
Là trường đại học lâu đời nhất của New Zealand và là một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu  
quốc gia, Đại học Otago cung cấp các khóa học bậc đại học và sau đại học về Nhân văn, Khoa học Y tế,  
Khoa học và Kinh doanh.

Trung tâm của chúng tôi nằm tại một tòa nhà hiện đại và tiện nghi trên khuôn viên với sức chứa hơn  
22.000 sinh viên, trong đó có 2.600 sinh viên quốc tế đến từ 100 quốc gia.

Dunedin là một thành phố an toàn và hiếu khách. Thành phố được công nhận trên quốc tế là 'một Thành phố của Trường đại học’ 
và tại đây có một loạt các nhà hàng, quán bar, quán cà phê, quán nhạc và nơi khiêu vũ, phòng trưng bày nghệ thuật, bảo tàng và 
các cơ sở thể thao. Chỉ mất 3 giờ lái xe là bạn có thể đến Queenstown để trượt tuyết, đi tàu phản lực, nhảy bungy hoặc thưởng 
thức rượu vang.

KHÓA HỌC ĐẶC ĐIỂM ĐẶC BIỆT HỌC PHÍ NĂM 2017

• Tiếng Anh Tổng quát và 
tiếng Anh Học thuật

• IELTS, TOEIC

• Khóa học dự bị không học 
IELTS cho Năm đầu tiên

• Tiếng Anh cho Otago (đại 
học và sau đại học)

• Tiếng Anh cho các Nhóm 
Học

• Năm mức học phí học tiếng Anh từ Cơ bản đến Nâng cao

• Các buổi học 23 giờ mỗi tuần

• Cấp giấy chứng nhận hoàn thành

• Quy mô lớp học nhỏ - quy mô lớp trung bình là 14

• Độ tuổi tối thiểu - 14 tuổi

• Nền văn hóa và quốc tịch đa dạng

• Giới thiệu toàn diện về việc học tập và sinh sống tại 
Dunedin

• Thẻ ID sinh viên - quyền truy cập vào các nguồn tài nguyên 
ở Đại học Otago bao gồm dịch vụ thông tin, phòng máy 
tính 24 giờ, y tế sinh viên, câu lạc bộ và các đoàn thể, 
phòng tập thể dục và giảm giá mua sắm, giải trí và du lịch

• Phòng thí nghiệm ngôn ngữ đa phương tiện, truy cập 
internet và email, mạng nội bộ và quán cà phê sinh viên

• Các chuyên viên hỗ trợ sinh viên sẽ trợ giúp khi có bất kỳ 
câu hỏi và vấn đề nào về thị thực. Dịch vụ thị thực trực 
tuyến của chúng tôi có thể gia hạn thị thực sinh viên hoặc 
đổi thị thực du lịch thành thị thực sinh viên

• Lựa chọn chỗ ăn ở- Ở với người bản xứ hoặc ở căn hộ

• Thể thao hàng tuần và hoạt động xã hội

• Đón tại sân bay miễn phí (chỉ có sẵn dành cho sinh viên ở 
với người bản xứ).

Tiền học phí 
(bao gồm sách giáo 
khoa)

NZ $ 459 mỗi tuần

Dịch vụ Sinh viên NZ $ 20 mỗi tuần

Xếp đặt ở gia đình 
bản xứ

NZ $ 250

Ở gia đình bản xứ NZ $ 266 mỗi tuần

Bảo hiểm y tế và du 
lịch 
(phụ thuộc vào thời 
gian lưu trú)

Có thể thay đổi

Ăn ở, thực phẩm và 
các chi phí

NZ $ 14.000 - 15.000 
mỗi năm
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Năm Dự Bị là năm học chuẩn bị cho học sinh theo học văn bằng về Kinh doanh, Khoa học Y tế, Khoa học  
và Nhân văn (phân lớp có thể bao gồm Nghệ thuật, Khoa học ứng dụng, Thương mại/Kinh doanh,  
Khoa học Đời sống và Khoa học Y tế).

Trung tâm của chúng tôi nằm tại một tòa nhà hiện đại và tiện nghi trên khuôn viên trường Đại học Otago -  
ngôi trường đại học lâu đời nhất ở New Zealand và là một trong nhữngy’trung tâm nghiên cứu hàng đầu quốc gia.

Trường có 22.000 sinh viên bao gồm cả 2.600 sinh viên quốc tế đến từ 100 quốc gia khác nhau. Trường cung cấp các khóa 
học ở bậc đại học và sau đại học về Nhân văn, Khoa học Y tế, Khoa học và Kinh doanh.

ĐẶC ĐIỂM ĐẶC BIỆT 2017 CHI PHÍ VÀ NGÀY THÁNG

• Sinh viên được giảng dạy ở giảng đường và phòng thí nghiệm trên khuôn viên trường, điều này 
đảm bảo cho sinh viên cảm thấy tự tin và quen thuộc với môi trường của trường đại học

• Sinh viên phát triển các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề và thu được những kiến   
thức mà các em cần để học đại học

• Quy mô lớp học nhỏ: 16 sinh viên, các buổi học 20 - 24 giờ mỗi tuần cộng với 20 giờ học thêm

• Miễn phí các lần tư vấn trực tiếp mà giáo viên giúp học sinh học hỏi thông tin và kỹ năng 
nghiên cứu mới

• Cung cấp những địa điểm đảm bảo trong các khóa học đại học năm thứ nhất nếu sinh viên 
quốc tế đáp ứng yêu cầu

• Sinh viên đến từ hơn 25 quốc gia, trong đó có New Zealand

• Dịch vụ thị thực trực tuyến có thể gia hạn thị thực sinh viên hoặc đổi thị thực du lịch thành thị 
thực sinh viên

• Thẻ ID sinh viên - quyền truy cập vào các nguồn tài nguyên ở Đại học Otago bao gồm dịch vụ 
thông tin, phòng máy tính 24 giờ, y tế sinh viên, câu lạc bộ và các đoàn thể, quán cà phê và 
giảm giá mua sắm, giải trí và du lịch

• Các chuyên viên hỗ trợ sinh viên trợ sẽ trợ giúp khi có vấn đề về thị thực hoặc bất cứ câu hỏi nào

• Lựa chọn chỗ ăn ở bao gồm ở cùng người bản xứ, ở trong căn hộ thuộc sở hữu của trường đại 
học hoặc ở căn hộ riêng

• Thể thao hàng tuần và hoạt động xã hội

• Đón tại sân bay miễn phí (chỉ có sẵn dành cho sinh viên ở với người bản xứ).

Chi phí:

Tiền học phí 
Thương mại/Nghệ 
thuật

NZ $ 22.670

Tiền học phí 
Khoa học ứng dụng/ 
Khoa học Y tế/Khoa 
học Đời sống

NZ $ 23.645

Học bắc cầu NZ $ 2.699

Dịch vụ Sinh viên NZ $ 750

Bảo hiểm y tế và 
du lịch

NZ $ 400 - $ 585 mỗi 
năm

Chỗ ăn ở, thực 
phẩm và các chi phí

NZ $ 14.000 - 15.000 
mỗi năm

Đợt tuyển sinh:

Tháng Hai và tháng 
Sáu

tất cả các phân lớp

Tháng Mười tất cả các phân lớp, 
ngoại trừ Khoa học 

Sức khỏe

Khóa học bắc cầu có sẵn
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