
 Chương trình
 Dự bị Đại học 

Tổng quan
Chương trình Dự bị Đại học mang tới cho học viên một bệ phóng vững 
chắc cho hành trình của mình tại Đại học RMIT. Bạn có thể ghi danh vào 
một trong sáu chuyên ngành học với giáo trình được thiết kế giúp học 
viên tiếp cận với kiến thức phù hợp với sở thích và định hướng của mình, 
đồng thời xây dựng các kỹ năng học thuật cần thiết.

Chương trình Dự bị Đại học được thực hiện bởi RMIT Training Melbourne (mã CRICOS của 
nhà cung cấp: 00122A | RTO: 3046), một công ty thuộc sở hữu của RMIT.

Học tập & giảng dạy
Chương trình học bao gồm 2 học kì (1 năm). Bạn sẽ phải hoàn thành 8 môn 
học, với 20 giờ học mỗi tuần. 
Những điểm nổi bật trong chương trình học bao gồm:
 � Chất lượng giảng dạy và học tập: các giảng viên dày dạn kinh nghiệm, 
luôn lắng nghe và thấu hiểu các học viên.

 � Dịch vụ hỗ trợ sinh viên: cung cấp cho các bạn các dịch vụ hỗ trợ và 
những lời khuyên, tư vấn, hướng dẫn ngay từ khi bắt đầu nhập học. 

Chương trình có 3 kỳ nhập học mỗi năm tại cơ sở Úc, và 2 kỳ nhập học 
mỗi năm tại cơ sở Việt Nam.

Chương trình Dự bị Đại học là bước đệm giúp bạn 
chuyển tiếp thành công vào hệ cử nhân tại Đại học 
RMIT. Hãy nộp đơn ngay để nhập học trong năm 
2022 và nhận ưu đãi 20% giá trị học phí.

Cấu trúc chương trình
Chương trình Dự bị Đại học RMIT đã được TEQSA phê duyệt, và có giá trị 
tương đương với chương trình lớp 12 của trung học Úc. 

Để tốt nghiệp chương trình Dự bị Đại học, sinh viên phải hoàn thành:

 � 2 môn Tiếng Anh 
 � 4 môn học chính 
 � 2 môn tự chọn

Để biết thêm thông tin chi tiết về lộ trình chuyển tiếp vào các chương trình 
cử nhân RMIT, chuyên ngành và yêu cầu đầu vào, hãy truy cập trang web 
của chương trình: 

Úc:  rmit.edu.au/foundation-studies 

Việt Nam:   bit.ly/ChuongtrinhDubidaihocRMITVN 

Naida
Nếu không theo học chương trình Dự bị Đại học thì 
mình sẽ khá vất vả để theo kịp kiến thức năm nhất 
hệ cử nhân. Các trải nghiệm nghiên cứu thực tế đã 
giúp mình rất nhiều trong việc phát triển và cải thiện 
các kỹ năng tư duy phản biện.

 1. Yêu cầu đầu vào

Yêu cầu học thuật
Hoàn thành lớp 11 chương trình trung học phổ thông  
Việt Nam với điểm trung bình từ 6.0/10.0, hoặc 
tương đương.

Bạn có thể xem các yêu cầu tương đương dành 
cho chương trình học quốc tế của bạn tại:

 rmit.edu.au/country-equivalency 

Yêu cầu Tiếng Anh 
IELTS (học thuật) tối thiểu 5.5 (Không kỹ năng nào 
dưới 5.0) hoặc tương đương. 

Yêu cầu về tuổi 
Độ tuổi tối thiểu để nhập học là 16 tuổi.

 2. Các hướng chuyên ngành trong 

 Dự bị Đại học

Bạn có thể lựa chọn chuyên ngành học trong chương 
trình Dự bị Đại học theo sở thích và định hướng của 
mình. Hiện chương trình có 6 hướng chuyên ngành 
tại Úc:

1. Nghệ thuật, Thiết kế và Kiến trúc*
2. Kinh doanh*
3. Truyền thông và Bối cảnh xã hội 
4. Kỹ thuật và Khoa học 
5. Sức khoẻ
6. Công nghệ Thông tin 
*Các hướng chuyên ngành bắt đầu giảng dạy tại cơ sở Việt Nam 
của RMIT từ 2022.

 3. Đại học RMIT 
Chuyển tiếp thẳng vào các chương trình cử nhân RMIT 
phù hợp với định hướng của bạn.

Sẵn sàng để nhập học? 
 � Kết nối với chuyên viên tư vấn tại rmit.edu.au/international
 � Tìm hiểu cách nộp đơn tại rmit.edu.au/international/apply

Mã nhà cung cấp CRICOS: 00122A | RTO: 3046

rmit.edu.au/foundation-studies
bit.ly/ChuongtrinhDubidaihocRMITVN
rmit.edu.au/country-equivalency
https://www.rmit.edu.au/study-with-us/international-students
http://rmit.edu.au/international/apply


Chọn hướng 
chuyên ngành 

Sinh viên sẽ xác định hướng chuyên ngành Dự bị Đại học theo yêu cầu của 
chương trình cử nhân bạn muốn theo học. Nếu bạn đang phân vân giữa 2 
chuyên ngành thì các chuyên viên tư vấn tại RMIT có thể giúp bạn quyết định 
chuyên ngành nào sẽ phù hợp nhất với mục tiêu và định hướng của bạn.

Nghệ thuật, Thiết kế 
và Kiến trúc
Theo đuổi đam mê về sự sáng tạo và giao tiếp 
qua hình ảnh.  

Chuyên ngành này sẽ mang tới cho bạn 
nền tảng vững chắc về kỹ thuật và nguyên lý 
thiết kế mỹ thuật, giúp bạn tiếp cận với với 
kiến thức của các chương trình cử nhân về 
Nghệ thuật, Thiết kế và Kiến trúc tại RMIT.

Sức khoẻ
Theo đuổi khát vọng thay đổi và cải thiện 
chất lượng sức khỏe con người. 

Xây dựng các kỹ năng học thuật tổng quát 
và chuyên sâu để chuyển tiếp vào các 
chương trình cử nhân trong mảng Khoa học, 
Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM) 
tại RMIT.

Kinh doanh
Bạn đang tìm kiếm cơ hội làm việc toàn cầu 
trong ngành kinh doanh, kế toán, kinh tế 
hoặc tài chính?

Hướng chuyên ngành Kinh doanh sẽ giúp 
bạn xây dựng các kỹ năng học thuật và 
tiếp cận các kiến thức nền tảng trong kinh 
doanh, giúp bạn chuyển tiếp thành công vào 
chương trình Cử nhân Kinh doanh tại RMIT.

Kỹ thuật và Khoa học
Biến sự tò mò của bạn thành điểm khởi đầu 
cho sự nghiệp, nơi bạn sẽ sáng tạo ra các giải 
pháp cho những thử thách trong tương lai.

Bạn sẽ học được các kỹ năng chuyên môn 
trong toán học và khoa học, cho phép bạn 
tiếp cận kiến thức đa dạng của các chương 
trình cử nhân Kỹ thuật và Khoa học tại RMIT. 

Truyền thông 
và Bối cảnh Xã hội
Kết hợp sự sáng tạo và kiến thức để theo 
đuổi sự nghiệp trong ngành truyền thông.  

Theo học hướng chuyên ngành này, bạn sẽ 
được tìm hiểu cách truyền đạt ý tưởng một cách 
rõ ràng và nguyên bản, giúp bạn sẵng sàng 
tiếp cận kiến thức của chương trình Cử nhân 
Truyền thông Chuyên nghiệp và Truyền thông 
số tại RMIT.

Công nghệ Thông tin
Nâng tầm đam mê về công nghệ mới của bạn.

Hướng chuyên ngành này sẽ xây dựng cho 
bạn các kỹ năng liên quan đến công nghệ 
thông tin, phần mềm và dữ liệu, mang tới 
cho bạn cơ hội chuyển tiếp đa dạng vào các 
chương trình cử nhân Công nghệ Thông tin 
tại RMIT.

RMIT được xếp thứ 1 tại Châu Đại Dương 
về Nghệ thuật và Thiết kế1

1Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới theo 
Môn học của QS năm 2022

RMIT nằm trong Top 10 đại học 
Úc về Kỹ thuật và Công nghệ1

RMIT xếp hạng 4 tại Úc về ngành 
Truyền thông Chuyên nghiệp và 
Truyền thông số1

RMIT được xếp thứ 3 tại Úc về Kiến trúc 
và Quy hoạch Môi trường1
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#3

Sẵn sàng để nhập học? 
 � Kết nối với chuyên viên tư vấn tại rmit.edu.au/international
 � Tìm hiểu cách nộp đơn tại rmit.edu.au/international/apply
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