
VET là gì? 
Chương trình Giáo dục và Đào tạo Huấn nghệ 
(VET) giúp học viên có được kỹ năng nơi làm việc 
và kiến thức kỹ thuật mà họ cần để đáp ứng các 
nhu cầu tuyển dụng hiện nay và tương lai. Nói 
một cách đơn giản, VET là việc giáo dục và đào 
tạo dựa trên kỹ năng. Là một phần thiết yếu của 
hệ thống giáo dục cao đẳng tại Úc, chương trình 
VET được soạn ra để hỗ trợ việc phát triển kinh 
tế, cộng đồng và vùng tại NSW. 

VET là chọn lựa học tập nhằm đưa ra sự thay thế 
thực tiễn đối với đại học thông qua các bằng cấp 
riêng rẽ, cũng như các chương trình học nghề 
và học việc mà giúp bạn học hỏi nơi làm việc 
trong lúc làm việc có lương. Các khóa VET dẫn 
tới các bằng cấp được công nhận toàn quốc, từ 
các bằng Chứng nhận I – IV đến Diploma and 
Advanced Diploma. 

Không chỉ có khóa VET cho mỗi ngành nghề, 
còn có các khóa VET cho các lĩnh vực phát triển 
rộng lớn nhất và cho tất cả các ngành nghề nào 
đang báo cáo thiếu hụt lao động. Hiện nay VET 
càng thích ứng hơn bao giờ hết khi giúp cho các 
thương nghiệp của NSW có tính cạnh tranh khắp 
toàn cầu.

Tại sao nên chọn VET? 
Trong thị trường nhân dụng cạnh tranh hiện nay, 
điều quan trọng là bạn có kỹ năng và bằng cấp 
kỹ thuật thích hợp. Một đường hướng thực tiễn 
đến việc học tập sẽ giúp chuẩn bị bạn đến thế 
giới thực. Các chủ nhân khắp nước Úc đều xem 
trọng bằng cấp của VET. Họ biết rằng VET cung 
ứng một chương trình có cấu trúc được soạn bởi 
các chuyên gia công nghiệp nhằm hướng dẫn 
học viên có được các kỹ năng cụ thể mà ngành 
công nghiệp cần đến.
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Chuyện hoang đường 1. Những người 
tốt nghiệp VET có lương thấp hơn người 
tốt nghiệp đại học. 

Thực tế  Lợi tức toàn-thời trung-vị 
(median) cho một người tốt nghiệp VET là 
$56.000. Lợi tức trung-vị cho một người 
tốt nghiệp cử nhân là $54.000. 

Chuyện hoang đường 2. Người tốt 
nghiệp đại học dễ tìm việc hơn người tốt 
nghiệp VET 

Thực tế  78% những người tốt nghiệp 
VET có được việc làm sau khi đào tạo và 
82% người học việc hoặc học nghề tại VET 
có được việc làm sau khi đào tạo. Mức 
này so với 69% người tốt nghiệp cử nhân 
có được việc làm.

Chuyện hoang đường 3. VET không còn 
thích ứng trong thế giới cạnh tranh toàn 
cầu 

Thực tế  Bộ Nhân dụng Liên bang nhận 
thấy rằng VET cung ứng đào tạo cho 9 
trong 10 ngành nghề được tiên đoán là 
có sự tăng trưởng về việc làm mới mẻ và 
đáng kể nhất trong 5 năm tới.

Bạn có biết? Tốt nghiệp mau hơn và tổn phí ít 
hơn 
VET giúp bạn theo con đường nhanh hơn, ít tốn 
hơn trong việc hoàn tất một bằng cấp và tìm 
việc làm, so với việc lấy bằng đại học. Các khóa 
học cấp Certificate I–IV thường mất khoảng 
sáu tháng đến hai năm. Các khóa Diploma và 
Advanced Diploma mất khoảng từ một đến hai 
năm. Các khóa học nghề và học việc giúp bạn 
làm việc có lương trong lúc học và mất khoảng 
ba đến bốn năm để hoàn tất. Trong lúc các học 
phí của VET tùy vào hoàn cảnh cá nhân của bạn 
và loại khóa học nào mà bạn chọn, thường thì 
các học phí này thấp hơn học phí đại học. 

Tạo dựng một nghề nghiệp mà 
bạn ưa thích 
Bằng cấp của VET có thể dẫn đến nghề nghiệp 
có lương cao. Bằng cấp này giúp bạn có kỹ năng 
mà chủ nhân đang kiếm, cơ hội để có được một 
việc làm tốt và có tương lai tươi sáng. Không chỉ 
là đường hướng hữu hiệu để vào lực lượng lao 
động, VET cũng giúp bạn tiến đến các bằng cấp 
cao hơn, tạo dựng trên kỹ năng và kiến thức tăng 
tiến của bạn. Bạn cũng có thể lấy được tín chỉ 
(credits) để vào đại học thông qua một đường 
hướng của VET. Bất cứ công việc gì bạn chọn 
trong cuộc đời, VET có thể giúp chuẩn bị để bạn 
thành công.

Muốn biết thêm thông tin về Educational 
Pathways Program, viếng trang mạng
education.nsw.gov.au/educational-pathways 
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