
Đại học Newcastle – Úc 

Trường Đại học Newcastle là một cơ sở 

giáo dục – đào tạo đại học và sau đại học 

công lập. Trường Đại học Newcastle hoạt 

động theo Đạo luật Trường Đại học 

Newcastle năm 1964 và được tu chính năm 

1989, được công nhận bởi Chính quyền 

Bang New South Wales, Úc. Trường Đại 

học Newcastle có 3 Campus. Campus chính 

đặt tại Callaghan rộng 125 ha – khoảng 12 

km từ trung tâm Thành phố, cách Thủ đô 

Sydney 2 giờ đi tàu về hướng Bắc; Campus 

Ourimbah rộng 100 ha nằm ở trung tâm 

thành phố Central Coast, giữa Sydney và Newcastle; và một Campus tại Thị trấn Cảng 

Macquarie, thuộc TP. Sydney. Ngoài ra, Trường còn có Campus tại Singapore.  

Được thành lập trong thập niên 50 trên cơ sở Trường cao đẳng Kỹ thuật tại Tighes Hill thuộc 

quyền quản lý của Trường Đại học Công nghệ New South Wales (nay là Đại học New South 

Wales). Trường Đại học Newcastle là một trường đại học nổi tiếng ở Úc và trên thế giới, đây 

thật sự là một môi trường quốc tế cho học tập và nghiên cứu. Triết lý đào tạo của Trường Đại 

học Newcastle luôn hướng đến thực tiễn và linh động, tập trung vào năng lực làm việc của sinh 

viên đối với nghề nghiệp tương lai của họ. Chính vì thế sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp 

được chào mời bỡi nhiều công ty, tập đoàn đa quốc gia với mức lương cao. Hiện nay, Trường 

Đại học Newcastle là một trong 10 đại học công lập hàng đầu của Australia thu hút đông đảo 

sinh viên quốc tế đến học tập và nghiên cứu. Trường có trên 3,500 sinh viên quốc tế đến từ 80 

quốc gia trên tổng số 30,000 sinh viên đang theo học 85 chương trình đào tạo đại học và sau đại 

học thuộc 5 khoa của Trường. Đã có nhiều du học sinh Việt Nam đã và đang học tập và nghiên 

cứu tại Trường. Kết quả kiểm định chất lượng đào tạo của Cơ quan đảm bảo chất lượng các 

trường đại học Liên bang Úc đánh giá Trường Đại học Newcastle là cơ sở giáo dục quản lý xuất 

sắc. Ngoài ra, trường còn được xếp hạng là trung tâm nghiên cứu lớn nhất của Australia. 

Chương trình học tập đa dạng: từ chương trình tiếng Anh, dự bị đại học, đại học, thạc sĩ, đến 

tiến sỹ. Trường có thế mạnh về giảng dạy: Kinh tế, luật, sư phạm, công nghệ thông tin, các 

ngành kỹ thuật như xây dựng kiến trúc, điện tử, môi trường, công nghệ sinh học.  
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