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44,000 sinh viên

Hơn 8,600 sinh viên quốc 
tế đến từ hơn 140 quốc gia

Hơn 550 chương trình đào 
tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ

Chương trình thạc sĩ ngắn gọn  
(dưới hoặc đủ 16 tháng)

Hơn 10 cố vấn tận tâm phục 
vụ sinh viên quốc tế sẽ giúp bạn 
chuyển mình thành công và dễ dàng

68  chương trình bậc cử nhân 
có thực tập hưởng lương 

Hãy tham gia cộng đồng sinh viên quốc 
tế của chúng tôi với những cá nhân sáng 
giá và gắn bó với mục tiêu biến thế giới 
trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Tọa lạc tại 
trung tâm thủ đô của Canada, chúng tôi 
cung cấp chương trình giáo dục đại học 
và sau đại học với chất lượng tốt nhất. 
Với lợi thế sở hữu các phòng thí nghiệm 
hiện đại, chương trình học đổi mới sáng 
tạo, các giáo sư, cố vấn uyên bác sẽ đem 
lại cho bạn những trải nghiệm tại giảng 
đường đại học không thể lãng quên.

Gặp Gỡ  
uOttawa

2 uOttawa.ca



PAGE -3

44,000 sinh viên

TOP 1% các trường đại học 
tốt nhất trên thế giới

TOP 10 trường đại học nghiên 
cứu hàng đầu ở Canada

Hơn 1,000 phòng thí nghiệm 
giảng dạy và nghiên cứu

Sinh viên bậc cử nhân sau tốt 
nghiệp đạt mức thu nhập trung 
bình $56,000/năm

140 nhóm nghiên cứu

19 trung tâm cố vấn  xung 
quanh khuôn viên trường để giúp bạn 
đạt được thành công trong học tập

Hơn 90 xưởng thực hành

96%  tỷ lệ việc làm cho 
sinh viên tốt nghiệp

235,000+ cựu sinh viên 
uOttawa trên khắp thế giới 

Khám Phá Ottawa
• Liên tục được xếp hạng một trong 20 

thành phố đáng sống nhất thế giới

• Một trong những thành phố tốt nhất 
về chất lượng sống ở Canada4 

• Xếp hạng # 1 về mức độ tập trung 
lao động tài năng lĩnh vực công nghệ 
tại khu vực Bắc Mỹ

• 25.000 nhà tuyển dụng và 765.000 
việc làm

1- Bảng xếp hạng Times Higher Education World University: www.timeshighereducation.com/world-university-rankings

2- U.S. News & World Report. “Những trường đại học tốt nhất toàn cầu”: 
     www.scimagoir.com/rankings php?country =CAN&sector =Higher%20educ 

3- Tỉ lệ tuyển dụng trong 2 năm sau khi tốt nghiệp 

4- Tạp chí Maclean's "Những cộng đồng tốt nhất Canada": universitymagazine.ca/cities-with-the-best-quality-of-life-in-canada-2020/ 3uOttawa.ca
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Cả thế giới hội tụ tại Đại Học Ottawa

MOROCCO

Tôi thích thực tế là trường Đại học dạy các khóa 
học không chỉ là lý thuyết mà còn có tính ứng 
dụng, nhờ vào các phòng thí nghiệm và các dự 
án nhóm.- Manal El Kacimi

SENEGAL

Trải nghiệm của tôi tại Đại học Ottawa hoàn 
toàn tích cực. Các cố vấn quốc tế đã chào 
đón tôi với vòng tay rộng mở và hỗ trợ tôi rất 
nhiều.  - Aïda Diop

BỜ BIỂN NGÀ

Đại học Ottawa cung cấp nhiều dịch vụ cho sinh 
viên quốc tế để giúp họ thích nghi với môi trường 
mới và đạt được thành công trong học tập.  
- Kignonh Soro

PHÁP

Ngoài việc được hưởng lợi từ nhiều dịch vụ 
mà Trường cung cấp, cùng với nhiều khóa 
học đa dạng và các giáo sư nhiệt huyết, tôi 
đã khám phá thêm một đất nước và được 
gặp gỡ một số con người tuyệt vời. - Manon 
Soriot.  - Manon Soriot

CAMEROON

Đây là nơi lý tưởng để gặp gỡ mọi người 
từ khắp nơi trên thế giới hoặc nếu bạn 
muốn học bằng tiếng Anh hoặc tiếng 
Pháp trong khi học ngôn ngữ khác.  
- Gishleine Oukouomi Djouonang 

MEXICO

Tôi nhận thấy sự đào tạo học thuật vững chắc 
từ các giáo sư và nhà nghiên cứu, cùng với các 
chương trình cho phép tôi có trải nghiệm đa 
văn hóa hoàn toàn, với sự hỗ trợ để phát triển 
và giữ chân thực với bản thân.    
-Daniela Quintero Morales
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Cả thế giới hội tụ tại Đại Học Ottawa

THỔ NHĨ KỲ

Các buổi hội thảo và cuộc thi về khởi 
nghiệp do từng giảng viên của Trường tổ 
chức truyền cảm hứng cho sinh viên thành 
công trong môi trường làm việc toàn cầu 
cạnh tranh hiện đại đồng thời tạo ra các 
kết nối nghề nghiệp.  - Beril Borali

TRUNG QUỐC

Tôi đã tích lũy được nhiều kiến   thức, kinh nghiệm 
và kỹ năng, mà tôi tin rằng sẽ giúp tôi hòa nhập 
tốt hơn với môi trường làm việc tại Canada sau khi 
tốt nghiệp.  - Danyan Chen 

BANGLADESH

Đại học Ottawa không chỉ 
sở hữu nền giáo dục đẳng 
cấp thế giới mà còn mang 
đến cơ hội trải nghiệm thực 
tế tuyệt vời, với một trong 
những chương trình CO-OP 
tốt nhất tại Canada.    
- Mohammad Rahman 

VIỆT NAM

Đại học Ottawa sở hữu rất nhiều cơ hội để 
phát triển học tập và nghề nghiệp thông 
qua chương trình CO-OP, Chương trình 
Vừa học vừa làm và hơn thế nữa.  - Anh 
Nguyen Nguyen 

MAURITIUS

Tôi đã có cơ hội tham gia quỹ đầu tư do sinh 
viên điều hành, tham gia các chương trình 
cố vấn và thực tập tại một tập đoàn lớn của 
Canada.  - Melanie Lock Son 

ẤN ĐỘ

Chương trình giảng dạy đẳng cấp thế giới và chương 
trình CO-OP thu hẹp khoảng cách giữa học thuật và thực 
tế công việc, đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho  sinh viên 
quốc tế như tôi, những người được thúc đẩy bằng cách 
chia sẻ những hiểu biết mới và không ngừng theo đuổi 
kiến   thức. - Kaustubh Dutta
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LƯU TRÚ BÊN TRONG TRƯỜNG
Bạn có biết rằng những sinh viên sống trong khu nội trú đạt điểm cao hơn 
không? Sống trong nội trú đi kèm với nhiều hỗ trợ học tập và thực tế, cộng với: 

• Tiện nghi nội thất
• Tiện ích, internet không dây và hỗ trợ tại chỗ 24/24
• Mọi thứ bạn cần trong khuôn viên trường luôn trong khoảng cách ngắn
•  Các sự kiện được tổ chức để giúp hình thành tình bạn mới dễ dàng hơn
• Khu lưu trú được thiết kế tiện ích dành riêng cho sinh viên năm nhất đại học

LƯU TRÚ BÊN NGOÀI KHUÔN VIÊN TRƯỜNG
•  Lựa chọn ưu tiên cho sinh viên đã tốt nghiệp và trưởng thành 
• Các khu vực lân cận như Sandy Hill và Byward Market, kết hợp với thẻ 

U-Pass, giúp sinh viên dễ dàng với cuộc sống ngoài khuôn viên trường.

* Tất cả các khoản phí đều bằng đồng ĐÔ LA CANADA $  
Một số trường hợp ngoại lệ được áp dụng. Các số liệu dựa trên học phí cho năm học 2020–2021 (tháng 9 đến tháng 4) và có 
thể thay đổi. Truy cập uOttawa.ca để biết thông tin mới nhất. 
5- Expatistan. So sánh chi phí sinh hoạt giữa các thành phố. (expatistan.com/cost-of-living)

Ngân sách cho quá trình du học

Chi phí sinh hoạt cho sinh viên ở Ottawa thấp hơn 9% 
so với Toronto.5  $ 1,600/tháng

Và còn nhiều lựa chọn khác nữa…

Lưu trú tại uOttawa (8 - 12 tháng)

Truyền thống (dành cho hai người) $7,100
Studio (dành cho hai người) $8,423
Suite (2 phòng ngủ) $9,905
Căn hộ (căn hộ 4 phòng ngủ) $12,156

NHÀ Ở
Gói bữa ăn tại uOttawa (8 tháng)

Gói không giới hạn 5 ngày / tuần $5,426
Gói không giới hạn 7 ngày / tuần $6,076
Cửa hàng tạp hóa (mỗi tháng) $300

Gói bữa ăn không giới hạn tối thiểu 5 ngày là bắt buộc đối với các khu nhà ở 90 
University, Henderson, LeBlanc, Marchand, Stanton và Thompson.

ĂN UỐNG

Gói bảo hiểm y tế (12 tháng) $720 
Bắt buộc đối với sinh viên quốc tế và người phụ thuộc của họ $720

BẢO HIỂM Y TẾ

Gói điện thoại di động có dữ liệu (mỗi tháng)

GÓI CƯỚC DI ĐỘNG

Thẻ U-Pass (thẻ phương tiện công 
cộng) 
dành cho tất cả sinh viên toàn thời gian 

Dành cho tất cả sinh 
viên toàn thời gian

ĐI LẠI

Áo khoác mùa đông $75 - $300
Bốt mùa đông $85 - $225
Giày $40 - $120
Quần jean $40 - $80

TRANG PHỤC

Kí túc xá đảm bảo cho tất cả sinh viên năm 
thứ nhất nộp đơn trước ngày 1 tháng 6

SO SÁNH CÁC LOẠI HÌNH LƯU TRÚ VÀ LỆ PHÍ
uOttawa.ca/housing/compare-residences 

Gói Internet (mỗi tháng)  
Wi-Fi miễn phí có trong toàn bộ khuôn viên trường,
kể cả các khu nhà ở

GÓI CƯỚC INTERNET
$40 - $80

$60 - $90
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Ngân sách cho quá trình du học

$ 1,600/tháng

Học phí bậc cử nhân

Học bổng khen thưởng 
dựa trên điểm đại học của bạn

$10,000Nhận lên đến

Các số liệu dựa trên học phí cho năm học 2020–2021 (tháng 9 đến tháng 4) và có thể thay đổi. Tổng cộng bao gồm phí phát sinh và U-Pass. Sinh viên đại học toàn thời gian phải đăng ký 
hai kỳ mỗi năm học .

Điểm học kỳ tối thiểu 8.5 
Điểm trung bình (TGPA),     

xấp xỉ 82,5% 

XEM CÁC NGÀY QUAN TRỌNG 
TRÊN TRANG 11

TÌM HỌC PHÍ CHO BẤT KỲ 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
uOttawa.ca/university-fees

 trong quá trình học 

$1,000 cho mỗi học kỳ 
khi bạn là sinh viên toàn 

thời gian   

Nghệ thuật, Giáo dục, Khoa học và Khoa học xã hội

Khoa học sức khỏe

Luật

Trường quản lý Telfer

$37,049 - $37,750

$42,882 - $65,948

$46,208

$28,231 -  $44,516

BẬC CỬ NHÂN - CHI PHÍ ĐẦY ĐỦ MỘT NĂM

Kỹ thuật $48,079 - $54,322

HỌC BỔNG DÀNH CHO                                
SINH VIÊN QUỐC TẾ NỔI BẬT
uOttawa.ca/financial-aid-awards

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BẰNG TIẾNG PHÁP VÀ 
TIẾT KIỆM HỌC PHÍ!
Sinh viên theo học một chương trình dạy bằng tiếng Pháp hoặc trong 
Dòng Hòa Nhập tiếng Pháp đủ điều kiện nhận Học bổng Miễn giảm 
Học phí Khác biệt. Nhờ khoản học bổng hào phóng này mà sinh viên 
quốc tế sẽ được giảm đáng kể chi phí học tập.

Giá trị của Học bổng Miễn giảm Học phí Khác biệt tùy thuộc vào 
chương trình. Ví dụ, nếu bạn đăng ký vào Khoa Nghệ thuật và học phí 
dành cho sinh viên quốc tế là $18.080 cho kỳ học mùa Thu, bạn sẽ 
nhận được học bổng $13.500. Điều này có nghĩa là bạn chỉ phải trả 
$4,580 tiền học phí.

HỌC BỔNG MIỄN HỌC PHÍ KHÁC BIỆT 
DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ KHI THEO 
HỌC CHƯƠNG TRÌNH BẰNG TIẾNG PHÁP
uOttawa.ca/university-fees/differential-
tuition-fee-exemption

Đại học Ottawa trung bình dành 12 triệu đô la mỗi năm học bổng cho 
sinh viên quốc tế.* 
 *Dữ liệu từ 2019-2020
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Danh sách chương trình đào tạo
  Bậc cử nhân
  Sau đại học 
  Bậc thạc sĩ
  Thạc sĩ ngắn hạn
 Bậc tiến sĩ 
 Thực tập hưởng lương (hệ đại học)

  Thực tập hưởng lương (hệ sau đại 
học - thạc sĩ)

  Chương trình chỉ giảng dạy bằng 
tiếng Pháp

 Chương trình hệ đại học chỉ giảng dạy 
bằng tiếng Anh

  Chương trình sau đại học chỉ giảng 
dạy bằng tiếng Anh

 Học chuyên sâu. Có thể chọn thêm 
trong quá trình học tại bậc đại học. 
Không tuyển sinh trực tiếp cho 
chuyên ngành chuyên sâu này

Acting (BFA)   
Art History 
Contemporary Art Theory 
Arts in Interdisciplinary Studies  
(3 or 4 years)  
Bilingualism Studies 
Classical Studies  
Communication      
Communication and  
Political Science  
Communication and Sociology  
Communication et  
lettres françaises   
Conference Interpreting 
Digital Journalism 
English      
English as a Second Language  
(for non-anglophones only)   
Environmental Studies  
Environmental Sustainability   
Ethics and Political Philosophy 
French as a Second Language  
(for non-francophones only)  
Geography    
Greek and Roman Studies 
History     
History and Political Science  
Indigenous Studies 
Information Management 
Information Studies   
Lettres françaises     
Lettres françaises (BA) et  
éducation (BEd)  
Linguistics   
Medieval and Renaissance Studies 
Music (BA)  
Music (BMus) 
Music (MA or MMus)  
Music (BMus) and Science (BSc) 
Music Performance 
Philosophy   
Philosophy and Political Science 
Piano Pedagogy Research 

Philosophy Interdisciplinary  
Research in Music 
Physical Geography and Geomatics 
Psychology and Linguistics 
Public Relations 
Religious Studies   
Second-Language Teaching  
(ESL or FLS) 
Spanish  
Theatre  
Theatre (MFA) 
Translation  

 - French-English  
 - French-Spanish-English  
 - Chinese-English 

Visual Arts (BA or BFA)  
Visual Arts (MFA)  
World Languages and Cultures 
World Literatures and Cultures     

MINORS 

Animal Studies
Applied Ethics
Arabic Language and Culture 
Asian Studies
Celtic Studies 
Creative Writing 
Digital Humanities
English as a Second Language - basic or 
advanced (for non-anglophones only) 
Études des francophonies
French as a Second Language - basic or 
advanced (for non-francophones only) 
Geomatics and Spatial Analysis
German Language and Culture
Italian Language and Culture
Latin American Studies
Professional Writing 
Rédaction professionnelle et édition 
Russian Language and Culture
Spanish
Traduction vers le français 
Translation into English 

KHOA NGHỆ THUẬT KHOA KỸ THUẬT

Advanced Materials and  
Manufacturing     
Biochemistry (BSc) and Chemical  
Engineering (BASc) (Biotechnology) 

  
Bioinformatics 
Biomedical Engineering   
Biomedical Mechanical Engineering  

 
Biomedical Mechanical Engineering (BASc) 
and Computing Technology (BSc)  
Chemical Engineering  

    
Chemical Engineering (BASc) and 
Computing Technology (BSc)  
Civil Engineering     
Civil Engineering (BASc) and Computing 
Technology (BSc)  
Computer Engineering  
Computer Science (BSc)  

     
Computer Science and  
Mathematics (BSc)  
Computer Science Concentration in Applied 
Artificial Intelligence  

Data Science (Mathematics [BSc] and 
Computer Science [BSc])  
Digital Transformation and Innovation  

  
Electrical Engineering  
Electrical and Computer  
Engineering   
Electrical Engineering (BASc) and 
Computing Technology (BSc)    
Engineering Management    
Entrepreneurial Engineering Design 
Environmental Engineering   
Mechanical Engineering  

     
Mechanical Engineering (BASc) and  
Computing Technology (BSc)  
Physics (BSc) and Electrical  
Engineering (BASc)   
Software Engineering  
Systems Science and Engineering 
Technology Project Management   

MINOR 

Computer Science for Scientists

KHOA KHOA HỌC SỨC KHỎE

Audiology  
Food and Nutrition Sciences 
Health Sciences 
Human Kinetics (BHK) – Emphasis on  
social sciences 
Human Kinetics (BScHK) – Emphasis on 
biophysical sciences  
Human Kinetics  
Interdisciplinary Health Sciences 
Integrated Food Sciences (in partnership  
with Le Cordon Bleu)  
Nursing   

Occupational Therapy  
Physiotherapy  
Population Health 
Primary Health Care for  
Nurse Practitioners 
Rehabilitation Sciences 
Speech-Language Pathology  

MINOR 

Studies of Social Issues in Sport, Physical 
Activity and Leisure 

Vui lòng tham khảo chương 
trình đào tạo chính thức tại 
catalogue.uOttawa.ca/en
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Danh sách chương trình đào tạo
KHOA KHOA HỌC
Biochemistry    
Biochemistry (BSc) and Chemical Engineering 
(BASc) (Biotechnology)  
Biology     
Bioinformatics  
Biomedical Science  
Biopharmaceutical Science with option in 
Genomics or Medicinal Chemistry   
Chemical and Environmental  
Toxicology   
Chemistry     
Data Science (Computer Science (BSc) and 
Mathematics (BSc))   
Earth Sciences   
Environmental Geoscience  
Environmental Science with option 
in Conservation and Biodiversity, 
Environmental Geochemistry and 
Ecotoxicology, or Global Change  
 

Environmental Sustainability  
  

Financial Mathematics and  
Economics  
Geology   
Geology-Physics  
Mathematics      
Mathematics and Economics  
Music (BMus) and Science (BSc) 
Ophthalmic Medical Technology 
Physics      
Physics (BSc) and Electrical  
Engineering (BASc)  
Physics-Mathematics  
Science, Society and Policy  
Statistics      

MINORS 

Biophysics
Life Sciences 

TRƯỜNG QUẢN TRỊ TELFER
Accounting  
Business Administration (MBA) (EMBA) 
Business Administration (MBA) and  
Juris Doctor (JD)  
Business Administration (MBA) and  
Licentiate in Law (LLL)  
Business in Complex Project  
Leadership          
Business Technology  
Management   
Chartered Professional Accountancy 
Commerce (BCom) and Juris  
Doctor (JD)  

Finance  
Health Administration  
Healthcare Analytics  
Health Systems  
Human Resource Management  
International Management  
Leadership and Management  
Management     
Marketing  
Scientific Management and 
Leadership  

KHOA GIÁO DỤC       Chương trình yêu cầu đã hoàn thành khóa tiền đại học

KHOA LUẬT                       Chương trình yêu cầu đã hoàn thành khóa tiền đại học

KHOA Y

Education
Health Professions Education  

Program Evaluation  

Juris Doctor (JD) 
National Program (LLL)    

Laws 

Public Health 
Population Health Risk Assessment  
and Management 
Biochemistry
Science Cellular and Molecular  
Medicine 

Epidemiology
Microbiology and Immunology
Neuroscience

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI
Anthropology     
Anthropology and Sociology  
Communication and  
Political Science  
Communication and Sociology  
Conflict Studies and Human Rights  
Criminology   
Criminology and Feminist and  
Gender Studies 
Clinical Psychology 
Economics     
Economics and Political Science  
Economics and Public Policy  
Environmental Economics and  
Public Policy  
Environmental Sustainability   
Experimental Psychology 
Feminist and Gender Studies  

   
Feminist and Gender Studies and Political 
Science  
Feminist and Gender Studies and Sociology 

 
Globalization and International  
Development  
History and Political Science  
International Development 

International Development and  
Globalization  
International Economics and  
Development  
International Studies and  
Modern Languages  
Mathematics and Economics  
Philosophy and Political Science 
Political Science     
Political Science (BSocSc) and  
Juris Doctor (JD)  
Public Management and Governance 
Psychology (BA) 
Psychology (BSc) 
Psychology and Linguistics 
Public Administration  

    
Public Administration and  
Political Science  
Public and International Affairs  
Social Sciences 
Social Work    
Sociology     

MINORS 
Aging Studies 
Global Studies 
Social Sciences of Health 
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Chương trình đào tạo 

VẬT LÝ ĐỊA LÝ VÀ HÌNH HỌC  
(BA HOẶC BSc)
Bạn sẽ được đắm mình trong một 
chương trình học mà trong đó cấu trúc 
lớp học dựa trên nền tảng về địa lý vật 
lý, địa lý và khoa học tự nhiên được bổ 
sung bằng các hoạt động trong phòng 
thí nghiệm và các khóa thực nghiệm 
bên ngoài. Chương trình này dạy các kỹ 
năng có nhu cầu cao, chuẩn bị cho bạn 
sử dụng các công cụ mới nhất để hiểu các 
vấn đề quan trọng như biến đổi khí hậu, 
phát triển ở Bắc Cực, đa dạng sinh học và 
hơn thế nữa.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

• Nhà dự báo băng biển
• Đại lý giám sát chất lượng nước 
• Nhà khoa học nghiên cứu 
• Nhân viên giám sát băng giá 

Permafrost.

KINH TẾ MÔI TRƯỜNG       
VÀ CHÍNH SÁCH CÔNG
Các vấn đề môi trường lấp đầy các tiêu 
đề - biến đổi khí hậu, các loại dầu và sự 
mất mát của các loài, chỉ có thể kể tên 
nhưng một số ít. Chương trình Kinh tế 
Môi trường và Chính sách Công cung 
cấp cho bạn sự hiểu biết đa ngành về 
môi trường, nền kinh tế và sự tương tác 
giữa hai lĩnh vực này. Chương trình cung 
cấp cho sinh viên năm thứ tư thực tập 
nghiên cứu trong khu vực công hoặc phi 
lợi nhuận.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

• Nhà kinh tế học
• Cán bộ chương trình môi trường
• Nhà hoạt động môi trường
• Cán bộ phát triển kinh tế hoặc công 

nghiệp 

VẬT LÝ
Chương trình Vật lý của chúng tôi sẽ 
cho phép bạn trải nghiệm học tập thực 
hành, phát triển các kỹ năng phân tích, 
thiết kế, toán học và tính toán để bạn 
hiểu được các cơ sở cấu tạo của tự nhiên, 
vũ trụ và những đổi mới của con người. 
Các giáo sư bao gồm các nhà nghiên cứu 
hàng đầu thế giới về quang tử, lý sinh và 
khoa học vật liệu.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

• Chuyên gia khoa học vật liệu
• Chuyên gia hoặc nhà nghiên cứu về       

quang tử
• Nhà lý sinh
• Nhà khoa học nano

Các chương trình của chúng tôi được điều chỉnh cho phù hợp với 
thị trường việc làm ngày nay. Với hơn 550 chương trình, bạn chắc 
chắn sẽ tìm thấy một chương trình vừa truyền cảm hứng cho bạn 
vừa thúc đẩy bạn thành công trong sự nghiệp.

KHÁM PHÁ CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP 
CỦA TẤT CẢ CÁC NGÀNH HỌC 

uOttawa.ca/career-development-centre/studies
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Những ngày quan trọng

• Bắt đầu chuẩn bị đơn xin nhập học của bạn. 
• Thời gian nộp đơn sẽ mở ra. Gửi đơn đăng ký của bạn qua ouac.on.ca.

• Gửi các tài liệu bắt buộc được liệt kê trong tài 
khoản uoZone của bạn. 

• Giữa tháng 1: thời gian khuyến nghị chậm 
nhất để đăng ký nhập học qua ouac.on.ca.

• Thời gian khuyến nghị chậm nhất để yêu cầu giấy phép du học. 
• Ngày 1 tháng 4: hạn chót nộp hồ sơ  

Gửi đơn đăng ký của bạn qua ouac.on.ca.
• Ngày 30 tháng 4: hạn chót để hoàn thành hồ sơ nhập học của 

bạn trong uoZone.

• Đăng kí môn học bắt đầu. Bạn 
phải đồng ý thư chấp nhận nhập 
học của mình để có thể đăng ký 
các khóa học.

• Hạn chót để đăng kí 
chỗ ở và đặt cọc cho 
chỗ ở.

• Hạn chót nộp bảng điểm chính 
thức (kết quả cuối cùng). Gửi 
chúng đến Văn phòng Tuyển sinh 
(75 Laurier Avenue East,  
Ottawa, ON, K1N 6N5, Canada).

• Đăng kí tham gia chương trình 
Học tập và Việc làm.

• Tham dự buổi hội thảo định hướng bắt buộc 
dành cho sinh viên quốc tế .

• Chuyển đến nơi cư trú 

THÁNG 1

THÁNG 9

THÁNG 7 THÁNG 6

THÁNG 4

THÁNG 5

Sử dụng mốc thời gian này nếu bạn bắt đầu 
chương trình cử nhân của mình vào mùa thu.

XEM VIDEO HƯỚNG DẪN VỀ CÁC BƯỚC NỘP HỒ 
SƠ TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN 
uOttawa.ca/undergraduate-admissions/
international-applicants

• Bắt đầu khóa học

ĐẦU THÁNG 10

• Hạn chót để đóng                                               
học phí và tiền ở 

THÁNG 9

CUỐI THÁNG 8 ĐẾN ĐẦU THÁNG 9CUỐI THÁNG 7 ĐẾN TRUNG TUẦN THÁNG 8

Chương trình đào tạo 
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Tuyển sinh Chương trình Đại học 

XEM THÊM CÁC CỘT MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG Ở 
TRANG 11 

LƯU Ý NHỮNG NGÀY NỘP ĐƠN QUAN TRỌNG SAU

Kì mùa Thu (Tháng 9 đến tháng 12) 
hạn nộp hồ sơ1

THÁNG 4

Hạn chót nộp các loại hồ sơ, giấy tờ  
cho kì mùa Thu30

THÁNG 4

Kì mùa Đông (Tháng 1 đến tháng 4) 
hạn chót nộp hồ sơ15

THÁNG 10

Hạn chót nộp hồ sơ nhập học cho        
kì mùa Đông30

THÁNG 10

CÁC BƯỚC TUYỂN SINH                         
CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ 
uOttawa.ca/undergraduate-admissions/
international-applicants

CÁC YÊU CẦU CHUNG 

Các khóa học tại Đại học Ottawa được giảng dạy bằng tiếng Anh, tiếng 
Pháp hoặc cả hai ngôn ngữ. Nói chung, để được nhận vào chương trình đại 
học, bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau: 

• Bạn đã hoặc đang trong quá trình lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ 
thông hoặc bằng tốt nghiệp tương đương của quốc gia bạn.

• Bạn đã được đăng ký hoặc đã vượt qua ít nhất năm khóa học ở cấp 
trung học cao nhất. 

• Bạn đang hoàn thành tất cả các điều kiện tiên quyết cho chương trình 
bạn đang đăng ký. Bạn phải hoàn thành tất cả các khóa học tiên quyết 
cho một chương trình ở cấp trung học cao nhất, trừ khi có chỉ định 
khác. 

• Bạn có điểm trung bình nhập học tối thiểu và đáp ứng các yêu cầu về 
ngôn ngữ.
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Tuyển sinh Chương trình Đại học 

QUÁ TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ
www.ouac.on.ca

Các trường Đại học ở tỉnh bang Ontario, Canada chia sẻ một hệ thống nộp đơn 
nhập học trực tuyến do Trung tâm Ứng dụng của các trường Đại học Ontario 
(OUAC) điều hành. Đây là cách đăng ký

CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐẶC BIỆT ĐƯỢC 
CÔNG NHẬN

Chúng tôi chấp nhận đơn đăng ký của những học sinh đủ tiêu chuẩn để hoàn 
thành chương trình Tú tài Quốc tế (IB), Chứng chỉ Giáo dục Đại cương (GCE) 
hoặc Chương trình giảng dạy theo chương trình của Mỹ (U.S).

QUYẾT ĐỊNH TUYỂN SINH 
uOttawa.ca/students

Có thể mất vài tuần để xem xét hồ sơ của bạn và không phải tất cả các quyết 
định nhập học đều được cấp cùng một lúc. Nếu bạn được nhập học, bạn sẽ chỉ 
nhận được một thư chấp nhận nhập học. Kiểm tra tài khoản uoZone của bạn 
thường xuyên để biết tình trạng hồ sơ nhập học của bạn.

Việc nhập học vào Đại học Ottawa có giới hạn và yêu cầu phải có thành tích học tập xuất 
sắc. Điểm tuyển sinh trung bình tối thiểu của mỗi chương trình dựa vào mức độ cạnh 
tranh của chương trình học đó thế nào. Không có kỳ thi đầu vào cũng như không có ngẫu 
nhiên tự động được chấp nhận vào các chương trình. Ngay cả khi bạn đáp ứng tất cả các 
yêu cầu, cũng chưa đảm đảm rằng bạn sẽ được chấp nhận vào chương trình học.

TÌM HIỂU THÊM VỀ YÊU CẦU CỦA CÁC  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI ĐỊA CHỈ
uOttawa.ca/undergraduate-admissions/ 
international-applicants/other-recognized-curriculums

Truy cập uoZone - Cổng thông tin 
sinh viên của trường Đại học và 
tải hồ sơ của bạn lên Văn phòng 
Tuyển sinh của trường bằng 
uoDoc. Chúng tôi sẽ gửi hướng 
dẫn truy cập tài khoản uoZone của 
bạn trong vòng hai tuần kể từ khi 
nhận được đơn đăng ký của bạn.

Hoàn thành và gửi mẫu Đơn đăng 
ký Đại học OUAC 105 trên trang web 
của OUAC. Nếu bạn chọn nhiều hơn 
một chương trình, vui lòng chỉ rõ 
các lựa chọn của bạn theo thứ tự ưu 
tiên. 

Thanh toán phí đăng ký OUAC.

BƯỚC 3

BƯỚC 2

BƯỚC 1
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Tuyển sinh Đại học

YÊU CẦU TIẾNG ANH 

Nếu bạn đăng ký một chương trình bằng tiếng Anh, bạn sẽ cần phải gửi kết 
quả bài kiểm tra tiếng Anh được trường Đại học công nhận, trừ khi bạn đáp 
ứng cả hai điều kiện sau:  

• Bạn đã hoàn thành ít nhất ba năm học toàn thời gian tại một cơ sở mà 
tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy duy nhất (ngoài các khóa học ngôn 
ngữ ).

• Cơ sở giáo dục mà bạn đã theo học nằm ở một quốc gia mà tiếng Anh là 
ngôn ngữ chính thức.

CHUYỂN TÍN CHỈ VÀ CÁC TIÊU CHUẨN NÂNG CAO

Nếu bạn đã hoàn thành chương trình ở bậc Cao đẳng hay Đại học, chúng tôi 
có thể cấp cho bạn thứ hạng nâng cao (chuyển tín chỉ của bạn), tùy thuộc 
vào chương trình bạn đăng ký, các khóa học bạn đã thực hiện và điểm bạn 
nhận được.

TÌM HIỂU CÁCH NHẬN ĐƯỢC  
CÁC TIÊU CHUẨN NÂNG CAO
uOttawa.ca/undergraduate-admissions/
international-applicants

LỢI THẾ CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIẤY PHÉP  
LÀM VIỆC SAU TỐT NGHIỆP CỦA CHÍNH PHỦ 
CANADA (PGWPP)

• Đăng ký PGWPP lên đến 180 ngày sau khi bạn 
nhận được thông báo tốt nghiệp. 

• Bạn không cần phải có lời mời làm việc của 
Canada tại thời điểm bạn nộp đơn. 

• Bạn có thể làm việc ở bất kỳ ngành nghề nào ở 
Canada và thay đổi công việc bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi cung cấp chương trình học bằng  
TIẾNG ANH, TIẾNG PHÁP HOẶC CẢ HAI

Bài kiểm tra
YÊU CẦU TỔNG ĐIỂM 

NHƯ SAU
ĐIỂM YÊU CẦU TRONG 

PHẦN BÀI THI VIẾT

TOEFL University  
of Ottawa 
Mã trường Đại học: 0993 
toefl.org

Internet: 86 22

Bài kiểm tra giấy:
• Kĩ năng Nghe: 20
• Kĩ năng Đọc: 20

22

IELTS 
ielts.org

6.5 6.5

CAEL 
cael.ca

70 60

PTE  
pearsonpte.com

60 60

YÊU CẦU ĐIỂM KIỂM TRA TIẾNG ANH NHƯ SAU

(Hãy chắc chắn rằng kết quả chính thức của bạn được gửi trực tiếp cho chúng tôi trực 
tuyến từ trung tâm khảo thí. Mã của Trường là 0993)

Tất cả các bài kiểm tra trình độ thông thạo ngôn ngữ phải được hoàn thành ít hơn hai 
năm trước khi kỳ học bắt đầu được nêu trong đơn đăng ký của bạn. Tùy thuộc vào kết 
quả kiểm tra của bạn, bạn có thể nhận được thư mời nhập học có điều kiện hay yêu 
cầu bạn đăng ký một hoặc hai khóa học ESL trong năm đầu tiên hay bạn đăng ký và 
hoàn thành thành công Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu (EIP) của chúng tôi. Để tìm 
hiểu thêm, hãy truy cập eip.uOttawa.ca.

TÌM HIỂU THÊM CÁC  
YÊU CẦU VỀ NGÔN NGỮ
uOttawa.ca/undergraduate-admissions/ 
language-requirements 

KHÁM PHÁ DỊCH VỤ HỖ TRỢ  
 TIẾNG ANH
uOttawa.ca/english-immersion/en
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Dịch vụ hỗ trợ sinh viên quốc tế 

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN QUỐC TẾ 

Các chuyên viên cố vấn là những sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đã và 
đang theo học tại Đại học Ottawa ít nhất một năm.

Các chuyên viên cố vấn hiểu thực tế của các sinh viên đến từ nước ngoài. Họ 
ở đây để:

• Giúp bạn vượt qua những thách thức bạn có thể phải đối mặt trong quá 
trình học đại học của mình

• Trả lời câu hỏi của bạn và giúp bạn khám phá văn hóa Canada

• Cho bạn biết về các hoạt động xã hội và các sự kiện đặc biệt trong và 
xung quanh khuôn viên trường

• Trả lời các câu hỏi về cuộc sống đại học, chiến lược học tập, nhà ở và hơn 
thế nữa

"Là một sinh viên quốc tế và hiện là một cố vấn, tôi biết trước những thách thức phải đối mặt với 
những sinh viên quốc tế mới nhập học muốn hòa nhập vào uOttawa và môi trường đại học. Kinh 
nghiệm và kiến thức của tôi cho phép tôi giúp họ thích nghi với văn hóa Canada và cuộc sống đại 
học. Thêm vào đó, các buổi hướng dẫn và dịch vụ cố vấn do Văn phòng Quốc tế cung cấp rất quan 
trọng và là nguồn trợ giúp cho các sinh viên quốc tế"

QING HU 
CHUYÊN VIÊN CỐ VẤN ĐANG LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN QUỐC TẾ 

Một chuyên viên cố vấn sẽ hỗ trợ gì cho sinh viên quốc ? 

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP CÓ TRẢ LƯƠNG 
coop.uOttawa.ca

Áp dụng kiến thức của bạn và phát triển các kỹ năng trong thời gian thực 
tập có trả lương, trong khuôn viên trường, ở Ottawa hoặc quốc tế : 

• Tối đa bốn kỳ thực tập có trả lương, mỗi kỳ bốn tháng (toàn thời 
gian).

• Thu nhập trung bình được 9.000 đô la Canada .

• Chứng nhận tham gia CO-OP được ghi trên bằng tốt nghiệp của bạn. 

• Xây dựng được mối quan hệ trong công việc. 

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC-NGHIÊN CỨU
uOttawa.ca/financial-aid-awards/work-study-program

Làm việc trong khuôn viên trường với công việc phù hợp với thời khóa biểu 
khóa học của bạn: 

• Thu nhập trung bình 2.500 đô la Canada cho mỗi kỳ làm việc 10 đến 12 
giờ một tuần

• Lựa chọn từ 1.700 vị trí công việc có sẵn mỗi năm 

Hơn10 chuyên viên cố vấn  tận tâm 
dành cho sinh viên quốc tế giúp sinh viên 
chuyển tiếp thành công và hài lòng. 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC CÓ TRẢ LƯƠNG

Làm việc toàn thời gian trong khuôn viên 
trường và bán thời gian ngoài khuôn viên 
trường với giấy phép học tập, số bảo hiểm xã 
hội và tài khoản ngân hàng ở Canada 

TÌM KIẾM CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI  VÀ TÌM 
HIỂU  VỀ CÁC YÊU CẦU TRONG CHƯƠNG TRÌNH CO-OP
coop.uOttawa.ca/en/future-students/programs
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Nghiên cứu sau đại học

Các giáo sư bị không bắt buộc phải tiếp nhận sinh viên nếu họ cảm thấy đó không phải là 
sự hợp tác phù hợp hoặc nếu không đủ kinh phí cho việc thực hiện nghiên cứu.

KẾT NỐI VỚI HỆ THỐNG NGHIÊN CỨU UOTTAWA ĐỂ 
CÓ DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI 
VÀ NGHIÊN CỨU CỦA HỌ
uniweb.uOttawa.ca 

Bước đầu tiên: Gửi email cho giáo sư để 
giới thiệu về bản thân bạn và thảo luận 
về đề tài nghiên cứu của bạn. Tạo ấn 
tượng tốt bằng cách viết với một giọng 
điệu trang trọng. Bao gồm thông tin về 
bản thân bạn, chẳng hạn như lĩnh vực 
bạn quan tâm và điểm tương đồng của 
chúng với giáo sư.

Tìm hồ sơ của các giáo sư được ủy 
quyền giám sát những nghiên cứu 
sinh thực hiện nghiên cứu tại Đại học 
Ottawa và hơn thế nữa tại uOttawa.ca/
en/facaries

Đọc hồ sơ của giáo sư để tìm hiểu về 
cách tiếp cận nghiên cứu và lý thuyết.

BƯỚC 3

BƯỚC 2 

BƯỚC 1 

Tổ chức một cuộc gặp online với giáo 
sư để tìm hiểu thêm thông tin và thể 
hiện sự quan tâm của bạn với đề tài 
nghiên cứu. Chuẩn bị CV, ghi chú về các 
dự án của bạn và một danh sách các 
câu hỏi đã được chuẩn bị để trao đổi 
với giáo sư. 

BƯỚC 4

CHƯƠNG TRÌNH VÀ TUYỂN SINH

Trước khi bạn nộp đơn, hãy đảm bảo rằng bạn đáp ứng các yêu 
cầu của chương trình cho các ngành học nghiên cứu sau đại học, bao 
gồm cả các yêu cầu về ngôn ngữ. Trong số các yêu cầu khác, ứng 
viên thạc sĩ  phải có ít nhất bằng cử nhân (hoặc tương đương) trong 
lĩnh vực liên quan đến chương trình mà họ đang đăng ký và điểm 
trung bình nhập học tối thiểu bắt buộc cho chương trình.Ứng viên 
tiến sĩ phải có bằng thạc sĩ và ít nhất phải có điểm trung bình nhập 
học tối thiểu cho chương trình. Để tìm hiểu mức độ tương đương 
bạn yêu cầu cho chương trình mà bạn quan tâm, hãy truy cập 
uOttawa.ca/graduate-studies/int-equivalencies.

Sau đó, đọc tất cả các bước được mô tả và thu thập tất cả các tài 
liệu cần thiết để nhập học.

Khi bạn đã sẵn sàng nộp đơn, hãy truy cập trang web của Trung 
tâm Ứng dụng của các trường Đại học Ontario (OUAC), được sử 
dụng bởi tất cả các trường đại học ở tỉnh Ontario, Canada. 

Có thể mất vài tuần để xem xét hồ sơ của bạn và không phải tất cả các quyết 
định nhập học đều được ban hành cùng một lúc. Thời gian để nhận được thư 
trả lời sẽ khác nhau, tùy thuộc vào chương trình bạn đã đăng ký và liệu đơn 
đăng ký của bạn có đầy đủ hay không, với các tài liệu cần thiết để đánh giá. 
Việc nhập học vào các chương trình sau đại học là cạnh tranh và không được 
đảm bảo ngay cả khi bạn đáp ứng tất cả các tiêu chí.

ĐỀ TÀI VÀ GIÁM SÁT NGHIÊN CỨU 

Sinh viên được nhận vào chương trình thạc sĩ với luận án hoặc bài báo 
nghiên cứu, hoặc vào chương trình tiến sĩ, phải có một người giám sát hướng 
dẫn họ trong nghiên cứu và viết. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên tìm một 
người giám sát trước khi gửi đơn đăng ký của bạn.

16

TÌM HIỂU VỀ HỌC BỔNG CHO CÁC CHƯƠNG 
TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
uOttawa.ca/graduate-studies/students/awards
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TÌM HỌC PHÍ CHO CÁC 
CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC  
uOttawa.ca/university-fees 

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI 
HỌC CÁC BẠN QUAN TÂM HÃY 
LIÊN HỆ ĐƠN VỊ HỌC THUẬT 
uOttawa.ca/graduate-studies/ 
contact-info

Thạc Sĩ*
Tiến Sĩ

Học bổng cho bậc Tiến Sĩ  Quốc tế

Nghệ Thuật $27,914 to $29,962 $8,809

Giáo dục $32,265 to $35,978 $8,809 to $9,503

Kĩ thuật

Khóa học cơ bản 
$36,313

$9,504
Khóa học nghiên cứu  

$28,161 to $29,962

Khoa học sức khỏe $28,161 to $33,861 $9,119

Luật $28,647 $9,503

Dược 

Khoa học

$27,828 to $32,356

$28,224

$8,723

$8,809

Khoa học xã hội $28,161 to $31,005 $8,809

Trường quản lý 
Telfer
** Học phí thay đổi do thời lượng 
chương trình thay đổi từ 12 đến 
24 tháng

MBA 
 $33,847 to $64,738**

$9,812
Khoá học nghiên cứu  

$33,498

Các số liệu dựa trên học phí cho năm học 2020-2021 (tháng 9 đến tháng 8) và có thể thay đổi. Tổng cộng bao gồm phí 
phát sinh và U-Pass. Sinh viên tốt nghiệp toàn thời gian phải được ghi danh trong ba kỳ mỗi năm học

HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH HỌC SAU ĐẠI HỌC uOttawa.ca/university-fees

OR

* DU HỌC TIẾNG PHÁP VÀ NHẬN HỌC BỔNG MIỄN HỌC PHÍ 
KHÁC NHAU

Sinh viên theo học chương trình thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Pháp đủ điều kiện nhận Học 
bổng Miễn giảm Học phí. Khoản đóng góp hào phóng cho học phí mà các sinh viên Quốc tế 
này trả sẽ giảm đáng kể chi phí học tập của họ.

Giá trị của Học bổng Miễn giảm Học phí tùy thuộc vào chương trình. Ví dụ, nếu bạn đăng ký 
vào ngành Khoa học và học phí dành cho sinh viên quốc tế là $ 8,490 cho kỳ học mùa Thu, 
bạn sẽ nhận được học bổng $ 5,000. Điều này có nghĩa là bạn chỉ phải trả $ 2,990 học phí.

HỌC BỔNG MIỄN HỌC PHÍ  DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC 
TẾ HỌC TIẾNG PHÁP
www.uOttawa.ca/university-fees/differential-tuition-fee-exemption
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Trường Đại học Ottawa

9

11

R

Khẳng định bản địa
Chúng tôi bày tỏ sự kính trọng đối với những người Algoquin, những người bảo vệ truyền thống 
của vùng đất này. Chúng tôi thừa nhận mối quan hệ lâu dài của họ với lãnh thổ này. Chúng tôi bày 
tỏ sự kính trọng đối với tất cả những người bản địa trong khu vực này, từ tất cả các quốc gia trên 
khắp Canada, những người gọi Ottawa là quê hương. Chúng tôi ghi nhận những người lưu giữ 
truyền thống, từ người trẻ tuổi đến những người lớn tuổi. Và chúng tôi tôn vinh những nhà lãnh 
đạo dũng cảm, quá khứ, hiện tại và tương lai của họ

1 Tabaret Hall (hành chính trung tâm) 
và Văn phòng Quốc tế

Trung tâm của học xá 

Thư viện chính (Morisset)

Trung tâm nghiên cứu chuyên sâu 

Khoa Nghệ Thuật

Khoa Luật 

Trường Quản lý và Hỗ trợ Tài chính 
và Văn phòng Giải thưởng Telfer

Khoa Giáo Dục

Khoa Kĩ Thuật

Khoa Khoa Họ 

Khoa Khoa Học Xã Hội

* Các khoa Khoa học Sức khỏe và Y học nằm trong 
khuôn viên Roger Guindon của chúng tôi, gần Khuôn 
viên Bệnh viện đa khoa Ottawa.

khu nhà ở của sinh viên Đại học Ottawa

trạm tàu điện O-Train station 

Gatineau, Quebec

Ottawa, Ontario

Nghị viện

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

R

SƠ ĐỒ HỌC XÁ
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XEM KHUÔN VIÊN TRƯỜNG 
TRÊN GOOGLE EARTH
earth.google.com

KHUÔN VIÊN TRƯỜNG QUA 
VIDEO TRÊN KHÔNG
youtube.com/uOttawaFuture


