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ĐẠI HỌC MONASH– 
HUST 3+1+1.5 CHƯƠNG 
TRÌNH LIÊN KẾT
• Sinh viên đủ điều kiện phải hoàn tất 3 năm trong 4 năm 

của chương trình Cử nhân Khoa học (Hóa học) tại Đại 
học Bách khoa Hà nội (HUST) và hoàn tất 1 năm (năm 
thứ 3) chương trình Cử nhân Khoa học chuyên ngành 
Hóa học tại Đại học Monash Úc.

• Khi hoàn tất năm thứ nhất, thứ hai và thứ ba của chương 
trình cử nhân tại HUST, và năm thứ ba tại Đại học 
Monash Úc, sinh viên của HUST sẽ được cấp:

 − bằng Cử nhân Khoa học chuyên ngành Hóa học của 
Đại học Monash Úc.

• Sau khi hoàn tất năm thứ 3 chương trình Cử nhân Khoa 
học chuyên ngành Hóa học tại Đại học Monash, các sinh 
viên hoàn thành ít nhất trung bình 60% (tín chỉ) sẽ có thể 
đủ điều kiện được tiếp tục học bất kỳ chương trình nào 
trong 3 chương trình 1,5 năm: 

 − Thạc sỹ Công nghệ Xanh và Bền vững, hoặc

 − Thạc sỹ Khoa học Thực phẩm và Kinh doanh Nông 
nghiệp, hoặc

 − Thạc sỹ Môi trường và Bền vững.

TRÊN THẾ GIỚI
Xếp hạng Đại học Tốt nhất 
Thế giới (2022) của  
US News & World Report

TRÊN THẾ GIỚI
*Xếp hạng Đại học  
Thế giới năm 2022 của 
Times Higher Education

XẾP HẠNG  
ĐẠI HỌC MONASH

TRÊN THẾ GIỚI
Xếp hạng Đại học Thế giới 
của QS (2022)

TRƯỜNG HÓA HỌC 
TẠI ÚC
Xếp hạng Đại học Thế giới 
của QS (2022) 

Xếp hạng về Học thuật 
của Đại học trên Thế giới –
Shanghai Jia Tong (2021) 

TRƯỜNG HÓA HỌC 
TRÊN THẾ GIỚI
Xếp hạng Đại học Thế giới 
của QS (2022)

TRƯỜNG HÓA HỌC

TRƯỜNG HÓA HỌC 
TRÊN THẾ GIỚI
Xếp hạng về Học thuật 
của Đại học trên Thế giới –
Shanghai Jia Tong (2021)

TRÊN THẾ GIỚI
Xếp hạng về Học thuật 
của Đại học trên Thế giới –
Shanghai Jia Tong (2021)

Trường Hóa học cũng có hơn 30 giảng viên hiện đang 
nghiên cứu, trong đó có bốn nghiên cứu sinh của Học 
viện Khoa học Úc và Học viện Công nghệ và Kỹ thuật Úc.
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CƠ CẤU CHƯƠNG TRÌNH
Đại học HUST

Năm 1

• Cử nhân Khoa học (Hóa học)Năm 2

Năm 3

Đại học Monash Úc  

Cử nhân Khoa học chuyên ngành Hóa học

Năm 3  
Học kỳ 2, 2022  
(Tháng 7 –  
Tháng 11)           

Chọn 4 học phần từ:

• CHM3952 Hóa phân tích cao cấp 
• CHM3990 Dự án hóa học 
• CHM3180 Hóa học vật liệu
• CHM3922 Hóa hữu cơ cao cấp
• CHM3972 Hóa học bền vững

Năm 3  
Học kỳ 1, 2023  
(Tháng 3 –  
Tháng 6) 

Chọn 4 học phần từ: 

• CHM3911 Hóa lý cao cấp 
• CHM3960 Hóa môi trường
• CHM3941 Hóa vô cơ cao cấp 
• CHM3930 Hóa dược, hoặc 
• CHM3990 Dự án hóa học (nếu trước đây chưa hoàn tất)

Đại học Monash Úc Chương trình 1,5 năm

Khi hoàn tất Cử nhân Khoa học 
chuyên ngành Hóa học tại Đại 
học Monash Úc, sinh viên của 
HUST đạt được 60% (trung bình 
tín chỉ) sẽ có thể chuyển tiếp vào 
một trong các chương trình 1,5 
năm sau đây

• Thạc sỹ Hóa học Xanh và Công nghệ Bền vững
• Thạc sỹ Khoa học Thực phẩm và Kinh doanh Nông nghiệp
• Thạc sỹ Môi trường và Bền vững

Lộ trình học lên Tiến sỹ:

Những sinh viên chứng tỏ được hồ sơ học tập giỏi và có năng lực nghiên cứu sẽ được 
mời nộp đơn xin học bổng Tiến sỹ tại Đại học Monash.

Tòa nhà Tương lai Hóa học Xanh – ngôi nhà hóa học của chúng tôi là trung tâm sáng tạo đa ngành đã đạt giải thưởng, tại đó việc giảng dạy, nghiên cứu và R&D trong ngành được kết hợp trong 
một không gian thú vị, sáng tạo.



YÊU CẦU NHẬP HỌC
Học thuật
Hoàn tất 3 năm đầu chương trình Cử nhân Khoa học (Hóa 
học) tại Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST), với điểm trung 
bình thấp nhất là 2,7^ trong đó không có điểm nào dưới 2,0.

TIẾNG ANH
Sinh viên HUST cũng phải đáp ứng các yêu cầu Tiếng Anh 
tối thiểu của Monash theo một trong những bài kiểm tra 
Tiếng Anh sau đây:

• IELTS (Học thuật): tổng điểm 6.5, và các kỹ năng  
Nghe, Nói, Đọc, Viết đạt ít nhất 6.0, HOẶC

• TOEFL (Kiểm tra trên Internet): tổng điểm 79, Viết 21, 
Nghe 12, Đọc và Nói 18, HOẶC

• Bài kiểm tra Tiếng Anh Pearson (PTE): tổng điểm 58, 
Nghe 50, Đọc 50, Nói 50 và Viết 50, HOẶC

• Tiếng Anh Cambridge (CAE hoặc CPE): tổng điểm 176, 
Nghe 169, Đọc 169, Nói 169 và Viết 169.

Lưu ý: 
Nếu bạn bị thiếu chút ít điểm Tiếng Anh để vào thẳng Cử 
nhân Khoa học thì sẽ có chương trình học trọn gói dành 
cho chương trình Monash Bắc cầu 10, 15 hoặc 20 tuần 
dành cho bạn.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: 
monashcollege.edu.au/courses/english/monash-
english-bridging
^ trong đó bắt buộc phải có trung bình tín chỉ 60% tín chỉ của Úc (hoặc tương đương).



NỘP ĐƠN XIN   
HỌC TẠI MONASH
Nộp đơn thẳng tới Đại học Monash theo chương trình liên kết Đại 
học Monash HUST 3+1+1.5 và nhận được tín chỉ công nhận cho 
các học phần mà bạn đã hoàn tất trong 3 năm đầu tiên hệ Cử 
nhân Khoa học (Hóa học) tại Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST). 

Để nộp đơn, hãy truy cập:  
monash.edu/admissions/apply/international-ug 

Hạn nộp đơn:
Học kỳ 2 (đợt nhập học tháng 7), 2022 – cuối tháng 5/đầu tháng 6/2022 
Học kỳ 1 (đợt nhập học tháng 2), 2023 – đầu tháng 12/2022

THÔNG TIN THỊ THỰC
Bộ Nội Vụ là cơ quan cấp thị thực để nhập cảnh Úc.  Sinh viên 
đang có kế hoạch học khóa học đăng ký CRICOS thì phải có thị 
thực du học sinh. 

Để nộp đơn xin thị thực du học sinh (diện Thị thực 500), hãy truy 
cập: monash.edu/study/how-to-apply/international-student-
applications/visa-requirements

LỊCH HỌC 
Học kỳ 1 – Tháng 3 tới Tháng 7  
Học kỳ 2 – Tháng 7 tới Tháng 11
monash.edu/students/dates/summary-dates 

CHẤM ĐIỂM VÀ QUY ĐỊNH HỌC THUẬT 
monash.edu/exams/results/results-legend 

HỌC PHÍ  
Học phí đối với sinh viên học Cử nhân Khoa học chuyên ngành 
Hóa học là AUD$45.700.  

TRỢ CẤP HỌC TẬP TẠI MONASH
Đại học Monash Úc hân hạnh cung cấp số lượng giới hạn các khoản 
trợ cấp học tập cho các sinh viên HUST đủ điều kiện đang học 
chương trình liên kết Monash chỉ định và/hoặc liên thông tín chỉ.

Trợ cấp học tập này hiện có cho các sinh viên bắt đầu học vào 
năm 2022 và 2023. 

Trợ cấp học tập cấp cho các sinh viên bắt đầu học vào năm 2022, 
dựa trên mức học toàn thời gian, là:

NĂM HỌC 2022 2023
HỌC KỲ 1 AUD$5000 AUD$5000
HỌC KỲ 2 AUD$5000 AUD$5000

Sinh viên HUST phải nộp đơn thẳng tới Monash theo thỏa thuận liên 
thông tín chỉ hoặc liên kết của họ. Khoản trợ cấp học tập sẽ được trao 
cho các sinh viên đáp ứng đủ điều kiện và cam kết chấp nhận các 
điều kiện và điều khoản trợ cấp học tập.

Do số lượng các khoản trợ cấp học tập có hạn, Monash khuyến 
khích sinh viên sớm đăng ký nhận khoản trợ cấp học tập. Nếu sinh 
viên không được nhận khoản trợ cấp học tập vì khoản trợ cấp học 
tập bị Monash rút lại hoặc sinh viên đó chấp nhận khoản trợ cấp 
sau khi mọi khoản trợ cấp học tập đã được phân bổ thì sinh viên đó 
vẫn có thể ghi danh vào khóa học liên quan và sinh viên phải thanh 
toán toàn bộ học phí mà không có khoản trợ cấp học tập.



CƠ SỞ CLAYTON
Clayton là cơ sở lớn nhất của Đại học Monash.  Khoa Khoa 
học và Trường Hóa Học đặt ở đây. 

Cơ sở này có rất nhiều sự kiện thể thao, văn hóa và giáo 
dục cùng các cơ sở vật chất, nơi đây nổi danh thành tích 
xúc tiến các dự án nghiên cứu hợp tác với các tổ chức giáo 
dục địa phương và quốc tế và các đối tác trong ngành.

Để biết thêm thông tin về cơ sở và cuộc sống sinh viên tại 
Clayton, hãy truy cập: monash.edu/about/our-locations/
clayton-campus

NƠI Ở
Tại cơ sở Clayton, bạn sẽ dễ dàng đến các lớp học và rất 
thuận tiện trong việc tiếp cận các cơ sở vật chất, thư viện 
và cuộc sống sôi động của Đại học Monash.

Giá nơi ở tại ký túc xá từ A$240 – $303 mỗi tuần cho hợp 
đồng thuê trong 42 tuần.

Để biết thông tin về giá nơi ở, cách nộp đơn và tùy chọn tại 
cơ sở Clayton, hãy truy cập:  
monash.edu/accommodation 

CHI PHÍ SINH HOẠT
Bạn nên lập kế hoạch và chuẩn bị ngân quỹ trước khi bắt 
đầu học tại Monash.

Dưới đây là một số chi phí sinh hoạt khi sống và học tập 
tại Úc và chỉ nên dùng như là phần hướng dẫn tương đối. 
Những số liệu này chỉ là ước tính, và có thể thay đổi theo 
nơi bạn ở và lối sống.

CÁC MỤC CHI PHÍ HÀNG TUẦN 
Chi phí nơi ở A$165 - A$440
Bảo hiểm Y tế Du Học sinh 
(OSHC)

A$11 - A$15

Đi lại (Giao thông công 
cộng)

A$15 - A$55

Đồ tạp hóa và ăn uống A$80 – A$280
Gas và Điện A$35 - A$140
Điện thoại và Internet A$15 - A$30
Chi phí khác (giải trí, đồ 
dùng cá nhân)

A$80 - A$150

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:

monash.edu/study/why-choose-monash/our-locations/
life-in-melbourne/cost-of-living

CUỘC SỐNG Ở MELBOURNE
Được mệnh danh là một trong những thành phố đáng sống 
nhất trên thế giới trong 5 năm qua, đây là một thành phố 
rất thân thiện, đa văn hóa, người dân đô thị có dân trí cao, 
được chăm sóc y tế tốt, giao thông công cộng và các tiêu 
chuẩn an toàn, cùng với tỷ lệ có việc làm tuyệt vời.

Từ các công viên và khu vườn đẹp cho tới quang cảnh nghệ 
thuật và âm nhạc thú vị, cùng với các sự kiện thể thao quốc 
tế và vô số lễ hội văn hóa, thành phố này là một điểm đến 
tuyệt vời cho mọi du khách.

www.visitmelbourne.com 





CÁCH NỘP ĐƠN?
Để biết thêm thông tin về chương trình liên kết này và 
cách nộp đơn, vui lòng liên lạc:

Khoa Khoa học 
Đại học Monash
Guil Leguizamon 
Email: guil.leguizamon@monash.edu

Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) 
Trường Kỹ thuật Hóa 
Phó giáo sư tiến sỹ Vũ Đình Tiến 
Email: tien.vudinh@hust.edu.vn

Khoa học Monash trực tuyến
monash.edu/science 
Instagram: @monashscience 
Twitter: @Monash_Science 
Youtube: youtube.com/ScienceMonashUni

Đại học Monash
monash.edu 
monash.edu/vietnam

Du học sinh
ĐT: Miễn phí tại Úc: 1800 MONASH (666 274) 
ĐT: +61 3 9903 4788 (bên ngoài Úc) 
Email: study@monash.edu

Thông tin trong tài liệu giới thiệu này mang tính chính xác tại thời điểm phát hành (Tháng 4/2022). Đại học Monash bảo lưu quyền thay đổi thông tin này nếu có nhu cầu phát sinh. 
Bạn cần phải luôn luôn kiểm tra thông tin với văn phòng khoa có liên quan khi cân nhắc một khóa học.

Xuất bản bởi UMAC, Monash University. 22-AS00001.  
Course code: S2000  
CRICOS code: 017092G  
CRICOS provider: ĐẠI HỌC MONASH 00008C.


