THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG
TRÌNH QUỐC TẾ
Ngôi trường của chúng tôi
Từ năm 1991, hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp BMIHMS đã khởi đầu sự
nghiệp đầy triển vọng trong lĩnh vực quản lý khách sạn, một trong những
ngành nghề phát triển nhanh nhất thế giới. Trường được công nhận là
trường đứng hạng 1 về đào tạo ngành quản lý khách sạn trên toàn nước Úc
và Châu Á Thái Bình Dương (theo khảo sát TNS 2013).
Tính đến tháng 1 năm 2016, BMIHMS đã gia nhập đại học Torrens, Australia
và trở thành trường BMIHMS tại đại học Torrens. Sự thay đổi này mang đến
lợi ích to lớn cho sinh viên, nâng cao danh tiếng của trường đối với sinh
viên, với ngành công nghiệp quản lý khách sạn và trong chính học viện. Là
thành viên của Laureate International Universities, BMIHMS thuộc đại học
Torrens cũng đã có sự kết nối với hơn 80 trường đại học trên toàn thế giới.
Phương pháp giảng dạy độc đáo của chúng tôi
• S inh viên bậc đại học sinh sống tại trường trong 2 năm học đầu tiên và
học tập trong một môi trường khách sạn mô phỏng – các sinh viên vừa
nhập vai các khách và các nhân viên.Trong năm cuối, các sinh viên sẽ
hoàn tất việc học tập tại khu học xá Sydney.

rằng các sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi được chuẩn bị đầy đủ cho
các vai trò trong ngành công nghiệp nhà hàng khách sạn.
• 1
 kỳ thực tập trong sáu tháng đối với các sinh viên bậc sau đại học.
• C
 ác sinh viên có thể kiếm một mức tối thiểu là 10.000 AUD trong khoảng
thời gian sáu tháng.
BMIHMS được công nhận trên toàn thế giới và được trao
• 2
 015 Đạt giải thưởng New South Wales Tourism Awards, gia nhập vào
Hall of Fame
• N
 hà nước Giải thưởng Du lịch New South Wales năm 2013, 2014 & 2015
Gold Award Đào tạo ngành Giáo dục và Du lịch.
• G
 iải thưởng của ngành Khách Sạn Thế Giới năm 2011, 2012, đứng trong
top 3.
Các cơ hội chuyển tiếp tại nước ngoài
• C
 ác lựa chọn chuyển tiếp quốc tế hiện có tại Thụy Sĩ, Tây
Ban Nha, Mỹ và Trung Quốc.

• Các sinh viên bậc sau đại học học tập tại khu học xá Sydney.
Những sinh viên không đáp ứng được IELTS 6.0 có thể áp dụng cho chương
trình Anh ngữ chuyên sâu của chúng tôi Langauge ( ELP ) , do đối tác của
chúng tôi con đường , Học viện Anh ngữ ( CRICOS 02399M ) .

Cấp chứng nhận

Các kỳ thực tập

• C
 ác sinh viên có thể làm thêm trong khi học với tổng số thời
gian lên tới 20 giờ một tuần.

• Hai kỳ thực tập trong sáu tháng tại Australia hoặc ở nước ngoài đảm bảo

• Đ
 ược cấp chứng nhận đầy đủ trên phạm vi toàn quốc bởi Cơ quan Chất
lượng và Tiêu chuẩn Giáo dục Cao đẳng và Đại học (TEQSA**).
Thị thực làm việc

Our courses
CỬ NHÂN KINH DOANH

CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO THẠC SĨ

• Quản trị Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng Quốc tế hoặc
• Quản trị Sự kiện Quốc tế

• Thạc Sĩ Quản Trị Khách Sạn Quốc Tế
• Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Toàn Cầu.

Thời gian chương trình: 2,5 năm

Thời gian chương trình: 2 năm.
Quá trình học tập và/hoặc kinh nghiệm làm việc trước đó
có thể được tính vào số tín chỉ của một số đơn vị học trình.
Địa điểm: Ở cơ sở Sydney (Không ở trong khu học xá)

Thời gian tuyển sinh: Tháng 1, Tháng 4, Tháng 7, Tháng 9
Yêu cầu đầu vào:
• Tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương

Yêu cầu đầu vào:

• Yêu cầu Tiếng Anh

• Điểm IELTS Học thuật 6.0***
• Đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày bắt đầu chương trình

Thạc Sĩ Quản Trị Khách Sạn Quốc Tế, IELTS 6.0
Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Toàn Cầu, IELTS 6.5

(Học Thuật hoặc tương đương)

ĐỊA ĐIỂM

HỌC PHÍ

CHI PHÍ ĂN Ở*

1&2

(Ở trong khu học xá)

Leura

AU$27,000

AU$9,900

3&4

Thực tập

-

-

5&6

Leura

(Ở trong khu học xá)

AU$27,000

AU$9,900

7&8

Thực tập

-

-

9 & 10

(Không ở trong khu học xá)

Sydney

AU$27,000

-

AU$81,000

AU$19,800

TỔNG CỘNG

nghiệm làm việc ở vị trí quản lý giám sát.

CHI PHÍ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SÍ 2016

NĂM 1

HỌC KỲ

NĂM 2

NĂM 3

NĂM 1

NĂM 1

CHI PHÍ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ BẰNG CỬ NHÂN NĂM 2016

•C
 ó một bằng cử nhân được công nhận hoặc có 3 năm trở lên kinh

HỌC KỲ

THẠC SĨ QUẢN TRỊ
KHÁCH SẠN QUỐC TẾ

THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH
DOANH TOÀN CẦU

1& 2

AU$13,800

AU$13,800

3&4

AU$13,800

AU$13,800

5&6

Thực tập hưởng lương

AU$13,800

7&8

AU$13,800

Thực Tập Phối Hợp Rèn
Luyện Kỹ Năng

TOTAL AU$41,400

TOTAL AU$41,400

Các khoản phụ phí:
• Đồng phục 935 AUD (chỉ áp dụng với sinh viên bậc đại học)
• Vật dụng và thiết bị 310 AUD (chỉ áp dụng với sinh viên bậc đại học)
• Bảo hiểm y tế dành cho sinh viên Quốc tế 750 AUD-1275 AUD
(chỉ là con số ước tính, áp dụng với sinh viên bậc sau đại học-sinh viên bậc đại học)

• Sách vở 140-240 AUD một học kỳ

(chỉ là con số ước tính) E-Books

* Chi phí ăn ở (368,75 AUD một tuần) bao gồm phòng hai giường đơn chia nhau kèm theo, ba bữa một ngày, miễn phí truy cập internet, giặt là và tất cả các tiện ích khác dành cho sinh viên trong khu học xá. Sinh viên năm
1 và năm 2 của chương trình Cử nhân bắt buộc phải lưu trú tại khu học xá. Các sinh viên năm 3 của chương trình Cử nhân và Bậc sau đại học được chọn thuê căn hộ/nhà riêng hoặc chia sẻ chỗ ở với các sinh viên khác. * *
TEQSA là một cơ quan quản lý của chính phủ Australia đã được công nhận trên toàn thế giới. *** Những sinh viên không đáp ứng được IELTS 6.0 có thể áp dụng cho chương trình Anh ngữ chuyên sâu của chúng tôi Langauge (ELP)
, do đối tác của chúng tôi con đường , Học viện Anh ngữ ( CRICOS 02399M ) .

Chương trình Ngôn ngữ Tiếng Anh

Địa điểm

Yêu cầu đầu vào

Khu học xá Leura tọa lạc tại Blue Mountains, cách Sydney 90 phút
lái xe. Là một trong các điểm du lịch hàng đầu tại Australia, Blue
Moutains cung cấp cho các sinh viên bậc đại học một phòng học mở
rộng nhằm phát triển việc học tập của họ.

• 10 đến 30 tuần dựa vào trình độ IELTS
• Điểm IELTS 4.5 đến 5.5 (Học thuật) hoặc tương đương
• Chỉ dành cho các sinh viên tham gia vào các chương trình học thuật
tại Trường Quản trị Khách sạn Quốc tế Blue Mountains

CHI PHÍ CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2016
CHƯƠNG TRÌNH NGÔN
NGỮ TIẾNG ANH

THỜI GIAN

CHI PHÍ
CHƯƠNG
TRÌNH

CHI PHÍ LƯU
TRÚ TẠI NHÀ
DÂN BẢN XỨ

Đối với mỗi lần tăng điểm
IELTS 0.5

10 tuần

4.150 AUD

2.950 AUD

Đối với mỗi gói 10 tuần. Chi phí cuối cùng dựa trên điểm đầu vào.

Cuộc sống tại Khu học xá
Các sinh viên bậc đại học sinh sống và học tập trong khu học xá tại
Leura trong một môi trường khách sạn mô phỏng. Điều này cho phép
các sinh viên kết nối chặt chẽ trong phạm vi cộng đồng sinh viên
đồng thời tập trung vào lịch trình khắt khe của các ngành ứng dụng,
bao gồm các ca sớm và ca muộn.
Khu học xá Leura cung cấp một loạt các tiện ích học tập dành cho các
sinh viên bao gồm một thư viện phục vụ chuyên nghiệp, một phòng
giải trí với tivi màn hình plasma, các bàn đánh bi-a, bóng đá trên
bàn và bóng bàn, sân quần vợt/bóng rổ, sân bóng đá, bể bơi và khu
nướng thịt ngoài trời. Các sinh viên cũng được lựa chọn ba địa điểm
ăn tối để thưởng thức bữa tối tại đó.

Khu học xá Sydney có vị trí tại trung tâm thành phố Sydney ngay cạnh
Tòa thị chính. Sydney là một thành phố an toàn và thân thiện với các
bãi biển xinh đẹp, nhiều công viên nằm bên cạnh bến cảng và một số
nghệ thuật ẩm thực đa dạng và hấp dẫn nhất trên thế giới.
Sydney cũng là một trong số các điểm du lịch và công du hàng đầu
trên thế giới cung cấp cho các sinh viên của trường một loạt các cơ
hội nghề nghiệp trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và du lịch. Điều
này cho phép các sinh viên thu được kinh nghiệm quý báu trong quá
trình thực tập và trong thời gian học tập.

Cách thức nộp đơn
Để biết thông tin về các yêu cầu nộp đơn và nhập học, vui lòng liên
hệ:

Admissions Office
PO Box A256
Sydney South,
NSW, 1235, Australia

Điện thoại +61 2 9307 4600
Fax +61 2 9283 5092
Thư điện tử enquiry@bluemountains.edu.au
www.bluemountains.edu.au/apply

Các sinh viên năm ba và sinh viên bậc sau đại học sẽ tham gia các lớp
học tại khu học xá Sydney. Khu học xá tự hào với cơ sở vật chất giảng
dạy tiên tiến trong một môi trường hiện đại và doanh nghiệp, rất gần
với nhiều chuỗi khách sạn quốc tế.
Chỗ ở mới được trang bị đồ đạc có vị trí tại trung tâm thành
phố cũng có sẵn cho các sinh viên thuê (tùy thuộc vào tình
trạng cung ứng).

bluemountains.edu.au

Cricos Numbers
Torrens University Australia
CRICOS No: 03389E
Diploma of Business (International Event Management)

089924J

Master of International Hotel Management

089931K

Diploma of Business (International Hotel and Resort Management)

089927F

Graduate Certificate in Global Business Management

089935F

Associate Degree of Business (International Event Management)

089923K

Graduate Diploma in Global Business Management

089934G

Master of Global Business Management

089933G

Associate Degree of Business (International Hotel and
Resort Management)

089926G

Bachelor of Business (International Event Management)

089922M

Bachelor of Business (International Hotel and Resort Management)

089925G

Graduate Certificate in International Hotel Management

089932J

Pathway Programs
Academy of English CRICOS Provider No: 02399M
English Language Programs (Beginner to Advanced)

Fees and information are valid at the time of printing, subject to change - visit www.bluemountains.edu.au
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