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QUỐC TẾ 
2022

Đào tạo Cử nhân Đại học tại 
Ontario, Canada
Tại Ontario, Canada 
LIÊN TỤC TRONG 10 NĂM

Bảng xếp hạng Đại học tạp chí Maclean 2021



3t r e n t u.c a/ i n t e r n at i o n a l

Challenge the way
You think

2
Peterborough & Durham 

Greater Toronto Area

CƠ SỞ

#1
ĐÀO TẠO CỬ NHÂN 
ĐẠI HỌC TẠI 
ONTARIO, CANADA 
TRONG SUỐT 
10 NĂM

TẠI CANADA 
VỀ HỌC BỔNG

#1
GIẢI 
NOBEL 2

CHƯƠNG TRÌNH 
ĐÀO TẠO100

5 HỌC GIẢ 
RHODES

SINH VIÊN TỐT 
NGHIỆP CÓ VIỆC 
LÀM TRONG 2 
NĂM

97%

95% SINH VIÊN HẠNH 
PHÚC KHI HỌC TẬP 
TẠI TRENT

Đại học Trent trân trọng công nhận hiệp ước và truyền thống của người 
bản địa Mississauga Anishinaabeg. Chúng tôi chân thành biết ơn Người 
dân Bản địa vì họ đã giữ gìn và dạy cho chúng tôi về  vùng đất và con 
người nơi đây.

+
2 t r e n t u n i v e r s i t y
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安大略省

加拿大

美国
Ottawa

Toronto

PETERBOROUGH

DURHAM GTA

TƯƠNG LAI DO BẠN QUYẾT ĐỊNH. 
BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH CHO TƯƠNG 
LAI TẠI ĐẠI HỌC TRENT

HAI CƠ SỞ ĐỂ SINH VIÊN LỰA CHỌN
Cơ sở tại Peterborough
Cơ sở Symons tại Peteborough toạ lạc trên nền thiên nhiên tuyệt đẹp là 
nơi khơi nguồn sáng tạo cho sinh viên. Chỉ cách trung tâm Toronto 90 
phút, cở sở chính của Trent tại Peterborough cung cấp các chương trình 
chặt chẽ về nghệ thuật, khoa học cũng như các chuyên ngành về kinh 
doanh, luật, y khoa, môi trường, và còn hơn thế nữa. Tại đây chương 
trình học thuật chất lượng cao cùng với các phòng thực hành hiện đại 
bậc nhất, cơ hội được tích luỹ kinh nghiệm làm việc thực tế và thực tập 
mang đến những trải nghiệm cá nhân tuyệt vời giúp sinh viên thực sự trưởng 
thành và sẵn sàng để đi làm trong một thành phố sôi động và an toàn.

         Chỉ 90 phút đến trung tâm Toronto

Cơ sở tại Durham vùng Toronto mở rộng
Tại Trent Durham, bạn được tiếp cận với mô hình học tập mang tính cá 
nhân hoá. Được học cùng các giảng viên chuyên nghiệp và các nhà 
nghiên cứu hàng đầu, những người tận tâm truyền đạt kiến thức cho 
sinh viên với chương trình học mang tính chuyên môn hoá cao, kết hợp 
lý thuyết và thực hành. Đây là nơi lý tưởng để bắt đầu sự nghiệp của 
bạn với hàng loạt cơ hội thực hành.

         Chỉ 40 phút từ trường tới trung tâm Toronto

USA

LAKE ONTARIO

CANADA
GEORGIAN 

BAY

PETERBOROUGH

OSHAWA

Niagara Falls

LAKE ERIE

Ottawa
Montreal

GTA

Đến New 
York City và 
Washington 

D.C.

Toronto

Đại học Trent có vị trí 
thuận tiện gần Toronto- 
đô thị lớn nhất tại 
Canada. Các trung tâm 
đô thị lớn bao gồm 
Ottawa và Montreal 
cũng nằm gần đó.

Canada đứng
về chất lượng 
cuộc sống

Canada đứng số #1 thế giới về 
chất lượng cuộc sống, được 
công nhận về mức độ an toàn, 
chính trị ổn định và hệ thống y tế 
phát triển.
* Báo cáo U.S News & World    
   Report 2020

*

SỐNG, HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI CANADA
Tự hào là đất nước đa văn hoá, Canada mang đến cho bạn một môi trường sống tuyệt vời, nơi bạn có 
thể học tập và khởi nghiệp. Khởi đầu bằng việc trở thành sinh viên của Trent bạn có cơ hội để:
• Cơ hội tích luỹ kinh nghiệm làm việc trong thời gian học
• Làm toàn thời gian vào kì nghỉ
• Xin Giấy phép làm việc 3 năm sau khi tốt nghiệp và chuẩn bị hồ sơ xin thường trú dân tại Canada
• Khám phá thiên nhiên, văn hoá, và các thành phố an toàn, nhưng sôi động tại Canada

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI 
PETERBOROUGH: THÀNH PHỐ ĐIỆN
• Là thành phố qui mô vừa nhưng sôi động cùng với cộng 

đồng đậm chất nghệ thuật và phong cảnh thiên nhiên 
tuyệt đẹp

• Một trong những thành phố an toàn và thân thiện nhất 
tại Ontario, Canada 

THÀNH PHỐ 
HÀNG ĐẦU TẠI 
CANADA
Về khởi nghiệp cho 
người nhập cư

141,357
Dân số thành phố 
Peterborough là 

HƠN 

ÔNG VIÊN V
100

UNG ĐƯỜNG

+
C À 
C

HƠN

300
 

Lễ hội và sự 
kiện hàng năm

+
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI OSHAWA: 
QUÊ HƯƠNG MỚI CỦA BẠN
• Một trong những cộng đồng tri thức cao và phát triển 

nhanh nhất tại Canada
• Toạ lạc tại Vùng Toronto Mở rộng là một trong những 

thành phố đa văn hoá với những cơ hội thực tập và 
phát triển nghề nghiệp bất tận

10TOP THÀNH PHỐ TIỀM NĂNG 
CHO CƯ DÂN 
MỚI vầ một trong những cộng 
đồng tốt nhất tại Canada 
năm 2021 

50+ nhà hàng, quán 
bar, quán ăn 
tại trung tâm 
Oshawa 645,862

TỔNG DÂN CƯ TẠI 
DURHAM GTA 
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CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN ĐẠI HỌC
Nghiên cứu Hy Lạp và La Mã cổ đại
 Tiếng Hy Lạp & tiếng Latinh (Spec.)
Nhân chủng học D&P
 Khảo cổ học Địa Trung Hải (Spec.)
Khảo cổ học
 Khảo cổ học Môi trường (Spec.) 
 Khảo cổ học Địa Trung Hải (Spec.)
Nghệ thuật, Danh dự D&P
Cử nhân Văn học & Khoa học Cử nhân Văn 
học & Khoa học / Khoa học Y khoa Bằng kép 
MỚI
Hóa sinh & Sinh học phân tử
 Sinh học bảo tồn (Spec.)
 Khoa học sức khỏe (Spec.)
Sinh học
 Sinh học bảo tồn (Spec.)
 Khoa học sức khỏe (Spec.)
Khoa học y sinh
Quản trị kinh doanh D&P
 Kế toán (Spec.) D&P
 Kinh tế học (Spec.)
 Tinh thần kinh doanh (Spec.) D&P
 Tài chính (Spec.)
 Quản lý nguồn nhân lực (Spec.) D&P
 Hệ thống thông tin và Thương mại điện tử  
 (Spec.) D&P
 Tiếp thị & Văn hóa Người tiêu dùng (Spec.)  
 D&P
 Niigaaniiwin - Nghệ thuật dẫn đầu (Spec.)
Kinh doanh & Nghệ thuật D&P
Kinh doanh & Khoa học D&P
Nghiên cứu Canada
Kỹ thuật hóa học: Bằng kép Trent / Swansea
Vật lý hóa học
Hoá học
Nghiên cứu Trẻ em & Thanh thiếu niên D
Văn bằng nghiên cứu mạch điện tử (Trực 
tuyến)
Khoa học & Chính sách Khí hậu * MỚI
Truyền thông D MỚI
 Truyền thông Doanh nghiệp (Spec.) D MỚI
 Quan hệ truyền thông (Spec.) D MỚI
Khoa học Máy tính / Khoa học Máy tính (Thực 
tập hưởng lương)
Phân tích dữ liệu (Spec.)
 Kỹ thuật phần mềm (Spec.)
 Khoa học máy tính lý thuyết (Spec.) MỚI
Khoa học máy tính & Vật lý
Hệ thống máy tính D&P
Sinh học bảo tồn / Sinh học bảo tồn (Thực tập 
hưởng lương)
Tội phạm học MỚI D&P
Nghiên cứu văn hóa
 Văn hóa & Lý thuyết (Spec.)
 Phim & Truyền thông đa phương tiện (Spec)
 Nghệ thuật tích hợp (Spec.)
 Văn học & tường thuật (Spec.)
Khoa học dữ liệu * MỚI
Phục hồi sinh thái (chương trình Chung Trent-
Fleming)
Kinh tế học
Giáo dục (Cử nhân Giáo dục)

Tiếng Anh cho Đại học: Trent-ESL
Văn học Anh D&P
 Lịch sử văn học (Spec.)
Môi trường hoá học
Khoa học địa chất môi trường
Khoa học Tài nguyên & Môi trường / Nghiên 
cứu
 Khoa học & Chính sách về Biến đổi Khí hậu  
 (Spec.) MỚI
Khoa học / Nghiên cứu Môi trường (B.E.S.S.)
Khoa học tài chính MỚI
Sinh học pháp y
Hóa học pháp y
Khoa học Pháp y
 Luật & Chính sách (Spec.)
Pháp y & Nghệ thuật
 Luật & Chính sách (Spec.)
Pháp y & Khoa học
 Luật & Chính sách (Spec.)
Nghiên cứu Pháp văn & Pháp ngữ
 Nghiên cứu về Québec và Pháp-Canada  
 (Spec.)
Giới tính & Công bằng Xã hội D&P
 Nghiên cứu nữ quyền (Spec.) MỚI
 Nghiên cứu tình dục (Spec.) MỚI
Môn Địa lý
Sức khỏe & Hành vi con người * MỚI
Lịch sử D&P
Các chương trình văn bằng bản địa
Cử nhân giáo dục bản địa
Khoa học / Nghiên cứu Môi trường Bản địa
Nghiên cứu bản địa
 Hiệu suất bản địa (Spec.) MỚI
 Ngôn ngữ Mohawk (Spec.) MỚI
 Nishnaabemowin (Spec.) MỚI
Hệ thống thông tin
Nghiên cứu Phát triển Quốc tế
 Nghiên cứu Châu Phi (Spec.)
 Nghiên cứu Di cư & Người tị nạn Toàn cầu  
 (Spec.) MỚI
 Nghiên cứu Mỹ Latinh (Spec.)
Kinh tế chính trị quốc tế
Báo chí & Viết sáng tạo D
Vận động học
Luật & Nghệ thuật: Trent / Swansea Bằng kép 
D&P
Luật & Kinh doanh: Trent / Swansea Bằng 
kép D&P
Vận tải & Quản lý chuỗi cung ứng * D MỚI
Toán học
 Tài chính toán học (Spec.)
 Thống kê (Spec.)
Toán kinh tế
Vật lý toán học
Nghiên cứu Truyền thông D&P
Chương trình Luyện thi Ngành Y
Điều dưỡng
Các chương trình trực tuyến D&P
Triết học D&P
 Đạo đức học (Spec.)
Vật lý

Chính sách & Phúc lợi cộng đồng D
Nghiên cứu chính trị
 Lý thuyết chính trị (Spec.) MỚI
 Chính sách công (Spec.)
 Chính trị Thế giới (Spec.) MỚI
Dự bị Luật
Dự bị Y
Trường Y ›Trường Thú y
Tâm lý học D&P
 Sức khỏe & Sức khỏe (Spec.) MỚI
 Phát triển tâm lý (Spec.) D&P
Khoa học, Danh dự D&P
Công tác xã hội D&P
Xã hội học D&P
 Nghiên cứu Tội phạm học và Pháp lý Xã hội  
 D&P (Spec.)
 Nghiên cứu sức khỏe (Spec.)
 Nghiên cứu Công bằng Xã hội & Công bằng  
 (Spec.) D&P MỚI
Nông nghiệp bền vững & Hệ thống thực phẩm
 Canh tác quy mô nhỏ (Spec.) MỚI
Ngành Giáo viên D&P
Khoa học nước

CHUYÊN NGÀNH KÉP D&P

Các chuyên ngành kép tiêu biểu như: Khoa 
học máy tính & Kinh doanh, Văn học Anh & 
Truyền thông, Tài nguyên&Môi trường &Kinh 
doanh, Lịch sử& Tâm lý học, Hệ thống thông 
tin & Pháp y

BẠN CÓ THỂ CHỌN THÊM 
CHUYÊN NGÀNH PHỤ
Sinh viên có thể chọn thêm chuyên ngành 
phụ, chuyên ngành phụ là một nhóm các môn 
học có thể kết hợp với bất kì chương trình cử 
nhân nào khác.

Đạo đức ứng dụng ›Nghiên cứu mạch điện› 
Truyền thông ›Viết sáng tạo D› Nhân văn kỹ 
thuật số MỚI ›Giáo dục› Hệ thống thông tin 
địa lý ›Quyền lực và chính trị toàn cầu› Sức 
khỏe & nhân văn y tế ›Hòa giải và phục hồi 
bản địa› Nghiên cứu phát triển quốc tế ›Ngôn 
ngữ› Nghiên cứu pháp lý D&P ›Ngôn ngữ học› 
Tiếp thị D&P ›Lập kế hoạch› Nghiên cứu tiền y 
học ›Nghiên cứu tiền hiện đại› Nghiên cứu sân 
khấu ›Nghệ thuật thị giác
 

D  Chương trình chỉ đào tạo ở 
Durham GTA

D&P  Chương trình được đào 
tạo ở cả Durham GTA và 
Peterborough

 Các chương trình khác chỉ   
 được đào taọ ở Peterborough
(Spec.) Nghiên cứu chuyên môn

Nhiều chương trình cũng có các môn
 học online. Tìm hiểu thêm tại:
 trentu.ca/online

* chờ được duyệt

CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC
Đại học Trent có các Chứng chỉ Đào tạo sau Đại học dành cho các sinh viên đã tốt 
nghiệp một văn bằng cử nhân đại học và muốn học thêm môn chuyên ngành khác. Mỗi 
chứng chỉ sau Đại học là chương trình 1 năm(trừ các chương trình chứng chỉ kép) và kết 
hợp các chương trình lẻ thành hai năm

trentu.ca/intl/pgc

CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC MỘT - NĂM 

Quản trị Nhân sự

Tiếp thị và Khởi nghiệp

MỚI Chứng chỉ Giảng dạy Tiếng Anh 
cho người nước ngoài 

CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC HAI-NĂM

MỚI Kinh doanh: Chương trình 
chứng chỉ kép Nhân sự, Tiếp thị và 
Khởi nghiệp  

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Khoa Đào tạo Sau Đại học cung cấp các 
chương trình đào tạo tín chỉ và nghiên 
cứu, các chương trình Tiến sĩ và nghiên 
cứu sinh.

Tìm hiểu chương trình học của chúng tôi: 
trentu.ca/graduatestudies

“ Tại Trent, giáo sư không chỉ quan tâm đến việc giảng dạy kiến thức, trí tuệ 
và còn đến riêng cá nhân bạn. Học tập trong môi trường quốc tế, tôi không 
chỉ thấy vui vì chinh phục tri thức mà còn yêu cộng đồng gần gũi tại Trent. 
Thời gian của tôi tại Trent là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa, với rất nhiều 
trải nghiệm cũng như tình bạn đẹp”

 JOSHUA LOW, Tốt nghiệp Nghiên cứu Phát triển 
 Quốc tế và Kinh tế Chính trị Quốc tế, Joshua cũng là Học giả Rhodes gần đây 
 nhất của chúng tôi - giải thưởng học bổng quốc tế lâu đời nhất và nổi tiếng nhất 
 trên thế giới. 
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100% CÁC NGÀNH HỌC ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM 
CƠ HỘI LÀM VIỆC THỰC TẾ

THỰC TẬP, THỰC HÀNH VÀ KINH NGHIỆM 
LÀM VIỆC THỰC TẾ 
Bạn đang tìm kiếm kinh nghiệm làm việc thực tế? 
Không phải tìm đâu xa. Các bài học từ cuộc sống 
được tích luỹ qua học thực tế tích hợp trong 
chương trình học tại Trent. Thực tế, tại Trent, mỗi 
sinh viên đều được đảm bảo có cơ hội học tập 
có ý nghĩa, mang tính định hướng cao, và tập 
trung phát triển nghề nghiệp điều đó giúp góp 
phần cho sự thành công của bạn khi đi làm. Kinh 
nghiệm làm việc được tích luỹ qua chương trình 
thực tập hưởng lương, thực tập, thực hành, nghiên 
cứu và học trên lớp.

Thực tập hưởng lương 
Với chương trình thực tập hưởng lương mang tính 
cạnh tranh cao như ngành Khoa học máy tính hay 
Sinh học bảo tồn, sinh viên được sắp xếp làm việc 
tại Bộ Tài nguyên Thiên nhiên và rừng ( ngay tại 
campus!), Công viên Quốc gia Canada và các khu 
Bảo tồn

Thực tập 
Với hầu hết các chương trình học tại Trent, sinh 
viên đều có thể tích luỹ tín chỉ qua các chương trình 
thực tập tại Ontario và những nơi khác. Chương 
trình thực tập của chúng tôi cung cấp cho sinh viên 
cơ hội áp dụng kiến thức học thuật vào thực tế, 
nâng cao cơ hội nghề nghiệp.

 
Tại Trent bạn sẽ được tích luỹ kinh nghiệm 
làm việc qua:
• Thực tập hưởng lương (Co-op)
• Thực tập
•  Thực tập ngắn hạn
•  Thực hành chuyên nghiệp
• Nghiên cứu
• Nghiên cứu ứng dụng
•  Học tập trải nghiệm trong lớp (nơi làm việc  
 mô phỏng, phòng thí nghiệm, nghiên cứu  
 điển hình)
•  Dự án nơi làm việc
•  Chương trình trải nghiệm nghề nghiệp

Nghiên cứu: áp dụng kiến thức 
của bạn
Cơ hội được tham gia nghiên cứu cùng với các 
giáo sư đầu ngành và bạn có  cơ hội bắt đầu sẵn 
sàng để nghiên cứu ngay từ năm nhất- hỗ trợ đào 
khảo cổ ở Belize, làm việc cùng với các nhà nghiên 
cứu hàng đầu trong các phòng thí nghiệm trong 
khuôn viên trường, hoặc dẫn đầu một dự án nghiên 
cứu cộng đồng với một doanh nghiệp hoặc tổ chức 
địa phương.

Học tập tại cơ sở vật chất hiện đại 
hàng đầu
Có rất nhiều môn tại Đại học Trent được xây dựng 
trên nền tảng học thực tiễn. Trong môn Khoa học 
Tài Chính, sinh viên được tiếp cận và thực hành 
trên các phần mền tài chính chuẩn mực hiện hành, 
với ngành Khoa học Môi trường sinh viên được 
nghiên cứu những kiến thức về kiểm định môi 
trường ngay trong khuôn viên trường. Nếu bạn là 
sinh viên ngành Y tá? Được học và thực hành tại 
Các khu phòng Mô Phỏng mô hình- Là trung tâm 
mô phỏng mô hình bệnh viện của trường Đại học 
đầu tiên tại Canada được công nhận tiêu chuẩn 
Quốc tế. Thông tin chi tiết tại 
trentu.ca/careerspace

CO-OP NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH 
Chương trình thực tập hưởng lương 
với ngành Khoa học Máy tính mang đến 

cho sinh viên cơ hội tích luỹ kinh nghiệm 
làm việc thực tế lên tới 3 kì thực tập hưởng lương. 
Với việc hoàn thành chương trình Co-op lên tới 12 
tháng, sinh viên đã tạo cho mình một lợi thế cạnh 
tranh tuyệt vời khi đi làm chính thức.

trentu.ca/cois/programs/computing-systems

CO-OP NGÀNH BẢO TỒN SINH HỌC 
Ngành Bảo tồn Sinh học với chương 
trình Co-op lên tới 5 năm giúp sinh viên 

tốt nghiệp với kinh nghiệm làm việc thực 
tế. Hoàn thành chương trình thực tập với 3 kì thực 
tập hưởng lương với các tổ chức và trung tâm như 
Bộ tài nguyên Môi trường và Rừng, Công viên 
Canada và Sở thú Toronto

trentu.ca/biology/programs/conservation-
biology-bsc

Tốt nghiệp với cả bầu trời cơ hội phía trước
Sinh viên tốt nghiệp tại Trent với kinh nghiệm làm việc quí báu được các nhà tuyển 
dụng hàng đầu săn đón, tiêu biểu Sinh viên Trent đang làm việc tại:
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1
TÍN CHỈ

Tiếng Anh 
học thuật 

1

Tiếng Anh 
học thuật 

2

4 năm văn 
Bằng Cử 

Nhân

Môn học 
Bậc Cử 
Nhân

Môn học 
Bậc Cử 
Nhân SINH VIÊN 

CHỈ CẦN 
HOÀN THÀNH 

17 TÍN CHỈ1
TÍN CHỈ

1/2
TÍN CHỈ

1/2
TÍN CHỈ

Trent ESL trang bị cho sinh viên nền tảng tiếng Anh học thuật vững 
chắc để thành công qua việc xây dựng kĩ năng ngôn ngữ, nghiên 
cứu, và kĩ năng học thuật với các lớp học nhóm nhỏ

Là chương trình Tiếng Anh đầu tiên tại Canada mà sinh viên được 
công nhận tín chỉ vào chương trình cử nhân, Trent giúp sinh viên 

học chương Trình Tiếng Anh có thể tốt nghiệp văn bằng cử nhân 
chỉ trong 4 năm giúp sinh viên tiết kiệm cả thời gian và tiền bạc. Truy 

TRENT ESL: TIẾNG ANH HỌC THUẬT 

cập trentu.ca/esl để biết thêm chi tiết   

IELTS
Yêu cầu Bài 
kiểm tra đầu 

vào

Yêu cầu Bài 
kiểm tra đầu 

vào
5.0 5.5 6.0 6.5

TOEFL 
iBT

Yêu cầu Bài 
kiểm tra đầu 

vào

Yêu cầu Bài 
kiểm tra đầu 

vào
60 70 80 86+

Đạt Tín 
chỉ n.a. n.a. n.a. 1.5 1.5 17

Các chứng chỉ tương đương như CAEL, Duolingo, C1, Pearson được chấp nhận, nhưng sinh viên cần tham gia bài 
kiểm tra đầu vào để xếp trình độ

Bắt đầu hành trình học vấn của bạn 
tại Trent 
Tại Trent, chúng tôi cung cấp một trong chương 
trình học Tiếng Anh chuyển tiếp tốt nhất tại Canada

Hiện tại, sinh viên ESL có thể hoàn thành Trent 
-ESL và được tính lên tới 3 tín chỉ. Tương đương
với 60% chương trình học năm nhất tại Đại học!

* Để Tốt nghiệp Văn Bằng Cử nhân sinh viên được
yêu cầu hoàn thành 20 tín chỉ

Có cơ hội tốt nghiệp 8 đến 12 tháng sớm hơn
Hai cấp độ cuối của ESL được tính vào văn bằng 
cử nhân, giúp bạn có cơ hội tốt nghiệp trong thời 
gian ngắn hơn.

Tiết kiệm tới $10,000 CAD
Bằng cách tiết kiệm thời gian, bạn đã tiết kiệm 
được tiền chi phí ăn ở cũng như các chi phí khác 
khi học chương trình cử nhân.

Chứng chỉ ESL được chấp nhận cho tất cả các chương trình cử nhân*

11t r e n t u.c a/ i n t e r n at i o n a l

Là chương trình đầu 
tiên tại Canada
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#1tại Canada
về học bổng

HỌC BỔNG
Học bổng và giải thưởng Quốc tế tại Trent ghi nhận những đóng góp tích cực của bạn cho 
trường, cho quốc gia, hay cho thế giới. Tất cả học bổng được trao tăng hàng năm cho 
những sinh viên quốc tế xuất sắc, những học sinh có năng lực học tập xuất sắc, có khả 
năng lãnh đạo và có đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Học bổng dành cho sinh viên bậc cử nhân

Học bổng đầu vào tự động
$1,000-$3,000 (Không cần nộp đơn.)
Tất cả sinh viên nộp đơn vào Đại học Trent 
sẽ được tự động xét học bổng đầu vào, để ghi 
nhận thành tích học tập xuất sắc.

trentu.ca/intl/scholarships 

Học bổng & Giải thưởng Công dân Toàn cầu
$2,000-$27,000 cho một năm
Học bổng được cấp cho sinh viên Quốc tế xuất sắc 
trong học tập, tích cực tham gia hoạt động cộng 
đồng, tiềm năng lãnh đạo và cần hỗ trợ tài chính.

HỌC PHÍ
BẬC CỬ NHÂN  PG CERT CHỨNG  

 CHỈ SAU ĐẠI HỌC
HỌC PHÍ $24,250 $18,200
PHỤ PHÍ  $2,808 $2,717
CHI PHÍ ĂN & Ở $9,000-$14,100 $9,000-$14,100
SÁCH & ĐỒ DÙNG HỌC TẬP  $1,000 $1,000
CHI PHÍ CÁ NHÂN $1,500-$2,000  $1,500-$2,000
TỔNG CHI PHÍ $38,558-$44,158 $32,417-$38,017

Phí được tính theo Đô Ca (CAD) cho một năm học( trừ các trường hợp đặc biệt) và có 
thể thay đổi mà không cần báo trước. Các chi phí này được ước tính cho một năm học 
8 tháng ( chi phí ước tính 2021/2022)

Truy cập trentu/ca/financialservices để biết thêm thông tin chi tiết

HỌC PHÍ ESL ( theo cấp độ)
HỌC PHÍ, PHỤ PHÍ KHÁC $4,712-$5,990
BẢO HIỂM(UHIP) $336-$588
CHI PHÍ ĂN & Ở $4,500-$7,050
SÁCH & ĐỒ DÙNG HỌC TẬP $100-$200
CHI PHÍ CÁ NHÂN $700-$1,000
TOTAL  $10,398-$14,028

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Sinh viên quốc tế đủ điều kiện đều có thể nộp đơn xin 
thư mời nhập học từ Trent. Khi nộp đơn, chọn cơ sở 
(Peterborough or Durham) và chọn ngành học

Thông tin chi tiết truy cập:
trentu.ca/futurestudents/international/programs

Yêu cầu đầu vào chung: 
• Học bạ lớp 10,11,12
• Bằng tốt nghiệp cấp 3
• Học sinh mà Tiếng Anh không phải ngôn ngữ chính

thức được yêu cầu nộp thêm các chứng chỉ Tiếng Anh
quốc tế

Vui lòng truy cập trentu.ca/intl/apply for admission để 
biết thông tin chi tiết cho từng nước và chương trình học

CÁCH NỘP ĐƠN

Tìm hiểu về yêu cầu đầu vào và nộp đơn tại 
trentu.ca/intl/apply

Trả phí nộp đơn

Kích hoạt tài khoản myTrent và nộp các tài liệu theo 
yêu cầu

NGÀY NHẬP HỌC CHƯƠNG TRÌNH HẠN NỘP  
ĐƠN

Mùa thu (Tháng 9) UG, PGC, ESL 1 Tháng 6** 
Mùa đông (Tháng 1) UG*, PGC*, ESL 1 Tháng 11
Mùa Xuân (Tháng 4) ESL  1 Tháng 2
Mùa hè (Tháng 5 cho 
   bậc cử nhân)  UG*, PGC* 1 Tháng 3
Mùa hè (Tháng 6)  ESL  1 Tháng 5

* Không phải tất cả các chương trình đều có thể nhập học vào kì
Mùa đông và Mùa hè. Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết trên
website

** Các chương trình giới hạn số lượng đăng kí có hạn nộp hồ sơ 
sớm. Học sinh được khuyến khích nộp hồ sơ trước 1 Tháng 1.

trentu.ca/futurestudents/international/programs

• Trent ESL: Tiếng Anh cho bậc Đại
học
Dành cho học sinh chưa đạt yêu cầu
đầu vào Tiếng Anh tại Trent. Không đủ
điểm IELTS hoặc TOEFL theo yêu cầu
chủa chương trình nhưng có thể đạt yêu
cầu đầu vào Tiếng Anh tại Trent.

• Trent ESL: Tiếng Anh học thuật
Dành cho học sinh có IELTS 5.5 hoặc
TOEFL iBT 70. Học 2 kì Tiếng Anh học
thuật, với lưạ chọn được đăng kí thêm 3
môn học của năm nhất. Học sinh không
đủ điều kiện về IELTS/TOEFL có thể
đăng kí các lớp tiếng Anh cấp độ 1-2 mà
không cần Tiếng Anh đầu vào.

• Chương trình Dự bị cho sinh viên
Quốc tế*
Dành cho học sinh chưa đáp ứng đủ
yêu cầu đầu vào cả về Tiếng Anh và học
thuật. Hoàn thành chương trình dự bị
đại học giúp sinh viên được chuyển tiếp
vào chương trình cử nhân.

* chờ được duyệt

• Chương trình dự bị Đại học
Dành cho học sinh cần nâng cao điểm
số cho chương trình cử nhân. Hoàn
thành chương trình dự bị sẽ được
chuyển tiếp lên học chương trình cử
nhân.

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP

CHƯƠNG TRÌNH 
CHUYỂN TIẾP
Bạn muốn có một khởi đầu thuận lợi 
với chường trình học của mình? Với 
chương trình Bridge bạn có thể bắt đầu 
một số môn vào học kì hè với sự hướng 
dẫn và dạy kèm. Hoàn thành một môn, 
nửa tín chỉ trong tháng Tám giúp bạn 
giảm tải chương trình học năm nhất.

3



14 t r e n t u n i v e r s i t y 15t r e n t u.c a/ i n t e r n at i o n a l

TRẢI NGHIỆM CHỈ MỘT LẦN TRONG ĐỜI

HỖ TRỢ SINH VIÊN QUỐC TẾ
Chúng tôi ở đây để hỗ trợ các bạn. Bộ phận 
Sinh viên Quốc tế sẽ trở thành nơi thân thiết 
nhất với sinh viên quốc tế hỗ trợ về nhà ở, các 
vấn đề nhập cư, tư vấn sức khoẻ và tất cả các 
vấn đề sinh viên Quốc tế cần.

1,000
sinh viên Quốc tế đến từ 

79 QUỐC GIA

+

“ Điều Trent đã dạy cho tôi, nếu tôi muốn trở thành người tuyệt vời, tôi phải tự tin và nổi 
bật. Trent dạy tôi sức mạnh của Tiếng nói, cho dù là lên tiếng cho bất kì vấn đề bất 
cập gì”

 Anita Erskine 
 Là một trong những phụ nữ có ảnh hưởng nhất ở châu Phi và là một trong những 
nhân vật truyền cảm hứng nhất của công chúng Ghana, Anita cũng là cựu sinh viên 
Đại học Trent. Là người dẫn chương trình, cô ấy là một chuyên gia truyền thông chiến 
lược, nhà báo phát thanh, nhà sản xuất truyền hình và người dẫn chương trình.

“ Là một sinh viên quốc tế, tôi luôn muốn được tìm 
hiểu nhiều hơn về văn hoá Canada, và Trent chính 
là nơi thích hợp nhất. Cho tới bây giờ tôi đã có 
những trải nghiệm tuyệt vời nhất tại Trent. Tôi gặp 

gỡ rất nhiều bạn mới, trường có rất nhiều dịch vụ 
hỗ trợ sinh viên, và giáo sư của tôi rất thân thiện so 

với các trường lớn hơn, điều đó giúp việc học của tôi dễ dàng hơn 
rất nhiều”

 Jiahe Fan từ Trung Quốc
 Cử nhân Quản trị Kinh doanh

“ Hiệp hội Sinh viên Quốc tế cùng với Văn phòng Sinh viên Quốc tế là nơi thân thiện 
và chào đón tất cả mọi người. Cung cấp đồ ăn và các chương trình giải trí từ khắp 
nơi trên thế giới với rất nhiều sự kiện đa dạng, để hỗ trợ mỗi một sinh viên cần sự 
hỗ trợ”

 Ashish Tharoor từ Dubai, UAE
Sinh viên Ngành Chính trị học, Chủ tịch Hiệp hội sinh viên Quốc tế Trent, (TISA)

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG 
Không chỉ đơn thuần là một phòng ngủ, mà đó 
là ngôi nhà của bạn, cũng là gia đình, là cộng 
đồng của bạn. Trải nghiệm của bạn trong thời 
gian bạn ở trong Nhà chung sẽ là những kỉ 
niệm đẹp theo bạn suốt cuộc đời.



Khám phá  
 Trent
Thăm quan trường trực tuyến
Tham gia với chúng tôi cùng tham quan trực tuyến 
từ chính ngôi nhà của bạn để tìm hiểu về những 
lợi điểm khi học tại Đại học Trent

XEM TRƯỚC KÌ MÙA THU: THỨ 
BẢY, NGÀY 2 THÁNG 10, 2021
Truy cập trentu.ca/openhouse để cập nhật các 
sự kiện tham quan cơ sở Peterborough & Durham 
GTA cả trực tuyến và trực tiếp

Tham gia chương trình tham quan
Tham qua trường tại Peterborough và Durham 
GTA hàng ngày, sáu ngày một tuần! trentu.ca/
tours

Tìm hiểu về Trent từ khắp nơi trên thế giới
Thăm quan trực tuyến cũng là cách tốt để tìm 
hiểu về Trent. Đặt lịch ngay hôm nay! Kiểm tra lịch 
thăm quan trực tuyến với chúng tôi tại trentu.ca/
virtualtour và khám phá bản đồ tương tác của 
chúng tôi tại trentu.ca/map

CHUỖI LIVE STREAM LỢI 
ĐIỂM ĐẠI HỌC TRENT

Chúng tôi muốn giải đáp tất cả thắc mắc 
của bạn tại thời gian và địa điểm thuận 
tiện cho bạn nhất. Tham gia cùng Trent 
Advantage live streams trong năm, để giải 
đáp tất cả thắc mắc của bạn về chương 
trình học, học bổng và nhiều hơn thế nữa. 
Đăng kí tham gia live stream và sẵn sàng 
đặt câu hỏi! Xem chuỗi sự kiện hỏi đáp trực 
tuyến tại trentu.ca/livestream

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI
Nhân viên Trent được biết đến với sự thân thiện với tất 
cả sinh viên. Chúng tôi mong muốn kết nối và giải đáp 
thắc mắc của bạn về Đại học Trent, chương trình Tiếng 
Anh và về cuộc sống tại Canada.

705.748.1314
international@trentu.ca
trentu.ca/international
TrentUInternational
TrentUInternational

官方微信号：

Trent International, 1600 West Bank Drive, 
Peterborough, Ontario, Canada  K9L 0G2

 Accessible versions of this document are available upon request at
trentu.ca/accessible




