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TRƯỜNG
KINH DOANH

Học liên thông lên các Đại học Tây Úc

years
1989 - 2019

Perth, Úc

HỌC TẠI TÂY ÚC
ĐẠI HỌC CURTIN
Được xếp trong Tốp 2% các Đại học hàng đầu thế giới
Nổi danh là ‘ngôi sao đang lên’ nhanh thứ 3 xét về lượt tìm kiếm tại Châu Á Thái
Bình Dương
Được xếp thứ 2 trên thế giới về ngành khoáng sản và kỹ thuật khai thác mỏ
Đại học có tính Hợp tác cao nhất tại Úc

ĐẠI HỌC EDITH COWAN (ECU)
Tốp 200 Đại học dưới 50 tuổi thành lập
Xếp hạng chất lượng giảng dạy 5 sao trong 8 năm gần đây
Được xếp hạng là đại học công hàng đầu tại Úc về sự hài lòng của sinh viên
Liên kết Mạnh trong Ngành - có được trải nghiệm “thực tiễn” khi bạn còn đang học

ĐẠI HỌC MURDOCH
Nằm trong Tốp 100 Đại học có tuổi đời dưới 50
Nằm trong tốp 70 Đại học có nhiều du học sinh nhất trên thế giới
Tỷ lệ nhân viên trên sinh viên đạt 5 sao
Học bổng hàng năm trị giá 2,5 triệu đô la

ĐẠI HỌC TÂY ÚC
Nằm trong tốp 100 Đại học trên thế giới
Đứng thứ 2 tại Úc và 24 trên thế giới về Nghiên cứu Cuộc sống và Nông nghiệp
Sinh viên ra trường có mức lương cao nhất tại Úc
Hơn 5000 du học sinh từ 109 nước

ĐẠI HỌC TRUNG QUEENSLAND
Được xếp trong Tốp 2% các trường đại học hàng đầu thế giới
Đại học lớn nhất Úc với hơn 20 địa điểm
Tốp 100 Đại học trên thế giới dưới 50 tuổi thành lập
Dẫn đầu về học đi đôi với hành trong ngành có liên quan, cung cấp thực tập và bố
trí công việc

LỢI THẾ CỦA PHOENIX

TẠI SAO NÊN CHỌN HỌC VIỆN PHOENIX?
Học viện Phoenix được sinh viên đánh giá cao vì luôn cung cấp dịch vụ, hướng dẫn và hỗ trợ có chất lượng tốt nhất cho sinh viên khi học liên thông.
Đội ngũ nhân viên thân thiện và cởi mở của chúng tôi cam kết đảm bảo giúp bạn tối đa hóa trải nghiệm học tập và đạt được các mục tiêu học tập tại
cả Phoenix và trường Đại học mà bạn chọn.

Nhập học Trực tiếp

Các chương trình liên thông của Phoenix

Giáo viên Chất lượng Hàng đầu

Đội ngũ giảng dạy của

giúp bạn vào học trực tiếp năm thứ nhất hoặc năm thứ hai chương trình

Phoenix là những chuyên gia đào tạo chất lượng cao, chuyên trách, dẫn

cử nhân tại các đối tác Đại học.

dắt bạn theo cách giảng dạy lấy sinh viên làm trung tâm và tăng cường

Được Đại học phê duyệt

giao tiếp.
Bằng Cao đẳng Kinh doanh của

Phoenix được phê duyệt là tín chỉ của một năm trong văn bằng cử nhân

Hỗ trợ Học thuật

Kinh doanh hoặc Thương mại tại bất kỳ đối tác Đại học nào của chúng tôi.

và học tập mới nhất cho phép bạn tối đa hóa tiềm năng của mình,

Không Yêu cầu IELTS

Chúng tôi kết hợp các hệ thống giảng dạy

bao gồm:
Sau khi bạn hoàn tất Khóa học Tiếng

Anh Học viện Phoenix thì bạn có thể nhập học trực tiếp vào chương trình

Nói chuyện chuyên đề về Kỹ năng Học thuật

Đại học
Hỗ trợ Tiếng Anh

Ghi danh Trọn gói

Khóa học Tiếng Anh Học thuật & các chương

Tư vấn học thuật trực tiếp từng người

trình của Trường Kinh doanh đều bao gồm trong khóa học Đại học mà
bạn đã chọn, điều này cho phép bạn chỉ cần một visa trong toàn bộ thời

Giảng dạy tương tác kết hợp sử dụng bảng điện tử và Cổng thông

lượng học liên thông

tin Sinh viên trực tuyến My Phoenix

Nhập học Linh hoạt

Quan tâm tới từng cá nhân thông qua các lớp có sỹ số nhỏ
Khóa học Tiếng Anh Học thuật khai

giảng hàng tuần và bốn ngày nhập học mỗi năm đối với các
chương trình của Trường Kinh doanh.

Có thể tiếp cận nhanh và thuận tiện với giao thông công cộng

Cho phép học tập linh hoạt
thông qua Cổng thông tin Sinh
viên của Phoenix (Phoenix’s
Student Portal (LMS))
Sỹ số lớp nhỏ – quan tâm tới
từng người
Nhân viên quan tâm và nhiệt
tình
Các Lớp Quốc tế với sinh viên
đến từ hơn 30 quốc gia

Các quốc gia khác 24%

Trung Quốc 24%

Đức 4%

Chương trình Tiếng Anh Học thuật dành cho Dự bị Đại học (AEP) HOẶC Vào thẳng Lớp 11/12 hệ Trung học phổ thông

Tỷ lệ thành công cao

Không cần IELTS đối với Sau đại học

CAO ĐẲNG KINH DOANH
(Liên thông Đại học)
(BSB50215)

Không cần
IELTS đối với
Cao đẳng Kinh
doanh

Không cần
IELTS đối với
Chứng chỉ IV
Kinh doanh

9 hoặc 12 tháng
•

Truyền thông 500 (501, 502)

•

Hệ thống Thông tin 500

•

Khuôn khổ Pháp lý 500

•

Kế toán 500

•

Kỹ năng Nghiên cứu và Thống kê Kinh
doanh 500

•

Kinh tế học 510

•

Quản trị 510 (511, 512, 513, 514)

•

Marketing 510 (511, 512)

Chương trình Dự bị Đại học
(Chứng chỉ IV Kinh doanh) (BSB40215)

Không cần IELTS đối với năm Thứ nhất

Indonesia 4%
Ấn Độ 9%
Nepal 4%

Sinh viên tốt nghiệp Phoenix trong hơn 10 năm qua:

Brazil 5%

Nhật Bản 7%

Malaysia
5% Thái Lan Việt Nam 7%
6%

(AEP, Cao đẳng, Chứng chỉ IV)
Đại học
Đại học Murdoch
Đại học Curtin
Đại học Edith Cowan
Đại học Tây Úc (2 năm vừa qua)

Number of students
217
245
610
14

LẬP KẾ HOẠCH ĐỂ THÀNH CÔNG
NGHỀ NGHIỆP
• Kế toán
• Truyền thông
• Công nghệ Thông tin

SAU ĐẠI HỌC

• Chính phủ

Dự bị Thạc sỹ
Thạc sỹ
Tiến sỹ khoa học / Tiến sỹ

• Khách sạn & Quản lý Sự kiện
• Marketing
• Nhân sự
• Quản trị
• Ngân hàng & Tài chính

NĂM THỨ 3 ĐẠI HỌC

• Truyền thông đa phương tiện

NĂM THỨ 2 ĐẠI HỌC
Cử nhân Kinh doanh

Vào thẳng năm thứ 2

• Kế toán

• Marketing

• Ngân hàng

• Quản lý Nhân sự

• Kinh tế học

• Khách sạn/Du lịch

• Tài chính

• Quản trị

Cử nhân Thương mại
• Kế toán

• Quan hệ Công nghiệp

• Tài chính

• Quản trị

• Quản trị Sự kiện

• Marketing

• Quản trị Khách sạn

• Kinh doanh Thể thao

• Quản lý Nhân sự

• Quảng cáo

• Luật Kinh doanh

• Tinh thần kinh doanh
(Enterpreneurship)
• Quan hệ Công chúng

Vào thẳng năm thứ 1

Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Cử nhân CNTT
Cử nhân Nghệ thuật
Cử nhân Phương tiện Truyền thông
Cử nhân Truyền thông

NĂM THỨ 1 ĐẠI HỌC
• Kinh doanh, Thương mại, Nghệ thuật, CNTT và Điện toán
• Truyền thông đa phương tiện

LỊCH HỌC - HỌC KỲ 2018/19 (QUÝ 1 - 4)
2019

Khai giảng Lớp học
Kết thúc Lớp học
Nghỉ Học kỳ

2020

QUÝ 1

QUÝ 2

QUÝ 3

QUÝ 4

Q1

Q2

Ngày 7/1

Ngày 1/4

Ngày 1/7

Ngày 23/9

Ngày 6/1

Ngày 30/3

Ngày 22/3
Ngày 23/3 - 31/3

Ngày 14/6
Ngày 15/6 - 30/6

Ngày 13/9
Ngày 14/9 - 22/9

Ngày 6/12
Ngày 7/12 - 5/1

Ngày 20/3
Ngày 21/3 - 29/3

Ngày 12/6
Ngày 13/6 - 28/6

CAO ĐẲNG KINH DOANH

(BSB50215)

NHỮNG QUYỀN LỢI CHÍNH
ăm
Vào thẳng n

thứ 2 đại họ

c

CAO ĐẲNG KINH DOANH – CHƯƠNG
TRÌNH NHẬP HỌC TRỰC TIẾP
(BSB50215)

Khóa học Cao đẳng Kinh doanh Phoenix cho phép sinh viên học liên thông

Không yêu cầu IE

LTS

vào thẳng năm thứ hai đại học. Khi tốt nghiệp Cao đẳng Kinh doanh, sinh
viên ra trường có thể chuyển tiếp lên chương trình cử nhân phù hợp với một
năm tín chỉ tại Đại học Curtin, Murdoch, Edith Cowan, Đại học Tây Úc (trung

ng mỗi năm
Nhập học linh hoạt - 4 ngày khai giả

bình 70%) và Đại học Central Queensland. Tốt nghiệp Cao đẳng Kinh doanh
cũng đáp ứng được điều kiện nhập học về tiếng Anh, do đó không cần kết
quả IELTS.

Hoàn thành trong 9 hoặc 12 tháng

Tiết kiệm học phí năm thứ 1 đại học

KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG
NÀO?
Sinh viên muốn hoàn thành Cử nhân Kinh doanh, Thương mại, Nghệ thuật

Có học bổng

hoặc Điện toán tại Đại học Tây Úc, tuy nhiên:
muốn có tùy chọn học cấp tốc
muốn học năm thứ nhất đại học trong môi trường hỗ trợ nhiều hơn và
sỹ số lớp nhỏ hơn
chưa đáp ứng được các yêu cầu tuyển sinh đại học
chưa đáp ứng được các yêu cầu đầu vào đại học về tiếng Anh

Chất lượng Giáo dục
Chất lượng Kết Quả

MÔN HỌC
Truyền thông 500 (501, 502)
Hệ thống Thông tin 500
Khuôn khổ Pháp lý 500
Kế toán 500
Kinh tế học 510
Quản trị 510 (511, 512, 513, 514)
Marketing 510 (511, 512)
Kỹ năng Nghiên cứu và Thống kê Kinh doanh 500
Cao đẳng Kinh doanh (Liên thông Đại học) kết hợp BSB40215 Chứng chỉ IV trong Kinh
doanh

TÙY CHỌN ĐẠI HỌC
CỬ NHÂN NGHỆ THUẬT / CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH /
CỬ NHÂN THƯƠNG MẠI:

•
•
•
•
•

Ngân hàng
Luật Kinh doanh
Thương mại
Kinh tế học
Tinh thần kinh doanh

•
•
•
•
•

Quản trị Sự kiện
Tài chính
Quản lý Nhân sự
Quan hệ Công nghiệp
Kinh doanh Quốc tế

•
•
•
•

Quản trị
Marketing
Quan hệ Công chúng
Khách sạn & Du lịch

•
•
•
•

Quản lý Nhân sự
Kinh doanh Quốc tế
Luật Kinh doanh
Quản trị

•
•
•
•

Marketing
Quản lý Dự án
Kinh doanh Thể thao
Quản trị Du lịch & Khách sạn.

CỬ NHÂN THƯƠNG MẠI:

•
•
•
•
•

Kế toán
Tài chính & Kế toán
Quản trị Sự kiện
Tài chính
Quản trị Khách sạn

CỬ NHÂN NGHỆ THUẬT / CỬ NHÂN CNTT / CỬ NHÂN THƯƠNG MẠI:

•
•
•
•

Ngân hàng
Kinh doanh Quốc tế
Luật Kinh doanh
Quản trị

• Marketing
• Kinh tế học
• Tài chính

• Quản trị Du lịch & Khách sạn
• Quản lý Nhân sự

CỬ NHÂN NGHỆ THUẬT / CỬ NHÂN THƯƠNG MẠI:

• Kế toán
• Luật Kinh doanh
• Kinh tế học

• Tài chính
• Quản lý Nhân sự

• Quản trị
• Marketing

CỬ NHÂN NGHỆ THUẬT / CỬ NHÂN THƯƠNG MẠI:

• Kế toán
• Luật Kinh doanh
• Kinh tế học

• Tài chính
• Quản lý Nhân sự

• Quản trị
• Marketing

CHỌN CÁCH CỦA BẠN
IELTS 5.5, không có kỹ năng nào dưới 5.5

Cao đẳng Kinh doanh 9 tháng
Cao đẳng Kinh doanh 12 tháng

Tốt nghiệp
Lớp 12

IELTS 5.5, không có kỹ năng nào dưới 5.0

Chưa tốt
nghiệp Lớp 12

Chứng chỉ IV Kinh
doanh 6 tháng

Cao đẳng Kinh
doanh 6 tháng

Năm thứ nhất Đại học

Tôi có thể học cấp tốc
tại Học viện Phoenix
và vào Đại học nhanh
hơn. Giáo viên thật
tuyệt vời, cô ấy rất thân
thiện và luôn sẵn sàng
giải đáp các thắc mắc.

Năm thứ 2
Đại học

TÓM LƯỢC KHÓA HỌC
Ngày khai giảng

Ngày 7/1 / Ngày 1/4 / Ngày 1/7 /
Ngày 23/9 Ngày 6/1 /
Ngày 30/3 (2020)

Giờ

Trung bình 20 giờ/tuần

Thời lượng khóa học

6, 9 hoặc 12 tháng

Sỹ số lớp

Trung bình 16

Yêu cầu

CEFR B2/IELTS 5.5 hoặc tương
đương + tối thiểu là Lớp 11

Phí (2019)

A$19900 6/9/12 tháng
(8 tín chỉ)

Avani, Ấn Độ
Liên thông: Cao đẳng Kinh doanh > Đại học Curtin

A$2490 Một tín chỉ
Phí ghi danh:

A$230

DỰ BỊ ĐẠI HỌC
Chứng chỉ IV Kinh doanh (BSB40215)

NHỮNG QUYỀN LỢI CHÍNH
Kỹ năn

ể thành cô
g học tập đ

ng tại đại h

ọc

CHỨNG CHỈ IV TRONG KINH DOANH (BSB 40215)

an

Kỹ năng

LỚP KINH DOANH HỌC VIỆN
PHOENIX

hành & liên qu
Kinh doanh Thực

Khóa học Dự bị Đại học Học viện Phoenix (Chứng chỉ IV) mang tới cho sinh
viên ở cấp dự bị đại học cầu nối giữa học tập trước đây và yêu cầu học thuật
để vào học năm thứ nhất đại học, hoặc Cao đẳng Kinh doanh.
Khi hoàn thành chương trình này, sinh viên đủ điều kiện được nhập học trực

Sỹ số lớp nhỏ

tiếp vào năm thứ nhất ngành Kinh doanh và Thương mại tại các Đại học
Murdoch, Edith Cowan, Curtin, Central Queensland và Đại học Tây Úc, hoặc
Cao đẳng Kinh doanh (Liên thông lên Đại học) hoặc Cao đẳng Kinh doanh

Giáo viên chuyên nghiệp

Tư vấn tiến trình theo yêu cầu cá

4 đợt khai giảng

(Sẵn sàng Làm việc).

nhân

mỗi năm

KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO ĐỐI
TƯỢNG NÀO?
Sinh viên muốn bắt đầu học Cử nhân Kinh doanh hoặc Thương mại, Nghệ
thuật hoặc Điện toán tại một Đại học Tây Úc, tuy nhiên:
muốn có tùy chọn học cấp tốc
chưa đáp ứng được các yêu cầu tuyển sinh đại học

Nền tảng Vững mạnh
sẽ đảm bảo tương lai

chưa đáp ứng được các yêu cầu về tiếng Anh
để đi làm.

MÔN HỌC
Truyền thông Kinh doanh 500 (501,502)
Kế toán 500
Kỹ năng Nghiên cứu & Thống kê Kinh doanh 500
Khuôn khổ Pháp lý 500
Hệ thống Thông tin 500
Chính sách và Thủ tục WHS

CHỌN CÁCH CỦA BẠN
Năm thứ 2
Đại học

Việc làm
Lớp Không ATAR
TAFE & Cao
đẳng Nghề

Cao đẳng Kinh doanh
Sẵn sàng Làm việc

Cao đẳng Kinh doanh
Liên thông lên Đại học

Lớp 12

CHỨNG CHỈ IV VỀ KINH DOANH

Lớp 11 Trung
học phổ thông

CHỨNG CHỈ IV DỰ BỊ

Chưa tốt
nghiệp Lớp 12

Chứng chỉ IV Kinh
doanh 6 tháng

Cao đẳng Kinh
doanh 6 tháng

Tốt nghiệp
Lớp 11

Chứng chỉ IV Kinh
doanh 9 tháng

Cao đẳng Kinh
doanh 6 tháng

Chưa tốt
nghiệp Lớp 11

Chứng chỉ IV Kinh doanh
12 tháng

Cao đẳng Kinh
doanh 6 tháng

Năm thứ 1
Đại học

Năm thứ 2
Đại học

Năm thứ 1 Đại học

“Tôi rất thích lớp
có sỹ số nhỏ. Điều
đó có nghĩa là tôi
có thêm thời gian
trao đổi một thầy
một trò với giảng
viên.”
Willard, Zimbabwe
Liên thông: Chứng chỉ IV > Cao đẳng Kinh doanh >
Đại học Murdoch

TÓM LƯỢC KHÓA HỌC
Ngày khai giảng

Giờ

Ngày 7/1 / Ngày 1/4 / Ngày 1/7 /
Ngày 23/9 / Ngày 6/1 / Ngày 30/3
(2020)
Trung bình 20 giờ/tuần

Thời lượng khóa học

6, 9 hoặc 12 tháng

Sỹ số lớp

Trung bình 16

Yêu cầu

CEFR B2/IELTS 5.5 hoặc tương đương
+ tối thiểu là Lớp 11

Phí (2019)

A$9950 (6 tháng)

Phí ghi danh:

A$230

DỰ BỊ ĐẠI HỌC
Chương trình tiếng Anh Học thuật (AEP)

NHỮNG QUYỀN LỢI CHÍNH
Vào thẳng hệ cử

nhân

Vào thẳng hệ Sau đại học

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH HỌC
THUẬT (AEP) DỰ BỊ ĐẠI HỌC
Được thiết kế để đảm bảo bạn thành công trong môi trường học tập đại học, khóa
học Chương trình tiếng Anh Học thuật (AEP) sẽ phát triển sự tự tin và năng lực của
bạn về những kỹ năng học chính trong bối cảnh học thuật.

Không yêu cầu IELTS

Khi hoàn thành toàn bộ các yêu cầu của khóa học AEP, bạn sẽ đủ điều kiện vào
thẳng hệ cử nhân hoặc hệ sau đại học mà không phải có IELTS ở bất kỳ đối tác Đại

Khai giảng linh hoạt hàng tuần

Visa trọn gói có sẵn

học nào trong danh sách của chúng tôi.

KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO ĐỐI
TƯỢNG NÀO?
Sinh viên muốn:
học hệ cử nhân hoặc hệ sau đại học tại một trường Đại học Tây Úc
thích chương trình tiếng Anh học thuật có đầu vào linh hoạt

Học tập tùy chọn
và linh hoạt

chưa đáp ứng được các điều kiện đầu vào đại học về tiếng Anh
không muốn làm bài kiểm tra IELTS

MÔN HỌC
Các kỹ năng học thuật (Nghe, Nói, Đọc, Viết).
Sử dụng công nghệ để giao tiếp trong môi trường học thuật.
Tham gia bàn thảo phụ đạo để phát triển các kỹ năng học tập hợp tác với
nhau.
Thực hiện nghiên cứu vì mục đích học thuật.
Các kỹ năng thuyết trình bằng lời trong bối cảnh học tập

6.0/B2+ UG
6.0/B2+ PG

6.5/C1
6.5/C1

UG
PG

6.0/B2+ UG
6.5/C1 PG

UG
PG

6.5
6.5

6.0/B2+ UG
6.5/C1 PG

Chương trình tiếng Anh Học thuật (AEP) Dự bị Đại học

MUỐN BIẾT TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CỦA BẠN? IPEPT
Kiểm tra Năng lực Tiếng Anh Trực tuyến (iPEPT) là một bài kiểm tra trên internet đầy sáng tạo để
đánh giá về Ngữ pháp, Từ vựng, Viết, Đọc và Nghe.

Các cấp độ Học thuật của
Học viện Phoenix
Lớp Mô tả

Kết quả Kiểm tra có trong 48 giờ!

iPEPT Report

Đưa ra cấp độ tiếng Anh chính xác
liên quan tới IELTS, TOEFL, CEFR
và các chuẩn khác

Student details
Hui
: Xinyue
John
: LILi
Smith
Highest Education Level : YEAR 8

First name

Date of Birth

: 20/10/2002

Surname

Nationality

: Chinese

Cho bạn biết phải học bao nhiêu
tuần tiếng Anh để được vào
Đại học, Cao đẳng TAFE, Trung
học phổ thông, tham gia Kỳ thi
Cambridge và đủ năng lực làm
việc (Công việc)

Notes: Requires B1 (YEAR 9)

iPEPT Results
Current English level

:

B1

Desired pathway / level required

:

B1

Recommendations
& Summary

: Overall B1. Listening is weaker. recommend 4 - 6 weeks acculturation

Speaking

Writing

Grammar/
Vocabulary

Reading

Listening

CEFR Result

N/A

B1

B2+

B1

A2

B1

Tiếng Anh Cơ bản - Mọi Cấp độ

Update Level Descriptor

CEFR Level Descriptors
(Common European Framework of Reference for Languages: global scale)

Tiếng Anh Học thuật (Đại học)

Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc.
Can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the language is spoken. Can produce simple
connected text on topics which are familiar or of personal interest. Can describe experiences and events, dreams, hopes and
ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.

Tiếng Anh Học thuật (Trung học
phổ thông)

CEFR B1+ / IELTS 5.0

Assessor’s signature:

Date:

20/10/2016

Trung cấp A

B1

Trung cấp B

B1+

5

Trên Trung
cấp

B2

5.5

Tiền Cao cấp/
Tiếng Anh
Cấp Tốc

B2+

6

Cao cấp A

C1

Cao cấp B

C1+

N/A - denotes not applicable.
Incomplete - denotes the component was not attempted.
NC - denotes JOsufficient languageUP grade.
Overall grade will not be given unless all components are attempted.
CEFR/ IELTS equivalencies based on CEFR published equivalencies.
These approximate IELTS scores are only estimates and do not represent true IELTS results which can only
be ascertained and awarded as a result of a student undertaking an IELTS test (academic module) at an
official IELTS test centre.

7.

Progress - The anticipated weeks of study at an ESL level (will vary depending on individual circumstances,
eg. commencing language level; home environment; commitment to learning; age and cultural
differences).

PEPT
CEFR

- Phoenix English Proficiency Test
- Common European Framework of Reference: Global Scale

www.phoenix.wa.edu.au | info@phoenix.wa.edu.au | T: + (618) 9235 6000

Khuyến nghị
điểm tuyển sinh
để học cao hơn

6 tuần

3.5

6 tuần

4

12 tuần

Trung học phổ
thông Lớp 7/8/9

6 -8 tuần
6 -8 tuần Trung học phổ
thông Lớp
10/11/12; Dự bị;
Cao đẳng Kinh
doanh; TAFE;
AEP; Cambridge
CAE
6 tuần

Văn bằng Cử
nhân;

6.5

6 tuần

Sau đại học

7

6 tuần

Chuyên gia A

C2

7.5

6 tuần

Chuyên gia B

C2+

8+

6 tuần

* CEFR - Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của châu Âu:
Thang điểm Toàn cầu

Note:




5.
6.

A2+

Mang tới cho bạn sự tự tin trong
dự đoán thành tựu Học tập tại Úc

Overall Grade

Level Descriptor (See over for full table)

CEFR B1 / IELTS 4.0

Tiền Trung
cấp B

Tiến bộ
theo kỳ
vọng

period to help listening skills.

Component

Levels:
CEFR / Approx IELTS Equivalent

Tiền Trung
cấp A

CEFR* khoảng IELTS
Giá trị tương
đương điểm
kỹ năng
A2
3

Đăng ký iPEPT bằng cách vào www.phoenix.wa.edu.au
Cricos Provider Code: 00066D

“Giảng viên của
tôi rất dễ gần và
hay giúp đỡ. Họ
khiến cho việc
học trở nên vui
vẻ và thú vị”
Lucy, Brazil
Dự bị Đại học (AEP)

TÓM LƯỢC KHÓA HỌC
Ngày khai giảng

Sinh viên có thể nhập học vào bất
kỳ thứ Hai nào

Giờ mỗi tuần

23 giờ/tuần

Thời lượng khóa
học

Các mô-đun 6 tuần/6 tới 36 tuần

Sỹ số lớp

Trung bình 14

Yêu cầu

CEFR B1+ ; IELTS 5.0 hoặc tương
đương.

Phí (2019)

$420/tuần (1-11 tuần)
$415/tuần (12-23 tuần)
$410/tuần (24-35 tuần)
$405/tuần (36-48 tuần)

Phí ghi danh:

A$230

Phí Phục vụ Học
tập & Học liệu

A$425

CAO ĐẲNG KINH DOANH (Sẵn sàng Làm việc)
NHỮNG QUYỀN LỢI CHÍNH
Nhập học linh ho

ạt

g mỗi năm
- 4 ngày khai giản

CAO ĐẲNG KINH DOANH
(Sẵn sàng Làm việc)
Chìa khóa để khác biệt với số đông là có những kỹ năng làm việc mà các
doanh nghiệp muốn thấy. Cao đẳng Kinh doanh - Sẵn sàng Làm việc

9 hoặc 12 tháng
Thời lượng khóa học linh hoạt 6,

(BSB50215) mang tới cho bạn những kỹ năng “đang có nhu cầu cấp bách”
trên toàn cầu này, bao gồm:
Giao tiếp hiệu quả

Thời khóa biểu linh hoạt (phụ thuộc vào visa)

Sử dụng sáng kiến & doanh nghiệp
Tư duy phản biện & giải quyết vấn đề
Phát triển tính chuyên nghiệp

Có sẵn kế hoạch thanh toán thay

vì trả một lần

Làm việc hiệu quả với người khác

KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO
ĐỐI TƯỢNG NÀO?
Những sinh viên muốn có bằng cấp linh hoạt và thực hành để tiếp cận được
nhiều cơ hội nghề nghiệp, bao gồm:
Marketing
Quản trị Kinh doanh
Quản lý Vận hành
Quản trị Khách sạn
Quản lý Nhân sự
Phát triển Kinh doanh & Doanh nghiệp

TÓM LƯỢC KHÓA HỌC
Ngày khai giảng

Ngày 7/1 / Ngày 1/4 / Ngày 1/7 / Ngày
23/9 / Ngày 6/1 / Ngày 30/3 (2020)

Giờ

Trung bình 20 giờ/tuần

Thời lượng khóa học

6, 9 hoặc 12 tháng

Sỹ số lớp

Trung bình 16

Yêu cầu

CEFR B2/IELTS 5.5 hoặc tương đương
+ tối thiểu là Lớp 11

Phí (2019)

Phí ghi danh:

$5300 (6 tháng)
$7680 (9 tháng)
$10,600 (12 tháng)
A$230

MÔN HỌC
Quản lý Sắp xếp Công việc & Phát triển Chuyên môn (BSBWOR501)
Viết Tài liệu Bán hàng (BSBWRT501)
Thiết kế và Phát triển Kế hoạch Truyền thông Tiếp thị Tích hợp
(BSBMKG523)
Xác định & Đánh giá các Cơ hội Tiếp thị (BSBMKG501)
Lập & Điều chỉnh Tiếp thị Hỗn hợp (BSBMKG502)
Diễn giải Xu hướng Thị trường và Sự phát triển (BSBMKG507)
Quản lý Hiệu suất Nhân lực (BSBMGT502)
Quản lý Kế hoạch Vận hành (BSBMGT515)

CÁC KHÓA HỌC KHÁC
KỸ NĂNG KINH DOANH TOÀN CẦU (GBS)
Viết tài liệu kinh doanh như nhà chuyên môn
Quản lý & kiểm soát tài chính doanh nghiệp một cách thành công
Tạo ấn tượng & truyền cảm hứng cho thính giả khi thuyết trình
Chủ trì & quản lý các cuộc họp một cách dễ dàng

phoenix.wa.edu.au/

Giải phóng hiệu suất đỉnh cao của bản thân bạn & những người khác

courses/phoenix-training

Lãnh đạo nhóm để tối đa hóa năng suất hoạt động
Viết nội dung sáng tạo cho trang web, tài liệu giới thiệu và các ấn phẩm khác

HỌC TRỰC TUYẾN
Nội dung trực tuyến dẫn dắt sinh viên qua nhiều bài học tương tác đa dạng. Nó
cung cấp môi trường lấy người học làm trung tâm giả lập nhằm nâng cao hiệu quả
học tập, định hướng cho động lực của sinh viên và khuyến khích họ trở nên có trách
nhiệm hơn đối với việc tự học.
phoenix.wa.edu.au/

Tiếng Anh Trực tuyến: 6 cấp độ
Tiếng Anh Trực tuyến Chuyên Ngành: Khách sạn / Kinh doanh / CNTT / Y tế /
Điều dưỡng

courses/online-englishoptions

Ôn tập IELTS Trực tuyến: Thành thạo trong toàn bộ bốn kỹ năng - đọc, viết,
nghe và nói
Đào tạo Tùy chọn và TESOL Trực tuyến: những người muốn dạy tiếng Anh cho
học sinh là người nói các ngôn ngữ khác

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH
Tiếng Anh Cơ bản
Tiếng Anh Cơ bản Mới (Lớp Buổi tối)
Các Khóa Ôn thi Cambridge (FCE, CAE, Mở rộng)

phoenix.wa.edu.au/

Tiếng Anh vì Mục đích Học thuật- Dự bị Đại học

courses/english-language-

Chương trình Năm Nghỉ Học (Gap Year Program)

courses

Tiếng Anh cho Mục đích Kinh doanh / Kỹ năng Kinh doanh Toàn cầu
Các Khóa học tiếng Anh Trực tuyến (bao gồm IELTS)

“Trải nghiệm của
tôi tại Phoenix đã
giúp tôi rất nhiều
khi học lên cao và
thực tập tại Perth”
Oki, Indonesia
Tiếng Anh > APSI > Thực tập

YÊU CẦU ĐẦU VÀO
YÊU CẦU ĐẦU VÀO VỀ TIẾNG ANH
Cao đẳng Kinh doanh 12 tháng

IELTS

CEFR

PTE

TOEFL IBT

5.5 (không có kỹ năng nào dưới 5.0)

B2

42 (không có kỹ năng nào dưới 38)

60

Cao đẳng Kinh doanh 9 tháng

5.5 (không có kỹ năng nào dưới 5.5)

B2

48 (không có kỹ năng nào dưới 46)

60 (không có kỹ năng nào dưới 15)

Chương trình Dự bị Đại học

5.5 (không có kỹ năng nào dưới 5.0)

B2

42 (không có kỹ năng nào dưới 38)

60

YÊU CẦU ĐẦU VÀO HỌC THUẬT
Quốc gia

Khóa học Dự bị Đại học Phoenix

Cao đẳng Kinh doanh

Úc

Lớp 11

Lớp 12 được chấp nhận, ATAR 50%

Bangladesh

Chứng chỉ Trung học (10+2) với điểm trung bình 50% hoặc Lớp 11 (10+1)
với điểm trung bình 70%

Chứng chỉ Trung học Cấp cao (10+2)/Trung cấp với điểm trung bình 55%

Butan

Hoàn thành Chứng chỉ Giáo dục Trung học Bhutan hoặc Lớp 11 tương đương với
50%

Hoàn thành Chứng chỉ Giáo dục Trung học Bhutan với 55%

Trung Quốc

Hoàn thành Năm thứ 2 PTTH

Năm thứ 3 PTTH đạt 60% trong 4 môn chính

Colombia

Lớp 11 hoặc tương đương

Hoàn thành Bachillerato hoặc Bachillerato Tecnico

Pháp

Hoàn thành Premiere với tối thiểu trung bình là 55%

Baccalaureate of Diplome de Bachelier de l’enseignement of CFES

Đức

Hoàn thành mười một (11) năm học.

Hoàn thành Trung học (trước đây là Höhere Schule)

Hong Kong

Hoàn thành Form 5 (HKALE)

Hoàn thành Form 6

Ấn Độ

Trung học (10 + 1) – Hội đồng Trung ương với điểm trung bình là 55% hoặc
Hội đồng Bang với điểm trung bình là 60% trong 4 môn chính

Chứng chỉ Trung học Cấp cao (10+2) – Hội đồng Trung ương với điểm trung bình 55%
Hội đồng Bang với điểm trung bình là 55% trong 4 môn chính

Indonesia

SMA 2, điểm trung bình là 7.0 trong các môn chính

SMA 2, điểm trung bình là 6.0 trong các môn chính

Nhật Bản

Hoàn thành Năm 2 Kotogakko

Chứng chỉ Kotogakko

Kenya

Lớp 11 hoặc tương đương

Hoàn thành KCSE với Điểm trung bình là C

Hàn Quốc

Chứng chỉ Trung học hoặc 11 năm học

Chứng chỉ Trung học với Điểm trung bình là C

Malaysia

Hoàn thành Mẫu 5 / SPM: Trung Cao 2 hoặc tương đương

Hoàn thành STPM hoặc Hoàn thành A Level với 2 lần đạt

Mauritius

Lớp 11 hoặc tương đương

Hoàn thành A Level

Nepal

Chứng chỉ Trung học hoặc Lớp 11 tương đương với điểm trung bình là 60%

Chứng chỉ Trung học Cấp cao (10+2) với điểm trung bình là 55%

Nigeria

3 GCE ‘O’ Levels Điểm D trở lên

2 GCE ‘A’ Levels (tối thiểu D&E) hoặc 1 ‘A’ Level và 2 AS levels (tối thiểu 3 điểm)

Pakistan

Lớp 11 hoặc tương đương với 50%

Lớp 12 hoặc tương đương với trung bình là 55%

Philippines

Lớp 11 với trung bình là 60%

Lớp 12 với trung bình là 55%

Nga

Chứng nhận Trung học Lớp 11 với điểm trung bình là 3.0

Cao đẳng Giáo dục Phổ thông Đặc biệt đã hoàn thành

Ả rập Xê út

Lớp 12 với trung bình là 60%

Lớp 12 với trung bình là 80%

Singapore

Lớp 11 hoặc tương đương

Hoàn thành A Level

Nam Phi

Lớp 11 hoặc tương đương

Lớp 12 hoặc tương đương

Nam Mỹ

Chứng chỉ Trung học hoặc 11 năm học

Chứng chỉ Trung học

Sri Lanka

Lớp 11 hoặc tương đương

2 GCE ‘A’ Levels (tối thiểu 2 E’s) hoặc 1 ‘AS’ và 1 A Level (tối thiểu 2 E’s)

Đài Loan

Trung học phổ thông Năm 2 với điểm trung bình là B

Trung học phổ thông Năm 3 với điểm trung bình là B

Thái Lan

Matayom 5 với điểm trung bình là 2.5

Matayom 6 với điểm trung bình GPA là 2.5

Việt Nam

Lớp 11 với điểm trung bình là 6.0

Lớp 12 với điểm trung bình là 6.0

CÁC KHOẢN PHÍ VÀ LỆ PHÍ KHÁC (2019)
NƠI Ở

Ở CÙNG NGƯỜI BẢN XỨ
• $270/tuần
• Phí thu xếp chỗ ở $250 (chỉ đóng một lần)
• Gồm 2 bữa ăn mỗi ngày (sáng & tối) trong tuần và 3
bữa ăn mỗi ngày (sáng, trưa & tối) vào cuối tuần.

On-campus Student Residence (Perth)

Mỗi
đêm

Mỗi
tuần

•
•
•
•

$55
$45
$75
$30

$346
$284
$472
$189

BEATTY LODGE
Ở đơn theo tiêu chuẩn
Hai người Ở chung theo Tiêu chuẩn (mỗi người)
Phòng Đôi (mỗi phòng 2 người)
Phòng tập thể 6 giường (mỗi người)

BẢO HIỂM Y TẾ DU HỌC SINH (OSHC)*
OSHC là yêu cầu bắt buộc đối với mọi người có Visa Du học sinh. Giá phải trả căn cứ vào thời lượng của Visa Du học sinh chứ không phải theo khóa học.
3 tháng: $128

6 tháng: $257

9 tháng: $385

12 tháng: $514

9 tháng: $702

12 tháng: $936

Người không có Visa Du học sinh (OVHC) mà dưới 49 tuổi.
3 tháng: $234

6 tháng: $468

* Số liệu được cung cấp phía trên chỉ để hướng dẫn. Tổng bảo phí phải trả dựa trên tổng số tháng mà bạn ghi danh học và sẽ được xác định vào thời điểm nộp đơn xin học.

CÁCH NỘP ĐƠN?
1

4

ĐƠN XIN HỌC
PHOENIX

THƯ
MỜI HỌC
Thư mời Học sẽ được gửi khi mời các
cấp học cao hơn (trường/đại học) nếu
có yêu cầu.

Hoàn tất Đơn xin học Trực tuyến tại
Phoenix
www.phoenix.wa.edu.au/apply

2
TRÌNH ĐỘ
TIẾNG ANH
Làm iPEPT Trực tuyến MIỄN
PHÍ để xác định trình độ
Tiếng Anh hiện tại của bạn

5
3

ĐƠN XIN HỌC ĐẠI
HỌC / CAO ĐẲNG

CHẤP NHẬN
THƯ MỜI
Chấp nhận thư mời, trả tiền đặt
cọc, xin Visa (nếu Visa không được
cấp thì mọi khoản phí đều được
hoàn trả trừ Phí nộp đơn).

Hoàn thành & gửi tài liệu hỗ trợ
mẫu đơn xin tổ chức Đối tác (Đại
học / Trường/ cao đẳng) tới Phoenix
Link2Uni

6
HÃY NỘP ĐƠN NGAY:
Liên hệ Phòng Đăng ký Phoenix
admissions@phoenix.wa.edu.au
ĐT: +(618) 9235 6000
www.phoenix.wa.edu.au

CHÚNG TÔI CÓ THỂ THU XẾP THƯ MỜI
HỌC CHO BẠN

Phoenix

Link2Uni mang tới cho sinh viên và đại lý dịch vụ tư vấn và định hướng nghề
nghiệp sao cho sinh viên có thể tự tin rằng họ đã có lựa chọn tốt nhất về tổ
chức và khóa học đáp ứng được các mục tiêu giáo dục của mình.

Phoenix

Link2Uni sẽ trợ giúp sinh viên và đại lý chuẩn bị đơn xin học vào đại học, cao
đẳng hoặc trung học và nhận thư mời học trong thời gian ngắn nhất có thể.

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC
PHOENIX
Tiếng Anh

Đại lý

Sinh viên

Dự bị

Cao đẳng
Không cần IELTS

Đại học

Không cần IELTS

Cao đẳng

Phổ thông trung học

CUỘC SỐNG TẠI HỌC XÁ
Chào mừng bạn tới Học viện Phoenix! Mỗi khía cạnh
trong học tập & trải nghiệm cuộc sống của bạn đều
quan trọng với chúng tôi nên chúng tôi đã thiết kế trải
nghiệm học xá để đảm bảo bạn có cơ hội tốt nhất nhằm
đạt được các mục tiêu của mình.

Một học xá có vườn xinh đẹp và độc đáo - đó là không gian
tuyệt vời để kết bạn từ khắp nơi trên thế giới.
Nhân viên siêu thân thiện và rất niềm nở, khẩu hiệu của chúng
tôi trong 30 năm qua là ‘Luôn luôn Quan tâm’.

Các phòng học hiện đại có công nghệ
bảng điện tử.
Wifi miễn phí trên toàn học xá.

Chương trình Định hướng toàn diện để đảm
bảo bạn nhận được khởi đầu học tập tốt nhất.

Môi trường đa quốc gia tuyệt vời với sinh viên đến từ hơn 30
quốc gia khác nhau.

TÙY CHỌN Ở CÙNG NGƯỜI BẢN XỨ:

NƠI Ở

•
•
•

NƠI Ở CỦA SINH VIÊN TẠI HỌC XÁ (BEATTY
LODGE)
Nơi ở của sinh viên tại học xá của Học viện là một nơi thuận tiện và có
chi phí thấp, hiệu quả cao với các dịch vụ:
•
•
•
•
•

Phòng đơn, đôi, ba và phòng tập thể.
Cơ sở sạch sẽ và tự phục vụ hiện đại.
Bể bơi, BBQ, bàn bi-da, TV truyền hình cáp và đầu phát DVD.
Truy cập Wifi & Internet 24 giờ mỗi ngày.
Nằm trong khoảng năm phút từ các quán cafe, cửa hàng và mọi
tiện ích.
Để biết thêm thông tin, xin mời vào www.beattylodge.com.au

Gia đình người bản xứ thân thiện với nhà cửa thuận tiện, sạch
sẽ và rộng rãi.
Nơi ở nằm không quá 30 - 40 phút di chuyển bằng phương tiện
giao thông công cộng từ Học viện.
Hai bữa ăn mỗi ngày (sáng và tối) trong tuần và ba bữa ăn mỗi
ngày (sáng, trưa và tối) vào cuối tuần.

PERTH

là thủ phủ của bang Tây Úc. Đây là một đô thị quốc tế và được
liên tục xếp hạng là một trong những thành phố đáng sống nhất trên thế
giới.

Môi trường an toàn để học tập
Du học sich được chiết khấu 40% - 45%
trên các phương tiện giao thông công cộng
Cơ sở thể thao đẳng cấp thế giới

Nhiều nhà hàng đa dạng, phản ánh bầu không khí
đa văn hóa của Perth
Cơ hội đi làm thêm
Xe bus miễn phí tại các khu vực trong Thành phố

CHI PHÍ SINH HOẠT
Perth có một trong những chi phí sinh hoạt rẻ nhất
tại Úc. Tùy thuộc vào lối sống cá nhân, Phoenix dự
kiến một du học sinh cần tiêu khoảng AU$10.000
đến AU$12.000 mỗi năm để học và thu xếp cuộc
sống.

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TUẦN

A$

Nơi ở (phòng đơn)

90

Ăn uống (chi phí tương đối)

70

Chi phí y tế

5

Giao thông công cộng

15

Giặt là/ủi, sấy khô

10

Quần áo, dụng cụ vệ sinh cá nhân, giải trí

50

Sách, văn phòng phẩm

10

TỔNG

250

Một số bãi biển đẹp nhất thế giới

PHOENIX & VÙNG PHỤ CẬN

ECU Joondalup (25km
từ Thành phố Perth)

ECU Mt Lawley
Park

dŚӆǇ
Cung

Học viện Phoenix
Tây Perth

Thành phố Perth

Sân bay
Perth

>K&dh ^^dZ d

CQU Perth

Library

UWA

s/EEd^dZd
Học viện Phoenix
Tây Perth

>K & d

Đại học Curtin
Bentley

h ^^ d

Zd

s/EEd^dZd

Fremantle
Đại học Murdoch

Nhiều công viên và bãi ngập nước,
bao gồm cả Kings Park nổi tiếng.

PERTH, LIÊN TỤC ĐƯỢC XẾP HẠNG LÀ MỘT
TRONG TOP 10 THÀNH PHỐ ĐÁNG SỐNG
NHẤT TRÊN THẾ GIỚI
(Xếp loại các thành phố đáng sống toàn cầu 2015 - 2017)

Ảnh Sông Swan

Trung Quốc
Ấn Độ
Việt Nam
Malaysia
Singapore
Indonesia

PERTH
GMT+8

CÙNG MÚI GIỜ VỚI CHÂU Á!

PHOENIX
CRICOS Provider Code: 00310J

Academy

www.phoenix.wa.edu.au
223 Vincent Street, West Perth 6005
Perth, Western Australia
P: + (61 8) 9235 6000
F: + (61 8) 9235 6005
E: info@phoenix.wa.edu.au

CRICOS Provider Code: 00279B

CRICOS Provider Code: 00125J

CRICOS Provider Code: 00126G

facebook.com/PhoenixAcademy.PerthWA
CRICOS Provider Code: 00219C

youtube.com/user/PhoenixAcademyWA

twitter.com/phoenixAcademy
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