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ĐẾN LÚC ĐỂ 
BẠN HÀNH ĐỘNG
Đến với Học Viện Box Hill, bạn có thể nuôi dưỡng một sở thích lâu dài, tìm thấy một niềm say mê mới, 
hay chuẩn bị cho mình cho một nghề nghiệp mới. Và điều tốt nhất là bạn có thể thực hiện điều đó ở 
một trong những nơi đào tạo sinh động nhất, có sự hỗ trợ tốt nhất và là môi trường đào tạo được công 
nhận tại Úc. Một khi bạn ở đây, không có gì là không thể – bạn chỉ cần thực hiện bước đầu tiên.

TẠI SAO NÊN LỰA CHỌN HỌC 
VIỆN BOX HILL?
Đây là một nơi giàu kinh nghiệm về giáo 
dục.

Được thành lập vào năm 1924, Học Viện 
Box Hill là nơi cung cấp giáo dục hàng 
đầu có trụ sở tại Melbourne, Victoria với 
mạng lưới các cơ sở đào tạo toàn cầu. 
Chúng tôi có đăng ký với chính phủ và 
được chính phủ tài trợ, trường chúng tôi 
cung cấp các cơ sở vật chất tiện nghi 
hiện đại, các khóa học đạt tiêu chuẩn cao, 
đội ngũ giảng viên có bằng cấp được 
công nhận, có năng lực giảng dạy tốt và 
tuyệt đối an toàn. Học tại Học Viện Box 
Hill, đồng nghĩa với việc bạn đang học tập 
tại một Học Viện được công nhận trên 
toàn quốc là Học Viện tốt nhất dành cho 
sinh viên quốc tế ở Úc.

Chúng tôi đã giành được nhiều giải 
thưởng của Úc trong lĩnh vực giáo dục 
và đào tạo.

 › 2018: Giải nhất Trường Cung Cấp Dịch 
Vụ Đào Tạo Quốc Tế của năm 2018.

 › 2017: Chung kết Giải Trường Cung 
Cấp Đào Tạo Quốc Tế của Úc.

 › 2016: Giải nhất Trường Cung Cấp Dịch 
Vụ Đào Tạo Lớn Năm 2016.

 › 2015: Giải nhất Giáo Dục Quốc Tế của 
bang Victoria trong hai hạng mục: Xuất 
Sắc Trong Đào Tạo Dạy Nghề Quốc Tế 
và Sinh Viên Quốc Tế của năm 2015, 
Nhóm Các Trường Đào Tạo Dạy Nghề.

 › 2015: Chung kết Giải Trường Cung 
Cấp Dịch Vụ Đào Tạo Quốc Tế 
năm 2015.

 › 2015: Chung kết Giải Trường Cung 
Cấp Dịch Vụ Đào Tạo Lớn năm 2015. 

 › 2013: Giải nhất Trường Cung Cấp Dịch 
Vụ Đào Tạo Quốc Tế của năm 2013.

 › 2012: Giải nhất Trường Cung Cấp Dịch 
Vụ Đào Tạo Lớn của năm 2012.

Điều này chứng tỏ thành tích xuất sắc 
trong tất cả các khía cạnh về giáo dục 
dạy nghề và đào tạo sinh viên quốc tế.

Hỗ trợ lớn: Quy mô lớp học nhỏ

Với số lượng ghi danh hàng năm vượt 
quá 35.000 sinh viên, chúng tôi là một 
trong những trường lớn nhất tại Úc đào 
tạo dạy nghề (VET) và cung cấp giáo 
dục bậc đại học.

Lựa chọn khóa học

Trong năm 2017, Học Viện đã cung cấp 
khoảng 490 * khóa học bao gồm nhiều 
khóa học quốc tế và trong kỹ nghệ. Các 
khóa học này bao gồm các chứng chỉ, 
văn bằng, bằng liên kết và bằng đại học. 
Chúng tôi đã tuyển chọn rất nhiều khóa 
học đa dạng để sẵn sàng cho các sinh 
viên quốc tế.

Địa điểm các cơ sở (campus)

Cơ sở chính của chúng tôi ở tại Box Hill, 
chỉ cách khu vực Trung Tâm Hành Chính 
Thương Mại của Melbourne (CBD) 13 
kilômét. Sinh viên cũng có thể đến một 
cơ sở là trường đối tác của chúng tôi: 
Trung Tâm Giáo Dục Cho Người Lớn 
(CAE) ở tại thành phố Melbourne. 

LỘ TRÌNH ĐI LÊN CHƯƠNG 
TRÌNH ĐẠI HỌC
Học Viện Box Hill cung cấp cả hai loại 
giáo dục, các khóa học đào tạo dạy 
nghề (VET) và các khóa học bậc đại học.

Chúng tôi cung cấp nhiều lộ trình học 
tập từ Chứng Chỉ và Cao Đẳng cho đến 
văn bằng cử nhân hay thạc sĩ. Lộ trình 
cho bạn nhiều cách lựa chọn để đạt 
được mục tiêu học tập của bạn. Hơn 
nữa, bạn có thể đạt được hai văn bằng 
trong cùng một thời điểm - một bằng 
cao đẳng và một bằng cử nhân.

TẠI SAO LỰA CHỌN CÁC KHÓA 
HỌC NGHỀ (VET)?
Các khóa học của chúng tôi thường 
ngắn hơn và có khuynh hướng thực 
hành thực tế nhiều hơn các khóa học 
của đại học. Một khóa học VET có thể là 
một bước đệm tốt để tiếp tục học lên. 
Được phát triển với ngành công nghiệp, 
các khóa học VET của chúng tôi tập 
trung vào các kỹ năng công việc cần 
thiết mà bạn cần. Thêm vào đó, các lớp 
học VET có số học sinh ít, cung cấp cho 
bạn thêm thời gian để tiếp xúc với các giáo 
viên. Vì vậy cho dù bạn đang bắt đầu hay 
tái nhập lực lượng lao động, Box Hill sẽ 
cung cấp cho bạn nhiều cơ hội học tập và 
nghề nghiệp trong tương lai của bạn.

*2017 BHI Annual Report
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10 LÝ DO ĐỂ HỌC TẠI HỌC VIỆN BOX HILL

Hãy hành động và đạt được mục đích của 
bạn!

 Tham gia cộng đồng sinh viên và cựu sinh 
viên đầy cảm hứng, đó là những người đã 
đạt được mục tiêu học tập và nghề nghiệp  
khi học với chúng tôi.

 Chuẩn bị sẵn sàng cho việc làm của 
bạn với lợi thế!

 Trường sẽ giúp bạn tìm được việc làm 
nhanh hơn!
85% sinh viên của chúng tôi sau khi hoàn 
tất các khóa học đã được tuyển dụng trong 
vòng 6 tháng và họ đã có được một mức 
lương sau khi tốt nghiệp cao hơn những 
sinh viên tốt nghiệp đại học! *

Chuẩn bị sẵn sàng cho sự thành công của 
bạn.

 Chúng tôi có nhiều quan hệ đối tác độc 
quyền và đầy cảm hứng với những người 
lãnh đạo ngành nghề.
Chúng tôi biết những gì nhân viên cần và 
muốn chắc chắn rằng bạn đã được chuẩn 
bị và sẵn sàng.

Kết nối bạn với các chuyên gia.

 Các giáo viên chuyên nghiệp của chúng 
tôi giàu kiến thức và có nhiều năm kinh 
nghiệm thực hành để đảm bảo bạn 
được học từ những gì tốt nhất. Giáo 
viên và huấn luyện viên của chúng tôi 
được công nhận là những người hàng 
đầu trong lĩnh vực chuyên môn, duy trì 
kết nối ngành công nghiệp mạnh mẽ.

Các cơ sở đào tạo rất hiện đại.

 Sử dụng Trung Tâm Phối Hợp Công 
Nghệ và dụng cụ công nghiệp lẫn kỹ 
thuật trong ngành của chúng tôi  để  tạo 
ra môi trường làm việc giúp cho bạn có 
cảm giác giống như  đang làm việc thật 
sự ở ngoài đời. 

Sự pha trộn hoàn hảo để đáp ứng nhu cầu 
học tập của bạn. 

Cách học tập của chúng tôi được cá nhân 
hóa mang lại sự linh động  trong khi bạn 
học. Chúng tôi cung cấp các môi trường 
học tập khác nhau bao gồm học  trực 
tuyến, học tại nơi làm việc, học trên thiết bị 
di động và học trong lớp học truyền thống 
đối mặt với giáo viên giảng dạy. 

Bạn chọn con đường học tập của bạn.

Nếu bạn đang nghĩ đến Giáo Dục Bậc Đại 
Học, các khóa học của chúng tôi cung cấp 
đường học vấn liên tục để lấy bằng cấp 
cao hơn tại Học Viện Box Hill hoặc tại các 
trường đại học hợp tác với chúng tôi.

Được khen thưởng và được công nhận 
cho việc học tập.

Chúng tôi có sẵn nhiều loại học bổng khác 
nhau để giúp bạn trong việc học.

Phương tiện giao thông giảm giá

Sáng kiến iUSEpass cho phép sinh viên 
quốc tế sau khi đã ghi danh toàn thời vào 
một khóa học đại học được mua vé myki 
nửa giá cho cả năm để di chuyển trong khu 
vực nơi họ đi  học.

 Tổ chức đào tạo của Úc được quốc tế 
công nhận..

Học với một trường đã từng đoạt giải 
thưởng; được công nhận là một trường lớn 
về Huấn Luyện và  Đào Tạo của Úc trong 
năm 2016.

* Trung tâm Nghiên Cứu Giáo dục Dạy Nghề Quốc Gia (NCVER) 2017.

TẠI SAO CHỌN  
HỌC VIỆN BOX HILL?
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ĐÀO TẠO TRONG  
THẾ GIỚI THỰC TẾ
Sự cộng tác của Học Viện Box Hill với các nhà lãnh đạo doanh 
nghiệp cung cấp cho bạn nhiều môi trường đào tạo giống như  
trong thực tế. 

Học Viện Box Hill đạt được thành tích cao 
về tuyển dụng bằng cách bảo đảm cho 
sinh viên được đào tạo tại các cơ sở hiện 
đại mô phỏng theo môi trường làm việc 
trong thực tế. 

Vì vậy, bạn có thể có thêm một lợi thế, 
chúng tôi kết hợp cách học thực hành và 
cách giảng dạy hiện đại với các thiết bị 
chuyên dụng trong các cơ sở có đẳng cấp 
thế giới. Điều này có nghĩa là bạn có được 
kinh nghiệm thực tế hoặc được mô phỏng 
kinh nghiệm làm việc như  thực tế,  điều 
mà chủ nhân của các công ty đang tìm 
kiếm khi bạn tham gia vào lực lượng lao 
động, nâng cấp bằng cấp hoặc thay đổi 
nghề nghiệp. 

Học Viện là nơi có một số trung tâm hàng 
đầu chuyên cung cấp các cách đào tạo tập 
trung vào ngành công nghiệp.
 › Trung tâm Xuất Sắc trong An Toàn 

Sinh Học
 › Trung tâm Chuyên về các Dịch vụ 

dành cho Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ. 
 › Trung tâm chuyên về Công nghệ 

Thông tin và Truyền thông
 › Trung tâm Xuất Sắc về Kiểm Soát Khí 

Hậu và Kỹ Thuật Làm Lạnh.
 › Trung tâm Công Nghệ Kết Hợp tại 

Học Viện Box Hill cung cấp không 
gian học tập cộng tác cho các dịch vụ 
xây dựng và các ngành công nghiệp 
công nghệ điện và cơ khí. 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIÀU KINH 
NGHIỆM VÀ NHIỆT TÌNH
Cách thức giảng dạy của Học Viện Box Hill 
rất thực tế, chủ động và linh hoạt. Quá trình 
đào tạo và học tập luôn luôn được hướng 
dẫn, hợp tác và thực hành - vì vậy bạn sẽ 
luôn luôn nhận được sự hỗ trợ.

Để đảm bảo bạn được đào tạo cả về lý 
thuyết lẫn thực hành cần thiết trong tiêu 
chuẩn công nghiệp hiện tại, các giáo viên 
hướng dẫn của chúng tôi mang đến những 
kinh nghiệm về ngành công nghiệp hiện 
đại, cuộc sống độc đáo và các kiến thức 
giáo dục cùng với những ý tưởng sáng tạo 
cho các trung tâm học tập của chúng tôi.

Đội ngũ giảng viên nhiệt tình của chúng tôi 
dạy các khóa học và môn học được định 
hướng theo kỹ nghệ và cụ thể cho việc 
làm, đảm bảo cho kinh nghiệm học tập của 
bạn.

Box Hill Institute 
students gain current 
industry best practice 
training in real 
business locales

Institute

Linux
Professional
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Học Viện Box Hill có thể giúp bạn chuyển đổi tín chỉ và liên thông lên các chương trình 
học cao hơn tại các trường đại học đối tác được xếp hạng thế giới của chúng tôi

Lợi ích của lộ trình liên thông này bao gồm 
cơ hội để đạt được hai văn bằng, một văn 
bằng đào tạo nghề từ Học Viện Box Hill 
và một bằng cử nhân từ Học Viện Box Hill 
hoặc từ một trong các trường đại học đối 
tác của Học Viện. Các chương trình liên 
thông không hề mất nhiều thời gian để 
hoàn tất vì một văn bằng tại Học Viện Box 
Hill có thể cho phép sinh viên giảm số tín 
chỉ khi học một bằng cử nhân trong một 
lĩnh vực tương tự.

Các trường đại học đối tác của Học Viện 
Box Hill bao gồm:

ĐẠI HỌC DEAKIN, MÃ ĐĂNG KÝ 
GIÁO DỤC QUỐC TẾ: 00113B
Sinh viên Học Viện Box Hill có thể liên 
thông lên các chương trình học của đại 
học Deakin. Đại học Deakin cung cấp nhiều 
khóa học linh động thông qua bốn cơ sở 
tại Victoria. Học Viện Box Hill là bước đệm 
lý tưởng giúp sinh viên đạt được mục tiêu 
là bằng cử nhân tại đại học Deakin.

ĐẠI HỌC LA TROBE, MÃ ĐĂNG KÝ 
GIÁO DỤC QUỐC TẾ: 00115M
Với tám cơ sở trên khắp tiểu bang Victoria, 
đại học La Trobe là một lựa chọn dành cho 
các sinh viên Học Viện Box Hill. Chương 
trình liên thông độc đáo cho phép sinh 
viên theo học tại Campus Bundoora ở 
Melbourne, để đạt được bằng cấp đại học 
hoặc sau đại học.

ĐẠI HỌC MONASH, MÃ ĐĂNG KÝ 
GIÁO DỤC QUỐC TẾ: 00008C
Là một trong những trường đại học lớn 
nhất của Úc, đại học Monash cung cấp các 
khóa học đa dạng ở nhiều lĩnh vực dành 
cho sinh viên của Học Viện Box Hill thông 
qua một liên kết lộ trình học tập sáng tạo. 
Trường đại học Monash cung cấp một 
môi trường học tập đa dạng cho các sinh 
viên quốc tế để đạt kết quả học tập ở bậc 
đại học và sau đại học nổi bật trong ngành 
công nghiệp và các doanh nghiệp.

ĐẠI HỌC CÔNG GIÁO ÚC, MÃ 
ĐĂNG KÝ GIÁO DỤC QUỐC TẾ: 
00004C
Sinh viên Học Viện Box Hill có thể liên 
thông lên các chương trình học của đại 
học Công Giáo Úc. Lộ trình này giúp sinh 
viên dễ dàng liên thông lên các chương 
trình học cao hơn thông qua sáu cơ sở của 
trường tại Úc.

XIN LƯU Ý:
Ghi danh nhập học tùy thuộc vào việc 
khóa học có sẵn và việc hoàn thành tất 
cả các yêu cầu hoặc đạt được văn bằng 
thấp hơn. Những điều kiện nhập học cho 
chuyên ngành riêng biệt có thể được áp 
dụng. Kiểm tra trang mạng riêng của các 
trường đại học đối tác để biết thêm chi tiết 
về các lộ trình học.

CÁC TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
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LÀM THẾ NÀO ĐỂ  
ĐẾN VỚI BOX HILL
Bạn có thể dễ dàng đến Box Hill bằng xe lửa, xe buýt và xe điện. Ngoài ra, nếu bạn là một sinh viên 
mới, chúng tôi sẽ miễn phí dịch vụ đón bạn tại một sân bay.

BOX HILL: TRUNG TÂM CỦA 
CHÚNG TÔI
Box Hill là một trung tâm lớn ở khu vực 
phía đông, chỉ cách thành phố Melbourne 
13 kilômét. Box Hill đã phát triển thành một 
trung tâm lớn ở khu vực phía đông về kinh 
doanh, bán lẻ, ngân hàng, việc làm, giáo 
dục, dịch vụ y tế và cộng đồng; Box Hill 
cũng là một trung tâm lớn về giao thông và 
nhà ở. 

Chính phủ Victoria đã chỉ định Box Hill là 
‘Khu vực hoạt động Trung tâm’, một lựa 
chọn thay thế cho Khu vực Trung Tâm 
Hành Chính Thương Mại của Melbourne 
(CBD). Box Hill có khoảng 4.000 cư dân 
với mức độ cao về đa văn hóa. Khu vực 
này đặc biệt có nhiều trung tâm mua sắm 
chịu ảnh hưởng của người Á Châu. Những 
người mua sắm tại Box Hill có thể trải 
nghiệm một môi trường kết hợp và lựa 
chọn giữa khu mua sắm ngoài trời truyền 
thống và các quán ăn ngoài trời trung tâm 
mua sắm lớn dành cho người đi bộ nơi có 
chợ thực phẩm tươi sống. 

Mô hình nhà ở tại khu vực Box Hill rất đa 
dạng bao gồm:
 › các ngôi nhà truyền thống trên các 

đường phố rợp bóng cây
 › các căn hộ nhiều tầng
 › chỗ ở cho sinh viên được thiết kế 

chuyên dụng
Vui lòng truy cập www.boxhill.com.au   để 
biết thêm thông tin.

DẠO QUANH THÀNH PHỐ
Bằng xe buýt, xe lửa, xe điện, xe hơi, đi 
bộ và đi xe đạp; rất dễ dàng để đi lại ở 
Melbourne bằng giao thông công cộng. 

Khuôn viên học Viện Box Hill ở gần các 
công ty, cửa hàng, xe điện và xe lửa mà 
bạn có thể dễ dàng đi bộ đến. 

Dịch vụ xe lửa, xe buýt hay xe điện chạy từ 
sáng sớm cho đến đêm khuya.  

Mạng lưới xe điện của Melbourne lớn 
nhất trên thế giới. Các con đường của 
Melbourne được sắp xếp tốt, ở chung 
quanh thành phố và xa hơn để đi đến các 
khu vực và vùng thôn quê tuyệt vời của 
Victoria. Nếu bạn là một người rất thích đi 
xe đạp, bạn có thể tìm vui bằng cách tham 
gia với những người đi xe đạp khác để 
đạp xe đi làm và đi học.

BẠN CÓ BIẾT?
Sáng kiến iUSEpass cho phép 
sinh viên quốc tế ghi danh vào 
một khóa học của đại học (bằng 
cử nhân hoặc bằng liên kết) 
hoặc một khóa học VET cấp 
cao (Advanced Diploma hoặc 
Diploma) được mua vé myki 
hàng năm giá rẻ hơn một nửa 
dành cho việc đi lại tới những 
khu vực họ học tập. 

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng 
vào trang mạng:

www.ptv.vic.gov.au/tickets/fares/
concession/tertiary-students 

Thật dễ dàng để có được!
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Học Viện Box Hill có các cơ sở (campus) ở ngoại ô phía đông 
của Melbourne và ở Khu Trung Tâm Hành Chính Thương Mại của 
Melbourne (CBD). 
Cơ sở Box Hill ở ngoại ô phía đông của Melbourne, cách thành phố Melbourne 
khoảng 13 kilômét. Trung Tâm Mua Sắm Box Hill nằm ngay bên cạnh và là trung 
tâm giao thông công cộng địa phương cho cả cơ sở Box Hill. Từ Trung Tâm Box 
Hill, bạn có thể bắt các chuyến xe lửa, xe điện và xe buýt thường xuyên đi chung 
quanh thành phố Melbourne.
Học Viện Box Hill cũng có một cơ sở tại thành phố ở đường Flinders Lane. Cơ sở 
này nằm đối diện với mạng lưới xe lửa chính trong Ga Flinders Street. 
Cơ sở Lilydale Lakeside của chúng tôi có thể đi đến dễ dàng bằng xe lửa, cách 
thành phố chưa đến một giờ.
Tất cả những cơ sở nói trên đều gần các cửa hàng, quán cà phê, nhà hàng và 
phương tiện giao thông công cộng chỉ cần đi bộ một quãng ngắn.

THÔNG TIN VỀ CÁC CƠ 
SỞ CỦA TRƯỜNG 

MELBOURNE BOX HILL

LILYDALE

All our campuses are 
SMOKE FREE – giving 
you healthier places 
to learn and work
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CUỘC SỐNG Ở 
MELBOURNE 

MELBOURNE: MỘT NƠI TUYỆT 
VỜI ĐỂ SINH SỐNG 
MỘT TRONG NHỮNG THÀNH PHỐ 
ĐÁNG SỐNG NHẤT TRÊN THẾ GIỚI
Melbourne được xếp hạng nhất trong danh 
sách “Thành Phố Đáng Sống Nhất” trên thế 
giới trong bảy năm liên tiếp - từ năm 2011 
đến 2017 – theo khảo sát của Economist 
Intelligence Unit (EIU), cơ quan thông tin 
kinh tế thuộc tờ The Economist (dựa trên 
năm tiêu chí: sự ổn định, dịch vụ y tế, văn 
hóa và môi trường, giáo dục và cơ sở hạ 
tầng).
Melbourne nổi tiếng là một trong những 
thành phố an toàn nhất trên thế giới để 
sống, làm việc và học tập. Khu Trung Tâm 
Hành Chính Thương Mại (CBD) là một khu 
vực dân cư, giải trí và thương mại năng 
động.
Thành phố của chúng tôi có rất nhiều điều 
thú vị bao gồm:
 › Kiến trúc độc đáo – với nhiều tòa 

nhà thời đại Queen Victoria, nhiều 
công trình xây dựng hiện đại và 
không gian rộng mở.

 › Có những bãi biển, công viên và 
khu vườn đẹp để thưởng thức.

 › Phương tiện giao thông công cộng 
phù hợp để đảm bảo sự đi lại được 
dễ dàng và thuận tiện.

 › Nhiều sự kiện có đẳng cấp thế giới 
– dành cho các doanh nghiệp và 
giải trí.

 › Sự đa dạng, với nhiều nền văn 
hóa khác nhau có ảnh hưởng đến 
thành phố.

Là thủ đô nghệ thuật, văn hóa và thể thao 
của Úc, Melbourne tự hào có nhiều sân 
vận động thể thao nổi tiếng thế giới, các 
đội thể thao, âm nhạc, nhà hát, phòng 
trưng bày nghệ thuật, các chợ và tất cả 
các loại lễ hội. Và đừng quên những trung 
tâm mua sắm, quán cà phê, nhà hàng, 
quán bar và các câu lạc bộ tuyệt vời!

THỦ ĐÔ ĐA VĂN HÓA CỦA ÚC
Dân số của Melbourne hơn bốn triệu người 
là sự kết hợp rộng lớn rất nhiều dân tộc 
của hơn 140 quốc gia. Thành phố chào 
đón mọi người đến từ những nền văn 
hóa khác nhau và tất cả điều này làm bầu 
không khí của Melbourne tăng thêm sức 
hấp dẫn và quyến rũ. Rất phổ biến khi thấy 

Melbourne: một nơi tuyệt vời để sống. Melbourne nổi tiếng là một trong những thành phố an toàn 
nhất trên thế giới để sinh sống, làm việc và học tập.

những nhà hàng có ẩm thực của các sắc 
dân khác nhau nằm gần nhau.
Melbourne nổi tiếng với sự đa dạng của 
nó, có thể nhìn thấy dễ dàng bằng cách 
dạo quanh khu phố Tàu, phố Lygon hoặc 
Balaclava.

BỐN MÙA TRONG MỘT NGÀY
Melbourne nổi tiếng với thời tiết độc đáo 
và khó có thể dự đoán ‘bốn mùa trong một 
ngày’. Khí hậu có bốn mùa rõ rệt trong suốt 
năm từ mùa hè nóng nực cho đến những 
mùa đông lạnh giá.
Một ngày có thể bắt đầu với nhiều mây và 
có mưa, sau đó trong vòng 24 giờ trời sẽ 
bắt đầu đầy nắng và nóng. Vì vậy tốt nhất 
bạn nên mang theo nhiều loại quần áo theo 
các mùa như quần sọt mùa hè và áo khoác 
mùa đông.
Melbourne không có tuyết vào mùa đông, 
nhưng chỉ một vài giờ đi từ Melbourne là 
bạn có thể đến những cánh đồng lớn có 
tuyết của Victoria nơi cung cấp họat động 
trượt tuyết và các hoạt động liên quan đến 
tuyết trong những tháng mùa đông. Mùa 
đông từ tháng sáu đến tháng tám với nhiệt 
độ trung bình khoảng 10-15 độ C. Mùa hè 
từ tháng mười hai đến tháng hai và nhiệt 
độ có thể trung bình trong khoảng 25-35 
độ C. Chung quanh Vịnh Port Phillip có rất 
nhiều bãi biển cho bạn vui đùa thư giãn 
trong những tháng mùa hè.

CHI PHÍ SINH HOẠT
Bạn nên để dành tối thiểu khoảng 20,290 
đô la Úc mỗi năm cho các chi phí như chỗ 
ở, đi lại, sách và tài liệu. Những chi phí này 
được
yêu cầu ngoài học phí. Nếu những người 
phụ thuộc đến tuổi đi học cũng sẽ đi cùng 
với bạn, những người phụ thuộc này phải 
được ghi danh như các sinh viên trả học 
phí. 
Để biết thêm chi tiết hãy truy cập trang 
mạng
www.homeaffairs.gov.au/Trav/Stud/More

ĂN UỐNG VÀ THỰC PHẨM
Sự đa dạng về văn hóa của Melbourne 
có thể nhìn thấy qua hàng ngàn nhà hàng, 
quán cà phê, quán rượu và quán bar. 
Những người dân Melbourne có thể rất 
thích thú với trên 2.300 nhà hàng, quán bar 
và quán rượu. Có thứ hợp với khẩu vị của 
mọi người và có nhiều giá cả. Trong suốt 
cả năm, thành phố ăn mừng sự quan trọng 
của thức ăn ngon và rượu vang với nhiều 
lễ hội dành riêng để thưởng thức tất cả 
những gì liên quan đến thực phẩm.

THAM QUAN VICTORIA VÀ ÚC
Với những chuyến đi trong tuần hoặc cuối 
tuần tại Victoria, bạn có rất nhiều lựa chọn 
để đến các khu vực như thung lũng Yarra 
và bán đảo Mornington nơi có các vườn 
nho tuyệt vời, nhà gỗ ở ngoại ô, chỗ ở 
sang trọng và các hoạt động khác nhau, tất 
cả chỉ mất khoảng một tiếng rưỡi lái xe từ 
Melbourne.
Đi xa hơn những cánh đồng ở tiểu bang 
Victoria, bạn không nên bỏ lỡ những buổi 
diễn hành của chim cánh cụt tại đảo Phillip. 
Thêm vào đó, hãy vui chơi lướt sóng ở các 
bãi biển dọc theo Great Ocean Road hoặc 
trải nghiệm tại vùng núi High Country tuyệt 
đẹp. 
Để có thêm thông tin mới nhất hãy truy cập 
trang mạng www.visitvictoria.com
Bạn cũng có thể dễ dàng đến các khu 
vực còn lại của Úc bằng máy bay, tàu hỏa 
hoặc xe buýt.Tai sao bạn không thử đến 
tham quan các địa danh nổi tiếng như Đảo 
Whitsunday ở Queensland, cảng Sydney ở 
New South Wales hay Ayers Rock/Uluru ở 
lãnh thổ  Bắc Úc? 
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LÀM THẾ NÀO ĐỂ 
GHI DANH HỌC
Mỗi khóa học tại Học Viện Box Hill đều có các điều kiện nhập học riêng. Mỗi khóa học trong danh 
sách hướng dẫn này cung cấp cho bạn các chi tiết về điều kiện, tiêu chí lựa chọn, chế độ học tập và 
cách nộp đơn.

Có hai cách để ghi danh cho một khóa 
học tại Học Viện Box Hill:
1. Nộp đơn trực tiếp cho Học Viện Box Hill
2. Nộp đơn qua: 

 > Đại diện được uỷ quyền của chúng tôi 
tại quốc gia của bạn 

 > Hầu hết các Trung Tâm Giáo Dục Úc 
 > Gian hàng của Học Viện Box Hill tại 
các triển lãm về giáo dục.

Gửi mẫu đơn và các giấy tờ cần thiết cho:
Box HillInternational
 Học Viện Box Hill
465 Elgar Road Box Hill, 
Victoria 3128 
Australia 
Các mẫu đơn có thể tải về từ trang web 
của Học Viện Box Hill: https://www.boxhill.
edu.au/international/international-students/
Hoặc bằng cách lấy mẫu đơn ở mặt sau 
của tập sách này.
Email: int-applications@boxhill.edu.au

1.  KIỂM TRA YÊU CẦU NHẬP 
HỌC 

Bạn phải đáp ứng các yêu cầu khi ghi danh 
để có đủ điều kiện tham gia khóa học. 
Kiểm tra xem khóa học có yêu cầu bất kỳ 
bổ sung nào khác như: 

 > tham dự một buổi lấy thông tin hoặc 
phỏng vấn 

 > trình bày một cặp giấy đựng  tài liệu 
của bạn liên quan đến ngành học nếu 
được yêu cầu.

 > hoàn thành vòng sơ loại hoặc đánh 
giá. 

2. NỘP ĐƠN CỦA BẠN

Nếu đơn của bạn được chấp thuận, bạn 
sẽ nhận được một thư mời nhập học của 
Học Viện Box Hill.
Thời gian thực hiện đánh giá đơn của bạn 
tùy thuộc vào việc các điều kiện tiên quyết 
có được đáp ứng hay không. Ví dụ, những 
đơn xin học về truyền thông, nghệ thuật, 
thiết kế và âm nhạc thường mất nhiều thời 
gian đánh giá hơn so với các chương trình 
khác. 
Nếu đơn của bạn không được chấp thuận, 
bạn sẽ nhận được thông báo cho biết lý 
do. 
VỀ THƯ MỜI 
Thư Mời Nhập Học có thể bao gồm các 
điều kiện. 

 > Thư mời vô điều kiện 
Nếu thư mời của bạn vô điều kiện, đảm 
bảo vị trí nhập học của bạn bằng cách 
chấp nhận lời mời càng sớm càng tốt. 

 > Thư mời có điều kiện 
Nếu thư mời của bạn có điều kiện, tất cả 
các điều kiện ghi trong thư mời phải được 
đáp ứng trước khi bạn chấp nhận lời đề 
nghị. Bạn phải chứng minh rằng bạn đã 
đáp ứng các điều kiện, ví dụ: kết quả của 
kỳ thi IELTS, vv. 

3. CHẤP NHẬN THƯ MỜI 

KHI CHẤP NHẬN THƯ MỜI
 > Bạn phải đọc Chính Sách Hoàn Tiền 
và Mẫu Thỏa Thuận Sinh Viên của Học 
Viện Box Hill đính kèm với thư mời. 

 > Bạn phải gửi lại bản sao đã ký kết của 
Thỏa Thuận Sinh Viên với Học Viện 
Box Hill bằng fax, thư hoặc điện thư. 
(Xin lưu ý: Các khoản phí sẽ không 
được chấp nhận cho đến khi chúng 
tôi nhận được bản sao của Thỏa 
Thuận Sinh Viên đã ký với Học Viện 
Box Hill).

 > Thanh toán Học Phí và Bảo Hiểm Y 
Tế Du Học Sinh (OSHC), như đã nêu 
trong thư mời, bằng ngân phiếu của 
nhà băng, thẻ tín dụng hoặc chuyển 
khoản.

ĐƯỢC CẤP VISA DU HỌC VÀ NHẬN CÁC 
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐỂ CHUẨN BỊ 
KHỞI HÀNH 
Sau khi Học Viện Box Hill nhận được hồ 
sơ chấp thuận của bạn chúng tôi sẽ gửi 
cho bạn:

 > Thư  Xác Nhận Nhập Học (COE) cho 
việc nộp đơn xin thị thực học sinh. 

 > Tài liệu trực tuyến Hướng Dẫn Đến 
ÚC của Học Viện Box Hill có chứa các 
thông tin về các vấn đề trước khi khởi 
hành và sinh sống tại Úc, thông tin về 
chỗ ở và sắp xếp đón tại sân bay. Xin 
vui lòng gửi trước Mẫu Yêu Cầu Vận 
Chuyển tại Sân Bay và Chỗ Ở tối thiểu 
là bảy (7) ngày làm việc trước ngày 
bạn đến Úc. 

 > Bạn sẽ cần phải nộp đơn xin thị thực 
du học thông qua Đại Sứ Quán Úc 
hoặc một trong các đại diện của Học 
Viện Box Hill.

XIN LƯU Ý
Học Viện Box Hill chỉ 
chấp nhận du học sinh 
từ 18 tuổi trở lên tại 
thời điểm bắt đầu khóa 
học.
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JAMIE TRẦN VĂN KHA
SIT31016 CHỨNG CHỈ III Môn Bánh Ngọt  (CRICOS: 092302B)

Jamie Trần Văn Kha đã chấp nhận triết lý của KOTO - Know One, Teach One 
của Việt Nam, nơi anh nhận được Chứng Chỉ II về Hoạt động Nhà bếp. Anh 
đã nhận được học bổng từ KOTO và đã hoàn thành Chứng chỉ SIT31016 III 
Patisserie (CRICOS: 092302B) tại Học Viện Box Hill năm 2016. Hiện tại anh 
đang học Chứng chỉ IV Patisserie (SIT40716 Patisserie) (CRICOS: 092303A) 
và văn bằng SIT50416 về Quản Lý Khách Sạn chuyên về bánh ngọt (CRICOS: 
091006G). Khi kết thúc khóa học, anh sẽ dùng niềm đam mê làm bánh của 
mình để dạy cho những trẻ em thiệt thòi và giúp tạo ra một tương lai tươi 
sáng cho chúng.

Anh Jamie nói , “Tôi thích học tại Box Hill vì nơi đây lớp học có ít học viên và 
có nhiều nền văn hóa khác nhau nhưng tất cả chúng tôi đều học hỏi và giúp 
đỡ lẫn nhau. Giáo viên của chúng tôi là một đầu bếp chuyên nghiệp có nhiều 
kinh nghiệm, anh chia sẻ kinh nghiệm của anh cho chúng tôi để giúp chúng 
tôi trở thành một đội ngũ tốt ”. Jamie nói, “Học viện Box Hill là một trường lớn 
có đầy đủ tiện nghi, có nhiều sinh viên quốc tế, nhiều cơ sở vật chất và rất 
dễ dàng kết nối với thành phố và những nơi khác ở chung quanh Melbourne. 
Tôi tự hào rằng Học Viện Box Hill đã hợp tác với KOTO để tài trợ cho trẻ em 
thiệt thòi và giúp huấn luyện các em để có việc làm. Xin cám ơn Jimmy Phạm,  
người sáng lập KOTO và cám ơn Học Viện Box Hill, tôi có thể tự đứng trên 
đôi chân của mình để  hỗ trợ cho gia đình tôi và những người khác.”

“Học viện Box Hill là một trường lớn với đầy đủ tiện nghi, 
có nhiều sinh viên quốc tế, nhiều cơ sở vật chất và rất 
dễ dàng  kết nối với thành phố và những nơi khác ở 
chung quanh Melbourne.”
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2019 
INTERNATIONAL COURSE LIST

ELICOS Intake Dates Course fee/per week

English Language Intensive Courses for Overseas Students 
(ELICOS)

CRICOS: 092294G (Academic purpose) / 092296F 
(General English)

Intake dates for 2019

Term 1:
17 January–22 February
21 February–28 March

Term 2:
11 April–17 May
16 May–21 June

Term 3:
4 July–9 August
8 August–13 September

Term 4:
26 September–1 November
31 October–6 December

Intake dates for 2020

Term 1:
23 January–28 February
27 February–3 April

Term 2:
16 April–22 May
21 May–26 June

Term 3:
9 July–14 August
13 August–18 September

Term 4:
1 October–6 November
5 November–11 December

AUD $300

ENGLISH - OCCUPATIONAL ENGLISH TEST Campus Intake Dates Course fee Duration

English for Health (OET Preparation) 

CRICOS: 097282E 

BH January, 
July

AUD $8,500 20 weeks

ART & DESIGN Intake Dates Academic requirements IELTS Course fee Duration

CUA60315 Advanced Diploma of Graphic Design

CRICOS: 093400C

BH January, 
July

Diploma of Graphic Design or 
international equivalent

5.5 AUD $14,040 1 year

CUA50715 Diploma of Graphic Design

CRICOS: 093399B 

BH January, 
July

Year 11 or international equivalent 
with folio & phone interview /
Certifi cate IV in Design or 
international equivalent

5.5 AUD $16,000 1 year

CUA50915 Diploma of Photography and Photo Imaging

CRICOS: 097279M 

BH January, 
July

Year 11 or international 
equivalent, successful 
completion of the Certifi cate IV 
in Photo Imaging

5.5 AUD $13,400 1 year

CUA40715 Certifi cate IV in Design

CRICOS: 093398C

BH January, 
July

Year 11 or international equivalent 5.5 AUD $8,530 6 months

CUA41115 Certifi cate IV in Photography and Photo Imaging

CRICOS: 097278A

BH January, 
July

Year 11 or international equivalent 5.5 AUD $11,000 6 months

AUTOMOTIVE

AUR50216 Diploma of Automotive Technology

CRICOS: 091702E

BH January, 
July

Certifi cate IV in Automotive 
Mechanical Diagnosis or 
international equivalent

5.5 AUD $8,365 6 months

AUR40216 Certificate IV in Automotive Mechanical Diagnosis

CRICOS: 091655G

BH January, 
July

Certifi cate III in Light Vehicle 
Mechanical Technology 
or international equivalent

5.5 AUD $8,365 6 months

AUR30616 Certifi cate III in Light Vehicle Mechanical Technology 

CRICOS: 091607D

BH January, 
July

Year 10 or international 
equivalent

5.5 AUD $16,900 1 year

AVIATION

AVI50215 Diploma of Aviation (Commercial Pilot Licence 
 Aeroplane)̂  ~

CRICOS: 092291M 

BH, MA March Year 12 or international equivalent 5.5 AUD $106,900 14 
months

AVI50415 Diploma of Aviation (Instrument Rating)̂

CRICOS: 092292K

BH, MA January, 
July

A current CASA Private Pilot /
Commercial Licence+

5.5 AUD $45,700 13 weeks 

BH Box Hill Campus (Elgar, Nelson) · C City Campus · L Lilydale Campus · MA Moorabin Airport 
Note: Box Hill Institute only accept enrolments from International students who are 18 years of age or above at the time of course commencement.
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ACCOUNTING & BUSINESS Campus Intake Dates Academic requirements IELTS Course fee Duration

CRS1201262 Bachelor of Commerce (Applied)

CRICOS: 073180J 

C February, 
July, 
November

Year 12 or international equivalent 6.0 AUD $16,340/yr 3 years

CRS1201263 Associate Degree of Commerce (Applied)

CRICOS: 073181G 

C February, 
July

Year 12 or international equivalent 6.0 AUD $16,340/yr 2 years

BSB50215 Diploma of Business 

CRICOS: 087174C   

BH July Year 12 or Certifi cate IV in 
Business or international 
equivalent

5.5 AUD$6,870 6 months

BSB40215 Certifi cate IV in Business 

CRICOS: 086907A

BH January Year 11 or international equivalent 5.5 AUD $6,870 6 months

FNS40615 Certifi cate IV in Accounting#

CRICOS: 090726E

BH January, 
July

Year 11 or international equivalent 5.5 AUD $6,870 6 months

BEAUTY

SHB50115 Diploma of Beauty Therapy#

CRICOS: 089047E

BH January, 
July

Year 11 or international equivalent 5.5 AUD$17,000/yr 1.5 years

BUILDING

22268VIC Advanced Diploma of Building Design (Architectural)

CRICOS: 085932G 

BH January Year 12 or international equivalent 5.5 AUD $14,770/yr 2.5 years

EARLY CHILDHOOD

CRS1201270 Bachelor of Early Childhood Education 

CRICOS: 075815G 

L February, 
July

Diploma of Early Childhood 
Education and Care or 
international equivalent or
Year 12 or international equivalent

7.0 AUD $17,480/yr 3.5 years

or

4 years

CHC50113 Diploma of Early Childhood Education and Care 

CRICOS: 081446K 

BH January, 
July

Year 12 or international equivalent 6.0 AUD $14,770/yr 1.5 years

FASHION

CRS1201269 Bachelor of Fashion

CRICOS: 071727F 

BH February Year 12 or international equivalent 6.0 AUD $18,730/yr 3 years

CRS1300160 Bachelor of Fashion Merchandising 

CRICOS: 080247C

C February Year 12 or international equivalent 6.0 AUD $18,730/yr 3 years

HEALTH & COMMUNITY SERVICES

CRS1400046 Bachelor of Community Services

CRICOS :082590E 

L February, 
July

Diploma of Community Services AUD $16,970/yr 2 years

Year 12 or international equivalent 6.0 AUD $16,970/yr 3 years

CHC52015 Diploma of Community Services

CRICOS :093809M 

BH, L January, 
July

Year 12 or international equivalent 5.5 AUD $14,770/yr 1.5 years

HLT54115 Diploma of Nursing#

CRICOS: 092870C 

BH, C, L January, 
July

Year 12 or international equivalent 7.0 AUD $17,370/yr 1.5 years

CHC33015 Certifi cate III in Individual Support#

CRICOS: 090743D 

BH, L January, 
July

Year 10 or international equivalent 6.0 AUD $8,110 9 months

HOSPITALITY Campus Intake Dates Academic requirements IELTS Course fee Duration

CRS1201266 Bachelor of Hospitality Management

CRICOS: 058293C 

C February, 
July, 
November

Year 12 or international equivalent 6.0 AUD $16,650/yr 3 years

CRS1201267 Associate Degree in Hospitality Management

CRICOS: 058292D 

C February, 
July, 
November

Year 12 or international equivalent 6.0 AUD $16,650/yr 2 years

SIT50416 Diploma of Hospitality Management 
specialising in Bars, Hotels, Restaurants
CRICOS: 091006G 

BH January, 
July

Certifi cate IV in Hospitality 
specialising in Bars, Hotels, 
Restaurants or equivalent

5.5 AUD $8,010 6 months

BH Box Hill campus (Elgar, Nelson) · C City campus · L Lilydale Lakeside campus

Note: Box Hill Institute only accept enrolments from International students who are 18 years of age or above at the time of course commencement.

HOSPITALITY CONTINUED Campus Intake Dates Academic requirements IELTS Course fee Duration

SIT50416 Diploma of Hospitality Management
specialising in Commercial Cookery

CRICOS: 091006G

BH January, 
July

Certifi cate IV in Commercial 
Cookery

5.5 AUD $7,905 6 months

SIT50416 Diploma of Hospitality Management
specialising in Patisserie

CRICOS: 091006G 

BH January, 
July

Certifi cate IV in Patisserie 5.5 AUD $7,955 6 months

SIT40416 Certifi cate IV in Hospitality
specialising in Bars, Hotels, Restaurants

CRICOS: 090965A

BH January, 
July

Year 12 or international 
equivalent

5.5 AUD $6,865 6 months

SIT40516 Certifi cate IV in Commercial Cookery

CRICOS: 092305K 

BH January, 
July

Certifi cate III in Commercial 
Cookery or international 
equivalent

5.5 AUD $7,540 6 months

SIT40716 Certifi cate IV in Patisserie

CRICOS: 092303A

BH January, 
July

Certifi cate III in Patisserie 
or international equivalent

5.5 AUD $9,775 6 months

SIT30816 Certifi cate III in Commercial Cookery

CRICOS: 092304M 

BH January, 
July

Year 11 or international equivalent 5.5 AUD $ 14,870 1 year

SIT31016 Certifi cate III in Patisserie

CRICOS: 092302B

BH January, 
July

Year 11 or international equivalent 5.5 AUD $14,870 1 year

INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY

CRS1201256 Bachelor of Computer Systems 

CRICOS: 053076G 

BH February, 
July, 
November

Year 12 or international equivalent 6.0 AUD $18,110/yr 3 years

CRS1201257 Associate Degree in Computer Systems 

CRICOS: 054850M 

BH February, 
July, 
November

Year 12 or international equivalent 6.0 AUD $18,110/yr 2 years

ICT60515 Advanced Diploma of Computer Systems Technology 

CRICOS: 086755A

BH January, 
July

Certifi cate IV in Computer 
Systems Technology

5.5 AUD $19,760 1 year

22445VIC Advanced Diploma of Cyber Security 

CRICOS: 097281F

BH, C January, 
July

Successful completion of 
Certifi cate IV in Cyber Security

5.5 AUD $19,240 1 year

CRS1201271 Diploma of Computer Systems

CRICOS: 075289B 

BH February, 
July

Year 12 or international equivalent 5.5 AUD $18,110 1 year

ICT50315 Diploma of Information Technology Systems 
Administration 

CRICOS: 086630C

BH January, 
July

Certifi cate IV in Information 
Technology

5.5 AUD $13,430 1 year

ICT50715 Diploma of Software Development 

CRICOS: 086692M

BH January, 
July

Certifi cate IV in Information 
Technology

5.5 AUD $13,430 1 year

ICT50615 Diploma of Website Development

CRICOS: 086678J

BH January, 
July

Certifi cate IV in Information 
Technology

5.5 AUD $13,620 1 year

ICT50415 Diploma of Information Technology Networking

CRICOS: 086647E

BH January, 
July

Certifi cate IV in Information 
Technology

5.5 AUD $18,510 1 year

ICT41015 Certifi cate IV in Computer Systems Technology

CRICOS: 086593C 

BH January, 
July

Year 11 or international equivalent 5.5 AUD $13,420 1 year

ICT40115 Certifi cate IV in Information Technology 

CRICOS: 086525D

BH January, 
July

Year 11 or international equivalent 5.5 AUD $13,430 1 year

22334VIC Certifi cate IV in Cyber Security 

CRICOS: 097280G

BH, C January, 
July

Year 11 or international equivalent 5.5 AUD $10,500 1 year

LIBRARY STUDIES

CRS1400013 Bachelor of Library and Information Management 

CRICOS: 081464G 

C January Year 12 or international equivalent 6.0 AUD $16,600/yr 3 year
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ACCOUNTING & BUSINESS Campus Intake Dates Academic requirements IELTS Course fee Duration

CRS1201262 Bachelor of Commerce (Applied)

CRICOS: 073180J 

C February, 
July, 
November

Year 12 or international equivalent 6.0 AUD $16,340/yr 3 years

CRS1201263 Associate Degree of Commerce (Applied)

CRICOS: 073181G 

C February, 
July

Year 12 or international equivalent 6.0 AUD $16,340/yr 2 years

BSB50215 Diploma of Business 

CRICOS: 087174C   

BH July Year 12 or Certifi cate IV in 
Business or international 
equivalent

5.5 AUD$6,870 6 months

BSB40215 Certifi cate IV in Business 

CRICOS: 086907A

BH January Year 11 or international equivalent 5.5 AUD $6,870 6 months

FNS40615 Certifi cate IV in Accounting#

CRICOS: 090726E

BH January, 
July

Year 11 or international equivalent 5.5 AUD $6,870 6 months

BEAUTY

SHB50115 Diploma of Beauty Therapy#

CRICOS: 089047E

BH January, 
July

Year 11 or international equivalent 5.5 AUD$17,000/yr 1.5 years

BUILDING

22268VIC Advanced Diploma of Building Design (Architectural)

CRICOS: 085932G 

BH January Year 12 or international equivalent 5.5 AUD $14,770/yr 2.5 years

EARLY CHILDHOOD

CRS1201270 Bachelor of Early Childhood Education 

CRICOS: 075815G 

L February, 
July

Diploma of Early Childhood 
Education and Care or 
international equivalent or
Year 12 or international equivalent

7.0 AUD $17,480/yr 3.5 years

or

4 years

CHC50113 Diploma of Early Childhood Education and Care 

CRICOS: 081446K 

BH January, 
July

Year 12 or international equivalent 6.0 AUD $14,770/yr 1.5 years

FASHION

CRS1201269 Bachelor of Fashion

CRICOS: 071727F 

BH February Year 12 or international equivalent 6.0 AUD $18,730/yr 3 years

CRS1300160 Bachelor of Fashion Merchandising 

CRICOS: 080247C

C February Year 12 or international equivalent 6.0 AUD $18,730/yr 3 years

HEALTH & COMMUNITY SERVICES

CRS1400046 Bachelor of Community Services

CRICOS :082590E 

L February, 
July

Diploma of Community Services AUD $16,970/yr 2 years

Year 12 or international equivalent 6.0 AUD $16,970/yr 3 years

CHC52015 Diploma of Community Services

CRICOS :093809M 

BH, L January, 
July

Year 12 or international equivalent 5.5 AUD $14,770/yr 1.5 years

HLT54115 Diploma of Nursing#

CRICOS: 092870C 

BH, C, L January, 
July

Year 12 or international equivalent 7.0 AUD $17,370/yr 1.5 years

CHC33015 Certifi cate III in Individual Support#

CRICOS: 090743D 

BH, L January, 
July

Year 10 or international equivalent 6.0 AUD $8,110 9 months

HOSPITALITY Campus Intake Dates Academic requirements IELTS Course fee Duration

CRS1201266 Bachelor of Hospitality Management

CRICOS: 058293C 

C February, 
July, 
November

Year 12 or international equivalent 6.0 AUD $16,650/yr 3 years

CRS1201267 Associate Degree in Hospitality Management

CRICOS: 058292D 

C February, 
July, 
November

Year 12 or international equivalent 6.0 AUD $16,650/yr 2 years

SIT50416 Diploma of Hospitality Management 
specialising in Bars, Hotels, Restaurants
CRICOS: 091006G 

BH January, 
July

Certifi cate IV in Hospitality 
specialising in Bars, Hotels, 
Restaurants or equivalent

5.5 AUD $8,010 6 months
BH Box Hill Campus (Elgar, Nelson) · C City Campus · L Lilydale Campus  #Please refer to boxhill.edu.au for current course information. The duration of this course may change. Training packages may have 
changed since the publication of this guide. If changes have occurred, new students will be enrolled in the new course.  Note: Box Hill Institute only accept enrolments from International students who are 18 
years of age or above at the time of course commencement.
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HOSPITALITY CONTINUED Campus Intake Dates Academic requirements IELTS Course fee Duration

SIT50416 Diploma of Hospitality Management
specialising in Commercial Cookery

CRICOS: 091006G

BH January, 
July

Certifi cate IV in Commercial 
Cookery

5.5 AUD $7,905 6 months

SIT50416 Diploma of Hospitality Management
specialising in Patisserie

CRICOS: 091006G 

BH January, 
July

Certifi cate IV in Patisserie 5.5 AUD $7,955 6 months

SIT40416 Certifi cate IV in Hospitality
specialising in Bars, Hotels, Restaurants

CRICOS: 090965A

BH January, 
July

Year 12 or international 
equivalent

5.5 AUD $6,865 6 months

SIT40516 Certifi cate IV in Commercial Cookery

CRICOS: 092305K 

BH January, 
July

Certifi cate III in Commercial 
Cookery or international 
equivalent

5.5 AUD $7,540 6 months

SIT40716 Certifi cate IV in Patisserie

CRICOS: 092303A

BH January, 
July

Certifi cate III in Patisserie 
or international equivalent

5.5 AUD $9,775 6 months

SIT30816 Certifi cate III in Commercial Cookery

CRICOS: 092304M 

BH January, 
July

Year 11 or international equivalent 5.5 AUD $ 14,870 1 year

SIT31016 Certifi cate III in Patisserie

CRICOS: 092302B

BH January, 
July

Year 11 or international equivalent 5.5 AUD $14,870 1 year

INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY

CRS1201256 Bachelor of Computer Systems 

CRICOS: 053076G 

BH February, 
July, 
November

Year 12 or international equivalent 6.0 AUD $18,110/yr 3 years

CRS1201257 Associate Degree in Computer Systems 

CRICOS: 054850M 

BH February, 
July, 
November

Year 12 or international equivalent 6.0 AUD $18,110/yr 2 years

ICT60515 Advanced Diploma of Computer Systems Technology 

CRICOS: 086755A

BH January, 
July

Certifi cate IV in Computer 
Systems Technology

5.5 AUD $19,760 1 year

22445VIC Advanced Diploma of Cyber Security 

CRICOS: 097281F

BH, C January, 
July

Successful completion of 
Certifi cate IV in Cyber Security

5.5 AUD $19,240 1 year

CRS1201271 Diploma of Computer Systems

CRICOS: 075289B 

BH February, 
July

Year 12 or international equivalent 5.5 AUD $18,110 1 year

ICT50315 Diploma of Information Technology Systems 
Administration 

CRICOS: 086630C

BH January, 
July

Certifi cate IV in Information 
Technology

5.5 AUD $13,430 1 year

ICT50715 Diploma of Software Development 

CRICOS: 086692M

BH January, 
July

Certifi cate IV in Information 
Technology

5.5 AUD $13,430 1 year

ICT50615 Diploma of Website Development

CRICOS: 086678J

BH January, 
July

Certifi cate IV in Information 
Technology

5.5 AUD $13,620 1 year

ICT50415 Diploma of Information Technology Networking

CRICOS: 086647E

BH January, 
July

Certifi cate IV in Information 
Technology

5.5 AUD $18,510 1 year

ICT41015 Certifi cate IV in Computer Systems Technology

CRICOS: 086593C 

BH January, 
July

Year 11 or international equivalent 5.5 AUD $13,420 1 year

ICT40115 Certifi cate IV in Information Technology 

CRICOS: 086525D

BH January, 
July

Year 11 or international equivalent 5.5 AUD $13,430 1 year

22334VIC Certifi cate IV in Cyber Security 

CRICOS: 097280G

BH, C January, 
July

Year 11 or international equivalent 5.5 AUD $10,500 1 year

LIBRARY STUDIES

CRS1400013 Bachelor of Library and Information Management 

CRICOS: 081464G 

C January Year 12 or international equivalent 6.0 AUD $16,600/yr 3 year
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Note: Box Hill Institute only accept enrolments from International students who are 18 years of age or above at the time of course commencement.

Box Hill Institute reserves the right to alter, amend or delete 
details of course offerings and other information published here.

 Availability of course is dependent upon student demand. 

The information on course offerings contained in this guide is 
correct as at November 2018. © Box Hill Institute.

ISSN: 1442228X

BHI – RTO: 4687 CRICOS: 02411J | CAE – RTO: 3737 

M1995 11/18 Version 9

BOX HILL INTERNATIONAL
BOX HILL INSTITUTE
465 Elgar Road, Box Hill, Melbourne, Victoria 3128 Australia

Tel +61 3 9286 9425 Fax +61 3 9286 9438

Enquiries international@boxhill.edu.au
Applications int-applications@boxhill.edu.au

boxhill.edu.au/international

BH Box Hill campus (Elgar, Nelson) · C City campus · L Lilydale Lakeside campus

Note: Box Hill Institute only accept enrolments from International students who are 18 years of age or above at the time of course commencement.

FOOTNOTES
 > Please check boxhill.edu.au for up-to-date information.
 > The published fees are estimated for 2019 enrolments and subject to change.
 > Prices listed may not include annual equipment costs (textbooks, course equipments/ materials, excursions, uniforms, printing, etc). 
Please note Service and Amenities Fee is $155 per year (indexed annually).

 > Course delivery and work placement may occur on weekends, evening classes or during term break
 > Some Box Hill Institute courses will be undertaken across two or more campus locations.

#  Please refer to boxhill.edu.au for current course information. Course duration and structure may change since the publication of this guide. If 
applicable, changes will affect students enrolling in 2019.

^  Students undertaking this course will be enrolled at Box Hill Institute (BHI). SOAR Advanced Flight Training is contracted by BHI to deliver the training 
and assessment on BHI’s behalf. Upon completion, you will receive certifi cation from Box Hill Institute. 

~Please refer to boxhill.edu.au for additional CASA requirements. 

MUSIC

CRS1400227 Master of Music (Contemporary Practice)

CRICOS: 085846F 

BH February Australian Bachelor degree or 
equivalent

6.5 AUD $20,280/
yr 

2 years

CRS1400226 Graduate Diploma of Music (Contemporary Practice)

CRICOS: 085847E

BH February Australian Bachelor degree or 
equivalent

6.5 AUD $20,280 1 year

CRS1400176 Bachelor of Applied Music (Composition)

CRICOS: 085407G 

BH February Year 12 or international equivalent 6.0 AUD $18,530/yr 3 years

CRS1201261 Bachelor of Applied Music (Performance) 

CRItCOS: 085406G 

BH February Year 12 or international equivalent 6.0 AUD $18,530/yr 3 years

CRS1400175 Bachelor of Applied Music (Audio Production) 

CRICOS: 085408F

BH February, 
July

Year 12 or international equivalent 6.0 AUD $18,530/yr 3 years

CRS1201265 Bachelor of Applied Business in Music Industry

CRICOS: 080263C 

BH February Year 12 or international equivalent 6.0 AUD $18,530/yr 3 years

CRS1400264 Bachelor of Sound Production 

CRICOS: 090693J

BH February, 
July

Year 12 or international equivalent 6.0 AUD $18,530/yr 3 years

SCIENCE

CRS1400045 Bachelor of Biosecurity Science

CRICOS: 082589J 

L January Year 12 or international equivalent 6.0 AUD $19,550/yr 3 years

MSL50118 Diploma of Laboratory Technology

CRICOS: 098108M 

BH February, 
July

Year 12 or international equivalent 5.5 AUD $14,560/yr 2 years

MSL40118 Certifi cate IV in Laboratory Techniques

CRICOS: 098116M 

BH February, 
July

Year 10 or international equivalent 5.5 AUD $15,000 1 year

SPORT & FITNESS

SIS50612 Diploma of Sport Development 

CRICOS: 080121F 

BH January Year 12 or international equivalent 5.5 AUD $15,030 1 year

VCAL

VCALSEN001 Victorian Certifi cate of Applied Learning (Senior) 

CRICOS 094507F

BH January Year 11 or international equivalent 5.5 AUD 11,960 1 year

CL2018_V9
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1;�;;,;10NAL STUDENT APPL IC�:��.�":�:: ��?WJf�
Box Hill Institute Facsimile: +61 3 9286 9334 .. 
465 Elgar Road, Box Hill Email: int-applications@boxhill.edu.au 
VIC 3128 Website: www.boxhill.edu.au 
Australia 

Please complete all sections using BLOCK LElTERS in BLACK PEN. Print your name as it appears in your passport. 
SECTION 1: NAME AND CONTACT DETAILS 

If you have previously been enrolled at BHI, provide your Student ID number 
Title (please circle): Mr / Mrs / Ms / Miss 

Family Name: 
(as indicated in passport) 

Given Name: 
(as indicated in passport) 

Date of Birth: I I I 
(Date} {Month) 

Address in Home Country: 
{Number & Street name) 

(City/Suburb) 

(Country) 

Phone: 
(Area Code) {Number) 

Fax: 
(Area Code) {Number) 

Email: 

Skype Address: 

Postal Address: 
(Number & Street name} 

(City/Suburb) 

(Country) 

Phone: 
(Area Code) (Number) 

Fax: 
(Area Code} (Number) 

Email: 

Gender: o Male o Female

I I 
(Year) 

(Postcode) 

(Postcode) 

aiBiM�flilfii·,UtiWi·l·OMi!·liMif 
Country of Birth: '-I _____________________________ ___, 
Citizenship: 

Passport Number: 

Do you hold an valid 
Australian visa: o Yes o No

Visa expiry date: �-��I I
Will you have dependants 
(family members) with you? 
Do you have any disability? 
If yes, please specify 

o Yes

o Yes

Box HIii institute I CRICOS Provider No: 02411J I RTO 4687 
www.boxhill.edu.au/lnternational I int-app11cations@boxhlll.edu-au I +613 9286 9425 

o No

o No

If yes, type 
of visa: 

I 
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SECTION 3 : COURSE PREFERENCES 

COURSE NAME INTAKE YEAR LOCATION 
o Box Hill D City o Lilydale 

o Box Hill D City o Lilydale 

D Box Hill D City o Lilydale 

ELICOS English Program Only (Tick the type of program you are applying for) 
o General English I Location: Box Hill 
o Academic English I Commencement Date: Number of weeks: 

SECTION 4: ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY 

What is your first language? 

RECENT USAGE OF ENGLISH (Please tick where appropriate and attach evidence) 
o I have satisfactorily completed secondary/tertiary studies in Australia. 
o I have successfully completed an approved ELICOS programme. 
o I have sat an English proficiency test [IELTS Academic, TOEFL iBT, Pearson Academic, Cambridge Advanced (CAE)] 

Test Name: ____________ Test Date: __________ Score: 
o Others (please specify) 

SECTION 5: EDUCATION IN YOUR HOME COUNTRY
A certified copy or original transcripts of all official results must occompony this application. Please indude the grading system to enable interpretation of academic results. List 
any studies you have attempted, whether complete or incomplete. If transcripts are in a language other than English, please supply translations. 

Secondary School Studies (please record the highest level of secondary schooling which you completed) 
NAME OF QUALIFICATION YEAR COUNTRY COURSE COMPLETED 

o Yes o No

Post-secondary Studies 
NAME OF QUALIFICATION YEAR COUNTRY COURSE COMPLETED 

D Yes D No 
D Yes D No 

Are you applying for Credit Transfer or Recognition of Prior Learning (RPL)? If yes, you must attach a detailed course or unit (subject) syllabus. For 
information about Credit Transfer/RPL/Exemptions, please refer to: D Yes D No 
http :ljwww. box hi 11.ed u .a u/for-st ud e nts/ stu de nt-i nforma ti on/ exemptions-a nd-cred it-transfers 

SECTION 6: EDUCATION IN AUSTRALIA 
If you have studied any course in Australia, you must attach certified copy or original transcripts of all official results; release letter, attendance Jetter, copy of passport and visa 
with this application. Please include the grading system to enable interpretation of academic results. List any studies you have attempted, whether complete or incomplete. 

Have you studied any course in Australia? o Yes o No
INSTITUTION COURSE NAME YEAR COURSE COMPLETED 

D Yes D No 
D Yes D No 
D Yes D No 

SECTION 7: STATEMENT OF PURPOSE 

To be granted a student visa, applicants must be both a Genuine Student and a Genuine Temporary Entrant - refer to the Department of Home Affairs 
website: https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/500-?modal=/trav/stud/more/genuine-temporary-entrant. Please provide a Statement of 
Purpose to demonstrate your knowledge of Box Hill Institute and your selected course(s), and relevance of the course to your previous study, experience and 
expected course outcomes. You may also be asked to be available for an interview as part of assessing your application. 

SECTION 8: EMPLOYMENT EXPERIENCE 

If you believe you have relevant employment experience, please attach a copy of your Curriculum Vitae/Resume to your application. 

SECTION 9: HOW DID YOU HEAR ABOUT BOX HILL INSTITUTE? 

How did you hear about BHI? 
o Family/Friend o Education Agent o Exhibition/Education Fair o Internet/Website 

o Others, please specify _________ _ 

SECTION 10: FINANCIAL SUPPORT

The costs for my study and stay in Australia are provided by: o Self 
If you have been granted a scholarship/sponsorship, please provide a letter from your spansor(s). o Spouse 

Box HIii institute I CRICOS Provider No: 0241lJ I RTO 4687 
www.boxhlll.edu.au/lnternatlonal I 1nt-appllcatlons@boxhlll.edu.au I +613 9286 9425 

o Advertisement 

o Family 
o Scholarship/Sponsorship 
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SECTION 11: PRIVACY STATEMENT 
The Institute is required to comply with the federal and state privacy regimes. The information you have provided to the Institute will be used, where applicable, for purposes of 
assessing your application, accepting your enrolment, assessing your welfare needs (if any), processing and advising you of your assessment results and other communications to 
you as required. Where you have been asked to provide us with a unique identifier of another organisation, we will only use this identifier for the purposes to which you have 
consented or for which we may use it as authorised by law. This information includes personal and contact details, course enrolment details and changes, and the circumstances 
of any suspected breach by the student of a student visa condition. A condition of your application ond enrolment is that you consent to release of your results or statement of 
progress to your employer, sponsoring organisations or government agencies where appropriate. You can request access to your personal information by writing to Box Hill 
International at the contact address below, or by sending an email to privacv@boxhill.edu.au . If you do not wish to provide the requested information, this may restrict the range 
of services and educational program that the Institute can offer you. 

SECTION 12: APPLICATION FEE PAYMENT 
You can pay the non refundable application fee of AUD$50 by credit card, money order or bank draft made payable to Box Hill Institute. 

Tick one: o MasterCard -AUD$50 o Visa -AUD$50 

Cardholder's name: 

Card No. Expiry date: 

Card holder's signature: Card Verification No: _______ _ 
(This is the last 3 numbers on the signature panel) 

This payment is for: 
(Name of Applicant) (Date of Birth) 

STUDENT DECLARATION 

I declare that the information supplied in this application and the supporting documentation is true and complete. 
I acknowledge that the provision of incorrect information or withholding of relevant information relating to my application, including 
academic transcript/s might invalidate my application and that Box Hill Institute may withdraw an offer of a place or cancel my 
enrolment in consequence. 
I declare that I am a genuine student & a genuine temporary entrant as outlined by the Department of Home Affairs website: 
https ://www.homeaffairs.gov.au/trav /visa-1/500-? modal=/trav / stud/more/gen ui ne-te mporary-entra nt 
I consent to Box Hill Institute to obtain official records from any educational institutions in which I have previously enrolled and/or 
my current or any past employer for the purpose of verifying my grades and/or qualifications or experience. 
I am fully responsible for my educational and living expenses while studying at Box Hill Institute. 
I have read and understood the Privacy Policy in Section 11. 
I confirm that I have read the Box Hill Institute Course Information for International Students in the BHI website or printed 
prospectus and fully understand the relevant sections including the requirements of my selected course, Schedule of Fees, 
Application Procedure and Refund Policy. 
I understand that as a requirement of the National Code of Practice 2018 (Standard 7) I may not transfer between registered 
providers within the first six (6) months of the commencement date of the principal course of study. 
I understand that the information provided to me by Box Hill Institute may be made available to Australian Commonwealth and 
State agencies pursuant to obligations under the ESOS Act 2000 and the National Code of Practice 2018. 
I understand that Box Hill Institute is required to notify Australia Immigration authorities about changes to my enrolment, and any 
breach of Visa conditions relating to attendance and unsatisfactory academic progress.
I understand that this agreement does not remove my right to take further action under Australia's consumer protection laws. 
I agree to abide by the statues, regulations and policies of Box Hill Institute. 

I have read and understood the above conditions and accept them in full. 
Applicant's Signature Date 

Parent/Guardian's Signature Date 
(If you are under 18 years of age this declaration must also be signed by your parent or guardian} 

Name of Parent I Guardian. ______________ _ 

APPLICATION CHECKLIST 
Please ensure you attach the following documents with your application. 
o Completed and signed application form 
o Certified copy of the personal details page of your passport 
o Certified copy of your English language qualification or provide details 

of your English proficiency 
o Certified copy of all your academic qualifications, including secondary 

school studies 
o Additional documents as outlined by the course entrance 

requirements (e.g. folio, personal statement) 

Box Hill Institute I CRICOS Provider No: 02411J I RTO 4687 
www.boxhill.edu.au/international I int.applications@boxhill.edu.au I +613 9286 9425 

o Course syllabus/ detailed course outlines (if you are applying for 
credit exemption) 

o Copy of Visa and CoE document(s) for all courses included in your 
current visa (if you are currently studying in Australia) 

o Documentation verifying name change (if your academic documents 
are under a previous name) 

o Certified official translation of any document not in English 
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AGENT ASSESSMENT REGARDING GENUINE TEMPORARY ENTRANT (GTE) & GENUINE STUDENT REQUIREMENTS 

As an authorised representative of Box Hill Institute, you are asked to ensure that the student understands that student visa applicants must be both a 
GTE and a Genuine Student to be granted a visa. Please explain to the student the summary below which is based on the Department of Home Affairs 
website, and refer them to the website for further information: https:Uwww.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/500-

Agent declaration: 

Student name: 

Student date of birth: 

For all students, declaration part A is applicable. 
In addition: 

• if the student hos o low level of English, refer to declaration part B 
• if the student is onshore, refer to declaration part C. 

Part A: After interviewing the above named applicant, I declare that: 
• I have assessed the applicant as a Genuine Temporary Entrant and a Genuine Student as defined by the Department of Home Affair. 
• The applicant is genuine in making this application and has every intention of completing all programs listed in the application. 
• I have made every effort to verify the authenticity and validity of the documents which form part of this application. 
• I am satisfied that the applicant has genuine access to the total funds required while in Australia, to cover all travel, OSHC, course fee and living 

costs for themselves and their family members. 

Part B: If the student has a low level of English and therefore is unable to write a statement of purpose or respond to an interview in English, please ask the 

student to provide a statement of purpose in their own language, together with a translation of the statement and sign the following declaration yourself: 

I declare that: 
• the information in the statement of purpose is the student's own 
• I have interviewed the student myself at length in relation to the matters which are relevant to the GTE requirement and am satisfied that the 

student is a genuine student and a genuine temporary entrant. 

Part C: If the student is currently in Australia and changing their education provider or level of study: 

I declare that: 
• I am satisfied by their explanation for changing course and/or provider 
• I have explained to the student the possible visa implications of changing their study plan. 

Agent Representative Stamp Counsellor/Agency Staff Name: 

Counsellor/Agency Staff signature: 

Applicant Signature to acknowledge that the above is true and correct: Date: 

----------------------------------------------------------------------------------------------
GTE Summary 

The summary below is based on the Department of Home Affairs website. For further information, refer to: 
https:ljwww.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/500-

A Genuine Student is a student who intends to obtain a successful educational outcome and has the language, educational and material background to 
have a reasonable chance of achieving this educational outcome. 
Factors that are considered under the existing requirement to be a genuine applicant for entry and study as a student include: English language 
proficiency; financial capacity; prerequisite schooling; age requirements; and intention to comply with visa conditions. 

A Genuine Temporary Entrant (GTE) is an applicant who has circumstances that support a genuine intention to enter and remain in Australia temporarily. 
Factors that are considered under the GTE requirement include: the applicant's circumstances in their home country and likely circumstances in Australia; 
value of the course to the applicant's future; the applicant's immigration history; and any other relevant matter. 

Box Hill Institute I CRICOS Provider No: 02411J I RTO 4687 
www.boxhill.edu.au/international I int.applications@boxhill.edu.au I +613 9286 9425 
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international student 
Re fund policy
1. REFUND POLICY
1.1   Each prospective and continuing international student (student) acknowledges and agrees to the terms and conditions 

of the international student refund policy on signing the International Student Application Form. 

1.2   The terms and conditions set out in this International Student Refund Policy apply equally to commencing and 
continuing students unless otherwise specified. 

1.3   Applications for refunds for international students must be authorised by the General Manager | Vice President 
International of Box Hill Institute (the Institute) or his or her nominee. 

1.4  The Institute reserves the right to amend these terms and conditions at any time. 

1.5  Where fees are paid by a party on behalf of the student, the Institute reserves the right to notify that party. 

1.6   The Institute is obliged to inform the Department of Home Affairs of any change of status where a student completes 
his or her course early, transfers to another provider, is excluded on academic grounds and fails to meet his or her 
visa conditions, defers or intermits his or her study or otherwise changes the expected completion date of his or her 
study. 

1.7   The funds covering the tuition fees must be clear at the time that the refund request is made by the student and all 
debts to the Institute must be paid before any refund can be made. 

1.8   Refund requests for full or partial refunds must be made in writing on the Refund Application Form, must set out the 
reasons for the request and be accompanied by supporting documentation as appropriate. The refund request must 
be forwarded to: 

 International 
 Box Hill Institute  
 465 Elgar Road,  
 Box Hill  
 Victoria 3128  
 AUSTRALIA

1.9   The written Refund Application Form must include the date of the claim, the student’s full name, and the basis for 
making the claim, the address and bank account details to which the refund is to be forwarded and the student’s 
signature. Claims will not be processed where the signature on the claim does not match the student’s signature as 
shown on other documents provided by the student for admission to the Institute. 

1.10   This Policy, the Student Agreement and the availability of complaints and appeals processes, do not remove the right 
of the student to take action under Australia’s consumer protection laws. 

2. REFUNDS

Category Time 
application 
received by 
Institute

Amount of refund for 
formal courses

Amount of refund for 
ELICOS

Documentary evidence 
required in addition 
to the Refund 
Application Form

A.1  Visa refusal before course 
commencement

At any time All payments less 
Administration fee 
($50)

All payments less 
Administration Fee 
($50)

Original letter of refusal 
from the Department 
of Immigration and 
Border Protection 

A.2  Visa refusal after course 
commencement

At any time All tuition fees paid 
less fees for any study 
period completed and 
the school term in 
process at the time of 
visa refusal.

All tuition fees paid 
less fees for any study 
period completed and 
the school term in 
process at the time of 
visa refusal.

Original letter of refusal 
from the Department of 
Immigration and Border 
Protection 
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Category Time 
application 
received by 
Institute

Amount of refund for 
formal courses

Amount of refund for 
ELICOS

Documentary evidence 
required in addition 
to the Refund 
Application Form

B Special circumstances Prior to 
commencement 
of semester

All payments for 
upcoming semesters 
less Administration 
fee ($50)

All payments for 
upcoming semesters 
less Administration fee 
($50)

Evidence or proof to 
the satisfaction of 
the Institute.

After 
semester has 
commenced

All payments for  
current & upcoming 
semesters less 20% 
of current semester’s 
fees

All payments for  
current & upcoming 
semesters less 20% of 
current semester’s fees

Letter from the 
student and evidence 
of departure from 
Australia to the 
satisfaction of the 
Institute. 
 

C  Withdrawal by student, 
including but not limited to: 

1. visa cancellation; and

2.  transfer to another provider 
(subject to the Institute 
Student Transfer Policy)

More than  
28 days before 
semester 
commences

All payments less 20% 
of next semester’s 
fees

All payments less 20% 
of ELICOS fee for 20 
weeks max

Withdrawal 

Proof of withdrawal 
from all subjects, 
boarding pass and 
letter from the student. 

Visa Cancellation 

None 

Transfer 

Transfer 
acknowledgement 
according to Institute 
Student Transfer Policy

28 days or less 
before semester 
commences

50% of next 
semester’s fees

All payments less 50% 
of ELICOS fee for  
20 weeks max

On or after the 
day semester 
commences

No refund No refund

D.1  Offer of place withdrawn 
by Institute before course 
commencement, due to 
course cancellation or other 
circumstance (except when 
incorrect or incomplete 
information has been 
provided by student)

At any time Alternative Box Hill 
course or full refund 
of pre-paid course 
fees for formal course

Alternative Box Hill 
course or full refund of 
pre-paid course fees 
for ELICOS course

Letter from student 
– acceptance of 
alternative course 
or withdrawal.

D.2  Part of course not 
offered by the Institute 
after commencement.

At any time Alternative Box Hill 
course or full refund 
of the unexpended 
portion of pre-paid 
course fees for formal 
course

Alternative Box Hill 
course or full refund 
of the unexpended 
portion of pre-paid 
course fees for ELICOS 
course

Letter from student 
– acceptance of 
alternative course 
or withdrawal.

E Package Courses 

1. A full refund will be made under the categories A1 and B as above (minus administration fee). 

2. All packaged Principal Course deposits are non – refundable.

 
2.1    In the unlikely event that the Institute is unable to deliver a course or is unable to continue to deliver a course, the 

Institute will offer the student a place in an alternative Box Hill course. The student has the right to choose whether 
he or she would prefer a full refund of course fees, or to accept a place in another course. If the student chooses 
placement in another course, the Institute will ask the student to sign a document to indicate acceptance of the 
placement and any pre-paid fees paid for the original course will be transferred to the new course. 

2.2    Where a student chooses not to accept a place in a new Box Hill course, the student must indicate in writing their decision 
to withdraw and to complete the International Application for Refund Form. All pre-paid course fees for the course which 
ceased being provided will be refunded within 2 weeks of the day on which the course ceased being provided. 
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3. SPECIAL CIRCUMSTANCES 
3.1    Special circumstances are determined at the discretion of the General Manager | Vice President International of the 

Institute, or his or her nominee, as preventing a student from taking up the course where: 

3.1.1    Illness or disability prevents a student from taking up the course; 

3.1.2    The student has been excluded from the Institute for failure to meet progression rules and where fees were paid in 
advance of notification of that exclusion; 

3.1.3    There is death of a close family member of the student (parent, sibling, spouse or child); or 

3.1.4    Other special or extenuating circumstances, including political, civil or natural events affect the student. 

4. REFUNDS FOR STUDENTS WHO OBTAIN PERMANENT RESIDENT VISA STATUS 
4.1    Permanent resident status is recognised from the date that the permanent resident visa is formally notified to the 

student and not the date on which the application for the permanent visa was made. 

4.2    If a student obtains Australian permanent resident status before his or her enrolment in a course but after the date of 
the Letter of Offer for the course, the fee-paying overseas place will be withdrawn. If the student wishes to continue 
study at the Institute he or she must apply for a local student place and will be subject to the same selection criteria 
applicable to these applicants and will be liable to pay the Tuition and Service and Amenity Fee for that course. If the 
student has already paid the tuition fees applying to international students for this semester, or any future semesters, 
a total refund of these fees is payable to the student. 

4.3    If a student obtains a permanent resident status after enrolling in a course, the student will be liable to pay the tuition 
fees applying to international students for that semester in which the permanent resident status was granted. 

5. PROCESSING TIME 
5.1    In circumstances where a the Institute course does not start on the agreed starting date, or in which the Institute stops 

the course after it starts and before it is completed or where the course is not provided fully to the student because 
the Institute has a sanction imposed by a government regulator, the refund of fees will be paid in full to the student 
within 2 weeks. 

5.2    In any other circumstance, the Institute will refund the amount within 4 weeks after receiving the completed and 
signed Refund Application Form together with appropriate supporting documentation. 

5.3    Refunds will be made in Australian dollars to the same person or body from whom the original payment was received 
on behalf of the student. 

5.4    Date of the notification for request for refund is the date the request for a refund is received at the International 
branch of the Institute. 

5.5    In the event that a student wishes to contest the decision on a refund request, he or she would have access to the 
Institute’s existing dispute resolution procedures. These procedures would not circumscribe the student’s right to 
pursue other legal remedies. 

6. TUITION PROTECTION SERVICE 
The Tuition Protection Service (TPS) is a placement and refund service for international students. For more information visit: 
https://internationaleducation.gov.au/regulatory-information or https://tps.gov.au/Home/ 

international student 
Re fund policy cont..
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CONNECT WITH US

VISIT

CALL
TEL +61 3 9286 9425

FAX +61 3 9286 9438

ENQUIRIES
INTERNATIONAL@BOXHILL.EDU.AU

APPLICATIONS
INT-APPLICATIONS@BOXHILL.EDU.AU

BOX HILL INSTITUTE GROUP

BOX HILL CAMPUS
Elgar 465 Elgar Road, Box Hill 

CITY CAMPUS
253 Flinders Lane, Melbourne

LILYDALE LAKESIDE CAMPUS
Jarlo Drive, Lilydale

international
/

RTO 4687 CRICOS: 02411J


