Chào mừng bạn đến với La Trobe Mellbourne
Samedi, 28 Juillet 2012 19:26

Chào mừng bạn đến với La Trobe Mellbourne

Là trung tâm là trung tâm đào tạo Anh ngữ cho sinh viên quốc tế đầu tiên của Melbourne - được mở vào năm 1974,
La Trobe Melbourne hiện nay đã phát triển thành cơ sở đào tạo có uy tín cung cấp chương trình đường dẫn vào Đại
học La Trobe.
Sinh viên quốc tế có thể lựa chọn chương trình:
- Đường dẫn vào năm 2 đại học với các chuyên ngành: quản trị kinh doanh hoặc công nghệ thông tin
- Dự bị Đại học cung cấp kiến thức nền và kỹ năng học thuật cơ bản để học bậc cử nhân với tất cả các chuyên
ngành
- Các chương trình tiếng Anh nâng cao
La Trobe Melbourne có 3 kỳ nhập học trong năm dành cho sinh viên quốc tế: Tháng 2, tháng 7 và tháng 9
Nằm trong khuôn viên rộng lớn của đại học Melbourne, sinh viên được sử dụng dịch vụ và cơ sở vật chất hiện đại
bao gồm phòng học với trang bị thiết bị hiện đại , thư viện, phòng máy (24h), trung tâm thể thao, câu lạc bộ, cafe
lounge.
“Khi tìm hiểu về trường La Trobe Melbourne tôi ấn tượng với chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên trường La Trobe đạt 5 sao về tiêu chí này. Điều tôi thích nhất về La Trobe Melbourne là môi trường đa văn hóa –
nơi sinh viên quốc tế luôn tìm thấy thời gian và không gian để giao lưu học hỏi lẫn nhau. Đội ngũ giảng viên và
nhân viên nhà trường tận tâm và nhiệt huyết giúp tôi hoàn thành mục tiêu học tập của mình. Sau khi học xong
chương trình Dự bị Đại học của La Trobe Melbourne, tôi ghi danh vào chương trình Cử nhân Marketing & Quản lý
Sự kiện. Hãy gia nhập cộng đồng sinh viên quốc tế tại La Trobe Melbourne – chắc chắn bạn sẽ hài lòng giống tôi”.
Chia sẻ của Dương Thế Trung,
Tốt nghiệp Dự bị đại học tại La Trobe Melbourne
Học Cử nhân Marketing & Quản lý sự kiện tại La Trobe University
Nếu bạn muốn gia nhập cộng đồng sinh viên tương lai của La Trobe tại Melbourne, đừng bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ trực
tiếp vói đại diện trường - cô Victoria Ferguson tại IDP Hà Nội
Thời gian: 17:30-19:00, thứ tư, 9/11/2011
Địa điểm: IDP Hà Nội, 53A Lê Văn Hưu
Vui lòng liên hệ văn phòng IDP Hà Nội 04 3 943 9739 hoặc info.hanoi@idp.com để biết thêm chi tiết về chương
trình
Văn phòng IDP tại Việt Nam
Website: www.vietnam.idp.com
IDP TPHCMStar Building, 33 Mạc Đĩnh Chi, Q1 08 3910 4205
223 Hùng Vương, Q5 08 3835 0133
IDP Hà Nội53A, Lê Văn Hưu 04 3943 9739
IDP Đà Nẵng96, Lê Lợi, Hải Châu 0511 388 9828
IDP Cần ThơP 201, 131 Trần Hưng Đạo 0710 3733 667
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