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Giới thiệu

• BU là Đại học mới Số 1 ở Vương quốc Anh
(theo Phụ trương Hướng dẫn về các đại học
của tờ The Guardian năm 2009 và 2010) và
đã được xếp hạng hơn ở trong cả 4 bảng xếp
hạng đại học lớn ở Vương quốc Anh năm
học vừa qua (2009-2010).
• Vào tháng 12 năm 2008, BU được Cơ quan
Đảm bảo Chất lượng (QAA) đánh giá là
trường có mức độ tín nhiệm cao nhất nhờ
việc luôn duy trì tiêu chuẩn học thuật cao và
không ngừng nâng cao chất lượng.
• BU là một trong số các trường có tỉ lệ sinh
viên tốt nghiệp có việc làm cao nhất ở
Vương quốc Anh với 91%* có việc làm hoặc
tiếp tục học lên trong vòng 6 tháng sau khi
tốt nghiệp. Trong đó, 71% sinh viên làm các
công việc đòi hỏi trình độ tốt nghiệp đại học
trở lên hoặc đi học tiếp trong vòng 6 tháng
đây là một con số đứng đầu ngành (* số liệu
trích dẫn theo khảo sát thường niên của BU
về điểm đến của sinh viên tốt nghiệp năm
2008)
• BU đứng thứ 4 trong số các đại học có
những cải tiến lớn nhất ở Vương quốc Anh
về chất lượng nghiên cứu trong Kỳ Đánh
giá Nghiên cứu 2008 (RAE 2008). 8 trong
số 10 ngành được đánh giá, là những nghiên
cứu được xếp hạng hàng đầu trên thế giới về
chất lượng.
• BU được đề cử Giải thưởng Đại học Xuất
sắc nhất trong năm của Phụ trương Đại
học năm 2009 của Tờ Thời báo The Times
(THE).
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BU luôn tận tình giúp sinh viên có thể phát huy
hết khả năng cao nhất của mình. Phương thức
tiếp cận chuyên nghiệp mạnh mẽ của Trường
sẽ là hành trang giúp cho các sinh viên bước
những bước vững chắc vào tương lai. Giáo
trình giảng dạy chuyên nghiệp là thế mạnh của
BU voi tinh, thích ứng cao đối với môi trường
quốc tế và tính liên kết chặt chẽ với các ngành
nghề hiện đại.

Thành tích của
Trường:
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Sinh viên được hưởng lợi ích từ các mối quan
hệ củaTrường với các ngành nghề thông qua
các đợt thực tập có trả lương ở cả bậc đại học
và sau đại học, việc này giúp trang bị cho sinh
viên cả kiến thức khoa học lẫn kỹ năng ứng
dụng để hòa nhập vào thế giới công việc trong
tương lai.

Bournemouth nằm ở bờ biển phía Nam nước
Anh, cách Luân Đôn chưa đầy 2 giờ đồng
hồ. Nổi tiếng với những bãi biển dài 12 cây
số, những công viên với vườn hoa xinh tươi,
Bournemouth là một sự hoà quyện giữa vẻ đẹp
truyền thống rất Anh của khu nghỉ dưỡng ven
biển với không khí thành phố đông vui nhộn
nhịp.
Học tâp và sinh sống tại BU hứa hẹn sẽ đầy
hứng khởi! Những nguồn đầu tư vào cán bộ,
nguồn lực giảng dạy và cơ sở vật chất của
Trường đã đem lại vô vàn những lợi ích tích
cực cho sinh viên. Những thành tích gần đây
của Trường đã chứng minh điều đó và ngày
càng củng cố vững chắc vị thế hàng đầu của
BU trong các đại học mới ở Vương quốc Anh.
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Các khoa đào tạo của Trường chú trọng phát triển cho sinh viên phương pháp
học tập độc lập và có tính ứng dụng lâu dài đối với các môn chuyên môn.

Khoa Kinh doanh
Hàng loạt các khoá học bậc đại học và sau đại
học khác nhau được tổ chức đào tạo theo 3
ngành cơ bản là Kế toán và Tài chính, Quản trị
kinh doanh và Luật.

• Các khoá học được các ngành công nhận, và
nhiều khoá được kiểm định. Khoa cũng là
thành viên của Global Compact và PRIME
của Liên hiệp quốc – đây là bằng chứng
chứng tỏ cam kết của Khoa về việc đảm bảo
đào tạo quản lý cũng như chú trọng tới trách
nhiệm đối với xã hội của doanh nghiệp.
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Văn hoá nghiên cứu khoa học mạnh mẽ không
những giúp cho Khoa duy trì được tính gắn
kết, phù hợp, mà còn tác động tới việc xây
dựng, phát triển các chương trình của khoá học
cũng như giúp ích cho cộng đồng kinh doanh
của địa phương, quốc gia và quốc tế.
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Đặc điểm nổi bật
• Khóa học Nghiên cứu về kinh doanh học và
Quản lý được xếp hạng ‘Hàng đầu Thế giới’
trong Kỳ Đánh giá Nghiên cứu mới nhất
(RAE 2008)
• Trung tâm Thực hành Kinh doanh nằm ngay
giữa khu thương mại của Bournemouth là
môi trường gặp gỡ, giao lưu lý tưởng cho
học viên sau đại học và với các chuyên gia
trong ngành
• Đây cũng là nơi tổ chức các khoá đào tạo
ThS QTKD Bournemouth, khoá học cung
cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên
môn sâu rộng về Tư vấn, Dịch vụ Tài chính,
Hoạt động Kinh doanh Toàn cầu, Phương
tiện Truyền thông, Công chúng & Cộng
đồng và Du lịch.
• Sinh viên tốt nghiệp ngành kinh doanh nay
đã thành đạt trong các công ty nổi tiếng toàn
cầu như JPMorgan, KPMG, IBM, Barclays,
Mazars, PricewaterhouseCoopers và Bond
Pearce.
• Các khoá sau đại học tuyển sinh vào cả
tháng chín lẫn tháng một
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Khoa Khoa học Bảo
tồn
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Khoa cam kết sẽ đóng góp những hiểu biết, kĩ
năng quản lý và sức lực của mình nhằm bảo
tồn những cảnh quan tự nhiên và nhân văn. Ba
trung tâm học thuật hỗ trợ các lĩnh vực này là:
khảo cổ học, nhân học và di sản; sinh thái bảo
tồn và biến đổi môi trường và khoa học sinh
học và pháp y.

Di sản Thế giới của UNESCO ở Dorset và
Đông Devon
• Khoa cung cấp trang thiết bị máy tính và
phòng thí nghiệm tiên tiến với thiết bị phân
tích tính năng cao, các phòng phân tích
không gian cho ngành địa tin học cũng như
những bộ sưu tập phong phú gồm các tài
liệu tham khảo, mẫu vật, xương người và
động vật. Khoa còn có các trang thiết bị tối
tân cho công tác thực địa, đặc biệt là trắc
địa, khảo sát địa hình và địa vật lý lớp dưới
bề mặt Trái Đất.
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Khoa đã đạt được những uy tín có tầm quốc tế
về đảm bảo chất lượng giáo dục cao trong hàng
loạt các ngành đào tạo khác nhau, đồng thời
không ngừng duy trì chất lượng xuất sắc trong
nghiên cứu

Đặc điểm nổi bật:
• Khảo cổ học và Địa lý & Môi trường học
được xếp hạng ‘Hàng đầu Thế giới’ trong
Kỳ Đánh giá Nghiên cứu mới nhất (RAE
2008)
• Lọt vào chung kết Giải thưởng ‘Công trình
NCKH Xuất sắc nhất trong năm’ của Phụ
trương Đại học của tờ Thời báo Times
(THE) với nghiên cứu về dấu ấn cổ xưa nhất
của con người.
• Năm 2009 tạp chí ‘Khoa học’, một trong
những tạp chí danh giá nhất thế giới về công
bố công trình nghiên cứu đã đăng 3 bài đồng
tác giả của cán bộ trong Khoa
• Khoa có đội ngũ chuyên gia khảo cổ học
lớn nhất ở miền Nam nước Anh với những
đề tài nghiên cứu sôi nổi, với vị trí lý tưởng
để tiến hành công tác thực địa tại các khu
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• Các khoá sau đại học tuyển sinh cả tháng
chín và tháng một

Khoa Thiết kế, Cơ
khí và Máy tính
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Các chương trình cấp bằng đại học và sau đại
học trong Khoa được chia thành 4 mảng rõ rệt:
Thiết kế; Hệ thống Phần mềm; Công nghệ và
Tâm lý học. Tư tưởng doanh nhân, sáng tạo và
đổi mới là trọng tâm của mọi hoạt động trong
học tập. Sự gắn kết chặt chẽ với các ngành
công nghiệp và thương mại của Khoa đảm bảo
sinh viên được học tập theo chương trình phù
hợp, có tính ứng dụng cao và giúp tăng cường
triển vọng nghề nghiệp của mình.
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Đặc điểm nổi bật
• Nghệ thuật & Thiết kế và Cơ khí Đại cương
được đánh giá ‘Hàng đầu Thế giới’ trong Kỳ
Đánh giá Nghiên cứu mới nhất (RAE 2008)
• Khoa tổ chức hàng loạt các đợt kiểm định
do các chuyên gia trong ngành tiến hành, kể
cả Hiệp hội Tâm lý học Anh, Viện Thiết kế
Cơ khí và Hiệp hội Máy tính Anh.
• Lễ hội Thiết kế & Sáng tạo do Khoa tổ
chức là một sự kiện hàng năm thu hút tới
trên 1.700 khách thăm quan. Lễ hội trưng
bày 170 thiết kế và những mẫu mới do sinh
viên thực hiện. Nhiều thiết kế, mẫu mã có
tiềm năng thương mại cao, và sự kiện này
cũng thu hút nhân tài từ “Dragons’ Den” của
Hãng BBC cũng như các công ty danh tiếng
như Dyson
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