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Là một phần của RMIT Melbourne - cơ sở giáo dục bậc cao lớn nhất 
nước Úc, RMIT Việt Nam luôn chú trọng kiến tạo cho sinh viên cơ hội 
rèn luyện để trở thành những công dân toàn cầu trước một thế giới 
đang chuyển động không ngừng bởi những ảnh hưởng tích cực của 
toàn cầu hóa. 

Tại RMIT, sinh viên được khuyến khích suy nghĩ với góc nhìn đa văn 
hóa và tích lũy trải nghiệm quốc tế thông qua nhiều hình thức khác 
nhau, từ các chương trình du học trao đổi tại hơn 45 quốc gia cho đến 
các cuộc thi, các chương trình bồi dưỡng kỹ năng và giao lưu văn hóa. 
Ngay cả khi lựa chọn du học tại chỗ, sinh viên RMIT vẫn có thể rèn 
luyện trí thông minh văn hóa qua các hoạt động ngoại khóa, học tập và 
giao lưu với cộng đồng sinh viên và giảng viên đa quốc tịch tại các cơ 
sở Hà Nội, Đà Nẵng và Nam Sài Gòn.  

Việc khởi động tại RMIT Việt Nam, sau đó du học trao đổi đến các đại 
học đối tác hoặc chuyển tiếp đến RMIT Melbourne là một lựa chọn 
tiết kiệm đáng kể học phí lẫn chi phí sinh hoạt, đồng thời giúp bạn làm 
quen dần với môi trường học tập quốc tế và phương pháp học, giảng 
dạy tại đại học trước khi xách balo lên đi du học trong tương lai. 

Du học sẽ mang lại cho bạn cơ hội hòa mình vào một nền văn hóa 
khác, trải nghiệm các món ăn và phong tục thú vị, mở rộng mạng lưới 
bạn bè, khám phá một đất nước mới mẻ và học cách sống tự lập để 
trưởng thành.

Bạn đã sẵn sàng khởi động hành trình du học của mình cùng RMIT?

 Bước ra thế giới từ Việt Nam   
 cùng RMIT 
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Học sinh/ Sinh viên có thể lựa chọn 01 trong 04 chương trình du học toàn cầu 
phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình và nhu cầu trải nghiệm của bản thân.

Các lộ trình học tập tham khảo

 Các chương trình du học toàn cầu 

Du học tới
đại học đối tác

Thời 
gian

Điểm 
đến

Trao đổi 
toàn cầu

1-2 học kỳ

200+ đại học 
đối tác trên 
40+ quốc gia

1-2 học kỳ1 học kỳ
Từ 1 học 
kỳ đến hết 

chương trình

Trao đổi 
liên cơ sở

Trao đổi qua 
mạng lưới các 
trường công 

nghệ Úc

Chuyển tiếp
liên cơ sở

Du học trong
hệ thống RMIT

Đại học Curtin
Đại học Công 
nghệ Sydney
Đại học 
Công nghệ 
Queensland
Đại học
Nam Úc

RMIT
Melbourne
SIM
(Singapore)
SUIBE 
(Thượng Hải)

RMIT
Melbourne

Năm 1

1

2

3

4

5

Năm 2 Năm 3 Học phí 

RMIT Việt Nam

RMIT Việt Nam

RMIT Việt Nam

RMIT Việt Nam

RMIT Melbourne RMIT Melbourne

RMIT Việt Nam

RMIT Melbourne 
(trao đổi)

200+ Đại học
đối tác (trao đổi)

RMIT Melbourne 
(chuyển tiếp)

RMIT Việt Nam RMIT Việt Nam

RMIT Việt Nam RMIT Việt Nam

RMIT Việt Nam RMIT Việt Nam

RMIT Melbourne VN Melbourne

RMIT Melbourne RMIT Melbourne
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 Tầm quan trọng của 
 các chương trình học quốc tế 

Sinh viên được trải nghiệm nhiều phương 
pháp giảng dạy khác nhau, từ đó được mở 
mang thêm nhiều quan điểm mới và cách 
nhìn mới.

Nâng cao kỹ năng ngôn ngữ: Mọi điểm đến 
mà chúng tôi lựa chọn cho sinh viên đi trao 
đổi đều giảng dạy các môn học bằng tiếng 
Anh. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn thực 
hành và phát triển kỹ năng ngôn ngữ.

Bạn sẽ được trải nghiệm cuộc sống ở một 
đất nước hoàn toàn khác với Việt Nam, 
được đi thăm quan các danh lam thắng 
cảnh hay tìm hiểu văn hóa lịch sử tại những 
viện bảo tàng nổi tiếng.

Với nhiều sinh viên, đây sẽ là lần đầu tiên 
các bạn sống xa gia đình. Việc học cách làm 
quen với những phong tục tập quán của 
nước bạn, thưởng thức phong vị ẩm thực 
độc đáo và hòa mình vào không khí lễ hội sẽ 
giúp bạn hiểu rõ hơn về con người và lịch 
sử của đất nước nơi mình đến học. 

Môi trường đa văn hóa sẽ giúp bạn tiếp cận 
nhiều khía cạnh khác nhau trong học tập và 
cuộc sống. Điều này góp phần không nhỏ 
vào con đường sự nghiệp hay những quyết 
định trong tương lai. 

Tăng cường năng lực học thuật

Làm giàu vốn hiểu biết về quốc tế

“Mình cảm thấy trưởng 
thành và độc lập hơn sau 
khi làm quen được với 
những người bạn giỏi 
và tự lập hơn mình rất 
nhiều. Ngoài ra, đây cũng 
là một cơ hội để mình 
cân nhắc và tìm hiểu cho 
quyết định học cao học 
tại thành phố này.”

Nguyễn Anh Phương
Cựu sinh viên trao đổi 
tại tại Bentley University 
(Mỹ)

6
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Khả năng tự lập sẽ được bộc lộ khi học tập tại nước ngoài. Bạn sẽ trở 
thành những ‘người du hành’ tràn đầy hứng khởi và đủ tò mò để khám phá 
vùng đất mới.  

Bạn sẽ có cơ hội hiểu rõ bản thân mình hơn. Có thể việc sống xa gia đình 
và bạn bè sẽ khiến bản thân đôi lúc cảm thấy cô đơn, nhưng đó cũng là bài 
kiểm tra chính xác nhất đo lường khả năng thích nghi với môi trường mới 
cũng như kỹ năng giải quyết vấn đề của mình.

Bạn có thể nhận ra sự thay đổi của một sinh viên trở về nhà sau quãng thời 
gian sống tại nước ngoài như chín chắn, tự tin hơn vào bản thân và biết 
trân trọng gia đình hơn.

Phát triển bản thân

Trải nghiệm quý báu này không chỉ giúp nâng cao năng lực học thuật, mà 
còn là minh chứng rõ ràng nhất cho khả năng sống và làm việc trong môi 
trường quốc tế.

Bạn có thể nhận thấy những khía cảnh mới mẻ và khác lạ hơn cho con 
đường sự nghiệp sau khi tốt nghiệp của mình. Nếu trước đó chưa có một 
mục tiêu nghề nghiệp cụ thể, việc đi trao đổi tại nước ngoài có thể giúp 
định hướng rõ ràng về con đường mình muốn bước đi.

Những kỹ năng cá nhân tích lũy khi đi du học ngày càng được đánh giá 
cao. Bằng việc hòa nhập vào môi trường đa văn hóa, thực hành các bài tập 
nhóm cùng bạn bè quốc tế, bạn sẽ phát huy được kỹ năng giải quyết vấn 
đề, quản lý thời gian, lãnh đạo, làm việc nhóm và giao tiếp . 

Việc phát triển và duy trì các mối quan hệ tại nước bạn sẽ mang lại những 
cơ hội không ngờ tới cho sự nghiệp tương lai của bạn. 

Đóng góp cho sự phát triển nghề nghiệp
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Các câu hỏi nên đặt ra trước khi lựa chọn địa điểm đi trao đổi

Hãy nghĩ về nơi phù hợp nhất với chuyên ngành mà bạn muốn theo học. 
Liệu trường đại học ở đó có những môn bạn thích?

Bạn mong đợi tích lũy được điều gì từ trải nghiệm quốc tế này?

Việc đi du học có giúp ích cho sự nghiệp tương lai của bạn?

Bạn muốn du học ở thành phố lớn náo nhiệt hay một thị trấn nhỏ xinh xắn, 
hay một nơi tiện đi lại tới nhiều địa điểm nổi tiếng?

Bạn muốn đến một đất nước nói tiếng Anh để trau dồi vốn ngoại ngữ 
của mình, hay muốn đi đến nơi mà bản thân có thể học thêm một 
ngoại ngữ khác?

Bạn có muốn sống gần với cộng đồng người Việt ở nước ngoài?

Ẩm thực ở nước bản địa có phải là trở ngại lớn?

Đừng ngần ngại hỏi những câu thật chi tiết, bởi điều đó rất quan trọng trong việc 
đưa ra quyết định về một địa điểm mà bạn sẽ sinh sống và học tập. Bạn có thể 
trò chuyện với các điều phối viên của chương trình Trao đổi và Chuyển tiếp sinh 
viên tại RMIT. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và tư vấn cho bạn về lựa chọn 
địa điểm học tập phù hợp nhất.

 Chọn lựa chương trình 
 và địa điểm phù hợp 
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Sẽ tốt hơn khi bạn có thể học hỏi kinh nghiệm từ 
những sinh viên đã trở về từ cùng một chương 
trình. Tuy nhiên, đó chỉ là một nguồn ý kiến tham 
khảo vì mỗi người sẽ có những cảm nhận khác 
nhau về cùng một sự vật và sự việc.

Bạn cũng nên xem xét các yếu tố khác như chi 
phí sinh hoạt, hay khoảng cách địa lý từ Việt Nam 
tới nước đó.

Hãy lập sẵn kế hoạch B và chuẩn bị tinh thần rằng 
mọi thứ đều có thể xảy ra. Nếu như trường Đại 
học bạn theo học không như mong muốn? Hay 
kết quả học tập không tốt? Cuộc sống khó khăn? 
Một kế hoạch B trả lời cho những điều này là rất 
cần thiết, chẳng hạn như quay lại RMIT Việt Nam 
học để chín chắn và trưởng thành hơn trước khi 
sẵn sàng chinh phục những thử thách mới. 

Gợi ý:

9
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“Việc đi du học ở Melbourne cũng giúp mình 
học hỏi được rất nhiều từ lối suy nghĩ, phong 
cách học tập của các bạn đến từ những nền 
văn hóa khác nhau. Mình nghĩ các bạn trẻ hãy 
thử một lần bước ra khỏi giới hạn mà bạn đã 
đặt ra cho chính bản thân mình, bước ra khỏi 
đất nước mà bạn lớn lên để trải nghiệm một 
cuộc sống hoàn toàn khác”.

Nguyễn Thanh Nga
Cựu sinh viên trao đổi tại RMIT 
Melbourne, Úc

“Nhờ RMIT, mình có cơ hội du học trao đổi tại 
Babson College, Mỹ và trực tiếp trải nghiệm 
chương trình học gắn liền với thực tiễn ở xứ cờ 
hoa. Nhờ một dự án sinh viên tại trường, mình 
có cơ hội được làm việc trong một nhóm sinh 
viên quốc tế đến từ các nước như Đức và Hà 
Lan. Quá trình làm quen với phong cách học 
tập khác nhau do ảnh hưởng từ văn hóa từng 
nước rất thú vị.”

Mai Đức Hiếu
Cựu sinh viên trao đổi
tại Babson College, Mỹ

“Mình đã có một năm trao đổi tuyệt vời ở Thụy 
Điển và nhận thấy những thay đổi lớn của bản 
thân. Mình cải thiện được rất nhiều khả năng 
nói trước đám đông qua những bài thuyết trình 
trước nhiều người lạ. Mình trưởng thành hơn 
rất nhiều nhờ việc phải tự giải quyết những khó 
khăn trong cuộc sống, học cách chi tiêu sao 
cho hợp lý, quản lý thời gian hiệu quả... Mình 
cũng được rèn luyện kỹ năng làm việc trong môi 
trường đa văn hóa khi làm việc nhóm hay sống 
cùng bạn bè đến từ nhiều đất nước khác nhau.”

Phan Lê Vàng Anh
Cựu sinh viên trao đổi tại
Đại học Jönköping, Thụy Điển

10

 Người 
 trong cuộc 
 nói gì? 
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Nhấn vào từng hình hoặc scan QR code
để lắng nghe những câu chuyện truyền
cảm hứng từ cựu sinh viên du học trao đổi.

Trao đổi sinh viên:
Nguyễn Thanh Nga tại
Melbourne | RMIT Việt Nam

Sinh viên RMIT Vietnam 
trao đổi du học tại Đại 
học Essex, Anh Quốc

VIDEO 1: VIDEO 2:

Theo chân du học sinh
khám phá RMIT &
Melbourne | RMIT University

VIDEO 3:

Lê Trần Khánh Linh 
The Hague University, 
Netherlands

VIDEO 5:

Mai Đức Hiếu
Babson College, Mỹ

VIDEO 4:

11

 Góc video 

11

https://www.youtube.com/watch?v=ojTU4AqMRS8
https://www.youtube.com/watch?v=RPLA2PbuaOg
https://www.youtube.com/watch?v=ojTU4AqMRS8
https://www.youtube.com/watch?v=ojTU4AqMRS8
https://www.youtube.com/watch?v=o8bk9_5T66k
https://www.youtube.com/watch?v=o8bk9_5T66k
https://www.youtube.com/watch?v=o8bk9_5T66k
https://www.facebook.com/256791504529485/videos/741697082705589/
https://www.facebook.com/256791504529485/videos/741697082705589/
https://www.facebook.com/256791504529485/videos/741697082705589/
https://www.youtube.com/watch?v=RPLA2PbuaOg
https://www.youtube.com/watch?v=RPLA2PbuaOg
https://www.facebook.com/256791504529485/videos/832892990252664/
https://www.facebook.com/256791504529485/videos/832892990252664/
https://www.facebook.com/256791504529485/videos/832892990252664/
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Danh sách các trường
Đại học đối tác
của RMIT*

Ấn phẩm ra mắt năm 2022. Mọi thông tin về đại học đối tác 
cung cấp trong ấn phẩm có giá trị tham khảo và chính xác 
ở thời điểm phát hành.
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Lưu ý, mỗi đại học có thể có yêu cầu về học 
thuật khác nhau. Vui lòng tham khảo điều 
kiện trao đổi của từng trường tại đây.

TÊN TRƯỜNG THÀNH PHỐ QUỐC GIA

Đại học Bangor
Đại học Ulster

Khoa Nghệ Thuật Belfast
Đại học Birmingham 
Đại học Cardiff
Đại học Essex
Đại học Heriot-Watt
Đại học Edinburgh

Trường Mỹ Thuật Edinburgh
Đại học Glasgow Caledonian
Trường Nghệ Thuật Glasgow (GSA)
Đại học Strathclyde
Đại học Hertfordshire
Đại học Leeds Beckett 
Đại học Leeds
Đại học Liverpool
Trường City, Đại học London (CUL)
Trường City, Đại học London (CUL)

Khoa Kinh doanh BAYES
Đại học Mỹ Thuật London (UAL)

Cao đẳng Mỹ thuật Chelsea
Cao đẳng Mỹ thuật Camberwell
Cao đẳng Mỹ thuật Wimbledon

Đại học Mỹ Thuật London
Cao đẳng Truyền thông London

Đại học Mỹ Thuật London
Cao đẳng Thời Trang London

Đại học Westminster
Đại học Manchester Metropolitan
Đại học Newcastle
Đại học Northumbria
Đại học Nottingham Trent
Đại học Oxford Brookes
Đại học Salford
Đại học York

Bangor
Belfast

Birmingham
Cardiff

Colchester
Edinburgh
Edinburgh

Glasgow
Glasgow
Glasgow

Hertfordshire
Leeds
Leeds

Liverpool
London
London

London

London

London

London
Manchester
Newcastle

Newcastle upon Tyne
Nottingham

Oxford
Salford

York

Anh

Ai-lenDublinĐại học Công Nghệ Dublin (TU Dublin)

 Châu Âu 

https://outbound.rmit.edu.au/index.cfm?FuseAction=Programs.SearchResults&Program_Name=&Program_Type_ID=1&pi=%7F&pc=%7F&pr=%7F&pt=S1+Melb+%28Feb-Jun%29%7F&pt=S1+Melb+%28Mar-Jun%29%7F&pt=S1%262+Melb+%28Feb-Nov%29%7F&pt=S1%262+Melb+%28Mar-Nov%29%7F&pt=S2+Melb+%28Jul-Nov%29%7F&pt=S2%261+Melb+%28Jul-Jun%29%7F&Partner_ID=ANY&p_10001=%7F&p_10001_t=MULTI&p_10002=%7F&p_10002_t=MULTI&p_10011=%7F&p_10011_t=MULTI&p_10004=%7F&p_10004_t=MINIM&p_10006=%7F&p_10006_t=MULTI&p_10008=%7F&p_10008_t=SELCT&p_10009=%7F&p_10009_t=SELCT&Sort=Program_Name&Order=asc&pp=10001%2C10002%2C10011%2C10004%2C10006%2C10008%2C10009)
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Đại học Newcastle (Anh) được thành lập 
năm 1834, thuộc nhóm Russell Group - 
nhóm các trường hàng đầu nước Anh 
về giảng dạy và nghiên cứu. Chính vì 
đậy, Newcastle là đại học có tiếng tăm 
lừng lẫy về các nghiên cứu và phát 
minh đổi mới tiêng phong tầm cỡ thế 
giới trong các lĩnh vực y tế, khoa học, 
kỹ thuật, khoa học xã hội, nghệ thuật và 
khoa học nhân văn.

Đại học Leeds (Anh) nổi tiếng với chất 
lượng giảng dạy hàng đầu và những 
nghiên cứu xuất sắc. Trường là thành
viên của Russell Group và Worldwide 
Universities Network (WUN), hai cộng 
đồng danh giá gồm các trường đại 
học nghiên cứu chuyên sâu. Trường 
đã được trao xếp hạng Vàng trong 
Teaching Excellence Framework (TEF).

TOP 50 thế giới:
Truyền thông Đa phương tiện 
Ngôn ngữ Anh & Văn học 
Kỹ thuật - Xây dựng & Kiến trúc
TOP 150 thế giới:
Ngôn ngữ Anh & Văn học 
Tâm lý học 
Kỹ thuật & Công nghệ 

_
Đại học Newcastle (Anh)

_ 
Đại học Leeds (Anh)

Các ngành học nổi bật (*):

* Theo bảng xếp hạng Times Higher Education 2022
** Theo bảng xếp hạng các trường ĐH tốt nhất thế giới 
QS Rankings 2022

#20 Đại học tốt nhất Anh Quốc (*) 
#134 thế giới (**)

#161-170 trên thế giới về tỷ lệ sinh 
viên có việc làm sau khi tốt nghiệp (*)

Xếp hạng:

TOP 50 thế giới:
Truyền thông & Đa phương tiện 
Ngôn ngữ Anh & Văn học 
Kỹ thuật - Xây dựng & Kiến trúc
TOP 150 thế giới:
Kinh doanh & Quản trị 
Kế toán & Tài chính 
Tâm lý học

Các ngành học nổi bật (*):

* Theo bảng xếp hạng Times Higher Education 2022
** Theo bảng xếp hạng các trường ĐH tốt nhất thế giới 
QS Rankings 2022

#17 Đại học tốt nhất Anh Quốc (*) 
#92 thế giới (**)

#51 trên thế giới về tỷ lệ sinh viên 
có việc làm sau khi tốt nghiệp (*)

Xếp hạng:

15
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Áo

Ba Lan

Bồ Đào Nha

Cộng Hòa Séc

Đan Mạch

Bỉ

Innsbruck

Warsaw

Porto

Prague

Aalborg
Aarhus
Aarhus
Aarhus

Aarhus

Copenhagen

Horsens
Kongens Lyngby

Roskilde

Antwerp
Leuven

Đại học Innsbruck

Đại học Kinh tế Warsaw (SGH)

Đại học Porto

Đại học Kỹ thuật Czech (CTU)

Đại học Aalborg
Đại học Kiến trúc Aarhus
Đại học Aarhus
Đại học Aarhus

Trường Kinh doanh và Khoa học xã hội
Trường Truyền thông và Báo chí 
Đan Mạch (DMJX)
Học viện Mỹ Thuật Hoàng Gia 
Đan Mạch (KADK)
Đại học VIA
Đại học Kỹ thuật Đan Mạch (DTU)
Đại học Roskilde

Estonia

Đức

Tallinn

Aachen
Aachen

Berlin

Berlin
Berlin
Berlin

Cologne

Cologne

Dortmund
Ingolstadt
Munich

Nuremberg

Oestrich-Winkel
Stuttgart

Trier

Học viện Nghệ thuật Estonia (EKA)

Đại học Đại học RWTH Aachen
Đại học Khoa học Ứng Dụng Aachen        
(FH Aachen)
Đại học Khoa học ứng dụng Fresenius - 
Khoa Thời trang & Thiết kế AMD
Đại học Kinh Tế và Luật Berlin (BSEL)
Đại học Nghệ Thuật Berlin (UDK Berlin)
Đại học Kỹ thuật Berlin (TU Berlin)
Đại học Khoa Học Ứng Dụng (TH Köln) - 
Khoa Kinh doanh, Kinh tế & Luật (BEL)
Đại học Khoa Học Ứng Dụng (TH Köln)

Học viện Thiết kế Quốc tế (KISD)
Học viện Thiết kế & Nghiên cứu Game (CGL)

Đại học Kỹ thuật Dortmund (TU Dortmund)
Đại học Khoa học Ứng Dụng Ingolstadt
Đại học Kỹ thuật Munich (TUM)
Đại học Kỹ thuật Nurnberg Georg Simon 
Ohm (TH Nürnberg)
Đại học Kinh doanh & Luật EBS
Đại học Stuttgart
Đại học Khoa học Ứng Dụng Trier

Đại học Khoa học Ứng dụng Thomas More
Đại học Công giáo Leuven (KU Leuven)

TÊN TRƯỜNG THÀNH PHỐ QUỐC GIA
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Tọa lạc tại Aarhus, thành phố xinh đẹp 
lớn thứ 2 Đan Mạch, đại học Aarhus là 
một trong top 3 đại học tốt nhất cả nước, 
với cơ sở vật chất hiện đại và chất lượng 
giảng dạy ‘đúng chuẩn Đan Mạch’. 
Phương pháp giảng dạy tại Đan Mạch  
đề cao tính tự giác và khả năng phân 
tích, tư duy phản biện của sinh viên.

#2 Đan Mạch
#40 Châu Âu
#155 Đại học tốt nhất trên thế giới (*)

Đại học Kỹ thuật Munich hay TUM được 
thành lập vào năm 1868 và là thành viên 
của TU9, hiệp hội chín đại học kỹ thuật 
danh giá nhất nước Đức. TUM tọa lạc 
tại trung tâm Munich - thành phố lớn thứ 
3 ở Đức, đứng #4 trong bảng xếp hạng 
những thành phố sinh viên đáng sống 
nhất của Qs Ranking 2019.

#1 tại Đức
#10 tại Châu Âu 
#38 Đại học tốt nhất trên thế giới (*)

Xếp hạng:

_
Đại học Aarhus (Đan Mạch)

_
Đại học Kỹ thuật Munich (Đức)

Xếp hạng:

TOP 100 thế giới:
Truyền thông Đa phương tiện 
Nghệ thuật & Thiết kế 
Tâm lý học 
Kế toán & Tài chính

Các ngành học nổi bật (*):

* Theo bảng xếp hạng các trường ĐH tốt nhất thế giới 
QS Rankings 2022 
** Theo bảng xếp hạng Times Higher Education 2022

#131-140 về tỷ lệ sinh viên ra 
trường có việc làm (*)

TOP 30 thế giới:
Kỹ thuật - Điện & Điện tử 
Kỹ thuật - Cơ khí 
Kỹ thuật & Công nghệ

Các ngành học nổi bật (*):

#70 thế giới về tỷ lệ sinh viên 
có việc làm (*)

* Theo bảng xếp hạng các trường ĐH tốt nhất thế giới 
QS Rankings 2022 
** Theo bảng xếp hạng Times Higher Education 2022
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Hà Lan

Pháp

Amsterdam

Amsterdam
Amsterdam

Delft
Eindhoven
Enschede
Groningen

Leiden
The Hague

Utrecht
Utrecht

Paris

Angers
Paris

Bordeaux
Bordeaux

Brest
Lille
Paris

Montpellier
Paris
Paris
Paris

Toulouse

Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam 
(HvA)

Học viện Thời Trang Amsterdam (AMFI)
Khoa Kinh Doanh & Kinh Tế
Khoa Truyền Thông Kỹ Thuật Số & Công 
nghiệp Sáng Tạo (không gồm AMFI)

Đại học VU Amsterdam
Đại học Gerrit Rietveld Academie
Đại học Công Nghệ Delft
Đại học Công Nghệ Eindhoven
Đại học Twente
Đại học Groningen
Đại học Leiden - Khoa Nhân Văn
Đại học Khoa Học Ứng Dụng Hague
Đại học Nghệ Thuật HKU
Đại học Utrecht

Trường Quốc tế Nghệ thuật và 
Thời trang Mod’Art
Đại học Quản lý ESSCA (Angers)
Đại học Quản lý ESSCA (Paris)
Học viện Công Nghệ Bordeaux
Đại học Kinh doanh Kedge
Trường Kinh doanh Brest
Đại học Quản trị IESEG (Lille)
Đại học Quản trị IESEG (Paris)
Đại học Paul Valery (Montpellier 3)
Đại học ECE (Paris)
Trường chuyên ngành Kiến trúc (ESA)
Cao đẳng Mỹ thuật Paris
Đại học Toulouse - Trường Khoa học 
Chính Trị Toulouse (Sciences Po Toulouse)

IcelandReykjavikĐại học Iceland

Na Uy

Phần Lan

Bergen
Trondheim

Helsinki
Helsinki

Oulu

Đại học Bergen
Đại học Khoa Học và Công Nghệ Na Uy 
(NTNU)

Đại học Aalto
Đại học Khoa học Ứng dụng Metropolia
Đại học Oulu

TÊN TRƯỜNG THÀNH PHỐ QUỐC GIA
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Trường đại học kỹ thuật lâu đời và nổi 
tiếng nhất Hà Lan. Trường có 8 khoa, 
cung cấp 14 chương trình cử nhân và 
hơn 30 chương trình thạc sĩ thuộc các 
ngành kỹ thuật, thiết kế và khoa học.
Tỷ lệ sinh viên quốc tế là 30%.

TOP 20 thế giới:
Nghệ thuật & Thiết kế 
Kỹ thuật & Công nghệ 
Kỹ thuật - Điện & Điện tử 

Các ngành học nổi bật (*):

* Theo bảng xếp hạng các trường ĐH tốt nhất thế giới 
QS Rankings 2022 
** Theo bảng xếp hạng Times Higher Education 2022

#1 tại Hà Lan
#24 tại Châu Âu (**)
#57 Đại học tốt nhất trên thế giới (*)

#37 trên thế giới về tỷ lệ sinh viên ra 
trường có việc làm sau khi tốt nghiệp (*)

#201-250 trên thế giới về tỷ lệ 
sinh viên ra trường có việc làm sau 
khi tốt nghiệp (*)

Đại học Aalto là một trường đại học 
hàng đầu của Phần Lan, nơi khoa học 
và nghệ thuật giao thoa với công nghệ 
và kinh doanh. Được thành lập vào 
năm 2010, đại học Aalto ra đời sau sự 
sáp nhập của 3 trường đại học danh 
tiếng tại Helsinki, nên tuy tuổi đời còn 
trẻ nhưng trường đã có hàng trăm 
năm kinh nghiệm giảng dạy toàn diện 
đa ngành. Tỷ lệ sinh viên quốc tế của 
trường là 26%.

#2 tại Phần Lan 
#97 tại Châu Âu (**)
#112 Đại học tốt nhất trên thế giới (*)

Xếp hạng:

_
Đại học Công nghệ Delft (Hà Lan)

_
Đại học Aalto (Phần Lan)

Xếp hạng:

TOP 6 thế giới:
Nghệ thuật & Thiết kế
TOP 100:
Kinh doanh & Quản trị 
Kỹ thuật - Điện & Điện tử 
Khoa học Máy tính & Công nghệ 
Thông tin 
TOP 150:
Kế toán & Tài chính 
Kỹ thuật & Công nghệ

Các ngành học nổi bật (*):

* Theo bảng xếp hạng các trường ĐH tốt nhất thế giới 
QS Rankings 2022 
** Theo bảng xếp hạng Times Higher Education 2022 
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Tây Ban Nha

Alicante
Barcelona

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

Madrid
Madrid
Madrid

Milan
Madrid / Segovia

Valencia

Đại học Alicante
Trường Thiết kế và Kỹ thuật Barcelona 
(ELISAVA)
Trường Kinh Doanh ESADE
Trường Kiến trúc Barcelona (ETSAB )
Đại học Ramon Llull - Cơ sở La Salle
Đại học Pompeu Fabra
Đại học Autonoma de Barcelona (UAB)
Đại học Comillas Pontifical
Đại học Carlos III de Madrid (UC3M)
Viện Thiết kế Châu Âu IED

Chi nhánh Madrid (Tây Ban Nha)
Chi nhánh Milan (Ý)

Đại học IE
Đại học Bách khoa Valencia Tây Ban Nha

Ý

Thổ Nhĩ KỳAnkaraĐại học Kỹ thuật Trung Đông (METU)

Thụy Điển

Boras
Gothenburg
Hagersten

Aarhus
Jonkoping

Linkoping
Lund

Malmo
Stockholm

Đại học Boras - Khoa Dệt may Thụy Điển
Đại học Gothenburg
Cao đẳng đại học Mỹ thuật, Thủ công và 
Thiết kế Konstfack
Đại học Jonkoping

Khoa Khoa học Sức khỏe
Khoa Kinh doanh Quốc tế

Đại học Linkoping
Đại học Lund
Đại học Malmo
Học viện Hoàng gia Công nghệ KTH

Thuỵ SĩZurich
Zurich

Đại học Khoa học Ứng dụng Zurich (ZHAW)
Đại học Mỹ Thuật Zurich

Ý

Milan
Milan
Milan
Milan
Rome
Venice

Đại học Bocconi
Đại học Bách khoa Milan
Học viện Mỹ thuật Mới (NABA)
Đại học Cattolica del Sacro Cuore (UCSC)
Trường Kinh tế LUISS
Đại học Ca’ Foscari

TÊN TRƯỜNG THÀNH PHỐ QUỐC GIA
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Lund là một trong những đại học lâu đời 
và danh giá nhất ở Bắc Âu, với cơ sở 
chính ở Lund và 3 cơ sở phụ ở Malmö, 
Ljungbyhed và Helsingborg. Lund là lựa 
chọn số 1 cho sinh viên quốc tế có ý định 
theo học tại Thụy Điển, với tỷ lệ sinh viên 
quốc tế lên đến 20%. Trường là thành 
viên của Liên đoàn các Đại học nghiên 
cứu châu Âu (LERU) cũng như mạng lưới 
nghiên cứu toàn cầu Universitas 21.

#1 tại Thụy Điển
#46 tại Châu Âu (**)
#87 Đại học tốt nhất trên thế giới (*)

#121-130 trên thế giới về tỷ lệ 
sinh viên tốt nghiệp có việc làm (*)

_
Đại học Lund (Thụy Điển)

Xếp hạng:

Các ngành học nổi bật (*):

* Theo bảng xếp hạng các trường ĐH tốt nhất thế giới 
QS Rankings 2022 
** Theo bảng xếp hạng Times Higher Education 2022
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TOP 100 thế giới:
Nghiên cứu Phát triển 
Truyền thông Đa Phương tiện 
Quản lý Khách sạn & Giải trí 
Chính sách xã hội & Hành chính 

#142 Đại học tốt nhất trên thế giới (*)

#41 trên thế giới về tỷ lệ sinh viên 
tốt nghiệp có việc làm (*)

Được thành lập vào năm 1863 tại Milan, 
với hơn 45,000 sinh viên, Đại học Bách 
khoa Milan là một trong những trường 
Kỹ thuật hàng đầu tại Châu Âu và lớn 
nhất tại Ý, đào tạo các chuyên ngành về 
Kỹ thuật, Kiến trúc và Thiết kế. Trường 
là thành viên của Hiệp hội IDEA League, 
nhóm 5 trường đại học công nghệ hàng 
đầu về giảng dạy và đào tạo thế hệ kỹ 
sư tương lai tại Châu Âu.

_
Đại học Bách khoa Milan (Ý)

Xếp hạng:

Các ngành học nổi bật (*):

* Theo bảng xếp hạng các trường ĐH tốt nhất thế giới 
QS Rankings 2022

TOP 30 thế giới:
Nghệ thuật & Thiết kế 
Kỹ thuật & Công nghệ 
Kỹ thuật - Điện & Điện tử 
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Canada

Montréal
Vancouver
Montréal
Surrey
Toronto

Montréal
Toronto
Toronto

Edmonton
Guelph
Victoria

Waterloo

Đại học Concordia
Đại học Emily Carr
Trường Kinh doanh HEC Montréal
Đại học Bách khoa Kwantlen
Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Ontario 
(OCAD)
Đại học Bách khoa Montréal
Đại học Queen
Đại học Ryerson
Đại học Alberta
Đại học Guelph
Đại học Victoria
Đại học Waterloo

ChileValparaisoĐại học Công giáo Valparaiso (PUCV)

Mexico

Tiểu bang Mexico

Guadalajara

Monterrey

Puebla

Queretaro

Tiểu bang Mexico

Puebla

Trường Tec de Monterrey (ITESM) 
- Cơ sở Estado
Trường Tec de Monterrey (ITESM) 
tại Guadalajara 
Trường Tec de Monterrey (ITESM) 
tại Monterrey 
Trường Tec de Monterrey (ITESM) 
tại Puebla 
Trường Tec de Monterrey (ITESM) 
tại Queretaro
Trường Tec de Monterrey (ITESM) 
tại Mexico City
Đại học Châu Mỹ tại Puebla (UDLAP)

 Châu Mỹ Lưu ý, mỗi đại học có thể có yêu cầu về học 
thuật khác nhau. Vui lòng tham khảo điều 
kiện trao đổi của từng trường tại đây.

TÊN TRƯỜNG THÀNH PHỐ QUỐC GIA

https://outbound.rmit.edu.au/index.cfm?FuseAction=Programs.SearchResults&Program_Name=&Program_Type_ID=1&pi=%7F&pc=%7F&pr=%7F&pt=S1+Melb+%28Feb-Jun%29%7F&pt=S1+Melb+%28Mar-Jun%29%7F&pt=S1%262+Melb+%28Feb-Nov%29%7F&pt=S1%262+Melb+%28Mar-Nov%29%7F&pt=S2+Melb+%28Jul-Nov%29%7F&pt=S2%261+Melb+%28Jul-Jun%29%7F&Partner_ID=ANY&p_10001=%7F&p_10001_t=MULTI&p_10002=%7F&p_10002_t=MULTI&p_10011=%7F&p_10011_t=MULTI&p_10004=%7F&p_10004_t=MINIM&p_10006=%7F&p_10006_t=MULTI&p_10008=%7F&p_10008_t=SELCT&p_10009=%7F&p_10009_t=SELCT&Sort=Program_Name&Order=asc&pp=10001%2C10002%2C10011%2C10004%2C10006%2C10008%2C10009)
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Đại học Waterloo là một trường đại học 
công lập được thành lập vào năm 1957, 
tọa lạc tại Waterloo, Ontario - trung tâm 
công nghệ của Canada. Trường cũng là 
nơi có Chương trình Co-op (vừa đi học 
vừa đi làm) lớn nhất Bắc Mỹ và hệ sinh 
thái khởi nghiệp lớn nhất thế giới thông 
qua chương trình Velocity. Tân khoa của 
Waterloo có thể tốt nghiệp với tận gần 2 
năm kinh nghiệm làm việc thực tiễn. 

TOP 50 thế giới:
Khoa học Máy tính & Hệ thống 
Thông tin
Kĩ thuật & Công nghệ
Kĩ thuật Điện - Điện tử

TOP 150 thế giới:
Khoa học Máy tính & Thông tin  
Kỹ sư & Công nghệ 
Kinh doanh & Quản trị 
Kế toán & Tài chính

Các ngành học nổi bật (*):

Các ngành học nổi bật (*):

* Theo bảng xếp hạng các trường ĐH tốt nhất thế giới 
QS Rankings 2022 
** Theo bảng xếp hạng Times Higher Education 2022

* Theo bảng xếp hạng các trường ĐH tốt nhất thế giới 
QS Rankings 2022 
** Theo bảng xếp hạng Times Higher Education 2022

#8 tại Canada (**)
#149 Đại học tốt nhất thế giới (*)

#6 tại Canada (**)
#126 Đại học tốt nhất thế giới (*)

#24 trên thế giới về tỷ lệ sinh viên 
ra trường có việc làm (*)

Đại học Alberta là một trong những 
trường công lập hàng đầu tại Canada và 
thế giới về giảng dạy, nghiên cứu chuyên 
sâu trong lĩnh vực về Khoa học Nhân 
văn, Nghệ thuật, Kinh doanh, Kỹ thuật và 
Khoa học Sức khỏe, với hệ thống cơ sở 
vật chất tầm cỡ thế giới như Viện nghiên 
cứu Công nghệ Nano quốc gia Canada, 
Viện nghiên cứu Virus học Li Ka Shing.

_
Đại học Waterloo (Canada)

_
Đại học Alberta (Canadata)

Xếp hạng:

Xếp hạng:
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Mỹ

Phoenix
Wellesley
Waltham
Pomona

Los Angeles
Marina

San Marcos
Potsdam

Los Angeles

New York
High Point
New York

New Orleans
Raleigh
Boston

New York
Providence

Chicago
San Diego

San Francisco
San Jose
Chicago

Los Angeles
Orlando

Cincinnati
Gainesville
Chicago
Orono

Greensboro

Morgantown
Cullowhee

Đại học Arizona State (ASU)
Đại học Babson
Đại học Bentley
Đại học Bách khoa California
Đại học California State, cơ sở Los Angeles
Đại học California State, cơ sở Vịnh 
Monterey (*)
Đại học California State, cơ sở San Marcos
Đại học Clarkson
Học viện Thiết kế & Kinh doanh Thời trang 
(FIDM)
Học viện Công nghệ Thời trang (FIT)
Đại học High Point
Đại học Kinh doanh & Thời trang LIM
Đại học Loyola - New Orleans
Đại học North Carolina State
Đại học Northeastern
Trường Thiết kế Parsons
Trường Thiết kế Rhodes Island
Đại học Roosevelt
Đại học San Diego State
Đại học San Francisco State
Đại học San Jose State
Học viện Nghệ thuật Chicago (SAIC)
Học viện Kiến trúc Southern California
Đại học Central Florida
Đại học Cincinnati
Đại học Florida
Đại học Illinois
Đại học Maine
Đại học North Carolina tại Greensboro 
(UNCG)
Đại học West Virginia
Đại học West Carolina

TÊN TRƯỜNG THÀNH PHỐ QUỐC GIA



25

Bentley là một trường đại học tư thục 
chuyên về kinh doanh của Mỹ, được thành 
lập năm 1917. Với sự pha trộn giữa kinh 
doanh, công nghệ với nghệ thuật và khoa 
học, Bentley trang bị cho sinh viên tư duy 
phản biện, hiểu biết văn hóa và những kỹ 
năng thực tiễn khác, nhằm giúp sinh viên 
có thể làm việc hiệu quả trong nhiều môi 
trường khác nhau. 99% tân khoa Cử nhân 
của Bentley có việc làm hay theo học cao 
học trong vòng 06 tháng sau khi tốt nghiệp. 

* Theo UsNews 2022 
* Theo bảng xếp hạng các trường ĐH tốt nhất thế giới 
QS Rankings 2022 
*** Theo Niche 2022

#3 Đại học có dịch vụ hướng nghiệp 
tốt nhất nước Mỹ (**)

Các ngành học nổi bật (***):

Northeastern là một trường đại học 
tư được thành lập vào năm 1898, tại 
Boston, bang Massachusetts. Sinh viên 
sẽ tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm 
làm việc thực tiễn trước khi nhận bằng, 
nhờ các chương trình trao đổi quốc tế, 
dự án nghiên cứu, học tập trong cộng 
đồng (service-learning), và chương trình 
“co-op” (vừa đi học vừa đi làm) có lương.

Các ngành học nổi bật (***):

#49 Đại học Quốc gia tốt nhất
nước Mỹ (*)
#11 Đại học sáng tạo nhất nước Mỹ (*)
#342 Đại học tốt nhất thế giới (**)

Xếp hạng:

Thiết kế (#8), Kinh doanh (#13), Truyền 
thông (#13), Kiến trúc (#24), Kỹ sư 
(#27), Khoa học Máy tính (#30)

* Theo UsNews 2022 
** Theo bảng xếp hạng các trường ĐH tốt nhất thế giới 
QS Rankings 2022 
*** Theo Niche 2022 

_
Đại học Bentley (Mỹ)

_
Đại học Northeastern (Mỹ)

Xếp hạng:
#2 Đại học Vùng phía Bắc của Mỹ (*)
#7 Đại học sáng tạo nhất nước Mỹ (*)
Top 150 Đại học tốt nhất thế giới (**)
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Kế toán và Tài chính (#12)
Kinh doanh (#40)
Công nghệ Thông tin (#48)
Truyền thông (#127)

#250 trên thế giới về tỷ lệ sinh viên 
ra trường có việc làm (*)
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Ấn Độ

Đài Loan, 
Trung Quốc

Hàn Quốc

Ahmedabad
Manipal

Đài Trung
Đài Bắc

Gwangju
Incheon
Seoul

Daejeon

Busan
Seoul

Học viện Thiết kế Quốc Gia (NID)
Đại học Manipal

Đại học Feng Chia
Đại học Shih Chien

Đại học Quốc gia Chonnam
Đại học INHA
Đại học Kookmin
Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến 
Hàn Quốc (KAIST)
Đại học Quốc Gia Busan
Đại học Seoul

Trung Quốc

Nam Kinh

Nam Kinh
Thượng Hải

Thiên Tân
Thiên Tân
Tô Châu

Bắc Kinh

Đại học Hàng không & Du hành Vũ trụ 
Nanjing (NUAA)
Đại học Nam Kinh
Đại học Giao thông Shanghai (SJTU) 
- Khoa Kinh tế & Quản lý Antai
Đại học Sư Phạm Tianjin
Đại học Tianjin
Đại học Xi’an Jiaotong-Liverpool 

(Đại học liên doanh của ĐH Giao thông 
Tây An và ĐH Liverpool, Anh)

Đại học Quốc tế học Beijing

 Châu Á Lưu ý, mỗi đại học có thể có yêu cầu về học 
thuật khác nhau. Vui lòng tham khảo điều 
kiện trao đổi của từng trường tại đây.

TÊN TRƯỜNG THÀNH PHỐ QUỐC GIA

https://outbound.rmit.edu.au/index.cfm?FuseAction=Programs.SearchResults&Program_Name=&Program_Type_ID=1&pi=%7F&pc=%7F&pr=%7F&pt=S1+Melb+%28Feb-Jun%29%7F&pt=S1+Melb+%28Mar-Jun%29%7F&pt=S1%262+Melb+%28Feb-Nov%29%7F&pt=S1%262+Melb+%28Mar-Nov%29%7F&pt=S2+Melb+%28Jul-Nov%29%7F&pt=S2%261+Melb+%28Jul-Jun%29%7F&Partner_ID=ANY&p_10001=%7F&p_10001_t=MULTI&p_10002=%7F&p_10002_t=MULTI&p_10011=%7F&p_10011_t=MULTI&p_10004=%7F&p_10004_t=MINIM&p_10006=%7F&p_10006_t=MULTI&p_10008=%7F&p_10008_t=SELCT&p_10009=%7F&p_10009_t=SELCT&Sort=Program_Name&Order=asc&pp=10001%2C10002%2C10011%2C10004%2C10006%2C10008%2C10009)
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Trường đại học đầu tiên của Hàn Quốc 
giáo dục và nghiên cứu khoa học kỹ thuật. 
KAIST cũng có cơ sở vật chất hàng đầu 
với 2 chi nhánh ở Daejeon và Seoul, với 6 
viện nghiên cứu và hơn 20 khu ký túc xá. 
Hiện KAIST đã có hơn 3000 bằng sáng 
chế trong nước và quốc tế.
* Theo bảng xếp hạng các ĐH tốt nhất QS Rankings 2022 
** Theo bảng xếp hạng các trường Đại học dưới 50 tuổi tốt 
nhất thế giới 2022 của QS Rankings 
*** Theo bảng xếp hạng Graduate Employability Rankings 2022 
các trường ĐH trên thế giới của QS Rankings

Đại học Tianjin (tiền thân là đại học 
Bắc Dương) là trường đại học đầu tiên 
tại Trung Quốc và là một trong những 
trường “điểm” của nước này. Trường 
tập trung giảng dạy các ngành kỹ thuật, 
kết hợp với các chuyên ngành khoa học, 
giáo dục khai phóng, kinh doanh và luật.

Các ngành học nổi bật (*):

* Theo bảng xếp hạng ĐH tốt nhất thế giới 
QS Rankings 2022

#16 tại Trung Quốc (*)
#71 tại Châu Á (*)
#334 Đại học tốt nhất thế giới (*)

Xếp hạng:

TOP 50 thế giới:
Kiến trúc
TOP 100 thế giới:
Hóa kĩ thuật, Hóa học
TOP 150 thế giới:
Khoa học vật liệu

_
Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến 
Hàn Quốc (KAIST)

_
Đại học Tianjin (Trung Quốc)

Xếp hạng:
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TOP 50 thế giới:
Kỹ thuật và Công nghệ (#16); Kỹ thuật 
Điện - Điện tử (#19); Khoa học Máy 
tính và Hệ thống Thông tin (#32) 
TOP 100 thế giới:
Kinh doanh và Quản trị (#57), Tài chính 
Kế toán (#70) 

Các ngành học nổi bật (*):

#2 Hàn Quốc, #14 Châu Á (*)
#39 Đại học tốt nhất dưới 50 tuổi 
tốt nhất thế giới (**)

#77 trên thế giới về tỷ lệ sinh viên 
ra trường có việc làm (***)
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Israel

Singapore

Herzilia

Singapore

Đại học Reichman

Đại học Công nghệ Nanyang
Học viện Nghệ thuật LASALLE

Malaysia

Philippines

Thái Lan

Selangor

Manila

Bangkok

Đại học Taylor’s

Đại học Philippines - Diliman

Đại học Chulalongkorn

Nhật Bản

Chiba
Muroran

Kanagawa
Kyoto
Tokyo

Kanagawa

Đại học Chiba
Học viện Công nghệ Muroran
Đại học Rikkyo
Đại học Ryukoku
Đại học Sophia
Đại học Tama

28
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Được thành lập từ năm 1949, Đại học 
Chiba là một trong những trường danh 
giá bậc nhất tại Nhật Bản và thế giới trong 
giảng dạy, đi đầu trong nghiên cứu các 
ngành Khoa học, Kỹ thuật, Công nghệ, 
Giáo dục, đóng góp cho sự thành công 
nhanh chóng của xã hội Nhật Bản thời kỳ 
đổi mới và tăng trưởng kinh tế. Sự phát 
triển của trường trong lĩnh vực nghiên cứu 
về Khoa học Xã hội & Nhân văn đã góp 
phần hình thành nên những giá trị đạo 
đức, quy chuẩn của xã hội Nhật Bản. 

TOP 100 thế giới:
Nghệ thuật và Thiết kế

Các ngành học nổi bật (*):

#16 tại Nhật Bản (*)
#130 tại Châu Á (*)
#477 Đại học tốt nhất thế giới (*)

_
Đại học Chiba (Nhật Bản)

Xếp hạng:

* Theo bảng xếp hàng QS Rankings 2022 
** Theo bảng xếp hạng Graduate Employability Rankings 
2022 các trường ĐH trên thế giới của QS Rankings

Top 350 thế giới về tỷ lệ sinh viên 
ra trường có việc làm (**)
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_
Đại học Công Nghệ Nanyang (Singapore)

Khoa học vật liệu (#1 thế giới) 
Các ngành Kỹ thuật: Kỹ thuật Điện-
Điện tử (#4), Kỹ thuật cơ khí (#5), Kỹ 
thuật Công nghệ (#4) 
Truyền thông đa phương tiện (#6) 
Khoa học Máy tính và Thông tin (#12) 
Kinh doanh và Quản trị (#20) 

Tận hưởng nền giáo dục tiên tiến tại một 
trong những trường Đại học hàng đầu 
Châu Á! Nanyang có mạng lưới kết nối 
chặt chẽ với 400 đại học/tổ chức giáo 
dục trên thế giới và doanh nghiệp, mở ra 
nhiều trải nghiệm trao đổi quốc tế và thực 
tập cho sinh viên. Cứ 9/10 tân khoa của 
Nanyang sẽ tìm được việc làm chỉ sau 4 
tháng, và 1/4 sinh viên được tuyển bởi 
chính công ty mà họ đã từng thực tập.

Các ngành học nổi bật (*):

* Theo bảng xếp hàng QS Rankings 2022

#2 tại Singapore, #3 tại Châu Á 
và #12 thế giới (*)

Xếp hạng:
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 Châu 
 Đại Dương 

Lưu ý, mỗi đại học có thể có yêu 
cầu về học thuật khác nhau. Vui 
lòng tham khảo điều kiện trao đổi 
của từng trường tại đây.

Úc

Perth
Sydney

Brisbane
Adelaide

Đại học Curtin
Đại học Công nghệ Sydney
Đại học Công nghệ Queensland
Đại học South Australia

New ZealandAuckland
Auckland

Đại học Công nghệ Auckland
Học viện Công nghệ UNITEC

New CaledoniaNoumeaĐại học New Caledonia

TÊN TRƯỜNG THÀNH PHỐ QUỐC GIA
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_
Đại học Công nghệ Auckland 
(New Zealand) 

Tọa lạc tại thành phố Auckland, thành 
phố lớn nhất New Zealnd, Đại học Công 
nghệ Auckland là trường đại học lớn 
thứ 2 tại quốc đảo này, một trong những 
trường đại học hiện đại nhất thế giới với 
những đánh giá 5 sao từ QS Rankings 
về cơ sở học tập, chất lượng giảng dạy, 
nghiên cứu, hướng nghiệp, sáng kiến 
phát triển cộng đồng.

Các ngành học nổi bật (*):

* Theo bảng xếp hạng Times Higher Education 
Rankings 2022 
** Theo bảng xếp hạng US News Global Universities 
Rankings 2022 
*** Theo bảng xếp hạng các ĐH tốt nhất thế giới QS 
Rankings 2022 

#3 tại New Zealand (*)
#40 Đại học trẻ trên thế giới có 
chất lượng giáo dục tốt (**)
#451 Đại học tốt nhất thế giới (***)

TOP 1 tại New Zealand:
Quản trị Khách sạn & Giải trí
TOP 150 thế giới:
Truyền thông 
Nghệ thuật & Thiết kế 

Xếp hạng:

_
Đại học Công Nghệ Queensland (Úc)

Đại học Công nghệ Queensland (QUT) 
được thành lập năm 1989 tại thành phố 
Brisbane, bang Queensland, Úc. Là một 
trường đại học trẻ nhưng QUT luôn có 
số sinh viên ghi danh ấn tượng, với hơn 
50.000 sinh viên trong đó có tới hơn 
8.000 là sinh viên quốc tế.

Các ngành học nổi bật (*):

* Theo bảng xếp hạng các trường ĐH tốt nhất 
thế giới QS Rankings 2022

#13 Đại học hàng đầu nước Úc (*) 
#213 Đại học tốt nhất thế giới (*)

Xếp hạng:

TOP 50 thế giới:
Truyền thông Đa phương tiện (#16), 
Nghệ thuật và Thiết kế (#48)
TOP 100 thế giới:
Kỹ thuật (Dân dụng & Kết cấu), 
Kiến trúc
TOP 150 thế giới:
Kế toán & Tài chính, Khoa học 
Máy tính và Hệ thống Thông tin

31
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Hãy tận hưởng không khí sôi động 
của một trong những thành phố náo 
nhiệt nhất nước Úc trong khi hoàn tất 
chương trình học của bạn tại RMIT 
Melbourne. 
 
Chương trình Chuyển tiếp sang
RMIT Melbourne sẽ đem đến cho 
bạn nhiều cơ hội làm việc với các 
nhà tuyển dụng ở Úc sau khi kết thúc 
chương trình học. Nhờ chương trình 
học tại RMIT Việt Nam tương đồng 
với RMIT Melbourne, bạn có thể học 
tại RMIT Việt Nam, sau đó chuyển 
tiếp sang Úc mà không bị gián đoạn 
việc học. 

Dù đang theo học chương trình đại học 
hay sau đại học, bạn đều có thể chuyển 
tiếp tín chỉ có được trong thời gian học 
tại RMIT Việt Nam sang chương trình 
mới ở RMIT Melbourne. Nếu bạn quyết 
định chuyển tiếp sang Melbourne, RMIT 
sẽ hỗ trợ bạn tìm chỗ ở và ổn định cuộc 
sống mới. 
 
Ngoài việc hỗ trợ sinh viên đang theo 
học, RMIT Việt Nam cũng có chương 
trình liên kết với RMIT Melbourne. Sinh 
viên tương lai sẽ được học tập trong 
chương trình liên kết với cấu trúc rõ 
ràng, đảm bảo việc chuyển tiếp dễ 
dàng đến RMIT Melbourne. 

 Chương trình Chuyển tiếp 
 sang RMIT Melbourne 
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Các kỳ nhập học tại RMIT Melbourne: Tìm hiểu thêm tại đây.

Tháng 2

Tháng 7

https://www.rmit.edu.vn/vi/hoc-tap-tai-rmit/trai-nghiem-hoc-tap-toan-cau/chuyen-tiep-sang-melbourne
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Những điểm
cần lưu ý
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Đi du học không chỉ đơn thuần là để trau dồi kiến thức học thuật, mà còn là 
học cách quản lý cuộc sống xa gia đình sao cho khoa học và an toàn. Bạn có 
thể băn khoăn những vấn đề như: Nếu không tính tiền học phí thì khoản chi 
tiêu khi du học nước ngoài hàng tháng là bao nhiêu? Ba mẹ sẽ chuyển tiền 
như thế nào? Vấn đề tài chính có phải là áp lực không?  

Chúng tôi thấu hiểu những lo lắng của bạn. Có nhiều cách để chuẩn bị và giảm 
thiểu những ảnh hưởng về mặt tài chính, và bạn cần bắt đầu lập kế hoạch tài 
chính càng sớm càng tốt. Dưới đây là một vài gợi ý để bạn lập chi phí dự trù.

Tìm hiểu về nước bạn
Càng tìm hiểu nhiều về đất nước 
nơi mình dự định đặt chân tới, bạn 
càng có cái nhìn tổng quát hơn và 
có thể dự đoán các loại chi phí cần 
thiết. Hãy dành thời gian tra cứu 
trên mạng và đọc những nhận xét 
hoặc lời khuyên trên các diễn đàn. 
Lắng nghe những nguồn thông tin 
đáng tin cậy như bạn bè, người 
thân, hay người quen đang hoặc 
đã từng sống tại đất nước đó. Học 
hỏi kinh nghiệm từ người đi trước 
là cách tốt nhất để bạn ước lượng 
mức sống tiêu chuẩn và cách thức 
để tiết kiệm tối đa sinh hoạt phí tại 
nước ngoài. 

Tìm hiểu về các hình thức chuyền 
tiền quốc tế: Các dịch vụ chuyển 
tiền quốc tế rất đa dạng, tuy nhiên 
mỗi dịch vụ sẽ có biểu phí và 
khuyến mại khác nhau. 

Trao đổi với gia đình 
Thiết lập kế hoạch chi tiêu cụ 
thể khi sống xa nhà là điều quan 
trọng với bất kỳ sinh viên nào. Vì 
thế, bạn cần nói chuyện sớm với 
ba mẹ về vấn đề này. Trước khi 
lên đường đi trao đổi, bạn và gia 
đình cần biết mình sẽ phải chi 
tiêu những khoản gì, và biết cách 
quản lý tài chính hiệu quả.

Một khi đã nắm được những 
khoản chi tiêu dự kiến, gia đình 
bạn sẽ giảm thiểu được chi phí 
một cách hiệu quả. Quãng thời 
gian du học sẽ đánh dấu sự thay 
đổi lớn của bạn, và học cách chịu 
trách nhiệm về chi tiêu của bản 
thân là một phần không thể thiếu 
trong hành trình này.

 Tài chính 
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Tiết kiệm tối đa hàng tháng 
bằng cách nào?

Cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết 
(VD: Cà phê, đồ uống có ga và có cồn, đồ ngọt, 
đi ăn ngoài, xem phim, trang điểm, quần áo).

Đi xe đạp là lựa chọn tối ưu nếu sống gần trường.

Sử dụng thẻ sinh viên một cách thông minh: 
Sinh viên được hưởng nhiều ưu đãi khi sử dụng 
thẻ như mua vé tàu, xe hoặc đi mua sắm tại 
cửa hàng.

Mua hàng vào đợt khuyến mại: Theo dõi các 
chương trình khuyến mại của một vài cửa hàng, 
nhãn hiệu quen thuộc và đặt mua khi có giá tốt. 
Sinh viên tiết kiệm được rất nhiều khi sử dụng 
phiếu giảm giá mua đồ vệ sinh cá nhân, giặt là, 
và đặc biệt là quần áo vào mùa giảm giá.   

Quản lý quỹ tiền ở nước ngoài
Tài khoản ngân hàng: Bạn có thể đăng ký mở 
tài khoản ngân hàng tại nước bạn để đổ tiền vào, 
cũng như dễ dàng thanh toán khi mua hàng hay 
rút tiền mặt qua hệ thống ATM rộng khắp. 

Thẻ ATM: Đây là cách thuận tiện nhất để rút tiền 
mặt tại hầu hết các quốc gia. Thường mỗi giao 
dịch ghi nợ/tín dụng sẽ mất phí, nên bạn cần kiểm 
tra với ngân hàng xem thẻ của mình sử dụng ở 
nước ngoài như thế nào, và liệu có quyền lợi cho 
sinh viên quốc tế khi mở tài khoản ngân hàng tại 
đó không. 

Dịch vụ gửi tiền trực tiếp vào tài khoản
nước ngoài: Ngân hàng có thể yêu cầu những 
giấy tờ cụ thể như Thư xác nhận chương trình 
học, hoặc Visa để xác nhận khoản tiền gửi. 

Thẻ tín dụng (nếu cần): Bạn có thể nhờ ba mẹ 
mở một thẻ tín dụng với hạn mức cụ thể và thỏa 
thuận chỉ sử dụng vào trường hợp khẩn cấp, để 
có phương án đề phòng khi phải tự mình giải 
quyết một sự việc bất ngờ nào đó xảy ra.
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Bảng dưới đây là mẫu tổng hợp một số chi phí cần thiết khi đi học trao đổi. 
Bạn có thể tham khảo thêm thông tin và so sánh chi phí sinh hoạt ở nước sở 
tại qua trang thông tin: https://www.numbeo.com/cost-of-living/ hoặc liên 
hệ phòng tư vấn Trao đổi & Chuyển tiếp sinh viên để được hỗ trợ thông tin phù 
hợp với từng điểm đến.  

Học phí và các chi phí khác liên quan

Sinh hoạt phí

Học phí

Nhà ở

Ăn uống

Vé máy bay khứ hồi

Di chuyển đến/ từ sân bay

Phương tiện công cộng

Điện thoại & Internet

Đồ vệ sinh cá nhân
& chi phí giặt là

Quần áo và trang điểm
(nếu cần)

Chi phí khác

Du lịch

Quà tặng/ lưu niệm

Hoạt động thể thao

Giải trí/ hoạt động xã hội 

Lệ phí Visa

Bảo hiểm y tế/ du lịch

Sách (nếu cần)

Chi tiêu hàng tháng Chi tiêu một lần

38

https://www.numbeo.com/cost-of-living/


39

Nhà ở là một trong những mối băn 
khoăn lớn nhất khi sống xa gia đình. 
Thật không dễ dàng để có thể tìm 
được một căn phòng hay căn hộ 
hoàn hảo ở nước ngoài đáp ứng đầy 
đủ nhu cầu và khiến bạn cảm thấy 
thuận tiện và thoải mái như ở nhà. Do 
hạn chế về mặt tài chính, nhiều người 
thường phải cân nhắc lựa chọn giữa 
một số tiêu chí như độ an toàn, vị trí, 
kích thước, sự riêng tư.... Chỉ khi ổn 
định nhà cửa, bạn mới có thể thực 
sự chú tâm vào những vấn đề khác 
như học tập và trải nghiệm cuộc 
sống. Những gợi ý và lời khuyên 
dưới đây có thể giúp quá trình tìm 
kiếm nhà ở trở nên dễ dàng hơn.

Những dạng nhà phổ biến mà nhiều 
sinh viên lựa chọn: 

Thông thường ký túc xá là lựa chọn 
tốn kém nhất. 

Ký túc xá thường ưu tiên cho sinh 
viên năm nhất hoặc ở trong dài hạn 
(một năm), nên những sinh viên có 
nhu cầu ở ngắn hạn sẽ gặp khó 
khăn để giữ được một chỗ trong ký 
túc xá. 

Hạn chế:

Vị trí rất thuận tiện. Thư viện, lớp 
học, phòng máy tính... trong trường 
chỉ cách bạn ‘một vài bước chân’. 
Thay vì tốn thời gian di chuyển từ 
nhà đến trường, bạn sẽ có nhiều 
thời gian để học hành, nghỉ ngơi 
hay giải trí.

Dễ dàng làm quen với bạn bè quốc 
tế đến từ nhiều đất nước hay nền 
văn hóa khác nhau, và tham gia 
nhiều hơn vào các hoạt động trong 
trường. 

Dành ít thời gian để nấu nướng và 
mua đồ hơn. Điều này cũng giúp 
cho bạn tiết kiệm chi phí điện nước.

Sinh viên phải tuân thủ theo quy 
định của ký túc xá. 
Độ an toàn cao. Đường dây nóng và 
hệ thống an ninh hoạt động 24/7.

Ký túc xá trong trường
Lợi thế:

“Chọn nơi ở phù hợp 
để cân bằng mọi nhu 
cầu của bạn”

 Nhà ở 
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Bạn có thể cảm thấy khó kết nối với 
trường học, làm quen với bạn bè hay 
tham dự vào các hoạt động xã hội. 
Một căn hộ phù hợp có thể sẽ có giá 
thuê cao. Bên cạnh tiền thuê nhà, 
bạn sẽ phải trả hóa đơn điện, nước, 
gas, Internet cũng như chi phí về 
nội thất. 
Những căn nhà gần trường thường 
có giá đắt hơn nên nhiều sinh viên 
có xu hướng lựa chọn những nơi xa 
hơn, tốn nhiều thời gian và chi phí đi 
lại (phương tiện công cộng). 

Hạn chế:

Lựa chọn đa dạng về vị trí, kích 
thước và thời gian ở. Bạn có thể 
chọn được nhà theo sở thích của 
mình, và cân nhắc những căn ở 
vị trí gần với trung tâm giải trí hay 
mua sắm.
Bạn cũng có thể chọn sống một 
mình hay thuê chung phòng với 
người khác. Việc chia sẻ nhà ở sẽ 
giúp giảm đáng kể chi phí thuê nhà 
và điện nước hàng tháng.
Rèn luyện tính tự lập và tinh thần 
trách nhiệm. Bạn phải tự chi trả 
hóa đơn, làm việc nhà như nấu ăn, 
rửa bát, giặt quần áo song song với 
việc đến trường học. Điều này sẽ 
giúp bạn cảm thấy có trách nhiệm 
với cuộc sống của bản thân hơn.

Căn hộ bên ngoài trường
Lợi thế:

Rào cản ngôn ngữ ban đầu có thể 
gây khó khăn bởi bạn sẽ giao tiếp 
và sống chung với những người có 
văn hóa và hoàn cảnh sống khác 
với mình, đặc biệt đối với những 
gia đình nói được ít hoặc không nói 
tiếng Anh.
Bạn phải tuân thủ theo quy tắc mà 
gia đình đó đặt ra, bất kể nó cứng 
nhắc đến mức nào. 
Ăn uống không hợp khẩu vị có thể 
xảy ra, và bạn sẽ nhớ những món 
ăn Việt Nam nhiều hơn.

Hạn chế:

Sống cùng gia đình người bản xứ 

Cơ hội để thực hành ngoại ngữ 
nhanh và tự nhiên hơn. Bạn cũng 
học được nhiều từ vựng/tiếng lóng 
dùng trong đời sống và gia đình, 
điều mà khó lòng học qua sách vở.
Hòa nhập hoàn toàn vào văn hóa 
và phong cách sống bản địa. Sinh 
sống với người bản xứ sẽ giúp bạn 
có những trải nghiệm đầy đủ hơn 
về phong tục tập quán và văn hóa 
nơi đó.
Nhìn cuộc sống và đất nước qua 
lăng kính của người bản xứ. 
Thưởng thức những món ăn do 
chính người bản xứ làm. 

Lợi thế:

Trợ giúp từ RMIT
Bên cạnh những lựa chọn kể ra trên đây, Đại học RMIT và đối tác của chúng tôi đảm 
bảo rằng sinh viên sẽ được hướng dẫn và nhận sự giúp đỡ tìm nhà ở thông qua:

Đăng ký ký túc xá trong trường (nếu cho phép).
Gợi ý những website về nhà ở: Đó là những trang thông tin điện tử lớn và 
đáng tin cậy về tìm nhà. Giá cả và điều kiện của mỗi căn nhà sẽ khác nhau. 
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Tìm kiếm càng nhiều càng tốt những 
thông tin về vị trí địa lý, mức độ thuận 
tiện và an toàn của khu vực định sinh 
sống. Bạn cũng cần tìm hiểu về điều kiện 
thuê nhà, những chi phí bao gồm trong 
tiền thuê nhà, bạn cùng nhà...
Liên hệ chủ nhà để biết thêm thông tin 
chi tiết và hẹn gặp để xem nhà trước khi 
quyết định.
Tham gia nhiều hội nhóm trên mạng xã 
hội chia sẻ về kinh nghiệm thuê nhà. 

Hãy đến sớm: Lập kế hoạch đến trước 
ngày nhập học nhiều ngày đến vài tuần để 
ổn định về nhà cửa cũng như làm quen 
với cuộc sống mới. Điều này sẽ giúp bạn 
an tâm và tập trung vào học tập khi kỳ học 
chính thức bắt đầu. 
Tìm nơi ở tạm thời tại quán trọ hoặc nhà 
riêng (trên AirBnB) trong vòng 7-10 ngày để 
đi tham khảo một vài lựa chọn về nhà cửa. 
Không ký hay thỏa thuận bất cứ điều gì với 
chủ nhà trước khi đến tận nơi xem nhà. 
Đọc kỹ các điều khoản trước khi ký hợp 
đồng để bảo vệ quyền lợi của mình.
Theo dõi thường xuyên thông tin về thuê 
nhà trên các bảng tin tức dành cho sinh 
viên tại trường, hay những tấm biển ghi 
“Cho thuê nhà” dọc đường đến trường.  

Gợi ý:

Trước ngày lên đường

Bạn nên đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu khi 
chọn nhà ở. Hãy sẵn sàng chi trả tiền thuê 
nhà cao hơn một chút để đảm bảo sự an toàn 
khi sống một mình ở nước ngoài. Bằng cách 
tham khảo ý kiến từ những anh chị đi trước, 
cư dân sống tại đó, hoặc thông tin trên mạng, 
bạn có thể biết được những khu vực có an 
ninh tốt để lựa chọn. 

Lưu ý:

Khi đến nơi
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Trực giác có thể giúp bạn
đánh giá sự an toàn

Một số điểm cần lưu ý

Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm chuyến đi

Hầu hết các trường Đại học đều yêu cầu sinh viên mua 
bảo hiểm sức khỏe để hưởng quyền lợi về chi trả chi 
phí y tế trong thời gian ở nước ngoài. Chúng tôi khuyến 
khích sinh viên lựa chọn gói bảo hiểm đồng ý chi trả một 
phần hoặc toàn phần phí khám bệnh và mua thuốc. Các 
trường có thể cung cấp cho bạn danh sách các đơn vị 
bảo hiểm nên lựa chọn. 

Bảo hiểm chuyến đi có thể là tùy chọn hoặc bắt buộc 
tùy theo yêu cầu của từng trường Đại học. Trong trường 
hợp bạn bay các chuyến có giờ cố định, hết vé và không 
có chuyến bay thay thế, hay lỡ chuyến bay, bảo hiểm 
chuyến đi có thể chi trả cho sự cố trên theo từng trường 
hợp và quy định bảo hiểm. Đối với các sinh viên tham 
gia chương trình Trao đổi sinh viên đến các trường đối 
tác của RMIT, chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn phần bảo hiểm 
chuyến đi cho các em. 

 An toàn khi đi 
 trao đổi học tập 

Tôn trọng các quy tắc và phong tục tập quán.
Luôn luôn để ý đồ đạc của mình trên các phương 
tiện công cộng, ở thư viện, nhà hàng...
Không đi về nhà một mình vào ban đêm.
Không sử dụng các chất cấm như ma túy.
Cảnh giác và chủ động xử lý tình huống khi có
thiên tai xảy ra.
Biết những loại giấy tờ tùy thân luôn phải mang 
theo bên người.
Giữ liên lạc với những sinh viên cùng trong chương 
trình trao đổi và những người ở nhà để họ có thể 
nắm được tiến độ và lịch trình học tập của mình, 
đặc biệt khi đang đi du lịch ở nơi khác. 
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Ngôi nhà thứ hai của bạn!

Những thách thức mới

Làm thế nào để vượt qua sốc văn hóa?
Chuẩn bị từ sớm:

Trải nghiệm mới mẻ khi đi du học tại nước ngoài 
luôn đi kèm với những thử thách, khó khăn mới. 
Việc bị sốc văn hóa là rất bình thường bởi sự khác 
biệt về nếp sinh hoạt hàng ngày, văn hóa, ẩm thực 
và thói quen của những người xung quanh. Mọi 
thứ dường như đều thay đổi, đặc biệt khi không có 
sự hỗ trợ tức thì từ gia đình và bạn bè. Bạn sẽ cần 
thời gian để nhận ra sự sốc văn hóa, để hiểu và làm 
quen với môi trường mới. Quá trình này là một phần 
không thể thiếu của trải nghiệm quốc tế.

Dựa trên tính cách của bản thân, bạn và gia đình có 
thể dự đoán trước liệu mình có bị sốc văn hóa hay 
không, và bạn có thể giảm thiểu tối đa mức độ sốc 
đó bằng cách liên lạc với gia đình thường xuyên. Tuy 
nhiên, bạn cũng cần xác định được những nguồn hỗ 
trợ mới tại nơi mình đi du học. 

Chủ động tìm hiểu về văn hóa, ẩm thực và lối sống 
của đất nước mình sẽ đến học tập.

Chuẩn bị tinh thần trước khi đi: đọc về trải nghiệm 
của người đi trước hoặc trò chuyện với họ sẽ giúp 
bạn hình dung trước được một số khác biệt có 
thể gặp phải.

Tham gia một vài hội nhóm trên mạng xã hội, nơi 
bạn có thể tìm và kết bạn với những sinh viên 
khác cùng chung sở thích hoặc mục tiêu/lợi ích. 
Các thành viên trong đó thường đưa ra những lời 
khuyên hữu ích cho nhau. 

 Cuộc sống mới 
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Trong thời gian ở nước ngoài:

Hệ thống hỗ trợ
Trong giai đoạn làm quen với cuộc sống mới, có rất nhiều hệ thống hỗ trợ từ 
trường Đại học mà bạn nên biết. Khi có vấn đề xảy ra, bạn có thể đến phòng 
Quản lý Sinh viên, ở đó nhân viên sẽ giúp điều hướng để gặp đúng người mình 
cần. Đừng ngần ngại hẹn gặp các cố vấn về học thuật, tâm lý... Họ luôn sẵn 
sàng giúp đỡ mọi sinh viên!

Bạn cũng có thể tham dự vào các hoạt động xã hội trong trường để tạo dựng 
một ‘hệ thống hỗ trợ’ cho bản thân. Bằng cách ghé thăm các bàn thông tin của 
Câu lạc bộ vào Ngày định hướng (Orientation Day), hoặc lên trên website của 
trường, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy ít nhất một nhóm sinh viên cùng chung sở 
thích. Đó có thể là câu lạc bộ thể thao, giải trí hay học thuật. Đây là cách tuyệt 
vời để làm quen với những người bạn ‘cùng chung chí hướng’, điều đó giúp 
bạn cảm thấy mình thích nghi nhanh hơn với cuộc sống mới.

Công việc tình nguyện: Bạn có thể tìm thấy những công việc tình nguyện phù 
hợp quanh khu vực sống hay ở trường. Giúp đỡ người khác cũng cho bạn cơ 
hội giao tiếp nhiều hơn, và cũng mang lại cảm giác làm việc có ích và có thêm 
dũng khí để khám phá nhiều điều mới. Bạn cũng đừng quên giới thiệu văn hóa 
và ngôn ngữ Việt với những người quan tâm.

Thường xuyên chia sẻ với bạn 
bè và gia đình: Trò chuyện với gia 
đình về cảm nhận khi sống ở nước 
ngoài và những khó khăn bạn đang 
gặp phải.

Mở lòng và kết bạn với những 
người bản xứ. Họ am hiểu phong 
tục và văn hóa của đất nước mình, 
và có thể giải đáp mọi thắc mắc 
của bạn, từ đó giúp đỡ bạn học hỏi 
thêm được nhiều điều hay.

Tham gia vào các cộng đồng bản 
xứ, như tham dự các sự kiện lớn, 
các hoạt động tổ chức bởi nhà 
trường và thành phố; hoặc các dự 
án tình nguyện ở trường nếu bạn 
từng có kinh nghiệm đi tình nguyện 
khi ở Việt Nam. Hãy cố gắng duy trì 
những sở thích của bản thân trong 
thời gian học tập ở nước ngoài.

Đến gặp điều phối viên chương 
trình Trao đổi để được tư vấn và 
tìm kiếm lời khuyên, bởi họ là người 
hiểu rõ nhất những khó khăn sinh 
viên quốc tế gặp phải. Bộ phận Trao 
đổi và Chuyển tiếp sinh viên ở RMIT 
Việt Nam và các Đại học đối tác luôn 
mở rộng cánh cửa tiếp đón bạn.

Học thêm ngôn ngữ bản xứ của 
các bạn học: Đi du học là cơ hội rất 
tốt để con được học với bạn bè đến 
từ năm châu. Ngay cả khi chương 
trình giảng dạy hoàn toàn  bằng 
tiếng Anh, hãy cố gắng học một vài 
câu đơn giản trong ngôn ngữ khác. 
Đây là cách dễ dàng nhất, không 
chỉ giúp bạn hiểu hơn về văn hóa (vì 
ngôn ngữ và văn hóa thường liên 
quan tới nhau), mà còn giúp bạn làm 
quen được với nhiều bạn hơn và 
cảm giác mình thuộc về nơi đó. 
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Quãng thời gian đi học xa nhà sẽ giúp cả bạn và ba mẹ 
học thêm được nhiều điều. Bạn sẽ sống độc lập hơn bởi 
khoảng cách về địa lý và chênh lệch múi giờ. Duy trì liên 
lạc rất quan trọng, đặc biệt khi bạn ở cách xa gia đình 
hàng ngàn cây số. Nếu cả bạn và ba mẹ cùng mở lòng và 
cố gắng nhìn sự việc dưới góc độ của người còn lại, mọi 
việc sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Giữ vững liên lạc nhưng linh hoạt về thời gian

Trở thành người am hiểu về mạng xã hội

Đặt lịch và đảm bảo rằng khung thời gian đó phù hợp 
cho cả bạn và gia đình. Điều này giúp bạn cập nhật 
đều đặn tình hình về cho gia đình.

Nếu đang trong thời gian thi cử hay có nhiều bài luận 
phải nộp, hãy sắp xếp trước một ngày khác để trò 
chuyện cùng gia đình. 

Nếu ba mẹ bạn không phải người sử dụng nhiều về mạng 
xã hội thì đây chính là lúc để bạn giúp họ làm quen với 
những công cụ này. Gọi điện thoại quốc tế tốn kém hơn 
nhiều so với các cuộc gọi trong nước. Trong khi đó, bạn 
có nhiều phương án liên lạc trực tuyến với gia đình một 
cách nhanh chóng và dễ dàng.  
Với công nghệ video và các ứng dụng điện thoại miễn phí, 
bạn có thể trò chuyện thoải mái với gia đình và cho ba 
mẹ thấy quang cảnh cuộc sống bên kia. Những ứng dụng 
tiện lợi và miễn phí để liên lạc bao gồm Facebook, Skype, 
Whatsapp, Viber, và Zalo. 

Chọn gói cước và nhà mạng điện thoại nào? 
Có khá nhiều lựa chọn tùy theo nhu cầu của bạn:          
trả trước, trả sau...

Tìm hiểu về gói cước theo tháng trên website của nhà 
cung cấp và tham khảo ý kiến bạn bè về nhà mạng hay 
gói cước phù hợp nhất với nhu cầu của sinh viên.

Các nhà cung cấp thường có khuyến mại dành cho 
sinh viên. Hãy hỏi nhân viên kinh doanh trước khi mua. 
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 Kết nối với gia đình 
 khi ở nước ngoài 
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Du học đồng nghĩa bạn rời khỏi vòng tay của gia đình và bắt đầu hành trình tự 
lập trở thành người lớn. Quỹ thời gian vốn chỉ dành cho ăn, ngủ, nghỉ học giờ 
đây bao gồm thêm cả làm việc nhà, đi làm thêm và xây dựng các mối quan hệ 
xã hội.

Tham khảo ngay những bí quyết sau để làm chủ thời gian và cuộc sống một 
cách hiệu quả, tránh rơi vào trạng thái căng thẳng và kiệt sức bạn nhé!

Đặt ra tiêu chí của một 
khóa học lý tưởng

Đừng ngại tìm kiếm sự giúp đỡ

Thay đổi môi trường 
học tập, làm việc

Suy tính kỹ về quản lý 
thời gian

Trước khi quyết định đi du học, hãy tự 
đặt ra những câu hỏi như: Bạn thích 
học vào thời điểm nào trong ngày/
tuần? Khi học, bạn có cần sự tương 
tác trực tiếp với giảng viên không, hay 
bạn không ngại học online? Vị trí địa lý 
của ngôi trường có quan trọng với bạn 
không?... Chỉ khi thoải mái và hài lòng 
với lựa chọn cuối cùng của mình thì 
bạn mới có thể tập trung học tập 
và làm việc hiệu quả.

Bạn nên cân nhắc thật kỹ về mặt 
thời gian và tự lượng sức mình. 
Chẳng hạn, nếu vốn là người có tố 
chất tâm lý hay thể lực yếu, đừng 
đánh đổi thời gian nghỉ ngơi để học 
tập hay làm việc quá sức. Cân nhắc 
học bán thời gian, giảm bớt một 
số công việc tự do bên ngoài hay 
luôn chuẩn bị bài vở và hoàn thành 
công việc thật sớm trước deadline 
là những phương án hoàn toàn khả 
thi giúp bạn cân bằng giữa việc học, 
công việc và cuộc sống. 

Đội ngũ giảng viên lẫn học viên hơn ai 
hết là những người thấu hiểu sự khó 
khăn, trắc trở khi quyết định quay lại 
trường học giữa bộn bề cuộc sống của 
bạn. Hãy chia sẻ với họ để nhận được 
sự giúp đỡ khi cần. Đôi khi chỉ một câu 
động viên, chia sẻ sự đồng cảm từ họ 
cũng sẽ trở thành nguồn động lực to 
lớn giúp bạn nhận ra rằng bạn không 
hề đơn độc. Bên cạnh đó, RMIT có rất 
nhiều dịch vụ miễn phí như Trung tâm 
Hỗ trợ Kỹ năng Học tập hay Phòng 
chăm sóc Sức khỏe và Tâm lý luôn sẵn 
sàng giúp đỡ và hỗ trợ bạn khi cần.

Khi đến hạn nộp bài, có rất nhiều yếu 
tố ngoại cảnh có thể khiến bạn xao 
nhãng như việc nhà, việc công ty hay 
thậm chí là con cái. Những lúc này bạn 
cần hết sức tỉnh táo và học cách nói 
“không”. Nếu việc tập trung và tạm gác 
lại những đầu việc không tên quá khó 
với bạn, hãy thử cân nhắc thay đổi môi 
trường học bằng cách đến thư viện - 
nơi có không khí học tập cùng nguồn 
tài liệu tham khảo phong phú hoặc một 
không gian làm việc chung (coworking 
space) hay một quán cafe yên tĩnh. 

 Cân bằng giữa việc học, 
 công việc và cuộc sống 
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