
 

 

  

 
  

 

 Deakin College
International Scholarship

Burwood
• Dự bị Đại học
• Cao đẳng Kinh doanh
• Cao đẳng Thương mại
• Cao đẳng Truyền thông
• Cao đẳng Thiết kế
• Cao đẳng Phim, Truyền hình và Hoạt hình
• Cao đẳng Khoa học Sức khỏe
• Cao đẳng Công nghệ thông tin

Geelong
• Dự bị Đại học
• Cao đẳng Thương mại
• Cao đẳng Quản lý Xây dựng
• Cao đẳng Kỹ thuật
• Cao đẳng Khoa học Sức khỏe
• Cao đẳng Khoa học

Deakin College cam kết hỗ trợ sinh viên Việt Nam đạt mục tiêu nghề nghiệp
tương lai thông qua chương trình học bổng hấp dẫn

Để được tự động xét duyệt cho chương trình Deakin College International Scholarship, sinh viên cần thỏa
mãn các điều kiện sau:

• Là công dân Việt Nam
• Nhập học với tư cách là sinh viên quốc tế
• Nhập học khóa Dự bị Đại học hoặc Cao đẳng Chuyển tiếp kỳ tháng 10 năm 2022 hoặc bất kỳ kỳ nhập
học nào trong năm 2023

Thông tin chi tiết

• Sinh viên không cần đăng ký cho chương trình học bổng này mà sẽ được tự động xét duyệt khi nộp hồ
sơ xin nhập học
• Học bổng trị giá 20% học phí của chương trình Dự bị Đại học và/hoặc Cao đẳng Chuyển tiếp*
• Học bổng có thể được kết hợp với các loại học bổng khác, bao gồm học bổng của Deakin University
• Học sinh cần pass tất cả các môn học để duy trì học bổng này trong suốt chương trình học
• Học bổng được áp dụng đối với những khóa học sau:

Truy cập website của chúng tôi để nộp hồ sơ xin nhập học và được xét duyệt cho học bổng trên:

deakincollege.edu.au/apply

*Đối với kỳ nhập học tháng 10 năm 2022, học sinh nhập học khóa Dự bị Đại học sẽ được lựa chọn nhận
học bổng $750/mỗi môn học được đăng ký hoặc học bổng 20%

Xuất bản bởi Deakin College tháng 7 năm 2022. Tuy thông tin trong tờ rơi này là chính xác tại thời điểm xuất bản, Deakin College có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ chi tiết về 
các khóa học và các thông tin khác được công bố tại đây. Học viện Kinh doanh và Công nghệ Melbourne (MIBT) dưới tên Deakin College. Mã CRICOS: Deakin College 01590J; Deaki n 
University 00113B. Deakin College là một thành viên của Tập đoàn Navitas.

http://www.deakincollege.edu.au/apply

