
Trải nghiệm những điều tốt nhất của chương trình đại 
học và cao đẳng chỉ trong bốn năm. 
Được khởi xướng bởi Đại học Lakehead và trường Cao đẳng Georgian của Canada, bốn chương trình cấp “bằng-chứng chỉ” mới 
của chúng tôi giúp sinh viên kết hợp trình độ học thuật, kỹ năng ứng dụng và tư duy phản biện để đóng góp cho cộng đồng và nơi làm 
việc của mình. Những sinh viên tốt nghiệp đủ năng lực làm việc, sở hữu cả kỹ năng và tư duy sáng tạo, là điều mà các nhà tuyển dụng 
đang tìm kiếm để đáp ứng các nhu cầu mới của nền kinh tế Canada và toàn cầu.

Điểm Trúng tuyển 
Trung bình

Theo Chuẩn Canada

Học bổng đầu 
vào4

Giải thưởng 
Tầm nhìn Quốc tế*

Tổng Giá trị Học bổng 
+ Giải thưởng

Phân chia Học bổng + Giải thưởng
Năm 1 Năm 2-4

90+% $30.000 đô la Canada1 $5.000 đô la Canada $35.000 đô la Canada $12.500 đô la Canada $7.500 đô la Canada1

80,0 - 89,9% $20.000 đô la Canada2 $5.000 đô la Canada $25.000 đô la Canada $10.000 đô la Canada $5.000 đô la Canada2

75,0 - 79,9% $4.000 đô la Canada3 $5.000 đô la Canada $9.000 đô la Canada $9.000 đô la Canada

70,0 - 74,9% $5.000 đô la Canada $5.000 đô la Canada $5.000 đô la Canada

Cơ hội học                                            Học bổng + Giải thưởngĐẶC BIỆT

Đặc biệt, Giải thưởng Tầm nhìn Quốc tế trị giá 5.000 đô la cho tất cả sinh viên trúng tuyển!t

KHU TRƯỜNG SỞ BARRIE 
CỦA LAKEHEAD-GEORGIAN
Hai khu trường sở của Lakehead-Georgian nằm tại 
Thành phố Barrie và Thành phố Orillia, được biết 
đến với những cư dân thân thiện, cuộc sống bốn 
mùa, và khu bờ sông đẹp. Mặc dù thời gian của 
bạn tại khu trường sở có thể khác nhau tùy theo 
chương trình, bạn vẫn sẽ được sử dụng các tiện 
ích tại cả hai khu trường sở. Các khu trường sở có 
hàng loạt tiện ích bao gồm trung tâm thể dục thể 
hình, phòng thí nghiệm đổi mới, thư viện, phòng 
khám sức khỏe công cộng, phòng sinh hoạt cho 
sinh viên, quán ăn tự phục vụ, nhà hát và hội nghị 
truyền hình.

DỊCH VỤ CHO SINH VIÊN
Lakehead-Georgian cung cấp đa dạng nhiều dịch 
vụ với đội ngũ nhân sự hỗ trợ thân thiện đồng hành 
cùng bạn từ giai đoạn định hướng tới khi tốt nghiệp. 
Một số dịch vụ bạn có thể sử dụng với tư cách sinh 
viên bao gồm:

   Trung tâm sinh viên quốc tế Segal     Bạn đồng hành    

   Dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật      Cố vấn viên

   Trung tâm hỗ trợ phát triển nghề nghiệp

   Cố vấn      Phòng khám Sức khỏe

   Trung tâm Toán học / Trung tâm về Kỹ năng Viết 

   Sinh viên Dạy kèm

NHÀ Ở
Nhà ở sinh viên nằm tại cả hai khu trường sở. Nhà ở 
tại khu trường sở có mọi thứ bạn cần để tạo mọi sự 
tiện ích và an toàn. Khu nhà ở có phòng ngủ riêng 
với giường đôi, bếp và phòng tắm chung, cũng như 
internet hoặc WiFi tốc độ cao. Sinh viên năm nhất 
được đảm bảo có chỗ ở tại khu nhà ở.

1 7.500 đô la/năm x 4 năm. Cấp lại mỗi năm nếu sinh viên đạt thành tích học tập trung bình 90%. Nếu thành 
tích học tập đại học của sinh viên nằm trong khoảng 80,0% - 89,9%, sinh viên sẽ được nhận học bổng điều 
chỉnh trị giá 5.000 đô la Canada/năm cho mỗi năm học tiếp theo cho thời gian còn lại của học bổng.  
2 5.000 đô la/năm x 4 năm. Cấp lại mỗi năm nếu sinh viên đạt thành tích học tập trung bình 80%.  
3  Học bổng không cấp lại, chỉ cấp một lần vào Năm 1. 

4  Thời gian tối đa của học bổng là 4 năm học hoặc cho tới khi bằng đầu tiên được trao, tùy trường 
hợp nào xảy ra trước. Sinh viên được nhận học bổng có tình trạng cư trú thay đổi và có thể phải nộp 
phí nội địa, thì giá trị học bổng của sinh viên đó sẽ được đánh giá lại theo hệ thống và quy định học 
bổng đầu vào nội địa tại thời điểm đó.
t Đợt tuyển sinh đầu vào Mùa Thu 2019 có Giải thưởng Tầm nhìn Quốc tế

Học bổng Đầu vào Quốc tế và các Giải thưởng được trao tự động, không cần hồ sơ ứng tuyển, cho các sinh viên không phải công dân Canada hoàn thành chương trình 
trung học được công nhận, hoặc chuyển tiếp từ một trường cao đẳng hoặc đại học quốc tế và nhập học tại Đại học Quốc tế Lakehead. Học bổng dành cho các học sinh 
trung học phổ thông quốc tế hàng đầu ứng tuyển vào Đại học Quốc tế Lakehead cho năm học 2019-2020.



CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA
LAKEHEAD-GEORGIAN  
lakehead georgian.ca   

Bằng Cử nhân Kỹ thuật (Điện) với Chứng chỉ Công nghệ Kỹ 
thuật Điện nâng cao (Cơ hội thực tập ứng dụng)

Chương trình văn bằng+chứng chỉ này cung cấp cho sinh viên nền 

tảng vững chắc trong tất cả các lĩnh vực của kỹ thuật điện – cung 

cấp cho họ kiến thức lý thuyết giá trị, kỹ thuật có tính thực tế và các 

kỹ năng công nghệ mang tính ứng dụng cao. 

• Nội dung của khóa học cụ thể tập trung vào các lĩnh vực sâu 
hơn như vi điện tử kỹ thuật số và tương tự, điện tử công suất, 
hệ thống điện và máy điện. 

• Sinh viên tốt nghiệp sẽ được chuẩn bị tốt cho công việc chuyên 
môn và đa dạng cơ hội nghề nghiệp.

Năm 1-4 Khu trường sở Barrie của Georgian

Bằng Cử nhân Khoa học bốn năm về Khoa học Sự sống Ứng dụng 
(Chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh) với Chứng chỉ Công nghệ Sinh học 
- Sức khỏe 

Chương trình kết hợp bằng+chứng chỉ này tập trung vào nghiên cứu các sinh 

vật sống ở cấp độ phân tử sinh học (hay tế bào). Chương trình này pha trộn 

giữa lý thuyết và thực tiễn từ lĩnh vực nhân chủng học, sinh vật học, hóa học 

và vật lý và việc học từ thực hành thông qua các khóa học trong phòng thí 

nghiệm, ứng dụng kỹ thuật thí nghiệm và sử dụng thiết bị khoa học.  

• Sinh viên chương trình này sẽ được tham gia chương trình đào tạo 
giá trị về thí nghiệm và phân tích dữ liệu, cũng như được bồi dưỡng 
kinh nghiệm làm việc với vai trò là thành viên của một nhóm đa chuyên 
ngành. Sinh viên tốt nghiệp được chuẩn bị tốt cho nghề nghiệp thuộc 

lĩnh vực y sinh.

Năm 1-2 Khu trường sở Barrie của Georgian
Năm 3-4 Khu trường sở Orillia của Lakehead

KỸ THUẬT ĐIỆN

KHOA HỌC ĐỜI SỐNG 
ỨNG DỤNG

Bằng Cử nhân bốn năm về Môi trường Bền vững (Chuyên 

ngành Quản lý Hệ thống Sinh thái) kèm Chứng chỉ Kỹ thuật viên 

Môi trường 

Bằng+chứng chỉ kết hợp lại cung cấp khung lý thuyết và ứng dụng 
bổ trợ cho kỹ năng thực tế và kiến thức khoa học cần thiết để hiểu 
được các hệ thống môi trường phức tạp.

• Chuyên ngành quản lý hệ thống sinh thái tạo cho sinh viên khả 
năng linh hoạt khi chọn các chủ đề nghiên cứu bổ trợ.

• Sinh viên sẽ được tạo cơ hội phát triển các kỹ năng nâng cao 
trong phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường giúp đáp ứng và 
thích ứng với nhu cầu ngày càng tăng của nghề nghiệp thuộc 
lĩnh vực khoa học môi trường.

Năm 1-2 Khu trường sở Barrie của Georgian
Năm 3-4 Khu trường sở Orillia của Lakehead

Chương trình Cử nhân Khoa học bốn năm về Máy tính với 
Chứng chỉ Lập trình viên Máy tính (Cơ hội thực tập ứng dụng)

Chương tình bằng+chứng chỉ trang bị cho sinh viên những kỹ năng 
và kiến thức cần thiết để nắm bắt và làm việc với các hệ thống máy 
tính phức tạp. 

• Ngoài việc được tiếp xúc với một số ngôn ngữ lập trình, sinh 
viên sẽ nghiên cứu các chủ đề như an ninh internet, lập trình trò 
chơi, tin học y tế, trí thông minh nhân tạo, và các chủ đề khác.

• Sinh viên sẽ có cơ hội phát triển các kỹ năng phân tích nâng 
cao, lập trình và phát triển phần mềm, và tham gia chương trình 
đào tạo hợp tác để trau dồi kinh nghiệm ngành hữu ích.

Năm 1-2 Khu trường sở Barrie của Georgian
Năm 3-4 Khu trường sở Orillia của Lakehead

MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

KHOA HỌC MÁY TÍNH
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