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quốc tế

Chương trình học
tầm cỡ quốc tế.

SACE International (SACE
Quốc tế) là Chương trình Tiền
Đại học để chuẩn bị cho học
sinh việc học tập thành công
tại các trường Đại học hàng
đầu thế giới.

SACE Quốc tế là chương trình 2 năm được học
trong hai năm cuối của bậc phổ thông.

Được giảng dạy tại Châu Á từ
năm 1982, SACE Quốc tế được
công nhận như chương trình
Tiền Đại học hàng đầu của Úc.

với 20 tín chỉ tương đương với một
môn học trong vòng 1 năm.

SACE Quốc tế mang lại nền
tảng học tập tốt và phát triển
các năng lực cần thiết để
học sinh có thể trở thành các
sinh viên Đại học thành công,
những nhà khởi nghiệp và
những công dân toàn cầu.
Hàng ngàn học sinh tốt
nghiệp SACE Quốc tế đã tiếp
tục hoàn thành chương trình
Đại học trên thế giới, có nghề
nghiệp và sự nghiệp của mình
trong lĩnh vực thương mại, y
tế, dược phẩm, chế tạo, nghệ
thuật và luật…

Chương trình SACE Quốc tế mang đến cho học
sinh những trải nghiệm học tập tầm cỡ quốc tế.

Học sinh hoàn thành

200 tín chỉ

Các trường có thể cung cấp chương trình SACE
Quốc tế bằng nhiều cách khác nhau để phù hợp với
hoàn cảnh và nguyện vọng của học sinh. Thường
thì các trường sẽ đưa ra chương trình để cho phép
học sinh hoàn thành:

GIAI ĐOẠN 1

5 đến 6 môn học
trong năm thứ nhất
100 đến 120 tín chỉ

+

GIAI ĐOẠN 2

5 môn học trong
năm thứ hai

SACE Quốc tế là chương trình
Phổ thông Trung học chính
thống của Chính phủ Nam Úc.
Chương trình được quản lý với
Uỷ ban Phổ thông Trung Học
SACE Board của Bang Nam Úc.

Có nhiều cơ hội để cho học sinh có thể học tập vào
những năm cuối phổ thông tại nước họ.

Tốt nghiệp chương trình SACE
Quốc tế, học sinh sẽ được
trao chứng chỉ Tốt nghiệp Phổ
thông Trung học (SACE) bởi
Uỷ ban Phổ Thông Trung học
SACE Board bang Nam Úc.

Với học sinh đã có sự công nhận hay miễn
trừ do đang theo học những chương trình
nhất định, họ có thể hoàn thành chương
trình SACE Quốc tế trong vòng 18 tháng,
hay thậm chí 1 năm.

90 đến 100 tín chỉ

Tư duy tốt hơn,
học tập tốt hơn

Lựa chọn các
môn học

Chương trình SACE Quốc tế chuẩn bị cho học
sinh trở thành những người tư duy tốt hơn và học
tập tốt hơn.

Các môn học trong chương trình SACE Quốc tế
chuẩn bị tốt cho các nghề nghiệp khác nhau,
bảo gồm Y học (Ngành Y, Nha khoa, Dược
phẩm), Khoa học (Kỹ sư, Chế tạo, Công nghệ
Thông tin), Kinh doanh (Thương mại), Nghệ
thuật (Kiến trúc, Thiết kế, Nghệ thuật biểu
diễn), và Luật.

Học sinh phát triển các cách thức và nền tảng học
tập mà sẽ giúp họ thành công ở môi trường Đại
học và xa hơn thế.

Phát triển năng lực

Với mỗi năm học, học sinh chọn 5 môn học
tương đương với 1 năm học từ hơn 60 môn học,
bao gồm:

SACE Quốc tế phát triển năng lực học sinh để:

• Tiếng Anh

• Phát triển như một con người và thành viên có
ích cho xã hội.

• Tiếng Anh như Tiếng Nước ngoài

• Hiểu biết, phát triển và biết ứng dụng các kiến
thức và kỹ năng mới.

• Sinh học

• Suy nghĩ một cách phản biện và sáng tạo.
• Nghiên cứu các câu hỏi và vấn đề quan trọng.
• Tìm các giải pháp để giải quyết vấn đề.
• Có tư tưởng khởi nghiệp và suy nghĩ toàn cầu.
• Trở nên linh hoạt và thích ứng với các hoàn cảnh
thay đổi.
• Biết tương tác và hợp tác.
• Chấp nhận các sự khác biệt và hành động có
đạo đức với các am hiểu và nhạy cảm với các
nền văn hoá khác nhau.

• Kế toán
• Kinh doanh và Doanh nghiệp
• Hoá học
• Thiết kế và Công nghệ
• Công nghệ số
• Kinh tế
• Ngoại ngữ (bao gồm Tiếng Trung, Tiếng Mã
lai và Tiếng Việt)
• Luật học
• Phương pháp Toán học
• Lịch sử hiện đại
• Âm nhạc

Các lợi thế của
SACE Quốc tế
• Một chương trình học tập thú vị tập trung vào
kiến thức, suy nghĩ phản biện, học trên nền
tảng tìm tòi kiến thức và giải quyết vấn đề.
• Các kỹ thuật học tập đã được minh chứng phù
hợp với học Đại học.
• Lựa chọn rộng rãi các môn học dẫn tới nhiều
ngành học khác nhau ở Đại học.
• Tổ hợp các đánh giá nội bộ và bài thi.
• Chương trình có thể hoàn thành trong 2 năm,
18 tháng hay thậm chí 1 năm.
• Con đường đến các trường Đại học hàng đầu
thế giới.

• Dinh dưỡng
• Vật lý
• Tâm lý
• Đồ án Nghiên cứu
• Toán chuyên sâu
• Nghệ thuật

Cánh cửa đến các
trường Đại học
hàng đầu.
Chương trình SACE Quốc tế chuẩn bị cho học sinh
nền tảng học thuật tốt và giúp học sinh phát triển
kỹ năng học tập độc lập.
Học sinh tốt nghiệp SACE Quốc tế đã nhập học vào
những ngành học họ chọn ở các trường Đại học hàng
đầu tại Úc, Mỹ, Canada, Anh, Hong Kong, Singpapore,
Malaysia và nhiều nước khác trên thế giới.
Học sinh tốt nghiệp SACE Quốc tế đã nhập học nhiều
trường Đại học hàng đầu thế giới, trong số đó có:
• Trường Đại học Adelaide, Úc
• Trường Đại học Quốc Gia Úc, Úc
• Trường Đại học Cornell, Mỹ
• Đại học Flinders, Úc
• Đại học Kinh tế và Chính trị London, Anh
• Đại học Melbourne, Úc
• Đại học Quốc gia Singapore, Singapore
• Đại học Cambridge, Anh
• Đại học Hồng Kông, Hồng Kông
• Đại học Oxford, Anh
• Đại học Nam Úc, Úc

Vào trường Đại học
Trong năm cuối học SACE Quốc tế, học sinh chọn
5 môn học dựa theo kế hoạch học tập ở trường Đại
học họ nhắm tới.
Điểm cuối cùng của các môn học này là nền tảng
để tính điểm Xếp hạng vào Đại học của Úc (ATAR)
– là xếp hạng được sử dụng bởi các trường Đại học
trên toàn thế giới để giúp học sinh chọn các khoá
học Đại học.
Điểm cuối cùng của học sinh được bảo đảm chất
lượng bởi Uỷ ban SACE Board. Kết quả cuối cùng
của mỗi môn học được tính từ các điểm đánh giá và
kiểm tra của trường (70%) và bài thi ngoài (30%).
Điều này cho phép học sinh phát triển và tích luỹ
kiến thức và kỹ năng cho cả một năm học và dồn
điểm cho kết quả học tập cuối cùng của học sinh.

Thông tin
thêm
Thông tin thêm về Chương trình
SACE Quốc tế và các trường đang
giảng dạy SACE Quốc tế có thể tìm
thấy tại trang web:
www.sace.sa.edu.au/international

