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Đại học Melbourne là trường đại học hàng đầu thế giới, là trung tâm của sự khám phá và nền 
tảng văn hóa của nước Úc đương đại trong hơn một thế kỷ qua. 

Với thành tựu nghiên cứu vững chãi và sự xuất sắc trong học tập và giảng dạy, trường liên tục 
được xếp hạng trong nhóm các đại học hàng đầu thế giới và hiện được xếp thứ nhất tại Úc và 
hạng 31 trên thế giới1. Mục tiêu chiến lược của nhà trường là mang lại lợi ích cho các cộng đồng 
toàn cầu và xã hội thông qua tác động chuyển đổi của giáo dục và nghiên cứu. 

Giá trị của nền giáo dục Melbourne được khẳng định qua việc xếp hạng thứ 8 trên thế giới về 
khả năng có việc làm sau khi tốt nghiệp trên bảng Xếp hạng Khả năng Tuyển dụng Sau khi Tốt 
nghiệp được đánh giá cao của QS năm 2021. Trường trang bị cho sinh viên nền tảng giáo dục và 
những trải nghiệm xuất sắc và vượt trội, để trở thành những nhà lãnh đạo thành công.   

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LIÊN THÔNG NÀO PHÙ HỢP VỚI BẠN?
Tùy thuộc vào trình độ Tiếng Anh hiện tại của bạn và chương trình học lấy văn bằng của Đại học Melbourne, bạn có thể đủ điều kiện vào học:

• UMELBP (học liên thông 10 tuần)

• Dự bị UMELBP + UMELBP (học liên thông 20 tuần)2

UMELBP luôn mở cửa cho du học sinh nộp đơn vào các chương trình hệ Thạc sỹ của các khóa đại học và sau đại học.  
Để biết thông tin đầy đủ và xem các khoa đang công nhận UMELBP là tùy chọn để đáp ứng yêu cầu Tiếng Anh, xin mời xem hawthornenglish.
edu.au/umelbp

1 Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới năm 2021 của Tổ chức Times Higher Education
2 Dự bị UMELBP được công nhận với các khóa học mà ở đó yêu cầu Tiếng Anh của Đại học Melbourne là IELTS 6.5 và không có kỹ năng nào dưới 6.0.  
  Nếu khóa học bạn chọn có yêu cầu Tiếng Anh cao hơn thì bạn phải đáp ứng yêu cầu đầu vào đối với UMELBP.
3 Các kết quả TOEFL và PTE cũng được chấp nhận. Vui lòng xem trang web để biết đầy đủ chi tiết. 
4 Thời khóa biểu chỉ mang tính hướng dẫn và có thể thay đổi. Thời khóa biểu buổi tối từ tháng 5 áp dụng vào giờ cao điểm.

Nếu kết quả IELTS3 rcủa bạn thấp 
hơn 0,5 điểm so với yêu cầu đầu vào 
chính thức của Đại học Melbourne.

Nếu kết quả IELTS3 của bạn thấp hơn 
1.0 điểm so với yêu cầu đầu vào 
chính thức của Đại học Melbourne.

HAWTHORN-MELBOURNE
Là nhà cung cấp các khóa học Tiếng Anh liên thông duy nhất được Đại học Melbourne công nhận, Hawthorn-Melbourne đóng vai trò quan 
trọng trong việc giúp du học sinh đáp ứng các yêu cầu Tiếng Anh của chương trình cử nhân mà các em đã chọn thông qua Các Chương trình 
Bắc Cầu Tiếng Anh:

• Dự bị Chương trình Bắc Cầu Tiếng Anh Đại học Melbourne (UMELBP Prep)

• Chương trình Bắc Cầu Tiếng Anh Đại học Melbourne (UMELBP) 

Các chương trình này cung cấp lộ trình học liên thông Tiếng Anh trực tiếp từ Hawthorn-Melbourne vào nhiều khóa học hệ đại học và trên đại 
học tại Đại học Melbourne, đồng thời giúp bạn phát triển các kỹ năng ngôn ngữ và học thuật phải có để được tham gia chủ động và tự tin 
trong tất cả các lĩnh vực của hệ Đại học.



Việc hoàn tất Dự bị UMELBP cho phép bạn vào học UMELBP mà 
không cần thi chính thức bổ sung (IELTS, TOEFL hoặc PTE.

Đề cương Dự bị UMELBP được thiết kế dựa trên nền tảng phát 
triển bền vững và công dân toàn cầu. Điều này cho phép bạn tham 
gia các vấn đề đương đại toàn cầu một cách nghiêm túc và nhằm 
cá nhân hóa trải nghiệm học tập qua việc khám phá tính bền vững 
trong môi trường lĩnh vực học tập tương lai của bạn. 

YÊU CẦU ĐẦU VÀO 
IELTS 5.5 không có kỹ năng nào dưới 5.0 
TOEFL: 46 + viết 14; nói 14; đọc 4; nghe 5. 
PTE: 42 + không có điểm kỹ năng giao tiếp dưới 36

TỔNG QUAN KHÓA HỌC
• Xác định và mô tả thông tin trong các bài tập nghe và ghi chú

• Lập kế hoạch, nghiên cứu và giải thích nội dung sử dụng trong 
các hội thảo và thảo luận tương tác để phát triển các kỹ năng 
nói

• Tìm hiểu cách chú thích, diễn giải, tóm tắt, tổ chức và tham khảo 
thông tin từ nhiều nguồn

• Đọc và phân tích nhiều tài liệu đọc học thuật

• Phát triển các kỹ năng viết và dùng các quy ước học thuật phù 
hợp trong hai thể loại bài luận văn

• Tìm hiểu cách vận hành hệ thống quản lý học tập cho các mục 
đích của bài học trong khóa học, bài trên lớp và bài kiểm tra

ĐÁNH GIÁ
• Kiểm tra giữa kỳ

• Bài tập nghiên cứu

• Hai bài luận văn theo thể loại

• Bài tập nói mang tính hợp tác

• Kiểm tra cuối khóa học

• Hội thảo thuyết trình

Việc hoàn tất Dự bị UMELBP sẽ cho phép bạn vào Đại học 
Melbourne mà không cần thi chính thức bổ sung (IELTS, TOEFL 
hoặc PTE).

UMELBP sử dụng các hoạt động học thuật chính thức như bài 
giảng, hội thảo, nghiên cứu và tư duy phản biện để phát triển thêm 
các kỹ năng Tiếng Anh và học tập của bạn. Thông qua việc tham 
gia các hội thảo, việc dùng các thiết bị di động và những nguồn 
khác, bạn được đào tạo để trở thành một người học có hiệu quả và 
độc lập.

YÊU CẦU ĐẦU VÀO
Phải có điểm IELTS, TOEFL hoặc Pearson PTE:  
xem trang web để biết chi tiết 
 

TỔNG QUAN KHÓA HỌC
• Xác định và phân tích thông tin thông qua các bài tập nghe và 

ghi chú.

• Lập kế hoạch, nghiên cứu và soạn thảo tài liệu để nâng cao các 
kỹ năng thuyết trình hội thảo.

• Tìm hiểu cách tóm tắt, diễn giải, tự biên tập và tham khảo thông 
tin một cách đúng đắn từ nhiều nguồn.

• Đọc và phân tích các tài liệu đọc chính thức.

• Tìm hiểu cách vận hành hệ thống quản lý học tập cho các mục 
đích của bài học trong khóa học, bài trên lớp và bài kiểm tra

 
ĐÁNH GIÁ
• Kiểm tra giữa kỳ

• Bài tập nghiên cứu

• Kiểm tra cuối khóa học

• Hội thảo thuyết trình

UMELBP 
ĐẠI HỌC MELBOURNE
CHƯƠNG TRÌNH BẮC CẦU 
TIẾNG ANH

DỰ BỊ UMELBP 
ĐẠI HỌC MELBOURNE
DỰ BỊ CHƯƠNG TRÌNH
BẮC CẦU TIẾNG ANH

Cách nộp đơn

Thời lượng                      10 tuần mỗi khóa học

Thời gian lớp học4     8.30 sáng – 1.00 chiều hoặc 1.00  
      chiều – 5.30 chiều

Quy mô lớp                    Tối đa 18

Giờ mỗi tuần 

20 giờ giảng dạy trực tiếp lên lớp mỗi tuần, cộng thêm 5 giờ mỗi 
tuần tự học, hội thảo và thời gian nghiên cứu độc lập trong chương 
trình.

THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ DỰ BỊ 
UMELBP & UMELBP

Nộp đơn cho Đại 
học Melbourne

Nộp đơn cho 
Hawthorn 

– Melbourne

Xác nhận việc ghi 
danh với Hawthorn-

Melbourne

Xác nhận việc ghi 
danh với Đại học 

Melbourne

Nộp đơn xin thị 
thực trọn gói



facebook.com/HawthornMelbourne

@HawthornMelbourne

442 Auburn Road 
Hawthorn VIC 3122 Australia

T   +61 3 9815 4000

E   enquiries@hawthornenglish.vic.edu.au 

Hawthorn Learning Pty Ltd 
ABN 50 124 208 171 
Mã nhà cung cấp CRICOS:02931G

Thông Tin Thêm
hawthornenglish.edu.au/umelbp 
hawthornenglish.edu.au/faq-page

Mã CRICOS
University of Melbourne English Language  
Bridging Program Preparation (UMELBP Prep): 0101910 
 
University of Melbourne English Language  
Bridging Program (UMELBP): 063648E

Hawthorn-Melbourne được Đại học Melbourne công nhận là nhà 
cung cấp các khóa học chuyên sâu Tiếng Anh cho du học sinh tại 
Melbourne. 

Thông tin trong hướng dẫn này đúng vào tháng 3/2022.  
Những thay đổi về hoàn cảnh sau ngày này có thể làm thay đổi tính 
chính xác hoặc tính hiện hành của thông tin. 

Hawthorn-Melbourne bảo lưu quyền thay đổi bất kỳ nội dung nào 
được mô tả trong hướng dẫn này mà không cần thông báo.

Người đọc chịu trách nhiệm về việc xác thực thông tin bằng cách liên 
hệ với Hawthorn-Melbourne.

Tài liệu hướng dẫn này được cung cấp miễn phí.

In năm 2022.
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Hawthorn-Melbourne

hawthornenglish.edu.au
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