anh với việc thực tập
chuyên môn trong ngành, thông qua
quan hệ đối tác với Hội Thực Tập Úc
(Australian Internships). Sự kết hợp
của việc học Tiếng Anh với việc thực
tập đem lại một cơ hội tuyệt vời để có
được kinh nghiệm chuyên môn và trải
nghiệm văn hóa quý giá và để quốc tế
hóa sơ yếu lý lịch của bạn.

Tốt nghiệp

Quá trình học tập của bạn được đánh
giá thông qua việc tham gia các bài tập
trên lớp, bài tập về nhà và bài kiểm tra
cuối kỳ. Khi tốt nghiệp, bạn sẽ nhận
được chứng chỉ thể hiện rõ khóa học,
trình độ, điểm và thời gian học tập
của bạn.

TRUNG TÂM KIỂM TRA IELTS CỦA UWA

THƯ VIỆN UWA CELT

Thông tin trực tuyến
facebook.com/UWACELTStudents

Đặt câu hỏi cho UWA
Cổng hỏi đáp trực tuyến
Sinh viên tương lai có thể tìm kiếm câu trả
lời cho các câu hỏi trước đây hoặc gửi trực
tuyến câu hỏi của riêng mình.

www.askuwa.edu.au

Đại Học Tây Úc
UWA có cơ sở vượt trội và dịch vụ hỗ trợ tuyệt vời cho sinh viên. Đại học UWA đánh giá cao sự đa dạng
mà du học sinh đem tới cho cuộc sống tại học xá và trong thành phố.
Các cơ sở vật chất và dịch vụ
của UWA được cung cấp cho tất
cả sinh viên
• Các thư viện theo chủ đề cùng báo

•

•

chí quốc tế, tài nguyên nghiên cứu
chuyên sâu và hệ thống máy tính
được nối mạng hoàn toàn
Trung tâm thể thao với phòng tập thể
dục được trang bị đầy đủ, sân bóng
quần, bóng rổ, cầu lông và sân tennis,
cơ sở vật chất dành cho môn bóng
bàn, sân chơi cricket và bóng đá
Trung Tâm Võ Thuật với các huấn
luyện viên judo quốc tế

TRƯỜNG KINH DOANH UWA

• Bể bơi nước nóng tại khu học xá
• Câu Lạc Bộ Sinh Viên (Hiệp Hội) với
•

•
•

các câu lạc bộ xã hội và sở thích
đặc biệt
Các khóa học giải trí như nhiếp ảnh,
guitar, yoga, pilate, chèo thuyền,
zumba, abseiling (tuột núi bằng
dây thừng) và nhiều khóa học khác
(www.sport.uwa.edu.au/recreate)
Trung Tâm Y Tế với đội ngũ bác sĩ và
y tá giàu kinh nghiệm trong việc trợ
giúp sinh viên bản địa và du học sinh
Các Ngân Hàng và Hiệp Hội Tín Dụng

HỘI TRƯỜNG WINTHROP

• Các cửa hàng, một đại lý phát hành
•
•
•
•
•
•

báo và một bưu điện với tất cả các
dịch vụ
Đại lý du lịch với đầy đủ các dịch vụ
và thông tin cho sinh viên
Dịch vụ tư vấn cho sinh viên
Các lễ hội và sự kiện theo mùa
Phòng Trưng Bày Nghệ Thuật và
Viện Bảo Tàng khu tại học xá
Hòa nhạc miễn phí vào giờ nghỉ
ăn trưa
UniAccess hỗ trợ cho những sinh
viên khuyết tật

THƯ VIỆN REID
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Thành phố Perth
Thông Tin Nhanh
Perth: Thủ phủ của Tây Úc
Dân số: 2,02 triệu
Diện tích bang Tây Úc: 2,5 triệu km2
Chính Quyền: Dân Chủ
Múi giờ: GMT + 8
Tôn Giáo: Hoàn toàn tự do tôn giáo

ĐỊA ĐIỂM: GA XE LỬA PERTH
ẢNH DO TOURISM WESTERN AUSTRALIA (DU LỊCH TÂY ÚC) CUNG CẤP

14 Đại Học Tây Úc

Thời Tiết tại Perth
Khí hậu của Perth ôn hòa và dễ chịu với
mùa hè khô, ấm áp và mùa đông ẩm
ướt, mát mẻ.
Nhiệt Độ Trung Bình
Mùa Hè
Từ Tháng 12 đến Tháng 2 20°- 32°C
Mùa Thu Từ Tháng 3 đến Tháng 5 12°- 25°C
Mùa Đông Từ Tháng 6 đến Tháng 8 8°-18°C
Mùa Xuân Từ Tháng 9 đến Tháng 11 10°- 22°C

Perth
Thành phố lớn thứ tư của Úc, Perth,
tọa lạc trên bờ biển phía tây nam
bang Tây Úc (WA). Thành phố này
nằm dọc theo bờ sông Swan và phía
tây giáp với những bãi biển cát trắng
tuyệt đẹp của Ấn Độ Dương.
Perth có môi trường lý tưởng cho
cuộc sống thư giãn và lành mạnh,
trong khi vẫn duy trì được vị thế của
một thành phố hiện đại và tinh tế. Tổ
chức Economist Intelligence Unit đã
bình chọn đây là một trong 10 thành
phố “đáng sống” nhất thế giới. 

Những điều nên làm
Đi bơi tại bãi biển Cottesloe Beach
Đạp xe quanh thung lũng Swan Valley

Lễ hội Nghệ thuật Quốc tế
Perth

Xem phim dưới bầu trời đầy sao - tham
quan thính phòng Somerville tại UWA

www.perthfestival.com.au

Tận hưởng một ngày tại Fremantle tham quan các viện bảo tàng, chiêm
ngưỡng những tòa nhà lịch sử, mua sắm
tại những cửa hàng và khu chợ độc đáo,
đi pinic hoặc dùng bữa tại những nhà
hàng phục vụ những món ăn đa văn hóa
Đi phà đến đảo Rottnest Island

Lễ hội biểu diễn nghệ thuật lâu
đời nhất của Úc được tổ chức vào
những tháng hè. Lễ Hội giới thiệu
một số vở kịch, nhạc kịch, âm
nhạc, phim, nghệ thuật, văn học
và biểu diễn hài kịch quốc tế và
đương đại hay nhất tại Úc.

					
ĐỊA ĐIỂM: THÁP CHUÔNG PERTH
BELL TOWER

Trung tâm thành phố Perth và những
khu ngoại ô gần kề có nhiều nhà hàng
và quán cà phê đa dạng, những địa
điểm giải trí và văn hóa cũng như
khu mua sắm sầm uất. Bạn có thể dễ
dàng tiếp cận nhiều địa điểm cuốn
hút chính của Perth, các công trình
lịch sử, công viên ấn tượng, trung
tâm mua sắm hiện đại và bãi biển
qua hệ thống giao thông công cộng
hoàn toàn tích hợp của Perth. Đi dạo
và đạp xe cũng rất dễ dàng và thú vị
khắp Perth với những con đường cho
người đi bộ và xe đạp dọc theo dòng
sông và bờ biển.
“Tóm Tắt Xếp Hạng và Tổng Quan các
Thành Phố Đáng Sống Nhất", tháng 8 năm
2014, The Economist Intelligence Unit
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Tây Úc

SA MẠC PINNACLES

VÙNG RƯỢU VANG SÔNG MARGARET

BÃI BIỂN COOGEE

ĐỊA ĐIỂM: CAPE AUGUSTA

16 Đại Học Tây Úc

THUNG LŨNG NGƯỜI KHỔNG LỒ

KALBARRI

VÙNG HẺO LÁNH CỦA ÚC

Tổng quan
Tây Úc chiếm một phần ba diện tích lục
địa Úc. Trải dài hơn 2,5 triệu km vuông
(1 triệu dặm vuông), Tây Úc kéo dài trên
hai vùng khí hậu khác nhau. Thời tiết
ấm áp và khô ở phía bắc của Bang, trong
khi mát mẻ và ẩm ướt ở phía nam. Tiếp
giáp phần lớn với sa mạc ở phía đông,
Tây Úc được bao bọc bởi 12.500 km
(7.813 dặm) bờ biển nguyên sơ nhất thế
giới về phía tây. Tây Úc là vùng đất may
mắn có một số hiện tượng thiên nhiên
quý giá nhất thế giới gồm cá heo tại khu
dự trữ sinh quyển Monkey Mia, rặng núi
Bungle Bungle 350 triệu năm tuổi và

những cánh rừng bạch đàn cao chót
vót ở khu vực Tây Nam. Hãy mạo hiểm
thăm thú bên ngoài Perth để hiểu rõ
một đất nước rộng lớn đầy những trải
nghiệm thú vị. Chiêm ngưỡng phong
cảnh được thiên nhiên chạm khắc qua
hàng triệu năm. Hòa mình với văn hóa
của thổ dân. Tiếp cận và trực tiếp tiếp
xúc với hệ thực vật và động vật độc đáo
của Úc. Nằm ở khu vực cực bắc là vùng
Kimberly, một khu vực địa mạo cổ xưa
với các rặng núi gồ ghề cùng những
hẻm núi hùng vĩ và những bãi biển cát
trắng nguyên sơ. Vùng Pilbara là khu

trung tâm của Tây Úc mang đến nhiều
cơ hội phiêu lưu và du lịch sinh thái
ly kỳ. Phía bắc được tương phản bởi
những cánh rừng tự nhiên và những
vườn nho nằm ở vùng Tây Nam. Bất kỳ
nơi nào bạn đi, kỷ niệm sẽ mãi đọng
lại.
Để biết thêm thông tin về những địa
điểm tham quan và hoạt động trải
nghiệm tại Perth và Tây Úc hãy truy
cập: www.westernaustralia.com
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18 Đại Học Tây Úc

Cách nộp hồ sơ
BẮT ĐẦU TẠI ĐÂY

b. Nộp đơn đăng ký trực tiếp đến Trung Tâm. Chuyển đơn

Nếu bạn muốn học tập tại Trung Tâm Giảng Dạy Tiếng
Anh của Trường Đại Học Tây Úc, sau đây là một số bước
để giúp bạn dễ dàng nộp hồ sơ hơn.

1

Chọn thị thực phù hợp với khóa học
và thời lượng học của bạn

Bạn có thể học toàn thời gian hoặc bán thời gian đến 12 tuần
nếu bạn có thị thực du lịch hoặc 17 tuần với thị thực làm việc
trong kỳ nghỉ. Nếu muốn học lâu hơn, bạn phải học toàn thời
gian theo thị thực du học. Vui lòng truy cập trang web của Bộ
Di Trú và Bảo Vệ Biên Giới - www.border.gov.au – để tìm hiểu
yêu cầu về thị thực.

3

Điền vào mẫu đăng ký

Truy cập trang web của chúng tôi - www.celt.uwa.edu.au/
courses/apply - để tải xuống mẫu đăng ký. Điền đầy đủ tất cả
các mục trong mẫu đăng ký gồm các chi tiết cá nhân, kế hoạch
học tập và thông tin thị thực. Vui lòng đọc các điều khoản và
điều kiện ghi danh trước khi điền và ký tên vào mẫu đơn.

4

Centre for English Language Teaching
The University of Western Australia
M429, 35 Stirling Highway
Crawley Perth WA 6009
Australia
Email: enrolments-celt@uwa.edu.au

Quyết định khóa học mà bạn muốn
nộp hồ sơ

Tham khảo tài liệu quảng cáo này và trang web UWA CELT www.celt.uwa.edu.au/courses – để chọn một chương trình
phù hợp nhất với mục tiêu của bạn.

2

đăng ký đã điền đầy đủ và có chữ ký đến:

Gửi hồ sơ của bạn đến Trung tâm

a. Thông qua đại diện của Đại học UWA. Chúng tôi khuyến
khích bạn nộp hồ sơ thông qua một trong những đại diện
chính thức của Trung tâm. Để tham khảo danh sách đầy
đủ, hãy truy cập: www.celt.uwa.edu.au/courses/apply
Các đại diện của chúng tôi sẽ giúp bạn đăng ký học Tiếng
Anh, sắp xếp chỗ ở và hồ sơ thị thực, cũng như cung cấp
một loạt các dịch vụ khác;

HOẶC

5

Thư mời nhập học

Trung tâm sẽ xử lý hồ sơ của bạn và sẽ gửi cho bạn thư mời
nhập học cùng các giấy tờ chấp nhận. Thư mời nhập học sẽ
bao gồm hóa đơn cho khóa học của bạn và các phí liên quan
khác (gồm chỗ ở nếu có yêu cầu và Bảo Hiểm Y Tế cho Sinh
Viên Nước Ngoài nếu bạn xin thị thực sinh viên).

6

Chấp Nhận

Khi nhận được thư mời nhập học, bạn nên ký các giấy tờ chấp
nhận và gửi lại cùng với khoản thanh toán trực tiếp hoặc
thông qua đại diện chính thức tại nước ngoài của CELT. Sau
khi Trung Tâm đã nhận được những mục yêu cầu này, bạn sẽ
nhận được email về thông tin định hướng cùng với Xác Nhận
Đăng Ký Nhập Học (CoE) mà bạn cần để bắt đầu quá trình nộp
đơn xin thị thực (nếu bạn xin thị thực sinh viên).

7

Sắp xếp chuyến đi và thị thực

Bạn sẽ được yêu cầu tự sắp xếp chuyến đi và thị thực sinh viên.
Các đại diện ở nước ngoài của UWA CELT cũng có thể giúp bạn
trong những sắp xếp này nếu bạn cần bất kỳ lời khuyên hay
hỗ trợ thêm nào. Sinh viên đến bằng thị thực du lịch hoặc làm
việc trong kỳ nghỉ nên sắp xếp tham gia bảo hiểm sức khỏe
trước chuyến đi. Tất cả sinh viên được khuyến khích mua bảo
hiểm du lịch cá nhân để bảo vệ đồ đạc cá nhân trong suốt thời
gian học tập và bất kỳ thời gian gia hạn nào tại Úc.
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