
 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BIRMINGHAM 
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Được thành lập năm 1900, Đại học Birmingham là một trong những trường đại học 

danh tiếng hàng đầu của Anh Quốc, với thứ hạng rất cao về các hoạt động và thành tựu 

nghiên cứu khoa học. 

Birmingham là thành phố lớn thứ hai sau Luân Đôn và là một trung tâm văn hóa rực rỡ 

của Anh Quốc. Trải qua nhiều đợt chuyển mình, trung tâm Birmingham giờ đây trở thành 

một trong những nơi mua sắm sầm uất với nhịp sống sôi động về đêm. Đại học Birmingham 

có khu học xá tại Edgbaston và Selly Oak được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại để đảm bảo 

sinh viên được học tập và nghiên cứu trong môi trường tốt nhất. Tháng 8 năm 2011, 

Birmingham công bố kế hoạch đầu tư 175 triệu bảng để xây dựng khuôn viên Edgbaston 

bao gồm 1 trung tâm thể thao với hồ bơi có kích thước theo chuẩn của kỳ thi Olympic và 

một thư viện mới cùng với Tòa nhà âm nhạc Bramall đang được triển khai xây dựng. 

Hàng năm, có hàng ngàn sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đến trường Birmingham để 

nghiên cứu và học tập. Hiện nay, số sinh viên đang theo học tại trường Birmingham lên tới 

hơn 24.000 trong đó sinh viên quốc tế là 4.500, đến từ 150 quốc gia khác nhau trên thế giới, 

tạo thành cộng đồng sinh viên quốc tế lớn thứ tư và cộng đồng sinh viên quốc tế bậc sau 

đại học lớn nhất Vương quốc Anh. 

Được xếp hạng thứ 5 ở Anh Quốc về chất lượng nghiên cứu theo đánh giá gần nhất của 

chính phủ Anh, trong đó có sáu lĩnh vực nghiên cứu của Birmingham đạt tiêu chuẩn 6 sao, 

thứ hạng chỉ dành cho những nghiên cứu có tầm quan trọng đặc biệt ở cấp quốc tế. Đại học 

Birmingham là thành viên sáng lập Universitas 21 – mạng lưới quốc tế danh tiếng với 23 

trường đại học dẫn đầu trong lĩnh vực nghiên cứu tại 15 quốc gia trên thế giới. 

Trường được xếp hạng cao theo đánh giá của các tạp chí có uy tín trong nước và quốc 

tế: xếp thứ 15 theo bình chọn của The Complete University Guide 2017; xếp hạng 13 theo 

đánh giá của The Guardian University Guide 2017 

 

Chương trình đào tạo 

1. Khóa Dự bị Đại học Foundation 

Các chuyên ngành: Kế toán, Kinh tế và tài chính, Kiến trúc, Nghệ thuật và thiết kế, Xây 

dựng môi trường, Kinh doanh, Công nghệ Máy tính Mạng và Games, Giáo dục, Kỹ sư, Thời 

trang, Phim và Công nghệ, Khoa học Sức khỏe, Trang sức, Marketing, Truyền thông, Tâm 

lý học, Khoa học thể thao. 
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- Khai giảng: tháng 9, 1, 5 (tùy chuyên ngành) 

- Độ dài: một hoặc hai học kỳ 

- Yêu cầu: 

+ Hoàn thành năm học lớp 11 với GPA 7.5 (Máy tính/Kỹ sư/Sức khỏe pathway) 

+ Hoàn thành năm học lớp 11 với GPA 6.5 (Nghệ thuật/Kinh doanh/Luật pathway) 

+ Hoàn thành năm học lớp 11 với GPA 8.5 (với những học sinh học tiếp Cử nhân tại 

trường) 

- Học phí: £8,500 (khóa một học kỳ), £12,000 (khóa hai học kỳ) 

 

2. Khóa Cử nhân 

- Khai giảng: tháng 9, 1 

- Độ dài: hai học kỳ 

- Yêu cầu: GPA 6.5 năm cuối THPT 

- Học phí: £12,000 (năm 1), £12,300 (năm 2), £12,300 (năm 3) 

 

3. Khóa Dự bị Thạc sỹ 

Các chuyên ngành: Kinh doanh và quản trị, Luật, Máy tính, Nghệ thuật, Quản lý nghệ 

thuật, Thiết kế, Thời trang, Truyền thông, Xây dựng môi trường. 

- Khai giảng: tháng 9, 1, 5 

- Độ dài: hai hoặc ba học kỳ (tùy thuộc trình độ sinh viên) 

- Yêu cầu: có bằng Cử nhân chuyên ngành liên quan 

- Học phí: £12,000 (hai học kỳ), £17,000 (ba học kỳ) 

 

4. Khóa Thạc sỹ 

Các chuyên ngành: Kinh doanh và quản trị, Luật, Máy tính, Nghệ thuật, Quản lý nghệ 

thuật, Thiết kế, Thời trang, Truyền thông, Xây dựng môi trường. 

- Học phí: £12,300 

 


