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Nghiên cứu La Mã & Hy Lạp cổ đại   
 Chuyên ngành:  
 › Hy Lạp & La�nh  
Nhân học D&P  

Khảo cổ học   
 Chuyên ngành:  
 › Khảo cổ học môi trường NEW
 › Khảo cổ học vùng Địa Trung Hải 

Khoa học Xã hội, Bằng Danh dự D&P 

Cử nhân Khoa học Xã hội & Khoa học Tự nhiên   

Hóa sinh & Sinh học Phân tử    
 Chuyên ngành:  
 › Khoa học sức khỏe  
Sinh học    
 Chuyên ngành:  
 › Sinh học bảo tồn 
 › Khoa học sức khỏe  
Khoa học y sinh  

Quản trị kinh doanh D&P  
 Chuyên ngành:  
 › Kế toán  D&P
 › Kinh tế học 
 › Khởi nghiệp  D&P
 › Đạo đức & Tính bền vững
 › Tài chính
 › Quản trị nhân sự  D&P
 › Hệ thống Thông �n và    
  Thương mại Điện tử D&P
 › Tiếp thị & Văn hóa �êu dùng  D&P
 › Niigaaniiwin – Nghệ thuật lãnh đạo
Cử nhân Khoa học Xã hội ngành Kinh doanh D&P 

Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Kinh doanh D&P 

Canada học  

Kỹ thuật hóa học:   
Bằng kép Trent/Swansea NEW  

Vật lý hóa học    

Hóa học   

Nghiên cứu trẻ em & Thanh thiếu niên D 

Văn bằng về Phương Bắc học  (Online)

Truyền Thông D  
 Chuyên ngành:  
 › Truyền thông Thương mại
 › Quan hệ Truyền Thông
Khoa học Máy �nh D&P  

 Chuyên ngành:  
 › Phân �ch dữ liệu D&P
     › Kĩ sư Phần mềm D&P
     › Tin học Lý thuyết D&P

Khoa học máy �nh (Co-op) D&P

Khoa học Máy �nh & Hệ thống Máy �nh Vật Lý
Công nghệ Thông �n D&P  

Sinh học Bảo tồn
Sinh học Bảo tồn (Co-op)  

Tâm lý tội phạm * NEW D&P 

Nghiên cứu văn hóa   
 Chuyên ngành:  
 › Văn hóa & Học thuyết 
 › Điện ảnh & Đa phương �ện 
 › Nghệ thuật �ch hợp 
 › Văn học & Trần thuật cốt truyện  
Phục hồi sinh thái 
(Chương trình song ngành giữa Trent- Fleming) 

Kinh tế học Giáo dục   

Giáo dục   
 Chuyên ngành:  
 › Cử nhân Giáo dục 
 › Cử nhân Giáo dục ngành Bản địa học
 › Sư phạm D&P   

Văn học Anh D&P  
 Chuyên ngành:  
 › Lịch sử văn chương NEW

Trent-ESL: Tiếng Anh cho Trường Đại học 

Hóa học môi trường  

Khoa học địa chất môi trường  

Khoa học / Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường
 Chuyên ngành:  
 ›  Chính sách & Khoa học Biến đổi Khí hậu NEW

Khoa học/Nghiên cứu Môi trường (B.E.S.S.)  
Phân �ch tài chính NEW 

Sinh học pháp y   

Hóa học pháp y    

Khoa học pháp y   
 Chuyên ngành:  
 › Pháp luật & Cảnh sát  
Cử nhân Khoa học Xã hội ngành Pháp y   

Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Pháp y   

Pháp học  
 Chuyên ngành:  
 › Nghiên cứu về Québec và Người  
Nghiên cứu về Giới & Nữ giới D&P 

Địa lý  

Lịch sử D&P 

Chứng chỉ Sau đại học  
ngành Quản trị nhân sự D&P  

Chương trình Tú tài ngành Bản địa học   

Khoa học/Nghiên cứu môi trường bản địa  

Bản địa học   

Hệ thống thông �n   

Nghiên cứu Phát triển quốc tế   
 Chuyên ngành:  
 › Châu Phi học 
 › Châu Mỹ La�n học  
Kinh tế chính trị quốc tế  

Báo chí & Viết sáng tạo D NEW 

Cơ thể động lực học NEW 

Cử nhân Khoa học Xã hội ngành Luật:  
Văn bằng Kép của Trent/Swansea D&P 

Luật & Kinh doanh: Song Bằng Trent/Swansea D&P 

Vận tải & Quản lý Chuỗi cung ứng * NEW D

Tiếp thị & Khởi nghiệp  
Chứng chỉ sau Đại học D&P   

Toán học   
 Chuyên ngành:  
 › Toán tài chính
 › Thống kê  
Toán kinh tế  

Vật lý toán học    

Nghiên cứu Truyền thông D&P 

Chương trình Chuyên môn Y khoa 

Điều dưỡng    

Chương trình Trực tuyến D&P 

Triết học D&P  
 Chuyên ngành:  
 › Đạo đức NEW

Vật lý học    

Cảnh sát & Phúc lợi cộng đồng D NEW  

Chính trị học   
 Chuyên ngành:  
 › Chính sách công  
Lộ trình Dự bị ngành Luật    

Lộ trình Dự bị Y khoa  
 › Trường Y 
 › Trường Thú y 
Tâm lý học D&P  

 Chuyên ngành:  
 › Phát triển tâm lý D&P

Cử nhân Khoa học Tự nhiên, Bằng Danh dự  D&P 

Công tác xã hội D&P  

Xã hội học D&P 
 Chuyên ngành:  
 › Tội phạm học và Nghiên cứu Pháp lý-Xã hội    
 › Nghiên cứu Sức khỏe 
 › Nghiên cứu Bình đẳng và Công bằng Xã hội NEW

NEW

Hệ thống thực phẩm & Nông nghiệp bền vững  
Khoa học về Nước   

Chương trình liên kết  

Các Chương trình song ngành phổ biến  
bao gồm nhưng không giới hạn:  

CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC

Chương trình một năm 

 › Hệ thống máy �nh & Kinh doanh  
 › Văn học Anh & Nghiên cứu Truyền thông  
 ›  Nghiên cứu Tài nguyên &  

Môi trường & Kinh doanh  

› Quản lý Nhân sự
Tiếp thị & Khởi nghiệp

› Kinh doanh Tiếp thị

 › Lịchsử&Tâmlýhọc 
 › Hệ thống thông �n & Pháp y

D  

D&P  Chữ D&P cho biết các chương trình có tại cả Durham GTA 
và Peterborough.  

 Tất cả các chương trình khác đều chỉ có 
tại Peterborough.  

*đang chờ duyệt   

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC THUẬT 

YÊU CẦU ĐẦU VÀO: 

Thông �n chi �ết về chương trình tại: 
trentu.ca/futurestudents/international/
programs

Yêu cầu đầu vào 

Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông 

KHAI GIẢNG HẠN NỘP HỒ SƠ   

*

**

 

 

**

  

 

Mùa thu (Tháng chín) Ngày 1 tháng 6 
Mùa đông (Tháng một) Ngày 1 tháng 11 
Mùa Xuân (Tháng 4 với ESL) Ngày 1 tháng 2 
Mùa Hè (Tháng 5) Ngày 1 tháng 3 
Mùa Hè (Tháng 6 với ESL) Ngày 1 tháng 5 

• 

•  

•  

*
 

**
 

 trentu.ca/futurestudents/
international/programs

NỘP ĐƠN NGAY 
Nộp hồ sơ tại:  trentu.ca/intl/apply

internationaladmissions@trentu.ca

HỌC PHÍ 

 

Học phí $22,454

Phụ phí  $2,653

Phí Phòng & Ăn  $9,000-$14,100

Sách & Dụng cụ học tập  $1,000

Chi phí cá nhân  $1,500-$2,000

Tổng  $36,607-$42,207

HỌC BỔNG 

CHỖ Ở NĂM NHẤT

Học bổng đầu vào xét tự động 
$1,000-$3,000 (không yêu cầu nộp hồ sơ học bổng)

Học bổng Công dân toàn cầu 
$2,000-$25,000 cho một năm học 

Truy cập trentu.ca/intl/scholarships
để biết thêm thông �n chi �ết 

ĐẢM BẢO GIỮ CHỖ: Hoàn thành mẫu đơn theo yêu cầu trước 
hạn và chúng tôi sẽ giữ phòng cho bạn.
trentu.ca/housing

›

Chữ D cho biết các chương trình chỉ có tại Durham 
GTA.  

SINH VIÊN TRENT TÌM 
ĐƯỢC VIỆC LÀM 
TRONG VÒNG 2 NĂM 
SAU KHI TỐT NGHIỆP 

Sinh viên Quốc tế đủ điều kiện đầu vào được 
khuyến khích nộp đơn tại Trent. Khi nộp 
đơn, bạn hãy chọn cơ sở học( Peterborough 
hoặc Durham) và chọn chuyên ngành mong 
muốn 

Từng chi phí có thể thay đổi tuỳ theo 
chương trình học và hình thức phòng ở mà 
sinh viên chọn 

Học phí cho một năm học với sinh viên 
quốc tế (2020/2021) 
Học phí dựa trên đô Canada cho năm học ( 
Tháng 9-  tháng 4) 

Học bổng Công dân toàn cầu trao tặng cho 
đóng góp của bạn cho nhà trường, cho đất 
nước và thế giới. Học bổng danh giá này 
được cấp hàng năm dành cho những sinh 
viên xuất sắc trong thành �ch học tập, có 
�ềm năng lãnh đạo và có đóng góp �ch cực 
cho cộng đồng. Các học bổng khác tại Trent 
bao gồm: 

Học bạ lớp 10, 11, 12 ( gửi trực �ếp từ 
trường cấp 3) 

Vui lòng tham khảo thông �n chi �ết về 
yêu cầu đầu vào đối với học sinh từ 
Việt nam trên website của chúng tôi 

Với các chương trình giới hạn số lượng 
sinh viên thì hạn nộp sớm hơn, có thể nộp 
đơn từ tháng 1( cho học sinh nộp trực �ếp 
qua Trent hoặc qua OUAC 105 cho cho kì 
nhập học ngày 17 tháng 9) 

không phải tất cả chương trình sẽ mở vào 
kì mùa hè và mùa đông 

Vui lòng liên hệ chúng tôi nếu bạn 
có thắc mắc về quá trình xét tuyển:



TIẾNG ANH 3-1 

• Đọc 
• Viết 
• Ngữ pháp 
• Từ vựng 
•  Nghe 
•  Nói 
•  Phát âm 

FOUNDATIONS I&II 

• Giao �ếp Học thuật 
 Phân �ch Học thuật 
• Hội thảo chuyên đề Ngữ pháp 
• Chuyển �ếp Bậc Đại học 

•

 

 
HỌC VĂN BẰNG

TIẾNG 
ANH 

1-3
FOUNDATIONS 

I & II
HỌC VĂN

BẰNG

CORE
ENGLISH 1

CORE
ENGLISH 2

CORE
ENGLISH 3

FOUNDATIONS
FOR UNIVERSITY I

FOUNDATIONS
FOR UNIVERSITY II

DEGREE

HỌC KÌ 5 4 3 2 1 0

TUẦN 45-60 Tuần 42-48 Tuần 30-36 Tuần 18-24 Tuần 9-12 Tuần 0  Tuần

KIỂM TRA
ĐẦU VÀO

KIỂM TRA
ĐẦU VÀO

KIỂM TRA
ĐẦU VÀO

KIỂM TRA
ĐẦU VÀO

KIỂM TRA
ĐẦU VÀO

15-25 27.5-35 37.5-45 47.5-52.5 55+ n.a.

IELTS 5.0 5.5 6.0 6.5

TOEFL
iBT

60 70 80 86+

Chương trình Tiếng Anh học thuật dự bị cho chương trình 
đại học và sau đại học, được dạy trực �ếp, hoặc qua lớp 
học trực tuyến, qua lớp trực �ếp kết hợp trực tuyến. 

Sinh viên Quốc tế chọn chương trình học Tiếng Anh tại 
Đại học Trent bởi danh �ếng và tỉ lệ thành công của sinh 
viên khi chuyển qua học chương trình chính 

Được phân cách bởi dòng sông, và được nối 
liền bởi cây cầu Trent Symons là nơi hội tụ của 
vẻ đẹp, sự huyền bí và triển vọng. Khuôn viên 
đẹp như tranh với nền thiên nhiên tuyệt đẹp 
là nơi nuôi dưỡng cho những ý tưởng sáng tạo 
trong tương lai. 

Các chứng chỉ khác như CAEL, Duolingo, c1, Pearson được chấp nhận nhưng học sinh phải 
làm bài thi xếp lớp để được xếp vào trình độ phù hợp 

TRENT ESL: 
TIẾNG ANH CHO BẬC ĐẠI HỌC  

TRẢI NGHIỆM ĐÁNG NHỚ
KHUÔN VIÊN BÊN BỜ 
SÔNG OTONABEE 

Đây là nơi dành cho sinh viên Quốc 
tế- Văn phòng Sinh viên Quốc tế sẽ 
như gia đình thứ hai của bạn. Tư 
vấn nhập cảnh, chăm sóc sức khoẻ, 
câu lạc bộ sinh viên- chúng tôi luôn 
ở bên bạn 

HỖ TRỢ SINH 
VIÊN QUỐC TẾ

Tại Cơ sở Đại học Trent tại 
Durham, khu Toronto mở rộng, 
cơ hội học tập với trong qui mô 
cá nhân hoá 

HỌC XÁ TOẠ LẠC 
TẠI KHU ĐÔ THỊ 
THỊNH VƯỢNGAt Trent University Durham 

Greater Toronto Area, your 
education unfolds on a 
personal scale.

OUR CAMPUS
IN A DYNAMIC
URBAN SETTING

Không chỉ là phòng ngủ với bốn 
bức tường, Kí túc xá là một cộng 
đồng thật sự, và là nơi  mang 
bản sắc cá nhân riêng. Những 
trải nghiệm và kí ức trong thời 
gian bạn ở trong kí túc xá sẽ 
theo bạn suốt cuộc đời 

KÊT NỐI

1,000
SINH VIÊN QUỐC TẾ
TỪ 79 QUỐC GIA

Không bắt buộc chứng minh trình độ �ếng Anh để nhập học TrentESL
CORE English nâng cao trình độ từ mới bắt đầu lên trung cấp chỉ trong 
3 kỳ trở xuống
Dự bị Đại học kết hợp ESL với các khóa học cấp bằng
Nhập học có điều kiện—ESL + Khoá chính chỉ trong 1 thư mời
Đẩy nhanh �ến trình học tập nhờ chuyển thẳng lên CORE 3 hoặc cấp
Dự bị bằng cách chứng minh trình độ �ếng Anh (không bắt buộc)
Hoạt động trải nghiệm để thực hành �ếng Anh trong các �nh huống
thực tế
Tận hưởng cuộc sống sinh viên năng động với quyền sử dụng mọi cơ
sở vật chất của trường
Với tư cách là một thành viên của Languages Canada, chúng tôi là một 
trong những chương trình tốt nhất ở Canada

Tập trung vào học ngôn ngữ và 
kĩ năng được xây dựng qua: 

Tập trung vào Tiếng Anh học 
thuật và chuẩn bị cho bậc đại 
học 

Và đi thẳng vào chương 
trình đại học 

Nhận �n chỉ khi đang học 
ESL( áp dụng mức học phí 
cao hơn) 

Ngay khi hoàn thành 
chương trình ESL, bạn 
được chuyển qua học 
chương trình đại học 

Hơn 100 chương trình ở 
trang 6 

KẾT HỢP ESL VỚI CÁC MÔN 
CHÍNH KHOÁ 



ONTARIO

CANADA

USA

Ottawa

Toronto

PETERBOROUGH
OSHAWA

 

VỊ TRÍ 

USA

LAKE ONTARIO

ONTARIO, CANADA
GEORGIAN 

BAY

PETERBOROUGH

OSHAWA

Niagara Falls

Ottawa
Montreal

GTA
To 

New York 
City and 

Washington D.C.

Toronto

KẾT NỐI VỚI TRENT 

+1 705.748.1314 | +84 934.062.886

international@trentu.ca | helenanguyen@trentu.ca 

trentu.ca/futurestudents/international/region/vn

TrentUInternational

trentuinternational

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

CHƯƠNG TRÌNH LIVE STREAM ƯU ĐIỂM TỪ TRENT
Chúng tôi mong muốn được giải đáp thắc mắc của bạn vào thời gian và địa điểm 
thuận �ện cho bạn. Tham gia Chương trình phát sóng trực �ếp Ưu điểm từ Trent 
trong suốt năm, bao gồm các thông �n về chương trình học thuật, học bổng, và 
nhiều thông �n hữu ích khác. Đăng kí tham gia chương trình tư vấn trực tuyến và 
hãy sẵn sàng đặt câu hỏi! Xem lịch chuỗi tư vấn trực tuyến của chúng tôi trong 
năm 2020/21 tại
trentu.ca/livestream 

Một trong những điều mình thích nhất 
về Đaị học Trent đó là cộng đồng sinh 
viên đa dạng . Các bạn sinh viên đến từ 
nhiều nền văn hoá và đất nước khác 
nhau là một nét rất đặc trưng tại Trent 
mà bạn không thể �m thấy ở bất cứ 
nơi đâu. Mình đã gặp bạn bè của mình 
từ rất nhiều nơi trên thế giới, �m hiểu 
về văn hoá, truyền thống nước bạn 
thông qua các nhóm , và mình cũng 
được biết thêm nhiều điều mới mẻ.

Hằng Nguyễn, sinh viên quốc tế từ Việt 
nam ngành Hoá

Mình là Nhật Minh, sinh viên năm n-
hất tại Trent University. Lí do chín-
h mìn chọn ngôi trường này là chất lượ
ng giáo dục bậc đại học thường xuyên 
được đánh giá đứng đầu bang Ontar-
io. Bên cạnh đó, mình thực sự cảm 
thấy yêu campus tuyệt đẹp bên dòng 
sông thơ mộng với những toà nhà 
được thiết kế rất nghệ thuật, phong 
cách bao quanh bởi ngập tràn hoa và 
cây xanh. 

Vũ Đặng Nhật Minh, B.A specialized in 
Informa�on Systems and E-Com-
merce.  

Đội ngũ nhân viên và giảng viên tại Trent luôn sẵn sàng hỗ trợ 
sinh viên. Chúng tôi mong muốn được kết nối và giải đáp thắc 
mắc từ bạn về Đại học Trent, về chương trình Tiếng Anh học 
thuật và về cuộc sống của du học sinh tại Canada 


