
Con đường liên thông trực tiếp lên 

Đại học Canterbury
Christchurch, New Zealand

Tờ rơi chương trình 
quốc tế 2018

Trường Quốc Tế UC (UC 
International College - UCIC)
UCIC cung cấp chương trình học liên thông 
độc đáo tại New Zealand cùng với 22 năm 
kinh nghiệm toàn cầu trong việc tạo nên sự 
thành công cho sinh viên. Tại học sở chính của 
Đại Học Canterbury (UC), các sinh viên được 
sử dụng nhiều cơ sở vật chất nổi tiếng thế 
giới, đồng thời được học những chương trình 
độc đáo và có tính hỗ trợ cao.
• Đảm bảo con đường liên thông đến 

bằng cấp mang tầm quốc tế tại Đại học 
Canterbury

• Cách giảng dạy của UCIC rất phù hợp với các 
sinh viên quốc tế, với sĩ số lớp ít nhân viên 
giàu kinh nghiệm và hỗ trợ kèm thêm cho 
học sinh

• Tạo sự sẵn sàng cho cuộc sống sinh viên một 
cách chủ động, thân thiện và trọn vẹn! Với 
hơn 140 câu lạc bộ sinh viên và nhóm xã hội 
trong học xá. Hãy kết bạn, tham gia công 
việc trong cộng đồng, tận hưởng các sở thích 
hoặc khám phá những điều mới mẻ!

• Các chương trình chuyển tiếp Đại học của 
UCIC (UTPs) được thiết kế đặc biệt, các con 
đường liên thông mang tính chất hỗ trợ có 
thể giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho 
sinh viên hơn là những chương trình liên 
thông cổ điển đang được cung cấp tại  
New Zealand

Đại học Canterbury (UC)
Đại học Canterbury là ngôi trường đại học lâu 
đời thứ hai tại New Zealand, với hơn 140 năm 
kinh nghiệm về các chương trình học đẳng 
cấp thế giới. UC nằm tại học sở Ilam xinh đẹp, 
nơi khơi nguồn cảm hứng và có các hoạt động 
vô tận cho sinh viên UC.
• UC được xếp hạng trong danh sách một phần 

trăm các trường đại học hàng đầu thế giới 
(QS World Rankings 2017)

• Đại học đa ngành - có hơn 2.500 khóa học, 
100 chương trình khác nhau tại năm trường

• Bằng cấp được công nhận và xếp hạng  
quốc tế

• Ngành Kỹ thuật Dân dụng và Kết cấu được 
xếp hạng trong Top 1% trên thế giới (QS 
World Rankings 2017)

• Nằm tại một trong những học sở lớn nhất 
ở New Zealand xét về mặt diện tích đất đai 
— đây là nơi cư ngụ của hơn 2000 sinh viên 
sống trong UC Halls of Residence

• Các sinh viên tốt nghiệp từ UC sẵn sàng 
làm việc trên toàn thế giới thông qua Trung 
tâm nghề nghiệp tại UC cùng với các cơ hội 
thực tập.

Thành phố Christchurch
Thành phố Christchurch nằm ở bờ biển phía 
đông của Đảo Nam. Gần cả biển và núi, đây 
là một trong số rất ít nơi trên thế giới mà bạn 
có thể chơi trượt tuyết và lướt ván trong cùng 
một ngày. Christchurch là một thành phố đầy 
màu sắc và năng động nơi thường xuyên tổ 
chức rất nhiều sự kiện trong suốt cả năm.
• Thành phố Christchurch là thành phố lớn 

thứ hai tại New Zealand, và có nhiều người 
làm việc trong những lĩnh vực danh giá hơn 
bất kỳ thành phố nào khác tại Australasia

• Mua sắm, ăn uống và vui chơi! Đi bộ qua 
các con đường nghệ thuật trong nội đô đẹp 
đến ngỡ ngàng, các tiệm bán đồ độc đáo, 
các bộ sưu tập nghệ thuật và cuộc sống về 
đêm sôi động!

• Khám phá đang chờ bạn với những góc 
nhìn nghẹt thở, khu nghỉ dưỡng trượt 
tuyết, hồ sông băng, rừng mưa nhiệt đới, 
các bãi biển đẹp và những rặng núi huyền 
ảo. Christchurch là cánh cửa khám phá mọi 
điều!

• Christchurch có sân bay quốc tế riêng — chỉ 
cách học sở UC 10 phút lái xe, mỗi năm sân 
bay này phục vụ gần sáu triệu hành khách đến 
và rời thành phố (christchurchairport.co.nz)

Sinh viên UCIC, Tòa nhà Matariki, Học sở UC
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UCIC sẽ đưa bạn đến 
đâu?
Trường quốc tế UC trợ giúp sinh viên trở thành những 
người học năng động và độc lập hơn, và giúp phát triển 
các kỹ năng học tập lâu dài.

Các chương trình UCIC được thiết kế để liên thông sinh 
viên vào năm học thứ nhất hay năm thứ hai tại UC, đồng 
thời mang đến sự hỗ trợ và các công cụ để sinh viên 
thành công trong học tập. 

Để biết thêm thông tin về UCIC, vui lòng vào ucic.ac.nz 
hoặc liên hệ với chúng tôi tại info@ucic.ac.nz 

Sinh viên UCIC, Học sở UC

Thu nhập của sinh viên 
tốt nghiệp
Triển vọng việc làm trong từng lĩnh vực này 
đều cao, do thiếu nhân công trong khi nhu 
cầu thì ngày càng tăng.  
(careers.govt.nz/jobs/whats-happening-in-
the-job-market).

Kỹ sư $50-$110K

Khoa học môi trường $58-$120K

Công nghệ thông tin $70-$125K

Quản lý dự án/Kinh doanh $55-$135K

Tăng trưởng của nền 
kinh tế
New Zealand và Christchurch phát triển tốt 
so với các quốc gia khác. (cdc.org.nz Số 
liệu hiện tại vào tháng 3/2015.)

Mỹ   2.4%

Anh   2.7%

Úc   2.7%

NZ 3.2% 

CHRISTCHURCH 
4.2%
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Trường trung học Đại học CanterburyTrường Quốc Tế UC

UTP

Dự bị đại học

=

Năm cuối hoặc tương đương

Năm 1

Năm 2

Đạ
i h

ọc

Năm 3

BẰNG CẤP CỦA BẠN

Năm 4 / Tùy chọn lấy bằng danh dự*

**Cử nhân Thương mại và Cử nhân Khoa học của UC là hệ ba năm có một năm học thêm để lấy bằng danh dự đối với những 
sinh viên có học lực cao.
Cử nhân Kỹ thuật của UC (Danh dự) là bằng danh dự bốn năm. Các chương trình có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Để biết thông �n mới nhất về chương trình, hãy vào ucic.ac.nz hoặc liên hệ với chúng tôi tại info@ucic.ac.nz

Sinh viên UCIC, Học sở UC Sinh viên UCIC, HitLab, Học sở UC

Sinh viên UCIC, Học sở UC.
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Các chương trình tại UCIC
Các chương trình tại Trường Quốc tế UC do Đại học Canterbury điều hành để đảm 
bảo chất lượng học thuật và sự chuẩn bị cao nhất cho sinh viên. 
Toàn bộ các chương trình được giảng dạy tại 
học sở ở Đại học Canterbury, được tiếp cận 
với nhiều trang thiết bị đẳng cấp thế giới mà 
UC cung cấp, đồng thời giúp sinh viên dễ dàng 
hòa nhập vào cuộc sống đại học ở một đất 
nước mới. Trường quốc tế UC có sĩ số lớp ít, 
sự quan tâm và chăm sóc tới từng cá nhân, 
đồng thời khuyến khích sinh viên thích nghi 
với môi trường học tập mới bằng cách sử 
dụng năm học gồm ba học kỳ.

Chương Trình Dự Bị Đại Học
Chương trình dự bị đại học được 
thiết kế nhằm giúp xóa đi sự chênh 
lệch giữa trung học và đầu vào đại 
học. Với việc giảng dạy trong môi 
trường tạo điều kiện và hỗ trợ, sinh 
viên sẽ học tám môn để chuẩn bị cho 
văn bằng mà họ đã chọn tại Đại học 
Canterbury.

Loại chương trình
Cấp độ dự bị

Nhập học
Tháng 2, 6, 10

Thời lượng
Hai học kỳ

Điều kiện
Tham gia bất kỳ chương trình học nào tại 
Đại học Canterbury bao gồm Mỹ thuật, Kinh 
doanh, Kỹ thuật, Giáo dục, Luật, Luật hình sự, 
Nghệ thuật, Âm nhạc, Công tác xã hội, Huấn 
luyện thể thao, Bệnh lý ngôn ngữ học (có 
bằng danh dự), Giảng dạy và Học tập, Thiết kế 
sản phẩm và Khoa học.

Khi hoàn thành tốt khóa học, sinh viên sẽ 
được chuyển tiếp lên năm thứ nhất của 
chương trình học tại Đại học Canterbury hoặc 
vào chương trình UTP tương đương của UCIC.

Chương Trình Liên Thông Đại Học (UTP)
Chương Trình Liên Thông Đại Học 
(UTP) tương đương với năm thứ nhất 
của chương trình giảng dạy bậc cử 
nhân của Đại học Canterbury. Được 
thiết kế để mang tới cho sinh viên sự 

hỗ trợ học thuật và ngôn ngữ bổ sung 
trong năm học thứ nhất cực kỳ quan 
trọng. Sinh viên sẽ học tám môn trong 
12 tháng.

Khi hoàn thành tốt khóa học, sinh viên sẽ 
được chuyển thẳng vào năm thứ hai theo 
chương trình học tại Đại học Canterbury.*

UTP: Thương Mại
Chương trình giảng dạy thương mại 
có thể được áp dụng vào hầu hết 
các nghề và cung cấp kiến thức cơ 
bản cần thiết cho ngành quản trị và 
cho những người muốn bắt đầu khởi 
nghiệp. Sinh viên chọn ngành Thương 
mại tại UC sẽ có cơ hội có được kiến 
thức thực tế thông qua các thi đua và 
thực tập với Trường Kinh doanh và 
Luật nổi tiếng thế giới tại UC.

Loại chương trình
Cấp độ đại học

Nhập học
Tháng 2, 6, 10

Thời lượng
Ba học kỳ

Các chuyên ngành hiện có
• Kế toán

• Kinh tế

• Tài chính

• Quản Lý Nguồn Nhân Lực

• Kinh doanh quốc tế

• Quản trị

• Tiếp thị

• Vận Hành và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng

• Chiến lược và Khởi nghiệp

Sinh viên UCIC, Tòa nhà John Britten, Học sở UC
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* Yêu cầu để hoàn tất thành công các 
chương trình của UCIC và tiếp theo là vào 
Đại học Canterbury, các chương trình có 
thể khác nhau. Để biết thông tin cập nhật 
nhất về chương trình học, vui lòng liên hệ 
với chúng tôi tại info.ucic.ac.nz

UTP: Kỹ Thuật
Kỹ thuật liên quan đến giải quyết vấn 
đề và tư duy sáng tạo. Trường Kỹ 
thuật tại UC được công nhận và xếp 
hạng quốc tế, có các chương trình 
được xếp vào top một phần trăm 
trên thế giới. Cử nhân Kỹ thuật UC 
được mời chào cao và luôn có nhu 
cầu tuyển dụng. Sinh viên sẽ hoàn tất 
việc học và thực tập như một phần 
của chương trình học, điều này mang 
tới cho họ những kỹ năng thực tế 
và những cơ hội làm việc sau khi ra 
trường.

Loại chương trình
Cấp độ đại học

Nhập học
Tháng 2 và 10

Thời lượng
Ba học kỳ

Các chuyên ngành hiện có
• Kỹ Thuật Hóa Học và Sản Xuất

• Kỹ Thuật Dân Dụng

• Kỹ Thuật Máy Tính

• Kỹ Thuật Điện và Điện Tử

• Kỹ Thuật Lâm Nghiệp

• Kỹ Thuật Cơ Khí

• Kỹ Thuật Cơ Điện Tử

• Kỹ Thuật Tài Nguyên

UTP: Khoa học
Sinh viên được hưởng các cơ sở vật 
chất ngành khoa học mang tầm thế 
giới và bao gồm các trạm khoa học 
trên toàn Đảo Phía Nam New Zealand 
và Nam Cực. Sinh viên sẽ được tiếp 
cận các phòng thí nghiệm tiên tiến, 
sử dụng các phòng thí nghiệm máy 
tính suốt 24 giờ và bộ sưu tập thư 
viện chuyên ngành. Các sinh viên tốt 
nghiệp ngành Khoa Học tại UC là các 
chuyên gia về giải quyết vấn đề, làm 
việc nhóm và giao tiếp.

Loại chương trình
Cấp độ đại học

Nhập học
Tháng 2, 6, 10

Thời lượng
Ba học kỳ

Lớp
Khoa học tổng hợp và Khoa học vật lý 

Các chuyên ngành hiện có
• Sinh hóa

• Khoa học sinh vật

• Hóa học

• Khoa Học Máy Tính

• Địa lý

• Địa chất

• Toán Học

• Vật lý

• Thống kê

Du học
Du học là chương trình một học kỳ 
được thiết kế để mang tới cho học 
sinh những trải nghiệm về cuộc sống 
sinh viên tại Trường Quốc tế UC. 
Sinh viên có thể chọn ba khóa học từ 
một lớp trong khi khám phá những 
điều tốt nhất mà New Zealand có thể 
mang đến.

Loại chương trình
Cấp độ đại học

Nhập học
Tháng 2, 6, 10

Thời lượng
Một học kỳ

Lớp
Thương mại, Kỹ thuật và Khoa học 

Sinh viên có thể tích hợp tín chỉ khóa học với 
trường đại học ban đầu ở quê nhà hoặc ở 
nước ngoài.
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Yêu cầu tuyển sinh học thuật
Đầu vào UTP thường yêu cầu hoàn tất thành công Lớp 12 trung học hoặc tương đương (đây là 
tương đương Lớp 13 trong hệ thống giáo dục New Zealand). 
Toàn bộ các yêu cầu chưa được liệt kê đầy đủ, vì vậy nếu bạn có bằng cấp khác, vui lòng gửi 
thông tin chi tiết tới nhóm Nhập học UCIC tại info@ucic.ac.nz để kiểm tra.

Quốc gia/
khu vực Chứng chỉ học đại cương UTP: Thương mại/Khoa học* UTP: Kỹ Thuật

Việt Nam Hoàn thành Lớp 11 với điểm GPA là 6.0 Lớp 12 (Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học) với điểm 
trung bình là 6,0 trong 4 môn chính đối với UTP: 
Thương mại và điểm trung bình 6,75 trong 4 môn chính 
có liên quan đối với UTP: Khoa học. 

Lớp 12 (Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học) với điểm 
trung bình là 7,5 trong 4 môn chính bao gồm Toán, 
Vật lý và Hóa học

**Sinh viên ngành Khoa học UTP muốn học Toán, Vật lý hoặc Hóa học sẽ cần phải đạt được điểm cao hơn trong những môn này ở cấp trung học (theo yêu cầu đầu vào Kỹ 
thuật UTP)
†Lưu ý: Chuẩn thành tích 91578 và 91579
Hóa học là bắt buộc đối với Xây dựng, Tài nguyên, Lâm nghiệp, Cơ khí và Hóa chất
§ A=5 B=4 C=3 D=2 E=1 Lưu ý: Toán học với phần giải tích [tương đương 65% trong hệ thống điểm của New Zealand] và Vật lý là bắt buộc đối với liên thông Kỹ thuật UTP. 
Các chuyên ngành Xây dựng, Kỹ thuật tài nguyên, Hóa chất và Chế biến, và Lâm nghiệp đều yêu cầu môn Hóa học.



7www.ucic.ac.nz

Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh
UCIC cung cấp nhiều sự lựa 
chọn phong phú cho phù hợp 
với nhu cầu ngôn ngữ tiếng 
Anh của riêng bạn. 

Sinh viên muốn học tiếng Anh trước khi bắt đầu 
chương trình UCIC có thể học tại học sở ở CCEL, 
nơi giảng dạy tiếng Anh được ưa chuộng của 
chúng tôi. CCEL cung cấp chương trình tiếng anh 
được thiết kế riêng biệt nhằm giúp cho sinh viên 
chuyển tiếp lên UCIC và UC.

Để biết thêm thông tin về tỷ lệ duyệt thị thực 
New Zealand theo từng quốc gia, vui lòng vào:  
www.immigration.govt.nz/assist-migrants-
and-students/assist-students/international-
markets/student-visa-approval-rates

Kiểm tra/Yêu cầu bằng cấp
Chương trình đại cương
Chương Trình Liên Thông Đại Học Du học

Các bài kiểm tra mức độ thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh được 
công nhận để nhập học UCIC áp dụng cho công dân của bất kỳ 
quốc gia nào

IELTS (Học thuật) Tổng điểm 5.5. Điểm của toàn bộ các kỹ năng tối thiểu là 5.0
Bài kiểm tra TOEFL trên giấy (pBT) 69 với điểm viết tối thiểu là 14
Bài kiểm tra TOEFL trên Internet (iBT) 69 với điểm viết tối thiểu là 20
Kỳ khảo thí tiếng Anh Cambridge - FCE hoặc FCE đối với 
các trường phổ thông 

162 điểm. Không dưới 154 mỗi kỹ năng

Kỳ khảo thí tiếng Anh Cambridge - OET (Kiểm tra tiếng 
Anh nghề nghiệp) 

Điểm C trong toàn bộ các bài kiểm tra phụ

Chứng chỉ của New Zealand về ngôn ngữ tiếng Anh Cấp độ 4 với Chứng nhận học thuật
Bài kiểm tra Pearson đối với tiếng Anh (Học thuật) 42 điểm
City & Guilds IESOL Giao tiếp B2 với điểm là 42
NCEA Cấp độ 3 với Tuyển sinh Đại học Bằng cấp đã hoàn thành và được công nhận

Kết quả tiếng Anh từ những bằng cấp này có thể được chấp 
nhận nếu bạn là công dân của quốc gia mà tỷ lệ duyệt thị thực 
sinh viên New Zealand là 80% trở lên VÀ có thể cung cấp thư 
của những trường trước đó cho thấy:
Hoàn thành toàn bộ các chương trình học chính và ít nhất 3 
năm trung học tại trường với tiếng Anh là ngôn ngữ
giảng dạy HOẶC
Hoàn thành 5 năm trung học tại trường với tiếng Anh là ngôn 
ngữ giảng dạy.

Các cấp độ GCE 'O' C
Tiếng Anh SPM B
Tiếng Anh 1119 C
Tiếng Anh Lớp 12 Trung học Úc 65%
HKDSE Tiếng Anh cấp độ 3
Tú tài Quốc tế Chuẩn 5 hoặc Trên 4

Các bài kiểm tra mức độ thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh được 
công nhận để nhập học nếu bạn là công dân của quốc gia mà 
tỷ lệ duyệt thị thực sinh viên New Zealand là 80% trở lên

Bài kiểm tra CCEL CPT* C+

*Bài kiểm tra CPT căn cứ vào sự phê duyệt NZQA
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Application form
Personal details

Title:    Mr    Mrs    Miss    Ms    Other

Family name:

Given names:

Preferred name:

Date of birth:     DAY / MONTH / YEAR

Gender:   Male    Female

Contact details
Address in Christchurch, New Zealand (if known):

Address in home country (must be applicant’s address, not agent’s address):

Mobile telephone:

Home telephone:

Applicant’s email (mandatory):

Agent’s email (if applicable):

Nationality/Citizenship
Country of birth:

Nationality:

Passport number:

Do you hold Permanent Resident status in New Zealand or Australia?   
  Yes    No

Any other countries where you hold citizenship:

Representative details

Agency name:

Agent office code:

Staff member name:

Email address:

Application submission
This application form has been submitted in:

City

Country

English proficiency
IELTS or TOEFL score:

Other:

Will you be studying English in New Zealand before starting at UC International 
College?   Yes    No

If ‘yes’, name of school:

When? (Dates)

Education details
Secondary Education – highest level achieved

Name of qualification (eg Year 12, HKDSE or ‘A’ Levels):

School attended:

Completed:   Yes    No   
If ‘no’, when do you expect to complete? 

Country/State:

Language of instruction:

Post-secondary and further education

Name of qualification:

Institution attended:

Completed:   Yes    No 
If ‘no’, when do you expect to complete? 

Please attach certified copies of all academic transcripts or mark sheets.

Have you previously undertaken any study in New Zealand?   Yes    No 
If ‘yes’, please attach details.

Have you ever been excluded from another education institution?     Yes    No

Employment history
If you believe you have relevant employment experience, please attach details.

Programme selection
Please complete the relevant section for each programme you wish to undertake. 
If you wish to study at UC International College and then at the University of 
Canterbury, you must complete both the UC International College and University 
of Canterbury sections.

UC International College (UCIC)
Pre-university level

  Foundation Studies Certificate

University Level
 UTP: Commerce    UTP: Engineering*    UTP: Science    Study Abroad

*Not available in June

Commencement
Please indicate the year and term you wish to begin your studies.

Year:      February    June    October

The University of Canterbury
Preferred programme (if known):

Preferred specialisation (if known):

Nơi ở
Nhà dân
Sống cùng gia đình người New Zealand và 
được cung cấp đầy đủ các bữa ăn.

Khoảng cách
Đa dạng nhưng trong phạm vi có thể đi bộ 
được hoặc dễ dàng đi lại bằng phương tiện 
giao thông công cộng.

Đã bao gồm
Ba bữa ăn một ngày, phòng được trang bị đầy 
đủ với bàn học, phòng tắm và nơi giặt là, điện 
thoại nội vùng và internet.

Chi phí
$270 mỗi tuần + chi phí sắp xếp (chỉ trả 1 lần 
duy nhất) là $330.

Thuê ở riêng
Thuê ở riêng với những người khác có thể là 
một cách rất hợp túi tiền để sống và học tại 
Christchurch. Các khu ngoại ô quanh UC mang 
đến nhiều điều thú vị cho sinh viên.

Khoảng cách
Đa dạng nhưng nếu không nằm trong khoảng 
cách đi bộ thì nên gần những tuyến xe bus.

Đã bao gồm
Sinh viên nên lưu ý kiểm tra chi tiết trong hợp 
đồng có và không có những gì. 

Chi phí
$100–$150 mỗi tuần.

Ký túc xá UC - Căn hộ Ilam
Trải nghiệm cuộc sống vui nhộn và tự lập, đặc 
biệt là sinh viên năm nhất.

Khoảng cách
Năm phút đi bộ từ thư viện chính và giảng 
đường.

Đã bao gồm
Phòng ngủ đơn riêng tư, tự phục vụ có khu 
vực học, được quyền truy cập  
mạng Wi–Fi của trường đại học, điện thoại 
nội vùng.

Chi phí
$7.415 NZD cho hai học kỳ, $300 phí Nhập 
Học và $200 Phí hiệp hội cư dân

Ký túc xá UC - Căn hộ Sonoda
Cảm giác thư giãn, cảm thấy như ở nhà mang 
đến môi trường học tập thanh bình.

Khoảng cách
15 phút đi bộ từ thư viện chính và giảng 
đường.

Đã bao gồm
Phòng ngủ đơn riêng tư, tự phục vụ có khu 
vực học, được quyền truy cập  
mạng Wi–Fi của trường đại học, điện thoại 
nội vùng.

Chi phí
$7.415 NZD cho hai học kỳ, $300 phí Nhập 
Học và $300 Phí hiệp hội cư dân

‘New Zealand là quốc gia 
xinh đẹp với quang cảnh 
tuyệt vời và người dân thì 
thật tốt bụng và thân thiện. 
UCIC là nơi bạn có thể kết 
bạn với mọi người từ khắp 
nơi trên thế giới và học hỏi 
về nền văn hóa của họ. Ai 
cũng được đối xử công bằng 
và tôn trọng.'
Lynn Nyan Htein
Ngành Nghệ thuật
(Myanmar)

Sinh viên UC ở Học sở Ilam



Please print in BLOCK LETTERS

Application form
Personal details

Title:    Mr    Mrs    Miss    Ms    Other

Family name:

Given names:

Preferred name:

Date of birth:     DAY / MONTH / YEAR

Gender:   Male    Female

Contact details
Address in Christchurch, New Zealand (if known):

Address in home country (must be applicant’s address, not agent’s address):

Mobile telephone:

Home telephone:

Applicant’s email (mandatory):

Agent’s email (if applicable):

Nationality/Citizenship
Country of birth:

Nationality:

Passport number:

Do you hold Permanent Resident status in New Zealand or Australia?   
  Yes    No

Any other countries where you hold citizenship:

Representative details

Agency name:

Agent office code:

Staff member name:

Email address:

Application submission
This application form has been submitted in:

City

Country

English proficiency
IELTS or TOEFL score:

Other:

Will you be studying English in New Zealand before starting at UC International 
College?   Yes    No

If ‘yes’, name of school:

When? (Dates)

Education details
Secondary Education – highest level achieved

Name of qualification (eg Year 12, HKDSE or ‘A’ Levels):

School attended:

Completed:   Yes    No   
If ‘no’, when do you expect to complete? 

Country/State:

Language of instruction:

Post-secondary and further education

Name of qualification:

Institution attended:

Completed:   Yes    No 
If ‘no’, when do you expect to complete? 

Please attach certified copies of all academic transcripts or mark sheets.

Have you previously undertaken any study in New Zealand?   Yes    No 
If ‘yes’, please attach details.

Have you ever been excluded from another education institution?     Yes    No

Employment history
If you believe you have relevant employment experience, please attach details.

Programme selection
Please complete the relevant section for each programme you wish to undertake. 
If you wish to study at UC International College and then at the University of 
Canterbury, you must complete both the UC International College and University 
of Canterbury sections.

UC International College (UCIC)
Pre-university level

  Foundation Studies Certificate

University Level
 UTP: Commerce    UTP: Engineering*    UTP: Science    Study Abroad

*Not available in June

Commencement
Please indicate the year and term you wish to begin your studies.

Year:      February    June    October

The University of Canterbury
Preferred programme (if known):

Preferred specialisation (if known):



Future career intentions
Briefly explain your future career intentions upon completion of your University of 
Canterbury qualification:

Accommodation
Do you require accommodation?   Yes    No 

If ‘yes’, what type of accommodation?

 Homestay     On-campus     Own arrangements

Prior to arrival accommodation must be paid and a contract returned. Contact the 
Accommodation Services: accommodation@canterbury.ac.nz with any questions 
about your application.

Homestay 
Once you accept your UC International College offer, apply for homestay 
accommodation at least two weeks before you arrive in Christchurch  
ucic.ac.nz/students/accommodation 

On-campus: Halls of Residence
UCIC students are recommended to apply for the UC International College 
Accommodation Package offered on campus by the UC Accommodation Student 
Village (see UC website “Accommodation for International Students”). Once you 
have accepted your UC International College offer, if you wish to live on campus, 
apply online at canterbury.ac.nz/accom selecting “UCIC” as your preferred term. 
Alternatively, apply for homestay accommodation through our preferred homestay 
provider, International Student Care Ltd. Contact admissions@ucic.ac.nz for a 
homestay application form. 

Airport reception
Do you require airport pick-up?   Yes    No 

If you ticked ‘yes’ then email info@ucic.ac.nz three days before date of arrival with 
details of your flight number and time.

Request for learning support 
UC International College recognises that physical or mental health issues can 
affect your studies. At any point during your enrolment you are welcome to share 
information with our staff so that we can support your learning.

Do you require access to learning support resources?   Yes    No 

If yes, please tell us more about the support you require – 

You are welcome to include additional documents in your application about your 
support requirements (for example a letter from your doctor or previous school)

Other information
How did you first learn about UC International College?  
You may tick more than one.

 Exhibition/seminar
 Newspaper/magazine
 Internet

  Recommended by a friend/relative
  Recommended by an education agent  
 Other

Please specify: 

Disclaimer (for students 18 years and under)
I grant UC International College permission to provide my parent(s) or guardian(s), 
when requested, with any information pertaining to my application to study, 
ongoing academic progress, results and attendance.    Yes    No 

Application checklist
Check that you have:

 Completed all sections of the application form

  Read and understood the Conditions of Enrolment including the  
Fee Refund Policy ucic.ac.nz/apply-today/enrolment-conditions

Check that you have attached:

 Certified copies of your academic qualifications
 Evidence of your English language ability
 A copy of your passport, study permit or birth certificate

 Any relevant employment documentation, if required

Declaration
 I consent to UC International College collecting, storing, and using my personal 
information in the manner and for the purposes set out in UC International College’s 
Privacy Policy, which includes admission, registration, graduation and other activities 
related to UC International College’s programmes, and communication with me 
regarding my programme, courses, campus and student activities and opportunities 
and the programmes and services offered by UC International College. I hereby consent 
to UC International College disclosing my personal information to third parties in the 
manner set out in UC International College’s Privacy Policy,  which includes: 
• disclosure to agents acting on my behalf for my enrolment to both UC 

International College and UC, or elsewhere.
• disclosure to the University of Canterbury to process my application(s)  

to transfer from UC International College to the University of Canterbury, and 
to enable the University to provide me with relevant academic, administrative, 
welfare and customer services.

• disclosure to the University of Canterbury’s Accommodation Office in support 
of my application for student housing at the University of Canterbury. This may 
include disclosure of relevant information to third party accommodation suppliers 
where relevant.

• disclosure to Navitas Limited and its affiliates for the purpose of communication with 
regarding programmes and services offered by Navitas Limited and/or its affiliates

 I acknowledge that if I do not consent to the collection, storage, use and/or disclosure 
of my personal information, I may withdraw my consent by written notice to UC 
International College (see the UC International College Privacy Policy for contact 
information), provided that despite such notice, UC International College will be 
permitted to collect, use and disclose personal information in accordance with the 
applicable legislation.

 I authorise the University of Canterbury Accommodation Office to give information 
about my application for student housing to UC International College pertaining 
to my accommodation needs.

 I authorise UC International College to obtain official records from any other 
educational institution I have attended.

 I declare that the information I have supplied on this form is, to the best of my 
understanding and belief, complete and correct. I understand that giving of false or 
incomplete information may lead to the refusal of my application or cancellation of 
enrolment. I have read and understood the published programme information in the 
Brochure or the UC International College website and I have sufficient information 
about UC International College to enrol. 

 I understand that fees may increase. I accept liability for payment of all fees as 
explained in the Brochure or website, and I agree to abide by the Fee Refund Policy 
and Withdrawal Policy which is current at the time of my studies at UC International 
College and on the Acceptance Offer. I have also read the section in the UC 
International College Brochure or website relating to costs of living and I understand 
that living expenses in New Zealand may be higher than in my own country and I 
confirm that I am able to meet these costs. 

 I understand that after I commence my UC International College programme, I must 
satisfactorily complete a minimum of 8 courses before I am eligible to transfer to the 
University of Canterbury.

Applicant’s signature: 
(Must be the same signature as in your passport)

Date:     DAY / MONTH / YEAR

If you are under 18 years of age, your parent or guardian must also sign this 
application form.

Unsigned applications cannot be processed.  
Agents may not sign on behalf of the applicant.

Parent’s/guardian’s signature:

Name:

Email address:

Date:     DAY / MONTH / YEAR

Address your application to:
Admissions Manager 
UC International College 
University of Canterbury 
20 Kirkwood Ave, Ilam 
Christchurch 8041 
New Zealand
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Phí và lệ phí cho năm học 2017 (Đã bao gồm thuế Hàng hóa và Dịch vụ)

Chương trình Thời lượng trung bình Phí

Dự bị đại học 2 học kỳ $NZD 22.000

Các chương trình cấp độ Đại học

UTP: Thương Mại 2 hoặc 3 học kỳ $NZD 25.500

UTP: Kỹ Thuật 2 hoặc 3 học kỳ $NZD 39.000

UTP: Khoa học 2 hoặc 3 học kỳ $NZD 28.800

Du học Thương mại 1 học kỳ $NZD 10.500

Du học Kỹ thuật/Khoa học 1 học kỳ $NZD 11.500

Các khoản phí và lệ phí khác

Phí phục vụ sinh viên (hàng năm) $NZD 811

Bảo hiểm y tế và bảo hiểm du lịch (phí thường niên đối với sinh viên độc thân không có người phụ thuộc) $NZD 620

Lưu ý: Sinh viên trả học phí cho mỗi khóa học khi đến kỳ học. Để đảm bảo thị thực sinh viên, bạn phải trả học phí cho toàn bộ năm học với Trường Quốc tế UC, trước khi 
chương trình của bạn bắt đầu. Nếu bạn phải học lại một môn học thì sẽ phải trả phí bổ sung cho mỗi môn học. Các khoản phí là đúng tại thời điểm in ra, Trường Quốc tế UC 
bảo lưu quyền thay đổi phí bất kỳ lúc nào.

Phí phục vụ sinh viên -  
Gồm những gì?
Toàn bộ các trường đại học New Zealand tính 
phí phục vụ sinh viên bắt buộc đối với sinh 
viên trong nước và quốc tế để cung cấp các 
dịch vụ sinh viên phong phú tại học sở. Khoản 
phí nhận được này chỉ được dùng vì lợi ích 
cao nhất và vì quyền lợi của sinh viên, có quy 
trình phản hồi quan trọng được thực hiện để 
đảm bảo rằng các nhu cầu của sinh viên được 
thấu hiểu và bao gồm trong quá trình phân bổ 
chi phí. 

Tại Đại học Canterbury, khoản đóng góp cho 
phí phục vụ sinh viên mang tới bạn quyền 
được tiếp cận những chức năng và cơ sở vật 
chất quan trọng như dịch vụ hỗ trợ sinh viên, 
giáo dục nghề nghiệp, tư vấn và các chương 
trình phúc lợi, các câu lạc bộ UCSA, sự kiện 
sinh viên và các dịch vụ Trung tâm Y tế. Là sinh 
viên của Trường Quốc tế UC và kể cả là của 
Đại học UC, bạn cũng sẽ được hưởng tư cách 
thành viên Trung tâm Vui chơi miễn phí, cũng 
như đủ điều kiện được tham gia các sự kiện 
và hoạt động do UCSA (Hiệp hội Sinh viên Đại 
học Canterbury) tổ chức. Những chương trình 
và dịch vụ này sẽ đảm bảo cho bạn cảm thấy 
như thuộc về Cộng đồng UC ngay từ ngày đầu 
tiên trong học sở và sẽ mang đến cho bạn 
những trải nghiệm đại học đáng nhớ nhất.

Phí chương trình bao gồm: 
• Toàn bộ học phí

• Chương trình định hướng

• Trợ giúp học thuật và phúc lợi

• Các kỹ năng tiếng Anh và học tập

• Quyền được vào thư viện và các cơ sở máy 
tính

• Hỗ trợ phụ đạo 

Phí chương trình không bao gồm: 
• Nơi ở

• Bữa ăn và đi lại

• Sách vở, văn phòng phẩm và in ấn

• Bảo hiểm y tế và bảo hiểm du lịch (bắt buộc 
đối với du học sinh)

• Phí xin thị thực

• Vé máy bay

• Giải trí

• Các chuyến đi thực tế và thiết bị an toàn 
liên quan tới khóa học

Khoản đầu tư của bạn

‘UCIC đã và đang là nơi rất 
tốt để dựng xây cuộc sống 
học tập của tôi tại đại học 
này. Trường dạy tôi tính 
kỷ luật nhưng cũng dạy tôi 
những nền tảng vững chắc 
cho ngành tôi học. Không 
chỉ có vậy, UCIC đã giúp 
tôi đạt được học bổng để 
mở rộng sự nghiệp học 
hành của tôi mà không có 
vướng bận gì.'

Kelvin Chan
Kỹ Thuật
(Malaysia)



Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ: 
ucic.ac.nz

UCIC là thành viên của Tập Đoàn Navitas. Viện Christchurch Kinh doanh và Công nghệ có tên giao dịch là Trường Quốc tế UC. Mã Cơ Sở Giáo Dục NZQA: 7177.  
Thông tin trong sách hướng dẫn này là đúng tại thời điểm phát hành. Tuy nhiên, Trường Quốc tế UC (UCIC), bảo lưu quyền sửa, thay đổi hoặc xóa thông tin  
chi tiết mà không cần thông báo. UCIC180118-915 0218_AW

Trường Quốc Tế UC
University of Canterbury  
20 Kirkwood Avenue, Ilam 
Christchurch 8041 New Zealand

ĐT  +64 3 260 4300  
F +64 3 260 4319

Yêu cầu thị thực
Khi học ở New Zealand, bạn phải có thị thực 
sinh viên có hiệu lực. Chính phủ New Zealand 
cấp thị thực sinh viên cho việc học toàn thời 
gian trên cơ sở hiểu rằng bạn có đủ tiền đóng 
học và trả chi phí sinh hoạt trong thời gian 
học tại New Zealand.

Có một số yêu cầu phải đáp ứng trước khi thị 
thực sinh viên có thể được cấp và có sự khác 
biệt giữa các nước. Bạn có thể tìm thông tin 
về cách xin thị thực sinh viên từ trang web 
của Cơ quan Xuất nhập Cảnh New Zealand. 
Xem: immigration.govt.nz/new-zealand-visas

Có thể mất nhiều thời gian để cấp thị thực 
sinh viên, vui lòng đảm bảo rằng bạn dành đủ 
thời gian để nhận thị thực. Tất cả các đơn xin 
thị thực sinh viên đều được Chính phủ New 
Zealand kiểm tra theo:

• Bằng chứng ngân sách hỗ trợ bản thân bạn

• Yêu cầu Y tế/Sức khỏe

• Yêu cầu tính cách

• Thư giới thiệu của Trường Quốc tế UC 
(hoặc Xác nhận Ghi danh nếu bạn gia hạn 
thị thực)

• Bằng chứng thanh toán phí cho Trường 
Quốc tế UC - biên lai của bạn

• Giữ và Hiểu thị thực sinh viên

Tất cả các sinh viên đều phải tuân thủ điều 
kiện và quy định thị thực hiện tại do Cơ quan 
Xuất nhập cảnh New Zealand xác định. Để biết 
thông tin chi tiết về điều kiện và quy định thị 
thực hiện tại, nhấp vào đây để vào trang web 
của Cơ quan Xuất nhập cảnh New Zealand.

Sinh viên dưới 18 tuổi
Bạn có biết? Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn không 
được coi là người trưởng thành độc lập theo 
luật pháp của New Zealand.

Sinh viên dưới 18 tuổi và bố mẹ/người giám 
hộ của họ phải vào trang web này để biết 
thông tin quan trọng:

http://www.minedu.govt.nz/NZEducation/ 
EducationPolicies/InternationalEducation

Trường Quốc tế UC phải tuân thủ các chính 
sách và quy trình đặc biệt về nơi ở, hỗ trợ và 

giám sát du học sinh dưới 18 tuổi khi các em 
học tại New Zealand. Những chính sách và 
quy trình này được thiết kế để đảm bảo rằng 
Trường Quốc tế UC tuân thủ các yêu cầu của 
Bộ luật giáo dục thực hành (Chăm sóc Du học 
sinh). Những sinh viên đang cân nhắc nơi ở 
và thu xếp phúc lợi phải bàn thảo thay đổi 
mà mình đề nghị với Chuyên gia tư vấn trong 
Nhóm Học thuật Trường Quốc tế UC. Trường 
Quốc tế UC cũng có trách nhiệm lớn hơn đối 
với sinh viên Dưới 18 tuổi và do vậy các quy 
định sau đây sẽ được áp dụng với bạn:

Khi bạn vào học Trường Quốc tế UC thì những 
bố trí sau đây phải được áp dụng:

Bố mẹ bạn đã chỉ định Trường Quốc tế UC là 
“Người chăm sóc” của bạn tại New Zealand 
và bạn sẽ sống tại nhà người dân bản địa do 
Trường Quốc tế UC duyệt

HOẶC

Bạn sẽ sống tại nhà bố mẹ hoặc người giám 
hộ hợp pháp đang sống tại Christchurch.

Bạn sẽ được giới thiệu với Chuyên gia tư vấn 
trong tuần Định hướng và bạn phải dự các 
cuộc họp theo lịch với họ cho tới khi bạn đủ 
18 tuổi.

Thông tin quan trọng về việc học 
tập tại New Zealand

Luật pháp
Trường Quốc tế UC đã đồng ý tuân thủ và 
ràng buộc bởi Bộ luật giáo dục thực hành 
2016 (Chăm sóc Du học sinh) - Đại học. Bản 
sao của bộ luật này hiện có tại www.nzqa.
govt.nz/providers-partners/education-code-
of-practice.

Bảo hiểm y tế và bảo hiểm du lịch 
Du học sinh (bao gồm cả các sinh viên đi theo 
đoàn) phải có bảo hiểm y tế và du lịch phù 
hợp và có hiệu lực khi ở New Zealand.

Điều kiện hưởng dịch vụ y tế 
Phần lớn du học sinh không được quyền 
hưởng dịch vụ y tế do công ích tài trợ khi ở 
New Zealand. Nếu bạn được điều trị bệnh 

khi tới đây, bạn sẽ phải có trách nhiệm thanh 
toán toàn bộ chi phí điều trị. Thông tin chi tiết 
đầy đủ về những quyền được hưởng dịch vụ 
y tế do công ích tài trợ hiện có tại Bộ Y Tế và 
bạn có thể xem tại trang web của họ tại www.
health.govt.nz.

Chương trình quản lý học phí
Điều khoản đã được thực hiện để đảm bảo 
an toàn thanh toán do sinh viên thực hiện, 
tuân thủ Bộ luật bảo vệ học phí sinh viên 2013 
(gọi tắt là Bộ luật), theo mục 253 của Bộ luật 
Giáo dục 1989. Để biết thêm chi tiết, vui lòng 
xem:  http://www.nzqa.govt.nz/about-us/our-
role/legislation/nzqa-rules/pte-related-rules/
student-fee-protection-rules-2013/1/

Bảo hiểm tai nạn
Accident Compensation Corporation cung 
cấp bảo hiểm tai nạn cho mọi công dân New 
Zealand, cư dân, và khách tạm thời tới New 
Zealand, nhưng bạn vẫn có trách nhiệm thanh 
toán đối với mọi chi phí y tế và chi phí khác có 
liên quan. Bạn có thể xem thêm thông tin tại 
trang web của ACC tại acc.co.nz.

Bảo đảm Chất lượng
Cơ quan đảm bảo Bằng cấp New Zealand 
(NZQA) đã xếp loại Trường Quốc tế UC 'Tin 
tưởng' trong kết quả đào tạo và 'Tin tưởng' 
trong năng lực tự kiểm tra và nêu rõ trong 
Đánh giá và Kiểm tra Bên ngoài mới nhất của 
họ (EER): http://www.nzqa.govt.nz/nqfdocs/
provider-reports/7177.pdf. UC International 
College is rated as a Category 2 Institute by 
NZQA

Thông tin thiết yếu


