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NEW ZEALAND
New Zealand là một quốc gia hiện đại, công nghệ tiên tiến, cạnh tranh toàn 
cầu, cung cấp nền giáo dục đại học được quốc tế công nhận trong một môi 
trường văn hóa và tự nhiên độc đáo.

Đặc điểm nền giáo dục New Zealand đang ngày càng trở nên quốc tế hơn, 
được thúc đẩy bởi các xu thế, bao gồm cuộc cách mạng công nghệ thông tin 
và truyền thông, thị trường việc làm vượt khỏi ranh giới quốc gia, và số lượng 
sinh viên, giáo viên và nhà nghiên cứu dịch chuyển cơ động trên toàn cầu.

New Zealand có mức sống cao và luôn được xếp hạng cao về chỉ số chất 
lượng cuộc sống quốc tế. Xã hội New Zealand đa dạng, hiện đại và đa văn 
hóa, và tính trung thực, thân thiện và cởi mở của người New Zealand, hay còn 
gọi là “người Kiwi”, nổi tiếng khắp thế giới.

ĐẠI HỌC MASSEY
Đại học Massey có truyền thống lâu đời và đáng tự hào về các thành tích xuất 
sắc trong học tập và nghiên cứu và đã đóng vai trò quyết định trong sự phát 
triển của New Zealand. Với tư cách là đại học quốc gia thực sự duy nhất của 
New Zealand, chúng tôi hỗ trợ và thúc đẩy những thay đổi tích cực, tận dụng 
tối đa sự sáng tạo và đổi mới của quốc gia chúng tôi, đến với mọi nơi trên 
thế giới.

Đại học Massey được xếp hạng hơn năm sao trong tất cả các lĩnh vực, bao 
gồm giảng dạy, theo bảng xếp hạng QS World University Rankings. Thứ hạng 
này xác nhận vai trò quan trọng của một trường đại học trong việc nuôi dưỡng 
những đầu óc tốt nhất cho tương lai và truyền cảm hứng cho các học giả 
nghiên cứu tiềm năng của thế hệ kế tiếp.

Chúng tôi có các giáo viên đạt nhiều giải thưởng, các giảng viên với nhiều mối 
quan hệ tốt và các nhà nghiên cứu nổi tiếng thế giới để giúp bạn thành công. 
Bằng cấp của chúng tôi được quốc tế công nhận, bao gồm kiểm định - công 
nhận trong một loạt các ngành nghề chuyên môn.

Sinh viên Đại học Massey thích thú cách thức học tập được cá nhân hóa, 
nơi mà mọi người được công nhận và trân trọng vì đặc tính cá nhân của họ, 
trong môi trường học tập ứng dụng, nơi mà lý thuyết và thực hành liên quan 
mật thiết với nhau. Bằng Cử nhân của Đại học Massey được công nhận để 
ghi danh vào các chương trình sau đại học tại các trường đại học trên khắp 
thế giới.

Sinh viên tốt nghiệp từ Massey là những người có kiến thức, sáng tạo, tầm 
nhìn, đổi mới và được thừa nhận vì bản chất thực tế của họ. Bạn có thể tự tin 
việc học của bạn sẽ đạt tiêu chuẩn quốc tế mới nhất và bằng cấp của bạn sẽ 
được chào đón ở bất cứ nơi nào trong hành trình của bạn sau khi tốt nghiệp. 
Chúng tôi sẽ giúp bạn có được những kỹ năng và sự tự tin cần thiết để có chỗ 
đứng trên thế giới và tạo nên sự khác biệt.

MỖI NĂM MASSEY 
CHÀO ĐÓN 5000 
SINH VIÊN QUỐC  
TẾ ĐẾN TỪ HƠN  
100 QUỐC GIA.



CÁC CƠ SỞ
CƠ SỞ AUCKLAND
• Một khuôn viên đẹp với các thiết bị dạy và học hiện đại
• Một nền văn hóa thúc đẩy sự đổi mới thông qua việc liên kết chặt 

chẽ với các doanh nghiệp, bao gồm một vườn ươm doanh nghiệp 
trong trường

• Các chương trình học thuật chất lượng cao được giảng dạy bởi các nhà 
nghiên cứu và giáo viên đẳng cấp thế giới, bao gồm bốn Giáo sư Xuất 
sắc về khoa học và nhân văn và khoa học xã hội, và một Giáo sư nằm 
trong top 10 nhà nghiên cứu về marketing hàng đầu thế giới

• Có ký túc xá sinh viên được đánh giá 5 sao trong trường

massey.ac.nz/auckland

CƠ SỞ PALMERSTON NORTH
• Một khuôn viên quốc tế với đội ngũ nhân viên và sinh viên đến từ hơn 80 

quốc gia
• Các chương trình học tập, giáo viên và nhà nghiên cứu đẳng cấp thế giới
• Các chuyên ngành bao gồm khoa học thú y, nông nghiệp và hàng không
• Cơ sở vật chất phục vụ thể dục thể thao tuyệt vời, một nhà máy thực 

phẩm và các trang trại hiện đại
• Vị trí cửa ngõ để đi du lịch ngoài trời tuyệt vời, có các tuyến giao thông 

kết nối đến các tỉnh thành khác của New Zealand và thế giới
• Xe buýt miễn phí chở sinh viên đến các cửa hàng và quán cà phê thân 

thiện trong thành phố.

massey.ac.nz/manawatu

CƠ SỞ WELLINGTON
• Một nơi thân thiện, sôi động và sáng tạo
• Có Trường dạy Thiết kế lỗi lạc nhất New Zealand
• Các trung tâm nghiên cứu đẳng cấp thế giới về sức khỏe cộng đồng, 

giấc ngủ, sức khỏe của người Māori, nghiên cứu thảm họa và giảng dạy 
đại học xuất sắc.

• Chương trình sau đại học về báo chí lâu đời nhất ở New Zealand.

massey.ac.nz/wellington

CÁC LỰA CHỌN HỌC TẬP
Đại học Massey cung cấp đầy đủ các lựa chọn học tập từ học tiếng Anh, học 
dự bị, học bậc đại học (Cử nhân) và sau đại học (Diploma và Thạc sĩ), cho đến 
trình độ Tiến sĩ và sau tiến sĩ.

TRỰC TUYẾN
Ngoài việc học trong khuôn viên trường, bạn cũng có thể học nhiều chương 
trình của Đại học Massey hoàn toàn trực tuyến từ bất cứ nơi nào trên thế giới.

massey.ac.nz/borderless

TRƯỜNG KINH DOANH MASSEY
Trường kinh doanh của chúng tôi được AACSB (Hiệp hội để nâng cao các 
trường đại học dạy kinh doanh) kiểm định - công nhận. Chúng tôi cung cấp các 
chương trình quan trọng được CIMA, ACCA, SAS và CFA phê chuẩn cấp quốc 
gia và quốc tế, và Phòng Giao dịch của chúng tôi cho phép sinh viên giao dịch 
bằng tiền đô la thật trên sàn giao dịch chứng khoán New Zealand. Tổ chức QS 
xếp hạng chúng tôi: top 150 về Kế toán và Tài chính, và top 250 về Quản lý và 
Nghiên cứu Kinh doanh, và Kinh tế học và Kinh tế lượng. Bảng xếp hạng các đại 
học thế giới của Thượng Hải xếp hạng chúng tôi: hạng nhất về các chương trình 
quản trị kinh doanh và tài chính, và hạng nhì về chương trình truyền thông tại 
New Zealand.

business.massey.ac.nz

TRƯỜNG NGHỆ THUẬT SÁNG TẠO
Trường Nghệ thuật Sáng tạo của chúng tôi đứng hàng đầu ở New Zealand, 
được Tổ chức QS xếp hạng top 100 thế giới về Nghệ thuật và Thiết kế, và Tổ 
chức Red Dot xếp hạng nhì ở Châu Á Thái Bình Dương về ý tưởng thiết kế. 
Trường cũng có sự tương đương đáng kể với NASAD (Hiệp hội quốc gia các 
trường nghệ thuật và thiết kế) tại Hoa Kỳ. Trường giảng dạy bậc đại học các 
chuyên ngành thiết kế, mỹ thuật, nghệ thuật thị giác Māori, sản xuất phương 
tiện truyền thông sáng tạo và âm nhạc thương mại. Các chương trình được kết 
nối linh hoạt với các doanh nghiệp. Trường cũng giảng dạy bậc sau đại học cho 
đến Tiến sĩ, bao gồm chương trình Thạc sĩ mới về Thiết kế (Giải trí) - hợp tác với 
Weta Workshop.

creative.massey.ac.nz

TRƯỜNG SỨC KHỎE
Chúng tôi cung cấp kiến thức chuyên môn đẳng cấp thế giới, tạo ra các giải 
pháp chuyển hóa mới và đào tạo các chuyên gia y tế để giải quyết các thách 
thức sức về khỏe toàn cầu đang nổi lên trong thế kỷ 21. Bốn khoa có hợp tác 
với nhau của chúng tôi cung cấp các chương trình về điều dưỡng, dinh dưỡng 
và khoa học ăn uống của con người, sinh lý học, sức khỏe và chính sách dân 
số, thể dục thể thao, khoa học sức khỏe, công tác xã hội, sức khỏe nghề nghiệp 
và môi trường, nghiên cứu về khuyết tật và phục hồi chức năng. Các trung tâm 
nghiên cứu của chúng tôi chuyên về sức khỏe cộng đồng, nghiện ngập, thực 
phẩm và dinh dưỡng, giấc ngủ, phát triển thanh thiếu niên và trẻ em khỏe mạnh, 
sức khỏe và sự phát triển của người Māori, và lập kế hoạch nhân lực ngành y. 

health.massey.ac.nz

TRƯỜNG KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
Trường chuyên môn nghiên cứu về con người, bao gồm nguồn gốc và đặc điểm 
của các nền văn hóa đa dạng, nền tảng riêng biệt của xã hội New Zealand, tổ 
chức và bản chất của các cộng đồng của chúng ta, và các ảnh hưởng xã hội, 
chính trị và sáng tạo trong việc định hình hành vi và văn hóa của con người trên 
toàn cầu. Các chương trình học tập trung vào con người, niềm tin, ngôn ngữ và 
văn học, quản lý khẩn cấp, an ninh, giáo dục và giảng dạy, cũng như môi trường 
vật lý và xã hội nơi chúng ta sống. 

humsocsci.massey.ac.nz



TRƯỜNG KHOA HỌC
Massey đứng hàng đầu thế giới về ngành nông nghiệp, đứng hạng thứ 30 
trong bảng xếp hạng theo chuyên ngành của Tổ chức Quacquarelli Symonds 
(QS) chuyên xếp hạng các trường đại học trên thế giới. Là đại học duy nhất 
của New Zealand có chuyên ngành bác sĩ thú y. Sinh viên tốt nghiệp được 
đánh giá cao trong các ngành khoa học cơ bản, thông tin, khoa học máy tính 
và toán học, và khoa học tự nhiên và môi trường. Sinh viên tốt nghiệp ngành 
kỹ thuật và công nghệ thực phẩm được biết đến với trải nghiệm học tập thực 
tế và ngành này đang có nhu cầu tuyển dụng cao trên toàn thế giới.

sciences.massey.ac.nz

TRUNG TÂM GIÁO DỤC CHUYÊN 
NGHIỆP VÀ THƯỜNG XUYÊN
HỌC DỰ BỊ
Chúng tôi cung cấp một loạt các khóa học để giúp bạn chuẩn bị cho việc học 
ở bậc đại học và phát triển các kỹ năng học thuật của bạn. Bằng cấp dự bị đại 
học của chúng tôi sẽ giúp bạn đáp ứng các yêu cầu đầu vào về học thuật và 
tiếng Anh để được nhận vào học ở bậc đại học. Các chương trình được giảng 
dạy tại New Zealand, dạy trực tuyến và dạy ở nước ngoài theo sự kết hợp với 
các đối tác của chúng tôi.

Xem thông tin về Chứng chỉ Dự bị (hai học kỳ) và Chứng chỉ Dự bị Đại học 
(một học kỳ).

DEEP (HỌC TIẾNG ANH ĐỂ VÀO THẲNG 
CHUYÊN NGÀNH)
Chương trình DEEP (học tiếng Anh để vào thẳng chuyên ngành) hỗ trợ bạn đáp 
ứng các yêu cầu về tiếng Anh học thuật của bậc đại học và phát triển các kỹ 
năng học tập và nghiên cứu cần thiết cho việc theo học các chương trình bạn 
lựa chọn ở cấp bậc dự bị, đại học hoặc sau đại học.

uniprep.massey.ac.nz 

ANH VĂN CHUYÊN SÂU
Cho dù bạn đang chuẩn bị học đại học, hoặc đang cải thiện vốn tiếng Anh của 
mình cho các mục đích cá nhân hay nghề nghiệp, thì chương trình Anh văn 
Chuyên sâu sẽ phù hợp với bạn. Để biết thêm thông tin hoặc nộp đơn xin học,

english.massey.ac.nz

CÁC KHÓA HỌC NGẮN HẠN VÀ DU LỊCH – 
HỌC TẬP CHO CÁC NHÓM HỌC VIÊN 
QUỐC TẾ
Chúng tôi có thể tùy chỉnh các chương trình du lịch - học tập, các đoàn đại 
biểu, các khóa học hội nhập và các chuyến tham quan - học tập khác để đáp 
ứng các mục tiêu học tập cụ thể của từng nhóm học viên. Mọi chương trình có 
thể được điều chỉnh để phù hợp với bất kỳ chủ đề, sở thích và số lượng người 
tham gia bất kỳ. Cấu trúc chương trình linh hoạt, với thời gian học bất kỳ, và tùy 
chọn học tập trung hoặc học trực tuyến.

Vừa học thêm kiến thức và tạo dựng các mối quan hệ trong chuyên ngành học 
thuật của bạn, vừa được thưởng thức phong cảnh đẹp, các hoạt động và nền 
văn hóa độc nhất mà New Zealand cung cấp. 

shortcourse.ac.nz



VĂN PHÒNG HỖ TRỢ  
SINH VIÊN QUỐC TẾ
Đội ngũ Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế của chúng tôi có mặt để giúp bạn thành công 
trong học tập và trong đời sống cá nhân trong suốt quá trình học. Chúng tôi có 
thể giúp trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn, bao gồm: gia hạn visa, bảo hiểm, 
chỗ ở, đi lại đến trường và thông tin chung về khu học xá. Chúng tôi có mặt để 
hỗ trợ cho phúc lợi của bạn và có thể giúp bạn kết nối với các dịch vụ hỗ trợ 
có liên quan dành cho bạn. Chúng tôi tổ chức chương trình Đăng ký và Chào 
đón Quốc tế để giúp bạn hội nhập và tổ chức nhiều sự kiện và hoạt động trong 
suốt học kỳ.

isso.massey.ac.nz

HỖ TRỢ HỌC TẬP
Trung tâm Giảng dạy và Học tập tồn tại để giúp bạn phát triển các thói quen 
học tập và kỹ năng thi cử tốt. Họ thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo cũng 
như tư vấn cá nhân. 

learning.massey.ac.nz

GIẢI TRÍ
Massey cam kết đảm bảo cuộc sống sinh viên năng động, phong phú và có cơ 
sở vật chất tuyệt vời tại từng khu học xá cũng như các hiệp hội và câu lạc bộ 
để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng sinh viên. Chúng tôi có hơn 100 câu lạc bộ 
do sinh viên vận hành, nơi bạn có thể gặp gỡ, vui chơi và có thêm những người 
bạn mới.

recreation.massey.ac.nz

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Massey Careers có thể giúp bạn khám phá và lập kế hoạch cho sự nghiệp của 
bạn, tìm kiếm các cơ hội việc làm, xây dựng các kỹ năng xin việc làm của bạn. 
Chúng tôi làm việc với các nhà tuyển dụng và nhân viên học thuật để cung cấp 
cho bạn các sự kiện nghề nghiệp, doanh nghiệp thuyết trình, hội thảo về kỹ 
năng và nghề nghiệp, bao gồm viết CV và chuẩn bị phỏng vấn.

massey.ac.nz/careers

DỊCH VỤ SỨC KHỎE
Trường có các Trung tâm Tư vấn và Sức khỏe tại cả ba cơ sở. Trung tâm Tư 
vấn và Sức khỏe được thiết kế để cung cấp cho sinh viên một loạt các dịch vụ 
y tế chuyên nghiệp và bảo mật. Những dịch vụ này có mục đích giúp bạn năng 
động, khỏe mạnh và có khả năng đạt được các mục tiêu tại trường.

massey.ac.nz/health-and-counselling

BỘ QUY TẮC THỰC HÀNH GIÁO DỤC (CHĂM 
SÓC SINH VIÊN QUỐC TẾ) 2016
Bộ Giáo dục đã lập ra một Bộ Quy tắc Thực hành toàn diện về Chăm sóc Sinh 
viên Quốc tế. Đại học Massey bị ràng buộc bởi Bộ Quy tắc này. Các bản sao 
của Bộ Quy tắc có trên trang web của NZQA.

nzqa.govt.nz

NHẬP CƯ
Thông tin chi tiết đầy đủ về các yêu cầu nhập cư, tư vấn về quyền đi làm ở 
New Zealand trong khi du học và các yêu cầu báo cáo có trên trang web của 
Bộ Di trú New Zealand.

immigration.govt.nz

HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI NEW ZEALAND
Bộ Di trú New Zealand cung cấp các tùy chọn cho sinh viên đi làm trong khi 
du học. Bạn có thể nộp đơn xin thị thực làm việc tại New Zealand với thời hạn 
lên đến 3 năm sau khi hoàn thành việc học nếu bạn có một bằng cấp theo như 
quy định.

nzstudywork.immigration.govt.nz

QUYỀN LỢI Y TẾ
Hầu hết sinh viên quốc tế không được quyền thụ hưởng các dịch vụ y tế được 
chính phủ tài trợ trong khi du học tại New Zealand. Nếu bạn cần điều trị y tế 
trong khi du học, bạn có thể phải chịu toàn bộ chi phí cho việc điều trị đó. 
Thông tin chi tiết đầy đủ về quyền thụ hưởng các dịch vụ y tế được chính phủ 
tài trợ có trên trang web của Bộ Y tế.

moh.govt.nz

BẢO HIỂM Y TẾ VÀ DU LỊCH
Sinh viên quốc tế (bao gồm nhóm sinh viên) phải có bảo hiểm y tế và du lịch 
phù hợp và còn hiệu lực trong khi du học tại New Zealand. Trường ưa thích 
công ty bảo hiểm Studentsafe.

studentassist.co.nz

BẢO HIỂM TAI NẠN
ACC (Tập đoàn Bồi thường Tai nạn) cung cấp bảo hiểm tai nạn cho tất cả 
công dân, thường trú dân của New Zealand, và các du khách ngắn hạn tại 
New Zealand, nhưng bạn vẫn có thể phải chịu mọi chi phí y tế và chi phí liên 
quan khác.

acc.co.nz

NỘP ĐƠN XIN HỌC
QUÁ TRÌNH NỘP ĐƠN
Để được xem xét nhập học tại Đại học Massey, hãy nộp đơn xin học trực 
tuyến hoặc thông qua một trong những đại lý giáo dục có đăng ký với Đại học 
Massey và cung cấp các tài liệu hỗ trợ cần thiết để chúng tôi đánh giá đơn xin 
học của bạn.

Để biết thêm thông tin về quá trình nộp đơn, hãy truy cập  
massey.ac.nz/international

Các đương đơn thành công sẽ nhận được “Thư Mời Học” kèm thông tin về thủ 
tục đăng ký nhập học và cách thức xin thuê ký túc xá do nhà trường quản lý.



THỜI HẠN NỘP ĐƠN
Học kỳ Một (khai giảng tháng Hai):

Ngưng nhận đơn vào ngày 31 tháng Mười của năm trước đó.

Học kỳ Hai (khai giảng tháng Bảy): Ngưng nhận đơn vào ngày 1 tháng Năm.

Ứng viên xin học bậc Tiến sĩ và học tiếng Anh (ESOL) có thể nộp đơn bất cứ 
lúc nào. Đối với tất cả các chương trình khác, các đơn xin học mà trường nhận 
được sau ngày hết hạn nhận đơn sẽ được xem xét cụ thể từng đơn, và tùy 
thuộc vào năng lực tiếp nhận của trường.

TIÊU CHUẨN TUYỂN SINH
Bạn phải đáp ứng các yêu cầu về học thuật và tiếng Anh của chương trình học 
mà bạn mong muốn. Yêu cầu cụ thể của chương trình dự bị đại học, đại học và 
sau đại học được nêu tại đây

massey.ac.nz/international

Tiến sĩ: Bằng thạc sĩ hoặc cử nhân danh dự chất lượng cao và các kỹ năng 
nghiên cứu đã được chứng minh.

Sau đại học: Bằng đại học phù hợp từ một trường đại học được công nhận.

Graduate diploma (văn bằng 2): Bằng diploma ba năm hoặc bằng đại học phù 
hợp từ một trường đại học được công nhận.

Đại học: Học lực tương đương với năm 13 bậc trung học của New Zealand 
(NCEA cấp độ 3 Đầu vào Đại học). 

Học dự bị: Học lực tương đương với năm 12 bậc trung học của New Zealand. 

Thông tin chi tiết các yêu cầu đầu vào về học thuật theo từng quốc gia có trên 
trang web của chúng tôi massey.ac.nz/countryreq

YÊU CẦU ĐẦU VÀO VỀ TIẾNG ANH
Học sinh đến từ một quốc gia nơi tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ nhất 
(tiếng mẹ đẻ) phải đạt được trình độ tiếng Anh tối thiểu. Một số chương trình 
học yêu cầu trình độ tiếng Anh cao hơn mức tối thiểu trong bảng.

CHUYỂN ĐỔI TÍN CHỈ
Đại học Massey có thể công nhận các tín chỉ bậc đại học của các trường đại 
học khác. Để đăng ký chuyển đổi tín chỉ, bạn nên cung cấp bản tóm tắt môn 
học của môn tương đương mà bạn đã học xong ở trường khác. Các bản tóm 
tắt môn học này nên được nộp cho bộ phận Tuyển sinh Quốc tế đồng thời với 
Đơn xin Nhập học để chúng tôi đánh giá.

CHI PHÍ SINH HOẠT
Chi phí sinh hoạt ở New Zealand thường thấp hơn so với hầu hết các nước 
phát triển khác. Ngoài tiền học phí tại Massey, bạn nên có đủ tiền để trang trải 
chỗ ở và chi phí sinh hoạt hàng ngày, như thực phẩm, điện thoại và điện, đi lại 
hàng ngày, các hoạt động giải trí, bảo hiểm và các nhu cầu cá nhân khác.

Sinh viên quốc tế sẽ cần 15.000 đô la New Zealand mỗi năm hoặc 7.500 đô 
la New Zealand mỗi học kỳ (sáu tháng) để trang trải chi phí sinh hoạt ở New 
Zealand. Các chi phí cá nhân sẽ thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân của 
riêng bạn.

nzstudywork.immigration.govt.nz

Cấp độ  
Chương trình

IELTS TOEFL iBT PTE Học thuật

Chứng chỉ Dự bị về 
Anh văn Học thuật 
(UG DEEP)

5.0 (không có 
kỹ năng nào 
dưới 5.0)

61 tổng cộng 
(tối thiểu 17 
cho kỹ năng 
Đọc và Viết)

36 tổng cộng (tối 
thiểu 36 cho các 
kỹ năng giao tiếp)

Chứng chỉ Dự bị 
về Anh văn Học 
thuật Nâng cao 
(PG DEEP)

5.5 (không có 
kỹ năng nào 
dưới 5.5)

70 tổng cộng 
(tối thiểu 19 
cho kỹ năng 
Đọc và Viết)

42 tổng cộng (tối 
thiểu 42 cho các 
kỹ năng giao tiếp)

Chứng chỉ Học tập 
Dự bị (Dự bị Toàn 
diện)

5.5 (không có 
kỹ năng nào 
dưới 5.0)

70 tổng cộng 
(tối thiểu 17 
cho kỹ năng 
Viết)

42 tổng cộng (tối 
thiểu 36 cho các 
kỹ năng giao tiếp)

Chứng chỉ Dự bị Đại 
học (CUP) (Dự bị 
Cấp tốc)

6.0 (không có 
kỹ năng nào 
dưới 5.0)

80 tổng cộng 
(tối thiểu 17 
cho kỹ năng 
Viết)

50 tổng cộng (tối 
thiểu 36 cho các 
kỹ năng giao tiếp)

Bậc Đại học 6.0 (không có 
kỹ năng nào 
dưới 5.5)

80 tổng cộng 
(tối thiểu 19 
cho kỹ năng 
Viết)

50 tổng cộng (tối 
thiểu 42 cho các 
kỹ năng giao tiếp)

Bậc sau đại học 6.5 (không có 
kỹ năng nào 
dưới 6.0)

90 tổng cộng 
(tối thiểu 20 
cho kỹ năng 
Viết)

58 tổng cộng (tối 
thiểu 50 cho các 
kỹ năng giao tiếp)

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại  +64 6 350 5701

Email  international@massey.ac.nz
Web  massey.ac.nz/international

GIA NHẬP VỚI CHÚNG TÔI  
TRÊN MẠNG XÃ HỘI

facebook.com/masseyinternational

twitter.com/masseyintoffice

youtube.com/masseyuniversity

instagram: @masseyinternational

weibo.com/masseyuni

MasseyUniversityNZ


