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Khám phá Chương trình Đại cương của Đại
học Sydney (USFP)
Học các kỹ năng bạn cần để thành công. USFP sẽ cung cấp cho bạn nền tảng cần
thiết cả về học thuật lẫn tiếng Anh để chuyển tiếp vào chương trình Cử nhân mà
bạn đã chọn tại Đại học Sydney.
Bạn có thể lựa chọn trong nhiều chương trình học có sẵn, bao
gồm Chương trình Tiêu chuẩn (40 tuần), Chương trình Chuyên
sâu (30 tuần) và Chương trình Kéo dài (59 tuần). Tùy thuộc thành
tích trước đây của bạn cũng như các yêu cầu của chúng tôi, bạn
có thể chọn chương trình và ngày bắt đầu phù hợp với bạn.

Lợi ích của Chương trình

Mỗi chương trình bao gồm các môn học cốt lõi bắt buộc và các
môn tự chọn, tùy theo phân ngành mà bạn đã chọn. Chọn ngành
học của bạn từ các tùy chọn sau đây.

-

-

Khoa học/Kỹ thuật & CNTT/Y tế

-

Kinh tế/Thương mại

-	
Chọn từ nhiều ngành học khác nhau tùy thuộc vào chương
trình bạn muốn học ở bậc đại học

-

Nghệ thuật/Truyền thông*

-

Âm nhạc^

-

Nghệ thuật Thị giác & Thiết kế^

-	
Bạn sẽ được chuyển tiếp vào khóa học lấy bằng cử nhân mà
bạn đã chọn tại Đại học Sydney, với điều kiện bạn đáp ứng
các yêu cầu của chương trình USFP
Sự chuẩn bị tuyệt vời để theo học bậc đại học

-	
Học tại các cơ sở giảng dạy hiện đại tối tân trong khu học
xá được thiết kế phù hợp với mục đích học

-	
Bạn sẽ xây dựng được mạng lưới bạn bè từ khắp nơi trên
thế giới, họ sẽ đồng hành cùng bạn trên hành trình học tập
từ Taylors College đến Đại học Sydney

Học phí chương trình và ngày bắt đầu năm 2018
Chương trình

Học phí

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Bắt đầu Đại học

Tiêu chuẩn (40 tuần)

33.150$

6/2/2018

21/12/2018

3/2019

23/7/2018

5/7/2019

7/2019

12/2/2018

5/7/2019

7/2019

13/8/2018

20/12/2019

3/2020

30/4/2018

21/12/2018

3/2019

15/10/2018

5/7/2019

7/2019

Kéo dài (59 tuần)

Chuyên sâu (30 tuần)

43.220$

33.150$

*Có lớp cho tất cả các đợt nhập học ngoại trừ tháng 4 và tháng 10
^Chỉ có đợt nhập học tháng 1

Chuẩn bị để học tiếp lên tại Đại học Sydney
Đại học Sydney và USFP phối hợp với nhau để tạo bước đệm
học thuật hoàn hảo chuyển tiếp lên chương trình giáo dục bậc
đại học. Hãy nộp đơn ngay hôm nay.
Quy trình Nộp đơn
Có thể điền đơn thông qua tập sách quảng cáo của chúng tôi
hoặc trực tuyến tại taylorssydney.edu.au/apply

Yêu cầu Đầu vào USFP
Tiếng Anh

Bài thi

Chương trình Kéo dài

Chương trình Tiêu chuẩn

Chương trình Chuyên sâu

IELTS Học
thuật

IELTS 5.0 (không có môn nào dưới 5.0)

IELTS 5.5 (không có môn nào dưới 5.5)

IELTS 6.0 (không có môn nào dưới 5.5)

TOEFL TRÊN 483 (TWE 3.5)
GIẤY

506 (TWE 4)

534 (TWE 4)

TOEFL TRÊN 56 (môn viết không được dưới 14)
INTERNET

62 (môn viết không được dưới 16)

73 (môn viết không được dưới 16)

PTE Học
thuật

42 (môn viết không được dưới 42)

46 (môn viết không được dưới 46)

54 (môn viết không được dưới 46)

CAE

154

162

169

Ghi chú: Thông tin về yêu cầu đầu vào này của USFP chỉ mang tính hướng dẫn và có thể thay đổi mà không thông báo.
Để biết thông tin mới nhất, vui lòng truy cập taylorssydney.edu.au/usfp

Học thuật

Quốc gia

Chương trình Kéo dài

Chương trình Tiêu chuẩn

Chương trình Chuyên sâu

Úc

Lớp 11 (60% ở các môn liên quan)

Lớp 11 (70% ở các môn liên quan)

Lớp 11 (75% ở các môn liên quan)

Việt Nam

Lớp 11 - GPA (Điểm TB chung) 7.0

Lớp 11 - GPA 7.5

Lớp 11 - GPA 8.0

Tỷ lệ chuyển tiếp đại học cao
-

Gần 100% sinh viên USFP chuyển tiếp lên học tại một
trường cao đẳng/đại học sau khi tốt nghiệp

-

Trong năm 2016, sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp
của chúng tôi đạt được các kết quả sau đây
- 90,8% được nhận vào Đại học Sydney
- 91,2% đạt điểm GPA cao hơn 6.5

”Giáo viên của tôi tin tưởng ở
tôi. Cách họ giảng dạy, cách
họ nói chuyện với tôi và cách
họ đưa ra nhận xét phản hồi
khiến tôi tin rằng tôi là người
học tập chăm chỉ và tôi có thể
vào được đại học.”
Kristen
Việt Nam
Sinh viên USFP

Xếp hạng của Đại học Sydney trên thế giới
-

Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới của QS
2017/18 – 50

-

Xếp hạng các trường đại học thế giới của “THE”
2016/17 – 60

-	
Xếp hạng 1 về khả năng tìm được việc làm sau khi tốt
nghiệp tại Úc theo Xếp hạng về Khả năng tìm được việc
làm của QS 2016/17

Để biết thêm thông tin và để nộp đơn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Email: anziscqueries@studygroup.com | ĐT: +61 2 8303 9700 | Web: taylorssydney.edu.au/contact-us
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