
"Oswego mang đến một cộng đồng độc đáo 
cùng với rất nhiều cơ hội. Các giáo sư thật 
sư quan tâm và không ngần ngại giúp đỡ 
sinh viên. Hồ Ontario thật yên bình và có 
cảnh hoàn hôn tuyệt đẹp. Tôi vô cùng yêu 
Oswego. Một khi là Laker, bạn sẽ mãi mãi 
là một Laker." 

Austin Joseph ’17, Sri Lanka 
ngành Quản trị Kinh doanh

CÁCH NỘP ĐƠN
Bước 1 .......... Nộp đơn trực tuyến

www.oswego.edu/international/undergraduate-applications 
Lựa chọn “SUNY APPLICATION” hoặc “COMMON APPLICATION”.

Bước 2 .......... Đóng phí ghi danh $50 USD 
cho sinh viên bậc đại học.

Bước 3 .......... Nộp các giấy tờ bắt buộc

102 Sheldon Hall 
SUNY Oswego 
Oswego, NY, 13126, USA

Lưu ý: Hồ sơ chỉ được tính là đầy đủ khi nhà trường nhận được bảng điểm gốc. 
Không chấp nhận bản scan.
Bậc Đại học (Cử nhân): Học sinh phải có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương 
đương với điểm trung bình từ 2.5 trở lên trên thang điểm 4.0.
3B. Chứng chỉ tiếng anh 
Để vào chương trình chính, học sinh phải cung cấp một trong các chứng chỉ tiếng 
Anh sau đây (có thư nhập học có điều kiện):

Bước 4 .......... Quy trình xét hồ sơ
Khi hồ sơ hoàn tất, trường sẽ tiến hành xét duyệt từ 2-3 tuần. Để 
giải đáp thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ Văn Phòng Sinh viên 
Quốc tế. Sinh viên được chấp nhận vào trường phải cung cấp:

4A. Chứng minh tài chính
Sổ tiết kiệm và đơn FSA-4 để chứng minh khả năng chi trả cho quá trình học tập 
tại Mỹ. Số tiền tối thiểu bằng với chi phí năm học đầu tiên như bên dưới.

4B. Hộ chiếu
Bản photo màu trang đầu tiên của hộ chiếu.

CHƯƠNG TRÌNH MỘT NĂM
Đại học $33,902

Sau Đại học (Thạc sĩ) $38,338

MBA $40,810

CHƯƠNG TRÌNH MỘT NĂM
ESL (6 tuần mùa Hè $4,725
ESL (3 tuần mùa Hè) $3,317

* Trừ đi học bổng (Merit and Destination Oswego Scholarships)

KHÔNG NGỪNG VƯƠN LÊN Trường luôn cam kết nâng cấp
và cải thiện chất lượng cơ sở vật chất và khuôn viên trường với số tiên 
đầu tư hơn 850 triệu USD kể từ năm 2000.

International Student and Scholar Services
State University of New York at Oswego

102 Sheldon Hall  • Oswego, New York 13126-3599 USA
Phone: 1.315.312.5775  •  Fax: 1.315.312.2477 • isss@oswego.edu  •  www.oswego.edu/isss

INTERNATIONAL STUDENT GUIDEBOOK

Hơn 250 sinh viên quốc tế

đến từ 38 quốc gia khác nhau

American Studies, BA 
Anthropology, BA
Biochemistry, BS
Biology, BA, BS
Chemistry, BA, BS
Cinema and Screen Studies, BA 
Cognitive Science, BA, BS 
Computer Science, BA, BS
Creative Writing, BA
Economics, BA
Electrical & Computer Engineering, BS 
English, BA
French, BA

Gender and Women’s Studies, BA 
Geochemistry, BS
Geology, BA, BS
German, BA
Global and International Studies, BA 
History, BA
Human Development, BA 
Information Science, BA
Language and International Trade, BA 
Linguistics, BA
Mathematical Economics, Applied, BS 
Mathematics, BA
Mathematics, Applied, BS

Meteorology, BS
Philosophy, BA
Philosophy-Psychology, BA 
Physics, BA, BS
Political Science, BA
Ps ychology (includes five-year  

BA/MA or BA/MBA options), BA 
Public Justice, BA
Sociology, BA
Software Engineering, BS 
Spanish, BA
Zoology,  BS

PHÂN VIỆN GIÁO DỤC (được NCATE chứng nhận)
Ad olescence Education (grades 7–12), BS

Biology German
Chemistry Mathematics
Earth Science, Physics 
English Social Studies
French Spanish

Childhood Education (grades 1–6), BS 
TESOL Education (all grades), BS 
Technology Education (all grades), BS

Technology Management, BS 
Vocational Teacher Preparation, BS

Agricultural Education
Business and Marketing Education 
Family and Consumer Science 
Education Health Careers Education
Technical Education
Trades Education

Wellness Management, BS

PHÂN VIỆN KINH DOANH (được AACSB International chứng nhận)
Accounting (includes a five-year BS/MBA option), 
BS Business Administration, BS
Finance, BS
Human Resource Management, BS

Marketing, BS
Operations Management and Information Systems, 
BS Risk Management and Insurance, BS

PHÂN VIỆN THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG và NGHỆ THUẬT
Journalism, 
BA Music, BA
Public Relations, 
BA Theatre, BA

Art, BA, BFA
Broadcasting and Mass Communication, BA 
(includes a five-year BA/MBA option) 
Communication and Social Interaction, BA 
Graphic Design, BFA

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT
3+3 Physical Therapy (SUNY Upstate Medical) 3+4 Pre-Optometry (SUNY College of Optometry)

Nộp bảng điểm, bản photo bằng tốt nghiệp THPT, Đại học, giấy chứng nhận. Hồ 
sơ phải bao gồm cả bảng điểm, môn học và điểm số cho từng môn. Vui lòng gửi 
hồ sơ về địa chỉ bên dưới: International Student and Scholar Services 

CHƯƠNG TRÌNH 
ĐÀO TẠO
PHÂN VIỆN KHOA HỌC và NGHỆ THUẬT

         Vui lòng chuẩn bị những hồ sơ sau:
3A.  Học bạ, bảng điểm gốc của bậc THPT hoặc Đại học

ĐẠI HỌC                                                                SAU ĐẠI HỌC

* Nhập học có điều kiện (chỉ dành cho bậc Đại học): Sinh viên đạt tối thiểu TOEFL
iBT 47, IELTS 5.0 hoặc chứng chỉ tương đương khác có thể nộp đơn vào Chương
trình Anh ngữ Chuyên sâu của SUNY Oswego tại oswego.edu/iep.

KỲ THI ĐIỂM TỐI THIỂU

TOEFL 71

IELTS 6.0

PTE 55

KỲ THI ĐIỂM TỐI THIỂU

TOEFL 79 (83 for MBA)

IELTS 6.5

ESL (15 tuần Thu/ Xuân) $12,950

* Học phí được tính dựa trên 24 tín chỉ một năm



Thực tập và Co-ops
Hơn 1,000 sinh viên tham gia thực tập và co-ops. Danh sách những nhà tuyển 
dụng gần đây:

• NASA
• Xerox
• và hơn thế nữa!

• Citibank
• Walt Disney World
• Viacom
• Elle Magazine

• ABC, CBS, ESPN, MTV, và CMT
• IBM Corporation
• Google
• PricewaterhouseCoopers, LLP

Để biết thông tin chi tiết: www.oswego.edu/co-op

Học bổng
Tất cả sinh viên quốc tế đều có cơ hội nhận được học bổng Oswego Destination từ 
$6,000 - $9,000 hàng năm trong suốt 4 năm học = $24,000 - $36,000
Sinh viên có điểm SAT tối thiểu 1100 và điểm trung bình THPT từ B+ trở lên sẽ được 
xem xét mức học bổng cao hơn.

Tìm hiểu thêm về Học bổng: www.oswego.edu/admissions/scholarships

Bốn phân viện
SUNY Oswego có hơn 110 chuyên ngành, chứng chỉ, chương trình liên kiết, 
dự bị chuyên nghiệp và chương trình sau đại học với bốn phân viện:

• Phân viện Khoa học và Nghệ thuật
• Phân viện Thông tin, Truyền thông và Nghệ thuật

• Phân viện Kinh doanh
• Phân viện Giáo dục

FAST FACTS
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CHI PHÍ NĂM HỌC
2018-2019 
Học phí bậc đại học đối với sinh viên quốc tế $18,220 – tổng chi phí $33,902. 

Học phí Thạc sĩ đối với sinh viên quốc tế $22,656 – tổng chi phí: $38,338. 

Học phí MBA đối với sinh viên quốc tế $25,128 – tổng chi phí: $40,810.

Sĩ số trung bình = 24 | Tỉ lệ sinh viên : giảng viên = 18:1
Tổng số sinh viên = 8,300 "SUNY Oswego cung cấp cho tôi 

nền tảng để thách thức khả năng 
của tôi; không chỉ chuẩn bị cho tôi 
về mặt học thuật mà còn hướng 
dẫn tôi tới công việc kinh doanh 
quốc tế "

Quiting Gui ’17, Trung Quốc
chương trình MBA

"Tôi yêu ngôi trường này và Oswego là 
trường đại học rất tốt. Tôi đã trải nghiệm 
mọi thứ. Bây giờ đến lượt bạn." 

Soyoung Moon ’17, Hàn Quốc 
ngành Nghiên cứu toàn cầu và quốc tế

"Tôi tìm thấy cộng đồng tại SUNY 
Oswego: Quốc tế, nồng nhiệt và 
chào đón, một nơi để gặp gỡ những 
người bạn tâm hồn và các đối tác 
trong tương lai." 

Eyal Shamban ’20, Israel 
ngành Quản lý công nghệ

"Điều tôi thích là mọi người rất thoải 
mái. Họ không có thành kiến về 
quốc tịch của bạn. Sống trong môi 
trường quốc tế, tôi đã học được rất 
nhiều về các nền văn hoá khác 
nhau... Là một công đồng, Oswego 
rất cởi mở và điều đó thật quan 
trọng. Hoàng hôn ở đây cũng đẹp 
lắm, bạn nên đến đây ngắm cảnh."

Beliz Atalay, Thổ Nhĩ Kỳ
ngành Marketing

MỨC CHI PHÍ HỢP LÝ SUNY Oswego xếp hạng #5 bang New York
về số lượng sinh viên tham gia công việc bán thời gian tại trường và xếp 
hạng #25 trong danh sách những trường đại học với mức học phí tốt nhất.

VỊ TRÍ TUYỆT ĐẸP Sinh viên tận hưởng khu học xá rộng
gần 700 mẫu nằm bên bờ hồ Ontario. 

Khu học xá Oswego tọa lạc trên khuôn 
viên gần 700 mẫu rợp bóng cây nằm 

bên bờ hồ Ontario tráng lệ. 

Online tour
www.oswego.edu/virtualtour




