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+61 2 8303 9700

Ang University of Sydney
Foundation Program
taylorssydney.edu.au/usfp

Tuklasin ang University of Sydney
Foundation Program (USFP)
Matutunan ang mga kakayahang kailangan mo upang maging matagumpay.
Bibigyan ka ng USFP ng pangunahing kaalaman sa parehong akademiko at
wikang Ingles na kailangan mo upang umusad sa iyong napiling Bachelor
degree sa University of Sydney.
Mayroong mga pagpipiliang programa, kasama ang Standard
na Programa (40 linggo), Intensive na Programa (30 linggo),
at ang Extended na Programa (59 na linggo). Batay sa
iyong mga nakaraang tagumpay at mga hinihingi namin,
maaari kang pumili ng programa at petsa ng pagtatapos na
naaangkop para sa iyo.
Ang bawat programa ay may kasamang mga kinakailangang
core subject at iyong mga pipiliing subject, na matutukoy
batay sa kurso ng pag-aaral na iyong pipiliin. Pumili ng iyong
kurso ng pag-aaral mula sa mga sumusunod:
-

Science/Engineering & IT/Health
Economics/Commerce
Arts/Media*
Music^

-

Visual Arts & Design^

Mga Benepisyo ng Programa
-

 akakausad ka sa napili mong kurso ng bachelor
M
degree sa University of Sydney kung maipapasa mo ang
lahat ng kinakailangan ng programa ng USFP

-

Mahusay na paghahanda para sa pag-aaral sa kolehiyo

-	
Makapag-aral sa makabago at napakahusay na
pasilidad ng pagtuturo sa loob ng paaralang idinisenyo
ayon sa layunin
-	
Makapili mula sa iba't ibang kurso ng pag-aaral batay
sa gusto mong pag-aralan sa unibersidad
-	
Magkakaroon ka ng grupo ng mga kaibigan mula sa
iba't ibang bahagi ng mundo na magiging bahagi ng
iyong paglalakbay sa pag-aaral mula sa Taylors College
papunta sa University of Sydney

Mga bayarin sa programa at mga petsa ng pagtatapos sa 2018
Programa
Standard (40 linggo)

Extended (59 na linggo)

Intensive (30 linggo)

Mga Bayarin

Petsa ng Pagsisimula

Petsa ng Pagtatapos

Pagsisimula sa
Unibersidad

$33,150

Pebrero 6, 2018

Disyembre 21, 2018

Marso 2019

Hulyo 23, 2018

Hulyo 5, 2019

Hulyo 2019

Pebrero 12, 2018

Hulyo 5, 2019

Hulyo 2019

Agosto 13, 2018

Disyembre 20, 2019

Marso 2020

Abril 30, 2018

Disyembre 21, 2018

Marso 2019

Oktubre 15, 2018

Hulyo 5, 2019

Hulyo 2019

$43,220

$33,150

*Available para sa lahat ng tatanggapin maliban sa Abril at Oktubre
^Mga tatanggapin lang sa Enero

Maghanda para sa pagpapatuloy na
pag-aaral sa University of Sydney
Nagtutulungan ang University of Sydney at mga USFP team
upang gumawa ng mahusay na akademikong pagsisimula
patungo sa unibersidad na antas ng edukasyon. Mag-apply
ngayon.
Ang Proseso ng Aplikasyon
Maaaring kumpletuhin ang mga aplikasyon sa pamamagitan ng
aming brochure o online sa: taylorssydney.edu.au/apply

Mga Kinakailangan sa Pagsali sa USFP
Wikang Ingles

Pagsusulit

Extended na Programa

Standard na Programa

Intensive na Programa

IELTS
Academic

IELTS 5.0 (walang band na mas mababa
sa 5.0)

IELTS 5.5 (walang band na mas mababa
sa 5.5)

IELTS 6.0 (walang band na mas mababa
sa 5.5)

TOEFL PBT

483 (TWE 3,5)

506 (TWE 4)

534 (TWE 4)

TOEFL IBT

56 (pagsusulat na hindi bababa sa 14)

62 (pagsusulat na hindi bababa sa 16)

73 (pagsusulat na hindi bababa sa 16)

PTE
Academic

42 (pagsusulat na hindi bababa sa 42)

46 (pagsusulat na hindi bababa sa 46)

54 (pagsusulat na hindi bababa sa 46)

CAE

154

162

169

Tandaan: Ang impormasyong ito para sa mga kinakailangan sa pagsali sa USFP ay inilaan bilang gabay lamang at maaaring magbago nang walang abiso.
Bumisita sa: taylorssydney.edu.au/usfp para sa pinakabagong impormasyon

Akademiko
Bansa

Extended na Programa

Standard na Programa

Intensive na Programa

Australia

11 taon (60% sa mga mahahalagang subject)

11 taon (70% sa mga mahahalagang subject)

11 taon (75% sa mga mahahalagang subject)

Phillippines

Pagtatapos sa Taon 11 nang may 75% sa mga
mahahalagang subject

Pagtatapos sa Taon 11 nang may 80% sa mga
mahahalagang subject

Pagtatapos sa Taon 11 nang may 90% sa mga
mahahalagang subject

Mataas na rate ng pagsulong
-

Halos 100% ng mga mag-aaral na nakapagtapos sa
USFP ay nakakapag-aral sa isang kolehiyo

-

Noong 2016, ang mga nagsipagtapos sa huling bahagi
ng taon ay nakakuha ng mga sumusunod na resulta
- 90.8% ay nakatanggap ng mga alok sa University of
Sydney
- 91.2% ay nakakuha ng GPA na mas mataas sa 6.5

Mga World Ranking ng University of Sydney
-

QS World University Rankings 2017/18 – 50

-

‘THE’ World University Rankings 2016/17 – 60

-	
No.1 ang ranking sa nakakakuha ng trabaho sa mga
nakapagtapos sa Australia batay sa QS Employability
Rankings 2016/17

Makipag-ugnayan sa amin para sa higit pang impormasyon at upang mag-apply.
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