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Winnipeg được nêu danh  
là một trong những địa  
điểm tốt nhất để viếng  

thăm bởi tạp chí  
National Geographic

WINNIPEG LÀ THÀNH PHỐ LỚN THỨ 7 CỦA  
CANADA VỚI DÂN SỐ 811,000 NGƯỜI

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

Manitoba có những bãi  
biển đẹp, phong cảnh tuyệt  
vời và cảnh vật thiên nhiên  

hoang dã đầy ấn tượng

MỘT MÔI TRƯỜNG  
ĐA DẠNG & SINH ĐỘNG

Nằm ở trung tâm của thành phố, khu học đường của  
chúng tôi kết nối mọi người bởi sự đa dạng của văn hóa và  
tính cách. Hãy tận hưởng sự văn minh hòa trộn với nét cổ  

kính truyền thống trong kiến trúc của các trường học,  
cách không xa các cửa hàng, trung tâm nghệ thuật,  

văn hóa và cơ hội việc làm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC  
TRONG SỐ HƠN 50  

NGÀNH HỌC

400+ CHÚNG TÔI ĐA DẠNG VỀ VĂN  
HÓA – HƠN 100 NGÔN NGỮ  

ĐƯỢC SỬ DỤNG NƠI ĐÂY

VA N CO U V E R

WINNIPEG
TORONTO

NHỮNG NGÀY NẮNG

Winnipeg có trung bình 316  
ngày nắng mỗi năm, một trong 

những thành phố nhiều  
nắng nhất Canada!



Bậc Học Đại Học
uwinnipeg.ca/programs

KHOA NGÀNH VỀ XÃ 
HỘI & NGHỆ THUẬT

Kinh điển  
Nghiên cứu giải quyết xung đột
Tư pháp hình sự  
Nghiên cứu phát triển
Nghiên cứu về khuyết tật
Ngôn ngữ và văn hóa Đông Á
Văn học
Nghiên cứu lịch sửu cội nguồn Đức- Canada
Lịch sử  
Lịch sử nghệ thuật
Nhân Quyền 
Nghiên cứu bản địa 
Nghiên cứu sự phát triển quốc tế
Nghiên cứu về Mennonite
Ngôn ngữ và văn học cận đại  
Triết học
Khoa học chính trị
Tâm lý học
Tôn giáo và văn hóa
Hùng biện và giao tiếp
Xã hội học
Sân khấu & Điện Ảnh
Khiêu vũ
Nghiên cứu đô thị và nội thành
Nghiên cứu về nữ giới và giới tính 

KHOA NGÀNH VỀ KINH TẾ 
& QUẢN TRỊ KINH DOANH

Quản trị kinh doanh 
Tập trung vào: 
   -Kế toán
 -Hợp tác doanh nghiệp 
 -Quan lý nhân sự 
 -Quản trị kinh doanh quốc tế 
 -Marketing 
Kinh tế học
Kinh tế học & tài chính 

KHOA NGÀNH VỀ ĐỘNG LỰC 
CƠ THỂ & SỨC KHỎE ỨNG DỤNG

Liệu pháp trong thể thao 
Động lực cơ thể
Bằng Cử Nhân về Giáo Dục Thể Chất

KHOA NGÀNH VỀ KHOA HỌC 

Nhân chủng học 
Khoa học ứng dụng máy tính 
Sinh học nhân chủng học 
Sinh hóa học 
Sinh học 
Bằng Cử Nhân về Khoa học thần kinh
Hóa học 
Nghiên cứu môi trường và khoa học 
Địa lý 
Toán học 
Vật lý 
Xác suất thống kê

 Chúng tôi có cả chương trình 3 và 4 năm đã 
được công nhận toàn cầu. Chương trình 3 
năm là phương cách tìm việc hiệu quả Trong 
khi đó thì chương trình 4 năm có thể cho 
phép hòan tất thêm các môn học cao cấp, 
tiến đến sau đại học nếu bạn muốn.

PHỔ THÔNG TRUNG HỌC  
(The Collegiate) 
collegiate.uwinnipeg.ca

Trong môi trường sáng tạo và 
đầy tinh thần cộng đồng, khoa 
Collegiate dạy lớp 9, 10, 11 và 12 
ngay trong trường đại học, và là 
bước chuyển tiếp dễ dàng vào 
năm đầu đại học.

SAU ĐẠI HỌC 
uwinnipeg.ca/grad-studies

Chúng tôi đào tạo nhiều ngành 
nghề. Các ngành nghề phù hợp 
với định hướng đa kỹ năng, đào 
tạo tập trung với các lớp học nhỏ 
chất lượng và cơ hội liên kết với 
các học giả.

ĐẠI HỌC NÂNG CAO (PACE) 
pace.uwinnipeg.ca

Khoa PACE là một khoa với  
nhiều sang tạo & linh động  
trong đào tạo các chương trình 
toàn thời gian, trực tuyến,  
ngoại khóa, hợp tác với nhiều 
tổ chức khác, và các chương 
trình chuyển tiếp vào đại học. 

NHỮNG CƠ HỘI KHÁC
HỌC TIẾNG ANH (ELP) 
uwinnipeg.ca/elp

Nếu bạn chưa đủ chuẩn anh 
văn để học đại học, bạn có thể 
học lớp Anh Văn Chuẩn Bị Cho 
Đại Học của Khoa ELP. Hoàn tất 
khoác học này, bạn còn có thể  
có thêm được 6 tín chỉ cho 
chương trình đại học tại đại  
học Winnipeg.



Một Nơi Gọi Là Nhà  
(Ký Túc Xá Đại Học Winnipeg)
uwinnipeg.ca/campus-living

Cư trú tại khu ký túc xá của Đại học Winnipeg cho bạn cơ hội để thật sự 
sống độc lập mà không phải sống một mình. Bạn sẽ gặp các sinh viên từ 
khắp Canada và trên toàn thế giới, có thể có được những tình bạn lâu 
dài, và có cơ hội tham gia vào các hoạt động đa dạng trong ký túc xá và 
ở khu vực trung tâm thành phố.

HỖ TRỢ  
SINH VIÊN
uwinnipeg.ca/student/intl

Hỗ trợ sinh viên quốc tế
Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ liên tục với các 
hoạt động đa dạng, tham gia hội thảo và giải trí 
bổ ích

Chào đón tại sân bay
Khi đặt chân đến Winnipeg lần đầu nhập  
học, bạn có thể yêu cầu được đón tại sân  
bay, và đưa về KTX

Tư vấn học tập
Các chuyên gia sẽ hỗ trợ bạn chọn lựa  
chương trình và kế hoach học tập cũng  
như thủ tục đăng ký học

Hỗ trợ kinh nghiệm học tập
Được kết nối với các sinh viên đang học tại đại 
học Winnipeg để nhận được sự tư vấn giúp đỡ 
vê mọi khía cạnh của của cuộc sống học đường

Tư vấn nghề nhiêp
Bạn sẽ nhận được tư vấn hỗ trợ về  
việc làm trong suốt thời gian học và kề  
cả sau khi tốt nghiệp.

 ͧ Phòng đơn hoặc phòng đôi

 ͧ Trang bị hiện đại

 ͧ Phòng vệ sinh riêng biệt

 ͧ Kết nối với khu dich vụ chung  
như phòng khách,, khu ngồi học  
và khu giặt quần áo

 ͧ Có cung cấp khẩu phần ăn nếu muốn

Ưu tiên Năm Nhất
Sinh viên năm đầu đại học, nộp đơn 
vào ký túc xá theo đúng thủ tục sẽ 
được ưu tiên cung cấp phòng tại ký  
túc xá. Vui lòng ghi chú rằng sinh viên 
chỉ học một học kỳ không được xét  
ưu tiên cho phòng trong ký túc xá.

HƠN 1250 SINH  
VIÊN QUỐC TẾ TỪ  

75 QUỐC GIA

Sống trong Ký Túc Xá được  
coi là cách tốt nhất để kết nối  
bạn bè khắp nơi toàn thế giới.

1250



Học Bổng Đầu Vào
uwinnipeg.ca/intl-awards

Học bổng của Chủ Tịch: Nhà Lãnh Đạo Thế Giới 
Học bổng này sẽ được trao cho những học sinh quốc tế (bao gồm cả các học  
sinh Mỹ) vào bất kì các khoa ngành nào của Trường Đại học Winnipeg. Các ứng 
cử viên cần phải đã/đang tham gia các hoạt động chứng tỏ khả năng lãnh đạo 
của mình, có số điểm tối thiểu bằng 80% điểm trung bình nhập học năm đầu tiên 
của bất kỳ chương trình học nào tại đai học Winnipeg. Học bổng sẽ được trao 
cho hai học sinh đến từ mỗi khu vực sau đây:

› Châu Mỹ & Vùng Caribe › Châu Phi & Châu Âu › Châu Á & Khu Vực Trung Đông

Trị giá: $5.000 

Học Bổng Đầu Vào Chương Trình Tú Tài Quốc Tế 
Học sinh phải xuất trình bằng tốt nghiệp với tổng số điểm ít nhất là 30, bao gồm 
cả bài luận nghiên cứu và khóa học Lý Thuyết về Nhận Thức, không có điểm nào 
dưới 4 ở ba cấp độ cao hơn và ba khóa học tiêu chuẩn.

Trị giá: $2.250 

Học Bổng Đầu Vào Chương Trình Xếp Lớp Nâng Cao 
Được trao tặng cho các sinh viên đang học tại Trường Đại Học Winnipeg với tư 
cách là Sinh Viên Được Cấp Học Bổng Xếp Lớp Nâng Cao (AP) Quốc Gia, có điểm 
trung bình ít nhất là 4.0 trong năm kỳ thi cuối cùng.

Trị giá: $2.250

NHỮNG CƠ 
HỘI KHÁC
Vừa học vừa làm
Làm việc trong các chương trình co-op,  
work-study, tận dụng cơ hội việc làm  
trong và ngoài trường đại học

Sau tốt nghiệp
Sinh viên đã tốt nghiệp cử nhân tại Đại  
học Winnipeg cớ thể có đủ điều kiện xin  
Giấy Phép Làm Việc (work permit) và theo  
đó có cơ hội xin được việc làm tại Canada  
sau tốt nghiệp

Định cư Canada
Chương trình định cư của tỉnh bang 
Mantioba (MPNP) tạo nhiều điều kiện cho 
du học sinh đã tốt nghiệp được nộp đơn 
xin định cư lâu dài. Tham khảo thêm tai: 
immigratemanitoba.com

Để biết thêm chi tiết về xin Giấy Phép Học 
tập (study permit) hoặc Làm Việc (study 
permit), liên hệ phòng Hỗ Trợ Sinh Viên  
Quốc tế: iirss@uwinnipeg.ca

HỌC PHÍ VÀ CHI PHÍ KHÁC
uwinnipeg.ca/intl-fees

HỌC PHÍ & PHÍ KHÁC ƯỚC TÍNH CHO 1 NĂM HỌC  
(Tháng 9 đến tháng 4)

Phí đăng kí (Không hoàn trả) $120

Học phí—5 Môn 
(30 tín chỉ)

$14.700–$18.600

Phí khác, sách và đồ dùng học $1.900–$2.100

UWSA Transit U-Pass 
(Thẻ đi xe buyt không hạn chế)

$270

Bảo hiểm y tế (365 ngày) $1.345

TỔNG CỘNG $18.335–$22.435

Ghi chú
1. Các con số là dự tính cho 2020/21 năm học và có thể thay đổi. Vài ngành học có chi phí chuyên biệt khác và mọi loại phí đều bằng tiền Canada. 
2. Năm môn học (6 tín chỉ mỗi môn) hoặc 30 tín chỉ là số tín chỉ tối đa có thể học cho học kỳ mùa Thu/ mùa Đông 
3. Bảo hiểm y tế bao gồm chi phí cơ bản và nâng cao 
4. Sống trong các gia đình Canada (Homestay): thông tin và chi phí có thể tìm trên uwinnipeg.ca/homestay

PHÍ KÝ TÚC XÁ ƯỚC TÍNH CHO 1 NĂM HỌC 
(Tháng 9 đến tháng 4)

Tòa nhà McFeetors Hall 
(Kí túc xá phòng đơn, có đồ đạc và bữa ăn) $9.140

Tòa nhà Balmoral Houses 
(Kí túc xá phòng đơn, có đồ đạc)

$4.955

Homestay 

Học Kỳ Mùa Thu và Mùa Đông 
Học Kỳ Mùa Thu 

$6.340   
$3.340



CÁCH NỘP ĐƠN NHẬP HỌC
uwinnipeg.ca/apply

515 Portage Avenue 
Winnipeg, Manitoba, Canada 
R3B 2E9

+1.204.786.9844 
+1.204.779.3443 
welcome@uwinnipeg.ca

uwinnipeg.ca/study

Nếu bạn có những câu hỏi thắc mắc  
sau khi nộp đơn, xin liên hệ với  
văn phòng tuyển sinh tại:

+1.204.786.9159 
intladmissions@uwinnipeg.ca

01.
Xem lại các yêu cầu nhập học

Các yêu cầu nhập học theo từng nước được 
liệt kê chi tiết trên trang web của chúng tôi: 
uwinnipeg.ca/intl-req

Nếu bạn không đến từ một quốc gia nói 
tiếng Anh, bạn cần phải cung cấp tài liệu 
chứng minh trình độ tiếng Anh của ban 
đáp ứng yêu cầu tiếng Anh để nhập học: 
uwinipeg.ca/language-req

Ví dụ:

TOEFL: Điểm tối thiểu là 86 với mội  
phần thi kỹ năng không dưới 20. 
IELTS: Thang điêm tối thiểu là 6.5  
trong Academic Module 

02.
Nộp đơn online
uwinnipeg.ca/intl-apply

Hãy bắt đầu bằng việc tạo một tài khoản với 
địa chỉ email và mật khẩu cá nhân của bạn.

Bạn sẽ nhận được một email xác nhận rằng 
hồ sơ của bạn đã được nộp, trong đó bao 
gồm số sinh viên riêng của bạn. Số sinh viên 
này sẽ được dùng để sử dụng trong tất cả 
thông tin liên lạc với phòng tuyển sinh.

03.
Thanh toán phí đăng kí 

Thanh toán phí đăng kí $120 thông qua 
Paypal hoặc Flywire bằng nhiều phương 
pháp thanh toán, trong đó có cả chuyển 
khoản ngân hàng hay thanh toán bằng thẻ 
tín dụng.

04.
Nộp tất cả các tài liệu được yêu cầu 

Sauk hi bạn nộp đơn đăng kí, bạn sẽ nhận 
được một email yêu cầu các hồ sơ chính 
thức trong đó có thể bao gồm một bản sao 
chính thức của bảng điểm, chứng chỉ trình 
độ tiếng Anh, giấy chứng nhận bạn là công 
dân nước nào. Tất cả các tài liệu này nếu 
không phải bằng tiếng Anh sẽ phải được 
dịch chính thức sang tiếng Anh. 

Để biết chi tiết về các hồ sơ có thề  
bị yêu cầu, vui lòng truy cập:  
uwinipeg.ca/already-applied

Kết quả thi kiểm tra trình độ  tiếng Anh cần 
phải được gửi trực tiếp từ cơ quan tổ chức 
chấm thi.  Xin lưu ý rằng các bản chụp scan 
cũng được chấp nhận trong những trường 
hơp chúng tôi có thể kiểm chứng được 
điểm thi chẳng hạn như IELTS.

Nộp hồ sơ qua bưu điện hay chuyển phát 
nhanh đến địa chỉ: 

Office of Admissions  
515 Portage Avenue  
Winnipeg, Manitoba, Canada  R3B 2E9

* Giấy tờ, hồ sơ gốc chính thức có thể được gửi trả lại địa 
chỉ cuả bạn hoặc được hòan trả khi bạn đến nhập học.

05.
Kiểm tra tình trạng đơn đăng kí  
nhập học của bạn  

Văn phòng tuyển sinh sẽ gửi đến bạn một 
email cung cấp tên sử dụng (user name)  
và mật khẩu cho WebAdvisor. Đây là nơi  
mà bạn có thể đăng nhập để kiểm tra tình 
trạng hồ sơ của mình và biết được bạn còn 
thiếu tại liệu hồ sơ nào chưa nộp. Trong 
vòng từ 2 đến 4 tuần sau khi chúng tôi nhận  
được đơn đăng kí của bạn, cùng các tiền  
phí và các hồ sơ được yêu cầu, bạn sẽ nhận 
được email của chúng tổi về tình trạng  
đơn đăng ký nhập học của bạn.

Học Kỳ Mùa Thu: 1 tháng 6 
Học Kỳ Mùa Đông: 1 tháng 10 
Học Kỳ Mùa Xuân: 1 tháng 3

Vietnamese


