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Transfer Checklist – applying while in Melbourne  

 

For current students of an award program at RMIT Vietnam (Bachelor’s/Master’s) 

who are currently on Cross-Campus Exchange at RMIT Melbourne 

Dành cho sinh viên chương trình cấp bằng tại RMIT Việt Nam (Cử nhân/ Thạc sĩ) 

hiện đang học trao đổi tại RMIT Melbourne 
 

▪ A copy of your passport, including information page and all pages with visa labels or 
immigration's stamps (if applicable). Your passport must be valid at least six months after 
the completion of your program at RMIT Melbourne. 
Một bản sao hộ chiếu, bao gồm trang hình ảnh, thông tin cá nhân và tất cả các trang có 
dấu thị thực hoặc dấu nhập cảnh (nếu có). Hộ chiếu còn hạn tối thiểu sáu tháng tính đến 
thời điểm hoàn thành chương trình học tại RMIT Melbourne. 
 

▪ An application form to transfer to RMIT Melbourne (download and fill in) 
Đơn đăng ký chuyển tiếp học tâp tại RMIT Melbourne (tải và điền đơn) 
 

▪ A Statement of Purpose for SSVF assessment, required for students who have previously 
had a visa refused to Australia or another country; or students from some specific 
regions/countries (download and fill in) 
Tiểu luận về mục đích học tập, dành cho sinh viên từng bị từ chối cấp visa vào Úc hoặc một 
quốc gia khác; hoặc sinh viên đến từ một số quốc gia/khu vực đặc biệt (tải và điền đơn) 
 

▪ Evidence of a visa refused, cancelled, or overstayed, (if applicable) 
Thư từ chối hay hủy visa (nếu có) nếu sinh viên từng bị từ chối cấp visa hay bị hủy visa vào 
Úc hoặc các quốc gia khác 
 

▪ Your current electronic student visa of cross-campus exchange  
Visa du học Úc hiện tại của chương trình trao đổi 

https://www.rmit.edu.vn/content/dam/rmit/vn/en/assets-for-production/documents/pdfs/global-experiences/exchange-to-a-partner-university/transfer-to-melbourne/how-to-apply-to-transfer/application-form-to-melbourne-2018.pdf
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https://www.rmit.edu.vn/content/dam/rmit/vn/en/assets-for-production/documents/pdfs/global-experiences/exchange-to-a-partner-university/transfer-to-melbourne/how-to-apply-to-transfer/statement-of-purpose-sop.pdf
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