


Trường Đại học Otago

Năm dự bị
Năm học dự bị của trường Đại học Otago cung cấp chương trình học 2 kỳ mỗi kỳ có 13 tuần. Sinh viên có thể theo 
học một trong bốn khối học thuật tương ứng với bốn bộ phận học thuật của trường Đại học Otago: Kinh doanh/
Thương mại, Khoa học sức khỏe, Nghệ thuật/Nhân văn và Khoa học/Khoa học ứng dụng/Khoa học cuộc sống.

Sinh viên hoàn thành 10 bài thi, chương trình học 26 tuần được trao Chứng chỉ Dự bị Đại học. Chứng chỉ này đảm 
bảo cho sinh viên nhập học năm đầu tại trường Đại học Otago và được tất cả các trườngĐại học ở New Zealand công 
nhận như là bằng cấp nhập học.

CÁC KHOẢN PHÍ: 

Học phí (Thương mại/Nghệ thuật)  NZ$23.124

Học phí (Khoa học ứng dụng/  NZ$24.118  
Khoa học sức khỏe/Khoa học đời sống)           

Chương trình Bridging Programme NZ$2.753

Dịch vụ sinh viên   NZ$798

Bảo hiểm sức khỏe và đi lại  NZ$400 - $620 
	 	 	 	 một	năm

Ở trọ, ăn uống và chi tiêu   NZ$14.000 - 
    15.000 một	năm

Xếp chỗ ở với người bản xứ  NZ$250

Tiền ở trọ với người bản xứ  NZ$266	một	tuần

NHẬP HỌC:

19 tháng Hai Tất cả các ngành

18 tháng Sáu  Tất cả các ngành

15 tháng Mười Tất cả các ngành (trừ Khoa học sức khỏe)

• Có 3 kỳ nhập học mỗi năm: từ tháng Hai đến tháng Mười, từ tháng Sáu tới tháng Hai và từ  
   tháng Mười tới tháng Sáu

• Sinh viên ngành khoa học sức khỏe bắt đầu vào tháng Hai hoặc tháng Sáu

• Các lớp học và phòng thực hành được giảng dạy trong trường với các trang thiết bị đẳng  
   cấp thế giới cùng với các lớp học Đại học

• Các lớp phụ đạo của năm dự bị được giảng dạy trong tòa nhà hiện đại University Plaza  
   nằm trong khuôn viên nhà trường

• Có tối đa 18 sinh viên trong một lớp phụ đạo

• Các buổi tư vấn cá nhân hàng tuần

• Các sinh viên học dự bị thường có kết quả tốt hơn so với sinh viên khác trong năm học Đại  
   học đầu tiên

• Chương trình kết nối sáu tuần [chương trình Bridging Programme] được thiết kế để tăng  
   cơ hội thành công của sinh viên trong năm học dự bi luôn có sẵn trước mỗi kỳ nhập học

• Sinh viên trong nước và quốc tế học chung ở tất cả các lớp. Học sinh UOFY được hỗ trợ  
   đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ sinh viên, định hướng toàn diện và các hoạt động và sự kiện của  
   sinh viên hàng tuần

• Thẻ sinh viên – cho phép sử dụng các nguồn lực của trường Otago bao gồm thư viện, các  
   phòng vi tính 24h, phòng tập thể dục hiện đại tại Unipol Student Health, các câu lạc bộ và  
   nhóm xã hội và quán cà phê sinh viên. Thẻ cũng cung cấp giảm giá khi mua sắm, vui chơi  
   giải trí và du lịch

• Dịch vụ sắp xếp nơi ở cùng người bản xứ sẽ sắp xếp chỗ ở có chất lượng cho sinh viên

• Miễn phí đón tại sân bay với sinh viên ở trọ cùng người bản xứ

• Dịch vụ thị thực trực tuyến để gia hạn thị thực sinh viên hoặc thay đổi từ thị thực du lịch  
   sang thị thực sinh viên

CÁC	ĐIỂM	NỔI	BẬT NGÀY	VÀ	CÁC	KHOẢN	PHÍ	NĂM	2018

Tất cả các thông tin bao gồm ngày và các khoản phí có thể thay đổi. 
Các khoản phí bao gồm 15% thuế GST của New Zealand.

Để	có	thêm	thông	tin,	xin	liên	hệ: 
University	of	Otago	Language	Centre, 
PO	Box	56,	Dunedin	9054,	New	Zealand

TEL	+64	3	479	5250	•	FAX	+	64	3	479	5251	 
EMAIL	uolcfy@otago.ac.nz

www.otago.ac.nz/uolcfy

www.facebook.com/UOLCFY
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