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1.

Arizona State University
Tempe, AZ
Đại diện: Nguyễn Thị Thu Huyền, Chuyên viên tuyển sinh quốc tế
Email: Huyen.Thithu.Nguyen@asu.edu
Arizona State University được U.S News & World Report công nhận là ngôi trường sáng tạo
và tiên tiến bậc nhất của Hoa Kỳ. Đây là trường đại học công lập nghiên cứu toàn diện, chú
trọng đẩy mạnh nghiên cứu, khám phá những giá trị cộng đồng và tiếp nhận những vai trò
chủ chốt trong việc xây dựng kinh tế, xã hội, văn hóa và sức khoẻ cộng đồng.
Đây là nơi những nhà đoạt giải Nobel và Pulitzer Prize sẽ truyền đạt kinh nghiệm. Đây cũng
là nơi sinh viên được trang bị kỹ càng để trở thành những nhà tư duy trẻ thành công thông
qua các chương trình giảng dạy đẳng cấp quốc gia và quốc tế, đi tiên phong trong lĩnh vực
nghiên cứu, xây dựng quan hệ đối tác chiến lược, khởi nghiệp và phát triển kinh tế. Các
chương trình học của ASU truyền cảm hứng cho nhiều sinh viên ưu tú ở bậc sau đại học và
đồng thời đưa trường vào tóp trường có tỷ lệ được tuyển dụng cao nhất tại hơn 50 công ty
hàng đầu trong nước. Mỗi năm, ASU đào tạo hơn 20.000 nhà phát kiến, tư duy và nghiên

cứu. Hãy gặp gỡ chuyên viên tuyển sinh của chúng tối để tìm hiểu thêm về ASU.
https://www.asu.edu/
2.

Assumption College
Worcester, MA
Đại diện: Andrew Kupec, Giám đốc tuyển sinh cấp cao
Email: aj.kupec@assumption.edu
Assumption College được đánh giá là một trong những trường đại học tốt nhất quốc gia trên
trang Princeton Review và cũng đồng thời nằm trong danh sách 30 trường đại học tốt nhất
trong khu vực theo tạp chí U.S News and World Report. Assumption College tọa lạc trong
khu dân cư tuyệt đẹp rộng tới 185 hecta. Không những thế, khuôn viên trường chỉ mất vài
phút đi bộ từ trung tâm Worcester, Massachusetts - thành phố lớn thứ hai ở New England,
và chỉ cách Boston một giờ về hướng Tây. Worcester là ngôi nhà chung của 12 trường đại
học và cao đẳng với hơn 35.000 sinh viên. Tại đây, bạn sẽ được tận hưởng lợi thế của cả hai
vùng ngoại ô và đô thị như hệ thống an ninh của vùng ngoại ô và nhịp sống sôi động của khu
đô thị. Assumption College đào tạo 35 chuyên ngành chính và 42 ngành học phụ, do đó cơ
hội học tập của bạn sẽ vô cùng rộng mở. Theo thống kê, có hơn 79% sinh viên niên khóa
2016 đã tham gia các kỳ thực tập. Ngoài ra, sinh viên còn có thể lựa chọn địa điểm học tập
trong số 50 cơ sở ở khắp nơi trên thế giới (bao gồm chi nhánh tại thành phố Rome, nước Ý).
Sinh viên của trường cũng rất tích cực trong các hoạt động cộng đồng chẳng hạn như năm
2017 các em đã có hơn 125.000 giờ phục vụ tình nguyện. https://www.assumption.edu/

3.

Azusa Pacific University
Azusa, CA
Đại diện: Cory Justus, Trợ lý giám đốc tuyển sinh quốc tế
Email: cjustus@apu.edu
Azusa Pacific University là một trường đại học tôn giáo toàn diện nằm cách Los Angeles,
California, 42 km theo hướng Đông Bắc. Đứng đầu trong Hiệp hội các trường Đại học và Cao
đẳng Công giáo; APU cam kết chất lượng trong giáo dục bậc đại học. Với hơn 100 chương
trình đại học, thạc sĩ, và tiến sĩ tại trường ở 6 chi nhánh rải khắp miền Nam California, APU
mỗi năm tiếp tục được công nhận là một trong Các Trường Đại Học Tốt Nhất của Mỹ do U.S.
News & World Report bình chọn. https://www.apu.edu/

4.

Ball State University
Muncie, IN
Đại diện: John Mann, Giám đốc tuyển sinh quốc tế
Email: jpmann@bsu.edu
Ball State là trường đại học tầm cỡ quốc tế với 22.500 sinh viên được tiếp cận phương pháp
giáo dục hiện đại và chuyên sâu. Khuôn viên tuyệt đẹp của Ball State nằm ở Muncie, bang
Indiana tạo ra môi trường thân thiện của một ngôi trường nhỏ nhưng mang nguồn lực dồi
dào của một trường đại học tầm cỡ. Trường cung cấp nhiều suất học bổng cho sinh viên
quốc tế và gần 1000 suất hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên sau đại học.
https://www.bsu.edu/

5.

Berkeley College
New York, NY
Đại diện: Greg Barattin, Chuyên viên Tư vấn tuyển sinh quốc tế
Email: Gregory-barattin@berkeleycollege.edu
Được thành lập năm 1931, Berkeley College là một trường tư thục, chú trọng vào việc trang
bị những kỹ năng cần thiết để sinh viên có thể đạt được thành công trong tương lai. Hiện
nay, trường có hơn 7.100 sinh viên đang theo học tại New York và New Jersey, trong đó có
hơn 440 sinh viên quốc tế đại diện cho gần 75 quốc gia. Khuôn viên trường trải dài từ trung
tâm thành phố đến khu vực đỉnh núi màu mỡ ở ngoại ô.

Ở Berkeley, bạn sẽ được tiếp cận phương pháp giáo dục chú trọng đến kinh nghiệm thực
tiễn và sự tương tác trong lớp học, nhờ vào đó, sinh viên được chuẩn bị kỹ càng hơn cho
nghề nghiệp tương lai. Ngoài ra, chương trình học của trường thường xuyên được cải tiến
cập nhật nhằm giúp sinh viên tiếp thu những kiến thức và kỹ năng nhà tuyển dụng yêu cầu.
Để giúp sinh viên nâng cao khả năng cạnh tranh trong thị trườnng việc làm, tất cả chương
trình học ở Berkeley đều yêu cầu có khóa thực tập, khóa học thực hành, hoặc các khoá học
liên quan đến việc làm tương lai của sinh viên, giúp họ ứng dụng lý thuyết được học vào
những tình huống thực tế. https://berkeleycollege.edu/
6.

Binghamton University, SUNY
Johnson City, NY
Đại diện: Patricia A Wrobel, Chuyên viên tuyển sinh quốc tế
Email: pwrobel@binghamton.edu
The Binghamton University School of Management (SOM) là trường đại học Quản trị Kinh
doanh thu hút nhiều sinh viên ưu tú từ khắp các bang của Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
Thành tựu và danh tiếng:
 Đứng thứ 38 trong số trường công lập và thứ 87 trên cả nước (theo U.S. NEWS và
World Report).
 Đứng thứ 7 trong bang và thứ 15 ngoại bang trong bảng xếp hạng những trường có
ngành Kinh doanh tốt nhất (theo PayScale).
 Đứng thứ 18 trong danh sách các trường đại học tốt nhất trong lĩnh vực kinh doanh
(theo Money).
 Xếp thứ 7 trong danh sách các trường có ngành Kế toán tốt nhất tại Mỹ (theo
Linkedln).
 Xếp thứ 14 trong danh sách 25 trường học tốt nhất để học ngành Kinh doanh (theo
Fortune).
 Đứng thứ 15 trong danh sách "A-list" chương trình MBA tại Mỹ (theo
CollegeAtlas.org).
 Xếp thứ 29 trong danh sách các trường kinh doanh tốt nhất với ROI cao cho chương
trình MBA.
 Đứng thứ 7 trong số các trường kinh doanh tốt nhất song ít nợ nhất cho sinh viên
trong chương trình MBA toàn thời gian.
 Nhà cung ứng hàng đầu về những nhà tuyển dụng mới cho EY và PwC tại bang New
York.
Với chương trình học tiên tiến và lối tiếp cận thực tiễn, Thomas J. Watson School of
Engineering and Applied Science đào tạo những sinh viên chuyên ngành kĩ thuật và máy
tính có khả năng đương đầu với những thử thách mới và kiến tạo tương lai.
Là một phần của trung tâm kĩ thuật cao của thành phố New York, cùng với các đối tác trong
ngành công nghiệp, dự án lớp học và những cơ hội thực tập, trường đã đem lại rất nhiều
kinh nghiệm thực tế cho sinh viên.
Đội ngũ giảng viên của chúng tôi luôn truyền đạt những kinh nghiệm thực tiễn và sẵn sàng
tư vấn cho sinh viên, giúp họ đạt được những thành tựu khoa học.
Sinh viên trường Kinh doanh Watson đến từ khắp nơi trên thế giới, từ nhiều tầng lớp và
nghiên cứu nhiều lĩnh vực khác nhau. Sau khi tốt nghiêp, với kiến thức đa dạng, sinh viên dễ
dàng khởi nghiệp thành công. https://www.binghamton.edu/

7.

California State University, East Bay
Hayward, CA
Đại diện: Thomas Tyner, Giám đốc ALP
Email: thomas.tyner@csueastbay.edu
Tại California State University, East Bay, mục tiêu của chúng tôi là giúp sinh viên chuẩn bị
cho nghề nghiệp tương lai. Cal State East Bay nằm trên những ngọn đồi nhìn ra Vịnh San

Francisco. Trường không chỉ có khung cảnh đẹp mà còn là vị trí lý tưởng để phát triển sự
nghiệp khi chỉ cách San Francisco và thung lũng Silicon khoảng 30 – 49 phút lái xe. Đây là
nơi mỗi năm hàng trăm sinh viên được đào tạo thực tiễn trong các công ty khởi nghiệp, công
ty công nghệ khổng lồ, các tổ chức địa phương và các công ty quốc tế có trụ sở tại vùng vịnh
này.
Ngoài các chương trình cử nhân và thạc sĩ tại Cal State East Bay, trường còn có chương
trình tiếng Anh bao gồm các khóa học tiếng Anh chuyên sâu, cung cấp nhiều loại chứng chỉ
đa dạng và các chương trình học liên thông - bao gồm chương trình tuyển sinh có điều kiện
cho sinh viên đại học, chương trình tiền MBA và bằng kinh doanh quốc tế - và tất cả các cơ
hội tuyệt vời để đạt được tiến bộ về học tập cũng như sự nghiệp.
https://www.csueastbay.edu/
8.

California State University, Fresno
Fresno, CA
Đại diện: Scott Moore, Giáo sư & Trưởng khoa giáo dục quốc tế
Email: kcheng@csufresno.edu
California State University, Fresno (hay còn gọi là Fresno State) là một trong 23 thành viên
của hệ thống trường California State University, một trong những hệ thống giáo dục bậc đại
học lớn nhất thế giới. Trường được kiểm định bởi California Board of Education và Western
Association of Schools and Colleges. CSU có 26 chương trình đạt được kiểm định uy tín của
ngành, đây là con số khá cao trong hệ thống các trường CSU. Trường đứng đầu về tỷ lệ sinh
viên tốt nghiệp cao nhất và là trường công lập hàng đầu trong nước theo thống kê hàng năm
của U.S. News and World Report. Tờ Washington Monthly xếp Fresno State hạng 17 trong
tóp các trường đại học của Hoa Kỳ. “America’s Best Colleges” và U.S. News & World Report
cùng xếp Fresno State hạng 12 trong số các trường đại học công tốt nhất trong khu vực miền
Tây. www.csufresno.edu/

9.

California State University, Long Beach ALP
Long Beach, WA
Đại diện: Sean Cochran, Giám đốc tuyển sinh quốc tế
Email: Sean.Cochran@csulb.edu
Tại California State University, Long Beach (CSULB), "The Beach", sinh viên được tận hưởng
vẻ đẹp thiên nhiên và khí hậu ôn hòa của miền Nam California, nơi đây sinh viên được sống
và học tập trong khu vực an ninh của vùng ngoại ô và sự đa dạng văn hoá của Los Angeles.
Có hơn 3.000 sinh viên quốc tế từ hơn 100 quốc gia khác nhau đã xem CSULB là gia đình của
mình. CSULB mang đến những trải nghiệm tuyệt vời thông qua các chương trình học thuật
uy tín. Tại "The Beach", sinh viên được hưởng rất nhiều lợi ích từ đội ngũ giảng viên chất
lượng cao, luôn tận tâm hướng đến sự thành công của sinh viên, chú trọng nghiên cứu và
những hoạt động sáng tạo. Tập trung những điều tốt nhất của vùng Nam California, CSULB
là một nơi lý tưởng để sống, học tập và khám phá! www.csulb.edu/

10.

City University of Seattle
Seattle, WA
Đại diện: Bailey Craft, Phó giám đốc tuyển sinh
Email: bcraft@cityu.edu
City University of Seattle là một trường đại học chất lượng cao ở Seattle, Washington. Nằm
ở trung tâm thành phố của CityU, sinh viên có nhiều cơ hội được thực tập và kết nối với
những công ty lớn như Microsoft, Amazon, Starbucks và Boeing. Chương trình sau đại học
của CityU gồm MBA và MSCS. Trường có nhiều suất học bổng dành cho sinh viên quốc tế.
Không yêu cầu GRE/GMAT. https://www.cityu.edu/

11.

Clark University
Worcester, MA
Đại diện: Maureen Spillane, Cố vấn tuyển sinh
Email: mspillane@clarku.edu

Được thành lập như một trường chỉ chuyên đào tạo sau đại học đầu tiên của Mỹ vào năm
1887, Clark University đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong việc sáng tạo các lĩnh
vực mới trong nghiên cứu và ứng dụng, bao gồm STEM, kinh doanh, và các ngành học liên
ngành. Thành tựu của chúng tôi nằm ở sự cam kết thực hiện một hệ thống giáo dục Liberal
Arts (Giáo dục Khai phóng) đa ngôn ngữ, đa văn hóa, đa quốc gia. Cam kết này được thể hiện
hằng ngày qua sự tương tác giữa các giáo sư, sinh viên, các nhà hoạt động địa phương, lãnh
đạo khu vực, và các nhà chuyên môn trên thế giới, ngoài ra còn có sự hỗ trợ của chính phủ
và một số tổ chức phi lợi nhuận. Cùng nhau, chúng tôi tạo nên một cộng đồng nhiệt huyết,
đoàn kết thông qua sự sáng tạo, suy nghĩ đột phá, phối hợp chặt chẽ, và cùng nỗ lực để tạo
ra sự thay đổi tích cực trong khu vực cũng như trên thế giới.
Trường Quản lý hệ Sau Đại học của Clark (Clark's Graduate School of Management) được
chứng nhận bởi AACSB – tiêu chuẩn cao nhất được dùng để đánh giá các trường đào tạo
kinh doanh trên thế giới. Trường liên tiếp được công nhận là "Trường Đào Tạo Kinh Doanh
Tốt Nhất" (Best Business School) bởi Princeton Review, một trong 16 chương trình hàng
đầu bậc của Thạc sĩ (M.B.A) trong lĩnh vực "kinh doanh xanh (thân thiện với môi trường)",
và được xếp hạng một trong 300 trường Đại học hàng đầu trên thế giới bởi Times Higher
Education. Với vị trí nằm trong thành phố và truyền thống hợp tác với cộng đồng, Clark
mang đến một môi trường xứng đáng với khẩu hiệu: "Thách Thức Giới Hạn. Thay Đổi Thế
Giới."https://www.clarku.edu/
12.

Clayton State University
Morrow, GA
Đại diện: Christina Hung, Điều phối viên tuyển sinh quốc tế
Email: christinahung@clayton.edu
Clayton State University là trường đại học công lập ở Atlanta, bang Georgia. Khuôn viên
chính của trường bao gồm một rừng cây yên bình rộng 192 acres (0.78 km2), với 5 hồ nước
và bầu không khí như ở một công viên thực sự. Khuôn viên chính của trường nằm ở phía
Trung Bắc của Hạt Clayton, khu ngoại ô phía Nam Atlanta, mất 15 phút lái xe từ sân bay Quốc
tế Hartsfield-Jackson Atlanta và khoảng 20 phút từ trung tâm Atlanta.
Clayton State University có 4 trường đại học, 1 chương trình anh ngữ chuyên sâu và một
trường sau đại học. Trường có 5 chương trình cao đẳng, 36 chương trình cử nhân và 8
chương trình thạc sĩ. Clayton State University được College Choice vinh danh là đại học top
10 trong 25 trường Đại học tốt nhất ở Georgia năm 2017 và xếp thứ 8 trong danh sách đại
học công lập tốt nhất phía Nam do U.S. News & World Report bình chọn. Hơn thế nữa, trường
Kinh doanh của chúng tôi còn được AACSB kiểm định, đây là kiểm định uy tín mà chỉ 5%
trường đào tạo ngành kinh doanh trên toàn cầu được nhận. Gần đây, chương trình MBA của
chúng tôi nằm trong danh sách những trường Kinh doanh tốt nhất với lượng du học sinh
theo học đông nhất theo thống kê của U.S. News & World Report.
Clayton State University luôn nỗ lực cân bằng chi phí và chất lượng giảng dạy. Trường được
bình chọn là 1 trong 5 trường có chi phí phải chăng nhất trong hệ thống giáo dục đại học ở
Georgia. Học phí cho du học sinh tại trường thấp hơn gần 20% học phí trung bình của đại
học công lập hệ 4 năm trong vùng và thấp hơn 40% học phí trung bình của đại học tư thục
hệ 4 năm.
Các câu lạc bộ bóng rổ, bóng đá, việt dã, tennis, golf và cổ động của Clayton State là thành
viên của giải đấu thể thao NCAA Division II. Năm 2011, đội bóng rổ nữ của Clayton State đã
đạt giải quốc gia NCAA Division II. Năm 2015, tổ chức Carnegie công nhận sự đóng góp của
Clayton State cho cộng đồng, thương nghiệp và những cơ quan phi lợi nhuận ở vùng trung
tâm Atlanta. www.clayton.edu/

13.

Colorado State University
Fort Collins, CO
Đại diện: Stene Verhulst, Trợ lý giám đốc tuyển sinh quốc tế
Email: stene.verhulst@colostate.edu

Được thành lập vào năm 1870, CSU là cơ sở giáo dục toàn diện có đào tạo bậc Tiến sĩ. Đây là
nhà của hơn 30.000 sinh viên đang theo học các chương trình được công nhận cấp quốc gia
như ngành kỹ sư, kinh doanh, thú y, nông nghiệp và quản lý công trình. Thêm vào đó, CSU
đang mở đường cho những nghiên cứu mang tính đột phá bao gồm các bệnh truyền nhiễm,
khoa học về khí quyển, các công nghệ năng lượng sạch, khoa học môi trường và kỹ thuật y
sinh. Tổng chi phí mỗi năm của sinh viên quốc tế tại mọi cấp học gần là 45.000 USD. Ngoài
ra, trường còn có nhiều suất học bổng học thuật. https://www.colostate.edu/
14.

Elmhurst College
Elmhurst, IL
Đại diện: Thao Vu, Phó giám đốc tuyển sinh quốc tế
Email: thao.vu@elmhurst.edu
Elmhurst College là một ngôi trường tuyệt đẹp nằm tại khu vực ngoại ô an toàn với đường
tàu dẫn đến Chicago. https://www.elmhurst.edu/

15.

Florida Atlantic University
Boca Raton, FL
Đại diện: Erin Hari, Phó giám đốc tuyển sinh quốc tế
Email: ehari@fau.edu
Florida Atlantic University (FAU) là một trường nghiên cứu công lập có hệ thống giáo dục
đẳng cấp thế giới nằm trong khung cảnh tuyệt đẹp của vùng cận nhiệt đới. Cơ sở chính rộng
850 acre ở Boca Raton, Florida; gần biển Đại Tây Dương; giữa bãi biển Palm và Fort
Lauderdale; và cách Miami một giờ lái xe. FAU đã được công nhận là một trong những
trường hàng đầu về nghiên cứu bậc đại học, và cũng là ngôi trường duy nhất trên thế giới
sử dụng chung khuôn viên với các viện nghiên cứu Max Planck và SCRIPPS.
https://www.fau.edu/

16.

Full Sail University
Winter Park, FL
Đại diện: Eunji Sung, Chuyên viên tuyển sinh quốc tế
Email: jsung@fullsail.com
Full Sail University đã tạo dựng cho mình danh tiếng là một trong những trường nghệ thuật,
âm nhạc, và điện ảnh bậc nhất trên thế giới. Trường luôn nỗ lực truyền cảm hứng sáng tạo,
giúp sinh viên thoả sức theo đuổi đam mê với ngành giải trí và truyền thông. Full Sail đào
tạo bậc cao đẳng, đại học và thạc sĩ. Sinh viên quốc tế của trường đến từ hơn 49 quốc gia.
Sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đến với Full Sail để cùng nhau theo đuổi giấc mơ học tập,
và cùng có chung một điểm chung - sự đam mê sáng tạo trong ngành công nghệ truyền thông
và giải trí. Phương pháp giáo dục của trường chú trọng vào kinh nghiệm thực tiễn; sinh viên
của trường có cơ hội làm việc trong studio để tích luỹ kinh nghiệm.
Hãy tìm hiểu thêm về trường tại http://www.fullsail.edu/ để bắt đầu cuộc hành trình của
bạn. Nếu bạn thực sự nghiêm túc thực hiện ước mơ, chúng tôi sẵn sang đón nhận bạn!
https://www.fullsail.edu/

17.

George Washington University
Washington, WA
Đại diện: Hoang My Huu Nguyen, Chuyên viên tuyển sinh quốc tế
Email: hmn226@email.gwu.edu
The George Washington University được thành lập vào năm 1821 với mục tiêu xây dựng
một ngôi trường ở thủ đô chuyên về giáo dục và đào tạo ra những nhà lãnh đạo tương lai
của đất nước theo mong muốn của George Washington.

Ngày nay, GW là trường đại học lớn nhất ở thủ đô Washington, DC. Chúng tôi có hơn 26.000
sinh viên đến từ 50 bang của nước Mỹ, thủ đô Washington DC và 130 quốc gia trên thế giới,
đang theo học các ngành học đa dạng từ khoa học pháp y đến quan hệ quốc tế, kỹ thuật máy
tính, dược học, y tế cộng đồng, luật và chính sách công...https://www.gwu.edu/
18.

Georgia State University
Atlanta, GA
Đại diện: Lan Nguyen, Trợ lý giảm đốc tuyển sinh
Email: lnguyen@gsu.edu
Với bảy cơ sở rải khắp trung tâm thành phố Atlanta, trường có đội ngũ giảng viên mang đẳng
cấp quốc tế với hơn 51.000 sinh viên. Nhờ đó, trường mang đến cho sinh viên nhiều cơ hội
việc làm tại một trong những thành phố quốc tế lớn nhất ở thế kỉ 21.
Khuôn viên không ranh giới của trường nằm ở trung tâm thành phố Atlanta, trung tâm kinh
tế hàng đầu của khu vực Đông Nam cùng với sân bay bận rộn nhất thế giới với số lượng các
công ty Fortune 500 nhiều thứ 3 ở Hoa Kỳ. Đây là nơi sinh viên dễ dàng tìm kiếm các cơ hội
thực tập, làm việc cũng như kết nối với thế giới thương mại, chính phủ, y tế, các cộng đồng
phi lợi nhuận và đa văn hóa chỉ cách vài tòa nhà.https://www.gsu.edu/

19.

Grand Valley State University
Allendale, MI
Đại diện: Christopher Hendree, Phó giám đốc tuyển sinh
Email: hendreec@gvsu.edu
Grand Valley State University, nằm ở Grand Rapids, bang Michigan, là trường đại học luôn
nỗ lực vì sự thành công của các sinh viên. Grand Valley có hơn 25.000 sinh viên, tuy nhiên
một lớp học trung bình chỉ có 26 học viên. Ngoài ra, mỗi năm trường có hơn 8.250 sinh viên
có cơ hội tích luỹ nhờ vào việc làm ngoài trường. Cả sinh viên bậc đại học và sau đại học đều
sẽ tìm được cơ hội việc làm và nghiên cứu tại Grand Valley. Chương trình kỹ sư bậc đại học
của chúng tôi yêu cầu ba kỳ thực tập trước tốt nghiệp; ở bậc sau đại học, sinh viên sẽ được
làm việc tại các công ty địa phương để phát triển sản phẩm. Chương trình Hệ thống thông
tin Máy tính của chúng tôi nghiên cứu phát triển các ứng dụng di động và khai phá dữ liệu.
Trường Kinh doanh là nguồn tư vấn cho các Doanh nghiệp địa phương. Sinh viên đại học và
sau đại học cũng có khả năng nhận được trợ cấp từ Grand Valley để thực hiện các dự án cá
nhân. Các chương trình Khoa học Kỹ thuật và Máy tính của chúng tôi được ABET công nhận
và các chương trình Kinh doanh của chúng tôi được AACSB công nhận.
https://www.gvsu.edu/

20.

Kettering University
Flint, MI
Đại diện: Kevin Fedewa vàMaya Suraj, Chuyên viên tuyển sinh quốc tế
Email: msuraj@kettering.edu
Dẫn đầu thế giới về đào tạo STEM - Kettering University mang đến một nền giáo dục kết hợp
giữa lý thuyết và thực hành tốt hơn bất cứ tổ chức giáo dục nào trên thế giới. Trường đổi
mới cam kết về việc học thông qua trải nghiệm và ứng dụng với sự hợp tác từ đội ngũ giảng
viên hàng đầu và đối tác trong ngành để mang đến những trải nghiệm học tập và nghiên cứu
ứng dụng tuyệt vời .https://www.kettering.edu/

21.

Merrimack College
North Andover, MA
Đại diện:Gianna Voccola, Giám đốc tuyển sinh
Email: voccolag@merrimack.edu
Một trong những cơ sở giáo dục đang phát triển mạnh nhất tại nước Mỹ, Merrimack College
là một trường tư thục có tính chọn lọc cao nằm tại khu dân cư xinh đẹp - chỉ cách vài phút
đến Boston, Massachusetts.

Trường có hơn 100 chương trình từ bậc đại học đến sau đại học, tập trung đào tạo kỹ năng
nghề cho sinh viên. Tất cả các chương trình đều được các giáo viên dày dạn kinh nghiệm và
tâm huyết giảng dạy với mục tiêu đem lại thành công cho sinh viên. Merrickmack luôn chú
trọng xây dựng nền tảng và đào kĩ năng và kiết thức mà các nhà tuyển dụng ngày nay yêu
cầu. Bất kể là kinh doanh, kỹ thuật, khoa học sức khỏa, giáo dục, khoa học, công nghệ hay
khoa học nhân văn, các chương trình của Merrimack được thiết kế để đáp ứng cho mục tiêu
phát triển sự nghiệp và cá nhân của học sinh, được làm phong phú hơn nhờ vào di sản Công
Giáo Augustinian của trường. https://www.merrimack.edu/
22.

Northern Illinois University
DeKalb, IL
Đại diện:Sim Tissa, Giám đốc tuyển sinh quốc tế
Email:schin@niu.edu
NIU’s College of Business là một trong số 5% các trường kinh doanh ưu tú trên toàn thế giới
tổ chức AACSB kiểm định ở tất cả các bậc cử nhân, thạc sĩ và kế toán.
NIU’s College of Engineering & Engineering Technology được cả quốc gia và quốc tế công
nhận. Trường được US News & World Report xếp trong danh sách 70 trường hàng đầu.
Trường có các chương trình được ABET và ATMAE công nhận và tự hào có hàng trăm đối
tác trong khu vực. Các lớp học nhỏ được giảng dạy bởi giảng viên – chứ không phải là sinh
viên tốt nghiệp - những người giàu kinh nghiệm thực tiễn.
Điểm lớn nhất tạo nên sự khác biệt ở NIU chính là sự trải nghiệm toàn diện. Bạn sẽ trưởng
thành tại ngôi trường trên bảng xếp hạng quốc gia có sự pha trộn giữa trường đại học tư
thục nhỏ với danh tiếng xếp bậc nhất thế giới. Bạn được học trong một cộng đồng năng động
với những kiến thức hữu ích. Chúng tôi luôn chủ động hướng dẫn, thử thách và chăm sóc
từng sinh viên để giúp các bạn tốt hơn. Tại NIU, bạn sẽ được tiếp nhận nền giáo dục chất
lượng với học phí hợp lí. Học bổng dựa trên thành tích hoặc học bổng hỗ trợ tiền ăn ở sẽ
được trao cho những sinh viên phù hợp và đạt yêu cầu. Tương lai của bạn là mục tiêu của
chúng tôi! https://www.niu.edu/

23.

Penn State University
Erie, PA
Đại diện: Mary-Ellen Madigan, Giám đốc tuyển sinh
Email: mea1@psu.edu
Penn State là một trường đại học công lập toàn diện lớn với 20 cơ sở đào tạo hệ đại học. Tại
chi nhánh University Park có hơn 47.000 sinh viên đang theo học. Chi nhánh Behrend, ở
Erie, Pennsylvania có 5.000 sinh viên và trường còn có một số học bổng học thuật cho sinh
viên quốc tế. Penn State, Behrend mang lại trải nghiệm sống theo truyền thống cùng thế
mạnh đào tạo là các ngành học thuộc STEM cùng các chương trình đào tạo kinh doanh
AACSB được công nhận.https://www.psu.edu/

24.

Rochester Institute of Technology
Rochester, NY
Đại diện: Keith Davis, Trợ lý giám đốc tuyển sinh quốc tế
Email: krdges@rit.edu
Là một trong những trường đại học công nghệ hàng đầu thế giới, RIT là một cộng đồng gắn
kết mật thiết, là một mái nhà cho các sinh viên đầy khát vọng và sáng tạo đến từ các nền văn
hóa đa dạng của hơn 100 quốc gia. RIT cung cấp các chương trình học thuật hàng đầu, chú
trọng vào chuẩn bị nghề nghiệp, giảng viên giàu kinh nghiệm và hơn hết là sự cân bằng trong
việc giảng dạy và nghiên cứu. RIT là một trường đại học có liên kết với nền thương mại và
công nghiệp, và khu dân cư hiện đại, an toàn giúp bạn dễ dàng tiếp cận với các công nghệ
hiện đại.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ gia nhập cùng khoảng 15.000 sinh viên hệ đại học và 3.000 sinh
viên hệ cử nhân của RIT, họ là những con người đầy cảm hứng, độc đáo, tự hào và nhiệt
huyết. RIT đào tạo hơn 100 chương trình sau đại học - bao gồm 9 Chương trình tiến sĩ.
Tại RIT, bạn sẽ tìm thấy những nhà giải quyết vấn đề, các nhà nghiên cứu, nhà cải tiến, nhà
phát minh, chuyên viên công nghệ, nghệ sĩ, nhà sáng tạo, nhà xây dựng, nhà tư tưởng, doanh
nhân và những người mơ mộng, họ là những người biến những cái không thể thành có thể
thông qua nỗ lực học tập của mình. Tìm hiểu thêm tại www.rit.edu
25.

Salem State University
Salem, MA
Đại diện: Julie Whitlow, Trợ lí hiệu trưởng
Email: cwhitlow@salemstate.edu
Salem State University được thành lập vào năm 1854 và là một cộng đồng đầy cởi mở, tạo
khác biệt nhờ chất lượng dạy học và quy mô lớp học nhỏ. Sinh viên của trường đến từ 60
quốc gia, được trải nghiệm phương pháp giáo dục lấy sinh viên làm trọng tâm; đội ngũ
giảng viên tận tâm; sinh viên nỗ lực học tập; và các cựu sinh viên thành đạt. The
university’s colleges of Arts and Sciences, Education, Bertolon School of Business, Health
and Human Services, và School of Graduate Studies empower Salem State giúp cho học
sinh của Salem State trở thành các công dân quốc tế có trách nhiệm thông qua các cơ hội
việc làm trải nghiệm thực tế trong một môi trường STEM và các doanh nghiệp kinh doanh
tại khu vực Boston. Các chuyên ngành về STEM bao gồm toán, khoa học máy tính, kỹ thuật
viên, vật lý, hóa sinh, và sinh học đại dương. Các chuyên ngành về kinh doanh bao gồm
kinh doanh quốc tế, tài chính kế toán và MBA. https://www.salemstate.edu/

26.

Southern Illinois University Edwardsville
Đại diện: James Monahan, Giám đốc tuyển sinh quốc tế
Email: jmonahan@siue.edu
Southern Illinois Unviersity Edwardsville là một ngôi truờng sôi động, mang đến cho sinh
viên một nền giáo dục chất lượng cao. SIUE là trường nghiên cứu hàng đầu miền Trung Tây
Hoa Kỳ. Khoa Quản trị kinh doanh của truờng đuợc xếp vào nhóm những truờng hàng đầu
của Hoa Kỳ trong 11 năm liên tiếp do tạp chí Princeton Review bình chọn. Khoa Kỹ thuật
của truờng vừa mới xây dựng một trung tâm Thiết kế dành cho sinh viên. SIUE có các suất
học bổng dành cho sinh viên quốc tế, cả bậc đại học và sau đại học. SIUE là truờng có khuôn
viên an toàn xếp thứ 11 tại Hoa Kỳ, mang đến cho 14.000 sinh viên một môi truờng học tập
thân thiện và thoải mái.www.siue.edu/

27.

Southern New Hampshire University
Manchester, NH
Đại diện: MacKenzie Hizon, Giám đốc tuyển sinh quốc tế
Email: m.hizon@snhu.edu
Southern New Hampshire là trường Đại học tư thục danh tiếng có trụ sở đặt tại khu vực
Đông Bắc của Hoa Kỳ. Nằm ở Manchester, New Hampshire - xứng danh là một trong mười
thành phố đáng sống nhất của Hoa Kỳ do tạp chí Forbes bình chọn và chỉ cách một giờ đến
thành phố Boston. SNHU cung cấp các chương trình đại học, sau đại học, Tiếng Anh (ESL) và
là trường Đại học sáng tạo nhất ở vùng Đông Bắc, do U.S. News and World Report bình chọn
trong ba năm qua. Trường Kinh Doanh, CETA (Cao đẳng Kỹ thuật, Công nghệ và Hàng
Không), Nghệ thuật và Khoa học có hơn 150 chương trình, bao gồm Kinh doanh, Kỹ thuật,
Khoa học Máy tính, Toán, Kế toán-Tài chính, Thiết kế Trò chơi điện tử... SNHU có các chương
trình học sáng tạo, chuyển tín chỉ linh hoạt và chương trình lấy bằng kép. Ngoài ra, sinh viên
quốc tế cũng có cơ hội nhận học bổng. Dịch vụ hướng nghiệp ở SNHU cung cấp các công cụ
cá nhân, các chương trình và dịch vụ hỗ trợ nhằm đem đến cơ hội thực tập cho sinh viên,
đồng thời xây dựng cầu nối dẫn đến sự nghiệp thành công. https://www.snhu.edu/

28.

Stevens Institute of Technology

29.

Hoboken, NJ
Đại diện 1: April Chang, Phó giám đốc tuyển sinh quốc tế
Email: achang4@stevens.edu
Đại diện 2: Dina Iskaros, Giám đốc tuyển sinh sau đại học
Email: dina.iskaros@stevens.edu
Stevens Institute of Technology là một trường Đại học nghiên cứu tư nhân dẫn đầu nằm tại
Hoboken, New Jersey, với một vị trí thuận lợi để ngắm nhìn đường chân trời của Manhattan.
Được xếp hạng trong danh sách 25 Trường Tân Tiến Nhất Hàng Đầu nước Mỹ bởi US News
and World Report và đứng thứ 4 trong danh sách 25 Trường Đáng Tiền Học Nhất, Stevens
là ngôi nhà của ba trung tâm nghiên cứu xuất sắc (centers of excellence) quốc gia cũng như
các chương trình nghiên cứu liên ngành về trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng; khoa học dữ
liệu và hệ thống thông tin; hệ thống tài chính và công nghệ; kỹ thuật y sinh, chăm sóc sức
khỏe và khoa học đời sống; và khả năng phục hồi và bền vững. Học viên của Stevens được
tận hưởng các cơ hội thực tập và hợp tác hàng đầu và các sinh viên Sau Đại học liên tục đạt
được một trong những mức lương khởi điểm cao nhất trong nước. Điều này khiến trường
trở thành trường hàng đầu về việc hoàn vốn cho số tiền học bỏ ra.
https://www.stevens.edu/

30.

SUNY Plattsburgh
Plattsburgh, NY
Đại diện: Evan Bowker, Trợ lý tuyển sinh quốc tế
Email: ebowk001@plattsburgh.edu
Được thành lập vào năm 1889, State University of New York (SUNY) College tại Plattsburgh
là một cơ sở có quy mô vừa và được công nhận ở bang New York. Thành phố Plattsburgh là
một thành phố nhỏ và an toàn, với dân số khoảng 30.000 người, đồng thời nơi đây cũng
thường xuyên được xếp hạng là một trong mười "Thành phố Mỹ của tương lai." Khu vực này
cũng mang lại nhiều cơ hội thực tập và việc làm để đáp ứng mức độ cạnh tranh của trường.
Hơn thế nữa chi phí học tập các ngành kinh doanh, sinh học, vật lý, hóa học, robot và hơn
thế nữa lại rất phải chăng. https://www.plattsburgh.edu/

31.

Susquehanna University
Selinsgrove, PA
Đại diện: Adam Guo, Phó giám đốc tuyển sinh quốc tế
Email: guot@susqu.edu
Susquehanna University đào tạo hơn 100 chuyên ngành, ngành phụ, và các chương trình
chuẩn bị nghề cho hơn 2.300 sinh viên đại học đến từ 34 tiểu bang và 22 quốc gia. Trường
Kinh Doanh Sigmund Weis của Susquehanna được AACSB công nhận, nằm trong top 5%
chương trình kinh doanh ưu tú trên thế giới. Susquehanna 1 trong 2 trường có chương trình
nghệ thuật và khoa học duy nhất tại Mỹ và Canada được công nhận bởi CFA và AACSB. 100%
học sinh của chúng tôi du học trên 6 trong 7 lục địa, với hơn 125 ngành học nước ngoài (Chỉ
có 5 trường Mỹ đạt được tỉ lệ 100%). Nếu bạn học chuyên ngành kinh doanh qua London
Program, bạn sẽ được đảm bảo một kỳ thực tập tại London, Anh Quốc. Sinh viên chúng tôi
khi ra trường có tỉ lệ tìm được việc làm là 97%; 98% với sinh viên ngành kinh doanh.
Susquehanna University được xếp hạng thứ 9 ở Hoa Kỳ bởi Zippia về tỉ lệ tìm được làm.
Nếu bạn có hứng thú về các chuyên ngành STEM, chúng tôi có các chương trình đào tạo học
thuật vững chắc với những trải nghiệm thực tế. Chúng tôi đã đưa học sinh đến với các viện
nghiên cứu NASA, CERN, Woods Hole Oceanographic Institution, Lunar và Planetary Lab
tại Arizona, và the Large Hadron Collider Computing Grid. Ngay từ nhăm nhất, sinh viên đã
có thể bắt đầu các chương trình nghiên cứu được trường tài trợ, và chúng tôi là một trong
57 trường đại học và cao đẳng được công nhận bởi the Council on Undergraduate Research.
Với các chuyên ngành Kỹ Thuật, chúng tôi kết hợp với Columbia University để cung cấp
chương trình Vật Lý 3-2 Pre-Engineering (Cử nhân Khoa học), Toán học 3-1 PreEngineering (Cử nhân Nghệ thuật), và Khoa học Máy tính 3-2 Pre-Engineering (Cử nhân
Khoa học). https://www.susqu.edu/

32.

The University of Akron
Akron, OH
Đại diện: JP Yates, Giám đốc tuyển sinh quốc tế
Email: jyates1@uakron.edu
Với 21.000 sinh viên và hơn 300 chương trình bậc cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và
chương trình cấp bằng luật, Akron cung cấp nền giáo dục thực tiễn chuyên về phát triển
nghề nghiệp, giúp sinh viên dẫn đầu trong thị trường việc làm. Các chuyên ngành phổ biến
nhất đối với sinh viên quốc tế là kinh doanh, kỹ thuật, khoa học sức khỏe và khoa học tự
nhiên. Chúng tôi cũng là nơi có chương trình khoa học polymer lớn nhất thế giới. Trường
luôn có học bổng và được bảo đảm cho tất cả bốn năm, và tất cả các sinh viên quốc tế đều
được đảm bảo có chỗ ở trong khuôn viên trường. Trường tọa lạc tại vị trí ngay giữa thành
phố New York và Chicago. Các ngành công nghệ hàng đầu của Akron bao gồm chăm sóc sức
khỏe, giáo dục, sản xuất, khoa học sinh học và polyme. https://www.uakron.edu/

33.

The University of Texas at Arlington
Arlington, TX
Đại diện: Lin Larson, Giám đốc tuyển sinh quốc tế
Email: lin.larson@uta.edu
The University of Texas at Arlington là trường đang phát triển và có thế mạnh về nghiên cứu
(nằm trong Carnegie Research-I). Trường chú trọng vào việc phát triển, nghiên cứu các sản
phẩm có giá trị nâng cao chất lượng cuộc sống và gắn kết cộng đồng. Nằm tại trung tâm của
vùng North Texas phồn thịnh, UTA dẫn đầu trong việc nuôi dưỡng trí tuệ trong một môi
trường đánh giá cao sự vượt trội, sáng tạo, và sự đa dạng. Chúng tôi đặt tâm huyết vào việc
đào tạo ra các học viên có tinh thần ham học hỏi và tư duy phản biện theo các nhu cầu của
vùng, đất nước và thế giới.
UTA tự hào có 41.933 sinh viên đang theo học tại trường, với hơn 7.200 sinh viên đến từ
100 nước khác nhau. Năm 2018, U.S News & World Report xếp UTA đứng thứ 5 trong các
trường Đại học quốc gia có số lượng sinh viên bậc đại học đa dạng về sắc tộc và là "Trường
Sau Đại Học Tốt Nhất" trong hơn 20 chương trình học. Trường cung cấp hơn 180 tín chỉ bậc
Đại học, Thạc sĩ, và Tiến sĩ với sự đa dạng trong chương trình học trong bảy trường thành
viên. Đội ngũ đào tạo thuộc đẳng cấp thế giới của chúng tôi theo sát hướng dẫn các học viên
trong các dự án, và nghiên cứu trong quá trình học. UTA là lựa chọn hàng đầu cho sinh viên
đang tìm kiếm những trải nghiệm Đại học đầy màu sắc trong một môi trường sôi động.
https://www.uta.edu/uta/

34.

Trine University
Angola, IN
Đại diện: David Colbert, Giám đốc điểu hành
Email: colbertd@trine.edu
Trong hơn 130 năm, Trine đã chú trọng đào tạo sinh viên kỹ năng lãnh đạo, cách gặt hái
thành công và cống hiến. Nằm ở Hạt Steuben, một điểm đến nổi tiếng với 101 hồ nước, Trine
tạo cho sinh viên cơ hội trải nghiệm các dự án thực tế, làm việc với các chuyên gia và giảng
viên tận tình, cơ sở vật chất hiện đại và các cựu sinh viên, những người có ảnh hưởng đến
cộng đồng, quốc gia và thế giới. Ngoài chương trình kỹ thuật của trường được ABET công
nhận, chúng tôi còn cung cấp các chương trình đào tạo xuất sắc về kinh doanh (ACBSP), giáo
dục (NCATE) và khoa học sức khỏe (CAPTE). Với quy mô lớp học trung bình từ 19 đến 16
sinh viên/1 giảng viên, chất lượng giáo dục của trường luôn được các tạp chí hàng đầu công
nhận như U.S. News & World Report và Princeton Review. 99,3% vị trí việc làm và học tập
của chúng tôi xếp hạng cao nhất ở Indiana và có thể là ở cả khu vực. Các tiện nghi bao gồm
sân gôn 18 lỗ PGA, sân băng Thunder, Trung tâm đổi mới và kỹ thuật y sinh Bock và Trung
tâm biểu diễn nghệ thuật T. Furth. Khuôn viên xinh đẹp rộng 450 acre của Trine cung cấp
một môi trường an toàn, thân thiện cho sinh viên. Chúng tôi cũng tự hào vì trường nằm gần
các trung tâm đô thị lớn như Chicago, Detroit và Indianapolis. Hàng năm, Trine University
cung cấp dịch vụ tuyệt vời và một nền giáo dục chất lượng cao cho hơn 300 sinh viên quốc

tế từ khắp nơi trên thế giới bởi chúng tôi đang cố gắng trở thành một trường đại học tư thục
hàng đầu. https://www.trine.edu/
35.

University at Albany (SUNY) - School of Business
Albany, NY
Đại diện: Suraj Commuri, Phó Trưởng khoa
Email: scommuri@albany.edu
Các chương trình chuyên sâu cho bậc sau đại học tại New York khuyến khích sự tương tác
giữa các sinh viên, giáo sư, chuyên gia kinh tế với môi trường thực tế. Sáu chương trình dạy
nghề chuyên sâu bậc sau đại học về lĩnh vực Kinh Doanh và các chương trình sau đại học lấy
bằng Kế Toán sẽ cho bạn một môi trường mang tính tương tác cao cùng với một cơ sở vật
chất tuyệt vời. https://www.albany.edu/business/

36.

University at Buffalo, SUNY
Buffalo, NY
Đại diện: Joseph Hindrawan, Giám đốc tuyển sinh
Email: hindrawa@buffalo.edu
Thành lập năm 1846, University at Buffalo (UB) là một trường nghiên cứu công lập được
đánh giá cấp quốc gia với danh tiếng quốc tế về chất lượng giáo dục xuất sắc; đội ngũ của
UB bao gồm các nhà nghiên cứu đoạt giải Nobel và Pulitzer. Được bình chọn là trường 'đáng
giá" và "đáng tiền"nhất, UB cung cấp hơn 400 chương trình học và cơ hội nghiên cứu. Bộ
phận hỗ trợ sinh viên quốc tế của trường trang bị kiến thức và kỹ năng cho sinh viên, giúp
họ tìm được công việc và các cơ hội hợp tác, lãnh đạo trên khắp thế giới. Các cơ hội lớn và
lợi thế qui mô lớp học nhỏ giúp UB trở thành lựa chọn số một. www.buffalo.edu/

37.

University of Alabama
Tuscaloosa, AL
Đại diện: Caitlin Kelley, Phó giám đốc tuyển sinh quốc tế
Email: caitlin.kelley@ua.edu
Kể từ lúc thành lập năm 1831, là trường đại học công lập đầu tiên của bang, The University
of Alabama (UA) cam kết cung cấp một nền giáo dục tốt nhất, toàn diện nhất có thể cho học
sinh. Chúng tôi có đội ngũ đào tạo chất lượng và hệ thống phòng thí nghiệm, studios, phòng
học đa phương tiện, và thư viện trực tuyến. 15 năm vừa qua là đại diện cho một trong những
thời điểm phát triển lớn nhất trong lịch sử của trường. Ngoài ra, khuôn viên trường cũng
vừa được trang bị thêm các trang thiết bị phục vụ nghiên cứu kỹ thuật và khoa học, phòng
máy vi tính, các tòa nhà biểu diễn và âm nhạc chất lượng.
UA đào tạo bậc đại học, thạc sĩ, và tiến sĩ với hơn 200 ngành học. Các chương trình chuyên
môn bao gồm luật và y học nông thôn. UA còn là nhà của một trung tâm tiếng Anh được công
nhận bởi CEA, bao gồm sáu cấp độ từ cơ bản đến nâng cao. Sinh viên quốc tế đạt đủ GPA và
SAT/ACT được xét học bổng từ $6000 đến $26.000 mỗi năm. Sinh viên tốt nghiệp đủ điều
kiện có thể làm nghiên cứu và làm trợ lý giảng viên. https://www.ua.edu/

38.

University of Cincinnati
Cincinnati, OH
Đại diện: Alyssa Roberts, Chuyên viên tuyển sinh quốc tế
Email: rober2as@ucmail.edu
Là một trong 25 trường nghiên cứu công lập tại Hoa Kỳ, University of Cincinnati có hơn 350
chương trình học, bao gồm những chương trình hàng đầu về Kiến trúc, Kinh doanh, Thiết kế
và Kỹ thuật. Nhiều bằng cấp ở đây được thiết kế theo chương trình giáo dục hợp tác của UC,
giúp cho cho sinh viên tìm được những công việc được trả lương phù hợp với chương trình
học. UC còn cung cấp những suất học bổng mang tính cạnh tranh dành cho sinh viên quốc
tế. https://www.uc.edu/

39.

University of Missouri St. Louis

St. Louis County, MO
Đại diện: Lixing Li, Chuyên viên tuyển sinh quốc tế
Email: lilix@umsl.edu
UMSL là một trong những trường đại học đa văn hóa và sắc tộc nhất tại Missouri, gồm
17.000 sinh viên từ 44 bang và hơn 100 quốc gia. UMSL đã cấp hơn 108.000 bằng cấp cho
hơn 100.000 sinh viên - 73% số đó đang làm việc và sinh sống tại Missouri. Chương trình
kép ngành kinh doanh và kế toán được AACSB công nhận đã đưa trường kinh doanh của
chúng tôi vào top 5% thếgiới. Chương trình kinh doanh quốc tế bậc Đại học của UMSL nằm
trong top 25 Quốc gia theo U.S. News and World Report liên tục 15 năm. UMSL đứng đầu ở
Missouri về mức học phí vừa phải, chứng minh rằng sinh viên của UMSL được hưởng nền
giáo dục với giá trị tốt nhất trong bang theo Business Insider. https://www.umsl.edu/
40.

University of Nevada
Reno, NV
Đại diện: Mike Murry, Chuyên viên tuyển sinh
Email: mmurry@unr.edu
The University of Nevada, Reno là một trong những trường đại học có chi phí phải chăng
nhất trong các trường "loại 1" tại Hoa Kỳ. The University of Nevada, Reno cấp hơn 145 bằng
cấp khác nhau cho bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ với các chương trình học xuất sắc trong
những lĩnh vực kinh doanh & STEM. Trường cung cấp chương trình học Anh ngữ chuyên
sâu ngay tại khuôn viên trường nhằm giúp các du học sinh không đáp ứng các yêu cầu về
Trình độ tiếng Anh. Sinh viên hoàn thành chương trình IELC có thể được chấp thuận vào
trường mà không cần điểm TOEFL hoặc IELTS. Thành phố Reno có dân số 300.000 người.
Reno có hệ thống an ninh tốt cùng với các sự kiện hoành tráng mà bạn chỉ tìm thấy ở thành
phố lớn dù nơi đây chỉ là một thành phố nhỏ. Gần đây, thành phố Reno được gọi là "Thung
lũng Silicon tiếp theo" với sự xuất hiện của các công ty như Tesla, Panasonic, Google, Apple,
Amazon và Switch tại khu vực Reno. Điều này sẽ làm khoảng thời gian học tập tại Reno thú
vị với nhiều cơ hội thực tập (OPT & CPT) dành cho sinh viên và sinh viên đã tốt nghiệp.
https://www.unr.edu/

41.

University of Wisconsin - Stevens Point
Stevens Point, WI
Đại diện: Christiania Hittner, Chuyên viên tuyển sinh quốc tế
Email: chittner@uwsp.edu
The University of Wisconsin-Stevens Point là một trường Đại học công lập với tỉ lệ học
sinh vừa phải. Trường dẫn dắt học sinh trên bước đường đời đầy ý nghĩa thông qua việc
học tập mang tính thay đổi tư duy. Các chương trình nổi tiếng trong nước gồm công nghệ,
chăm sóc sức khỏe, tài nguyên thiên nhiên và nghệ thuật mang đến các cơ hội về nghiên
cứu và dịch vụ trong bậc Đại học. Trường Kinh Doanh và Kinh Tế của chúng tôi là một
trong những chương trình hàng đầu quốc gia và được công nhận bởi the Association to
Advance Collegiate Schools of Business. Hãy khám phá cách mà chúng tôi dẫn đầu trong
phát triển bền vững và chuẩn bị cho sinh viên cho các ngành đòi hỏi chuyên môn cao trong
một xã hội toàn cầu.
Hãy đến trò chuyện với tôi về học bổng cho sinh viên quốc tế, các cơ hội nghiên cứu và thực
tập, chương trình dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai và văn phòng hỗ trợ sinh viên
quốc tế tại The University of Wisconsin-Stevens Point. https://www.uwsp.edu/

42.

Utica College
Utica, NY
Đại diện: Jonathan Gambier, Trợ lý giám đốc tuyển sinh
Email: jmgambie@utica.edu
Utica College là một trường đại học liberal arts đặc biệt, có mức học phí vừa phải, đào tạo
bậc đại học và sau đại học. Trường có chương trình giáo dục và cơ sở vật chất xuất sắc với
đội ngũ giảng viên chất lượng, nhưng vẫn có được sự thân thiện và mức độ chú ý đến từng

cá nhân tốt mà chỉ các trường đại học tư nhỏ hơn có thể cung cấp. UC có 26 đội thuộc liên
đoàn thể thao hạng ba trực thuộc Hiệp hội Thể thao Đại học Hoa Kỳ, thường xuyên tham gia
trong những giải đấu trong những khu vực cơ sở vật chất hiện đại của chúng tôi. Utica, NY
là một thành phố an toàn cho dân di cư với khoảng 60.000 cư dân đa quốc gia; mất 4 tiếng
từ thành phố New York và 2 tiếng từ Adirondack Mountains, Niagara Falls, và Canada để
đến UC. https://www.utica.edu/
43.

Valparaiso University
Valparaiso, IN
Đại diện: Marci Fradkin, Giám đốc tuyển sinh quốc tế
Email: marci.fradkin@valpo.edu
Valparaiso University nằm ở phí Bắc của bang Indiana, chỉ cách trung tâm thành phố Chicago
73 km. Chúng tôi có tổng cộng 4.439 sinh viên trong đó 3.299 là sinh viên bậc đại học và 787
sinh viên bậc sau đại học. Trường có học bổng dành cho sinh viên Việt Nam bậc học đại học
và sau đại học với tỉ lệ 95% sinh viên quốc tế nhận được học bổng. https://www.valpo.edu/
Tại Valparaiso University, bạn sẽ được học chương trình STEM chất lượng trong môi trường
Liberal Arts (Giáo dục Khai phóng) được hướng dẫn bởi đội ngũ đào tạo tài năng và đầy tâm
huyết, bạn sẽ được truyền đạt các kĩ năng cần thiết để sẵn sàng trở thành những nhà lãnh
đạo trong tương lai. Chúng tôi có hơn 20 ngành học STEM, với ngành Kỹ thuật đứng thứ 14
trong nước theo bảng xếp hạng của U.S. News Report.
Dù bạn đang ở giai đoạn nào trong sự nghiệp của mình, Trường Kinh Doanh của Valparaiso
University vẫn có chương trình học giúp bạn tiến đến một tầm cao mới. Trường Kinh Doanh
của chúng tôi tự hào nằm trong tóp 5% trường đào tạo kinh doanh trên thế giới được
Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) kiểm định. AACSB luôn đảm
bảo rằng trường sẽ cam kết thực hiện đào tạo chất lượng cao và chương trình học tân tiến.
Trường Kinh Doanh có 6 chương trình học bậc Đại học và chương trình MBA quốc tế học
trong 1 năm.

44.

Webster University
Webster Groves, MO
Đại diện: Thảo Ngô, Giám đốc phát triển kinh doanh khu vực
Email: vietnam@international.webster.edu
Bạn là độc nhất và Webster cũng vậy. Từ cơ sở Webster Groves lâu đời đến bất cứ cơ sở nào
trên toàn thế giới, mỗi cơ sở của Webster University đều sẽ luôn quan tâm và chào đón bạn
- với đội ngũ giảng viên luôn coi sinh viên là trọng tâm. Chương trình của chúng tôi vô cùng
linh hoạt với mục tiêu hướng tới toàn cầu; do đó cả sinh viên và giảng viên của chúng tôi
đều đến từ khắp nơi trên thế giới, tạo ra một môi trường học tập đa dạng và thú vị. Hãy đến
với Webster để học hỏi những điều khiến cho chúng tôi trở nên độc đáo như chính bạn vậy
và cùng tìm hiểu cách chúng tôi cung cấp các chương trình giáo dục chất lượng, cộng đồng
đa dạng và nhiều trải nghiệm thực tế bổ ích mà bạn đang tìm kiếm. www.webster.edu/

45.

Western New England University
Springfield, MA
Đại diện: Marija Ward, Chuyên viên tuyển sinh quốc tế
Email: marija.ward@wne.edu
Bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời hơn cả một trường đại học tại Western New England!
Bạn sẽ có cơ hội khám phá nền giáo dục đẳng cấp bậc nhất thế giới tại trung tâm đẹp như
tranh của khuôn viên New England. Ở từng bước đi, bạn sẽ được truyền cảm hứng từ những
vị giáo sư tuyệt vời cho đến những người thực hiện các nghiên cứu với nội dung đa dạng từ
nghiên cứu về bệnh tự kỉ đến lọc nước bằng sóng âm. Bạn sẽ được giúp đỡ và cảm thấy tự
tin khi đi du học hay đi thực tập ở một nơi mà bạn luôn ao ước. Cho dù bạn là học sinh phổ
thông đang chuẩn bị hành trang đại học hay là một nhân viên chuyên nghiệp quay lại trường
để lấy bằng cấp cao hơn, Western New England University chính là nơi dành cho bạn.

Từ gần 30 quốc gia và chiếm đến 5% sĩ số trường, các sinh viên quốc tế đánh giá cao khuôn
viên vô cùng thân thiện và chào đón của trường- nơi mà những lớp học ngắn sẽ giúp bạn
nhận được sự quan tâm chi tiết từ các giáo sư, cũng có thể đã từng là một du học sinh như
bạn. Bắt đầu từ mùa thu 2019, ngoài học bổng học thuật, chúng tôi sẽ cung cấp thêm hai học
bổng thường niên có thể gia hạn, hỗ trợ ít nhất 50% học phí cho sinh viên quốc tế
#BạnĐượcChàoĐónỞĐây để gắn kết rào cản văn hóa. wne.edu/
46.

Whitworth University
Spokane, WA
Đại diện: Marie Whalen, Phó giám đốc tuyển sinh quốc tế
Email: mwhalen@whitworth.edu
Whitworth là một trường đại học Liberal Arts và khoa học có tuổi đời 128 năm tại tiểu bang
Washington. Trường chú trọng vào phương pháp giáo dục thực tiễn qua thông qua các
nghiên cứu và làm việc với các giáo sư, các chương trình thực tập, và gần 1.000 cơ hội việc
làm tại trường cho sinh viên quốc tế. Trong 5 năm vừa qua, 99% sinh viên quốc tế các ngành
STEM và kinh doanh của chúng tôi sau khi tốt nghiệp đã nộp đơn và được nhận tại các việc
làm OPT và đã tìm được việc làm toàn thời gian OPT theo lĩnh vực của họ.
100% cựu sinh viên quốc tế của chúng tôi khi nộp chương trình sau đại học đã được nhận
vào học một hoặc nhiều hơn một chương trình thạc sĩ và /hoặc tiến sĩ tại Hòa Kỳ, Anh Quốc,
và châu Âu, tại các trường đại học như Oxford, London School of Economics, Georgetown,
University of Texas Health Sciences, University of Illinois, và University of Heidelberg, và
hơn thế nữa.
Trường có học bổng học thuật và các chương trình hỗ trợ tài chính (need-based) dành cho
sinh viên quốc tế. Ghé thăm wesbite của chúng tôi để biết thêm thông tin:
www.whitworth.edu/internationaladmissions

47.

Worcester State University
Worcester, MA
Đại diện: Joseph DiCarlo, Giám đốc tuyển sinh
Email: jdicarlo1@worcester.edu
Worcester State University là một trường đại học Libeal Arts (Khoa Học Khai Phóng) và
khoa học thuộc công lập với truyền thống giáo dục ưu tú lâu đời, được thành lập vào năm
1876. Sinh viên của chúng tôi thực hiện những nghiên cứu đột phá và phát triển những ý
tưởng sáng tạo với giảng viên có uy tín; tham gia vào kỳ thực tập và phục vụ cộng đồng; nắm
bắt những cơ hội làm việc tích hợp đa ngành, giúp cho họ khám phá những mảng học thuật
mà học quan tâm và chuẩn bị họ cho sự nghiệp. Worcester State cung cấp 60 chương trình
cử nhân chuyên ngành và phụ ngành, cùng 29 chương trình thạc sĩ. Trường nằm ở thành
phố lớn thứ nhì của New England; cách Boston chưa tới 1 tiếng lái xe về hướng Tây và mất
gần 3 giờ lái xe từ thành phố New York.https://www.worcester.edu/

48.

EMG Education
Vietnam
Đại diện: Nguyễn Khoa Diệu Anh, Trưởng phòng điều hành
Email: anhnguyen@emg.vn
EMG là đối tác của ACT tại Việt Nam và là đơn vị đại diện độc quyền cho bài thi ACT và các
tài liệu ôn thi chính thức tại Việt Nam. https://emg.vn/

