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“Mong muốn có tầm nhìn rộng ra thế giới là sự lựa chọn của 
chúng tôi, và đó không chỉ là kinh nghiệm của riêng chúng tôi. 
Nếu như không có cơ hội để giao lưu với những người có kinh 
nghiệm sống khác nhau thì mong muốn chinh phục thế giới và 
biến ước mơ thành hiện thực sẽ khó đạt được”
- Hiệu Trưởng Trường, Robert L. Niehoff, S.J

Giới Thiệu Về Trường Đại Học John Carroll
Với bề dày 125 năm, Trường Đại Học John Carroll luôn tập trung đào tạo sinh viên với trí tuệ và nhân cách theo truyền thống giáo dục xuất sắc của dòng Tên. Tọa lạc ở University Heights ngoại ô 
xinh đẹp và an toàn của thành phố Cleveland, với diện tích 64 mẫu, trường dễ dàng được biết đến với trang thiết bị tân tiến gồm Trung Tâm Khoa Học và Công Nghệ Dolan, một phòng thí nghiệm 
mới về truyền thông và cải tiến truyền hình, và trung tâm thể thao với các hoạt động có tổ chức và giải trí. Trường có 70 ngành học khác nhau (ngành học chính) và rất nhiều ngành học trọng tâm 
khác đem lại cho sinh viên sự lựa chọn phong phú và giúp sinh viên tìm hiểu sâu về các vấn đề quan tâm cũng như có sự linh hoạt trong các ngành học. Nhập học có chọn lọc và tập trung duy trì tỷ 
lệ thành công cao cho sinh viên tốt nghiệp sau bốn năm học.  

Những Khác Biệt
• John Carroll xếp thứ 7 trong các trường đại học tại miền Trung Tây Hoa Kỳ. Năm 

2012 đánh dấu mốc 23 năm liên tiếp Trường được ghi danh là một trong 10 trường đại 
học dẫn đầu trong danh sách này, theo báo U.S. News and World Report.

• Xếp thứ 3 trong danh sách “Trường có Cam kết Chặt chẽ về Giảng dạy tốt”, theo 
báo U.S. News and World Report.

• Xếp thứ 6 trong danh sách “Trường Tốt, Chi phí Hợp lý” (theo báo U.S. News and 
World Report)

• Các chương trình kinh doanh của Trường được AACSB kiểm định, và nằm trong danh 
sách 11% các chương trình kinh doanh tốt nhất trên thế giới. 

• Theo báo BusinessWeek Magazine, Trường Đại Học Kinh Doanh Boler nổi tiếng trên 
thế giới được xếp thứ 62 trong toàn nước Mỹ. 

• Xếp thứ 148 trong số các Trường Tốt Nhất Hoa Kỳ theo báo Forbes Magazine.
• Được báo Princeton Review vinh danh là một trong 153 “Trường Tốt Nhất ở Miền 

Trung Tây Hoa Kỳ”.

Cơ Sở Của Trường

• Công nghệ. JCU trang bị công nghệ tiên tiến nhất cho sinh viên và toàn bộ trường được 
trang bị mạng internet không dây.

• Nghiên cứu. Thư viện của Trường liên kết với thư viện tất cả các trường trong bang Ohio. 
Sinh viên có thể truy cập vào hệ thống với hơn 48 triệu đầu sách, hàng triệu ấn phẩm điện 
tử, 12,000 bài báo điện tử, sách điện tử và hơn 140 kho dữ liệu nghiên cứu điện tử.

• Chỗ ở. Khu vực nhà cho sinh viên (khu nội trú) với hơn 90% dành cho sinh viên năm 
thứ nhất và năm thứ hai. Ngoài ra còn có các khu nhà tư nhân dạng căn hộ cho thuê (rất 
nhiều do Trường sở hữu) chỉ cách trường, các cửa hàng mua bán và chợ không xa.

• Thể thao và giải trí. Phòng tập thể dục của Trường có tập tạ Hampton, máy chạy Cy-
bex, tập bậc thang, chu kỳ cuộc sống, băng chạy, và ellipticals. Quần vợt và tập RecPlex 
cũng là những môn thể thao được sinh viên ưa chuộng tập hàng ngày. 

• Đi lại. Trường có dịch vụ xe đưa đón đến các điểm mua bán, phòng chiếu phim, khu vực 
chợ và nhà hàng 7 ngày trong tuần.

• Ăn uống. Công ty Fresh Food Company phục vụ tại phòng ăn của trường với thực đơn 
đa dạng từ các món ăn truyền thống của các nước đến các đồ ăn mang đậm hương vị Mỹ, 
và rất nhiều lựa chọn cho những người thích an chay được chuyển bị ngay tại phòng ăn, 
nhằm đảm bảo bữa ăn cho sinh viên không giống như trong quán ăn nhanh tự phục vụ.  

Sinh Viên Của Trường
• Trường hiện có gần 3,000 sinh viên đại học và 700 sinh viên cao học đang theo học tất cả 

các chuyên ngành. 
• Tại JCU, sĩ số lớp nhỏ, nhiều nhất là 35 sinh viên và tập trung theo phương pháp thảo 

luận hơn là bài giảng. 
• Sinh viên đến từ 29 bang của Mỹ và 35 quốc gia khác nhau. 
• Có gần 100 tổ chức/câu lạc bộ sinh viên được thành lập trong Trường. Một trong số đó 

là: Câu lạc bộ thể thao, Hội sinh viên, Đài phát thanh WJCU, Tờ báo The Carroll News, 
Nhóm đoàn kết, và Tổ chức sinh viên tình nguyện. 

Các Ngành Học Trọng Yếu
 

Các Ngành Học Chính: Tâm lý học; Truyền thông; Tiếp thị; Sinh học; Khoa học Chính trị; Giáo 
dục; Kế toán; Quản trị.

Đội Ngũ Giảng Viên
• Có 189 giảng viên chính thức:  96% có bằng cấp cao nhất trong ngành học. Tất cả các 

giảng viên đều giảng dạy sinh viên đại học. Trường ít khi dùng trợ giảng để giảng dạy 
trên lớp.

• Đội ngũ giảng viên tận tâm sẽ đóng vai trò là Nhà Tư Vấn Giáo Dục cho sinh viên, hỗ trợ 
cá nhân cũng như quan tâm đến quá trình học tập của sinh viên trong suốt thời gian 
theo học tại JCU. Tất cả các sinh viên quốc tế đều có một giảng viên có trình độ Tiến sỹ 
luôn tư vấn trong suốt quá trình học. 

Thành Phố Cleveland, Bang Ohio
• Thành phố Cleveland là ngôi nhà giàu văn hóa của rất nhiều các dân tộc khác nhau: từ 

những người Đông Âu nhập cư đầu những năm 1900 đến sự lan tràn của người Trung 
Quốc, Ấn Độ, Trung Đông, Mỹ La-tinh và Việt Nam trong vòng 30 năm qua.  

• Là nơi hội tụ của dòng nhạc Rock & Roll
• Có quảng trường Playhouse, nơi có rạp hát lớn thứ 2 tại Mỹ.  
• Có dàn nhạc giao hưởng Cleveland nổi tiếng thế giới, Hội trường Severance, và Bảo tàng 

nghệ thuật Cleveland chỉ cách Trường John Carroll một vài bến xe bus.  
• Có các đội thể thao chuyên nghiệp: Cleveland Cavaliers (đội bóng rổ NBA), Cleveland 

Browns (đội bóng đá Mỹ NFL), và Cleveland Indians (đội bóng chày)
• Cơ hội mua sắm tuyệt vời, từ những khu mua sắm gần John Carroll, đến khu chợ Phía Tây 

nổi tiếng của thành phố. 
• Được gọi là “chiếc vòng lục bảo xinh đẹp”, hệ thống công viên ngầm Cleveland là một 

mạng lưới đa dạng và xinh đẹp với diện tích 22,000 mẫu (89 km²) có thể đi bộ, đi xe đạp 
và đi xe ngựa, các khu công viên, khu vực dã ngoại, năm trung tâm giáo dục thiên nhiên, 
và bảy sân gôn. 

• John Carroll liên kết với bảy trường đại học khác trong thành phố Cleveland (gồm có 
Trường đại học Case Western Reserve) cho phép sinh viên học một số khóa học tại rất 
nhiều trường khác nhau.
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Quy Trình Tuyển Sinh
Sinh viên nộp đơn tuyển sinh vào hệ Đại Học hiện đang sinh sống tại nước khác, ngoài 
Mỹ,phải nộp đủ các giấy tờ sau đây tới Văn Phòng Tuyển Sinh trước khi được xét duyệt. 
Trường John Carroll là thành viên của Tổ chức Nộp Đơn Tuyển Sinh Chung. Hơn 400 Trường 
Đại Học của Mỹ chấp nhận hình thức nộp đơn tuyển sinh chung này, cho phép sinh viên có thể 
cùng một lúc nộp đơn tới nhiều trường đại học mà chỉ phải nộp một hồ sơ.  

Đơn cho Trường JCU và hỗ trợ hoàn thành quá trình nộp đơn có thể được tải về qua trang 
Web www.jcu.edu/international.

Các Bước Nộp Hồ Sơ
1. Truy cập vào trang Web Tuyển Sinh Chung: www.commonapp.org và hoàn thành 

bài viết luận/giới thiệu về bản thân. Có cả mẫu in trên giấy hay bản online. Nộp đơn qua 
trang Web Tuyển Sinh Chung không cần phải nộp lệ phí riêng cho Trường John Carroll. Phần 
bài luận và giới thiệu về bản thân là một phần bắt buộc trong mẫu đơn Tuyển Sinh Chung. 

2. Gửi bảng điểm gốc và hồ sơ trường trung học. Phải gửi bảng điểm gốc của tất cả các 
trường trung học và các trường mà bạn tham dự. Trong trường hợp bảng điểm của bạn 
được viết bằng ngôn ngữ khác, không phải là tiếng Anh, thì bạn phải gửi bản dịch sang 
tiếng Anh và chuyển đổi theo hệ số điểm của Mỹ (4.0). 

3. Gửi kết quả các bài kiểm tra tiêu chuẩn. Sinh viên quốc tế muốn đăng ký tuyển sinh 
cho Kỳ học mùa Thu và mùa Xuân, không học qua các trường nói tiếng Anh, phải nộp 
điểm của các bài kiểm tra tiêu chuẩn TOEFL hoặc IELT:  

• TOEFL (điểm chuẩn tối thiểu: 79 iBT or 550 PBT)
• IELTS (điểm chuẩn tối thiểu: 6,5)

Sinh viên đã thành thạo tiếng Anh có thể nộp kết quả các bài kiểm tra tiêu chuẩn gồm 
có SAT hoặc ACT (phải có phần kiểm tra chủ đề và phần thi viết). Sinh viên chưa đạt yêu 
cầu đầu vào tối thiểu có thể được cân nhắc tuyển chọn qua phỏng vấn trực tiếp hoặc 
Skype. 

4. Nộp bản copy hộ chiếu.

* Sinh viên được chấp nhận theo học tại Trường sẽ được yêu cầu nộp Báo Cáo Bảo Lãnh Tài 
Chính hoàn chỉnh.  Báo cáo này cùng với bản copy hộ chiếu nhằm giúp JCU có thể tiến hành 
thủ tục và cung cấp những giấy tờ cần thiết cho sinh viên xin cấp thị thực (I-20 và DS 20 19). 
Luật Nhập Cư yêu cầu sinh viên quốc tế mang Thị thực Sinh viên (F-1 hay J-1) phải tham dự 
khóa học toàn thời gian (ít nhất là 12 giờ học trình) trong tất cả các Kỳ học trong năm để duy 
trì tình trạng Visa hợp pháp.

Chi Phí
Học phí & các phí khác .............................................................................................................. US$ 35,980
Chi phí ăn ở ..................................................................................................................................... US$ 10,040
Tổng chi phí .................................................................................................................................. US$ 46,020

Chi phí sinh viên bình quân (Hàng năm)
Sách vở và dụng cụ học ............................................................................................................. US$ 1,500
Các chi phí khác ............................................................................................................................ US$ 1,500

*Chi phí một lần hướng dẫn sinh viên mới nhập học ................................................ US$ 725

Hỗ Trợ Tài Chính
Sinh viên quốc tế được tham gia vào tất cả các chương trình học bổng của Trường, có thể 
xem chi tiết trên trang Web. Có học bổng dựa trên kết quả học tập từ 7.500 đến 22.500 đô 
la Mỹ và học bổng dựa trên nhiệm vụ với số tiền từ 3.000 đến 5.000 đô la Mỹ cho sinh 
viên hàng năm. 

Đối với sinh viên cần hỗ trợ thêm để lựa chọn John Carroll, ngoài học bổng học tập có thể nộp 
Đơn Xin Trợ Cấp Tài Chính Dành Cho Sinh Viên Quốc Tế. Đơn này có thể được truy cập 
trên mạng và sinh viên xin trợ cấp thông qua các Quỹ học bổng của Trường cũng như các cơ 
hội cho sinh viên làm thêm trong Trường đều phải nộp đơn này. 

Hạ Cánh Nhẹ Nhàng
Hạ Cánh Nhẹ Nhàng không chỉ là một loạt các chương trình hấp dẫn của Trường mà còn là 
kim chỉ nam trong cách Trường tiếp cận và làm việc với sinh viên quốc tế. Mỗi sinh viên 
đều mang đến những nét đẹp riêng và những trải nghiệm cũng như sự thích ứng trong môi 
trường học đường tại Mỹ của họ cũng đều rất đa dạng.  
Hạ Cánh Nhẹ Nhàng là cách mà chúng tôi tiếp cận với mỗi sinh viên nhằm giúp các sinh 
viên hòa hợp dễ dàng nhất khi phải đối diện với nền văn hóa mới, kỹ năng nói và viết và 
nhất là hệ thống giáo dục nặng về thảo luận của Mỹ. JCU luôn quan tâm đến từng sinh viên 
và đặt nền móng cho sự thành công của mỗi sinh viên. Tham khảo trên trang Web www.jcu.
edu/international để biết thêm thông tin về chương trình.

Một vài điểm chính trong chương trình Hạ Cánh Nhẹ Nhàng tại Trường John Carroll:
• Chương trình định hướng cho sinh viên mới. Sinh viên sẽ phải có mặt tại JCU sớm 

hơn để có thời gian tìm hiểu về thành phố mới và đất nước trước khi khóa học chính 
thức bắt đầu. Sinh viên mới sẽ có thời gian gặp gỡ nhân viên và giáo viên, làm quen 
với văn hóa trước khi lớp học bắt đầu và có cơ hội gặp gỡ các sinh viên khác. Mục đích 
là để cho sinh viên cảm nhận được sự quan tâm chào đón và cảm thấy thoải mái trước 
khi bắt đầu học, cũng như có hiểu biết chung cơ bản về cơ sở và môi trường học tập 
của Trường. 

• Hỗ trợ học kỳ đầu tiên. Mỗi sinh viên quốc tế đều có một người tư vấn giáo dục hỗ 
trợ đăng ký khóa học cho mỗi kỳ học và luôn sẵn sàng thảo luận trong suốt quá trình 
học tập.  Người cố vấn này cũng giúp đỡ sinh viên các vấn đề về cá nhân, hướng dẫn 
nơi sinh hoạt, cộng đồng và học tập. Mỗi sinh viên quốc tế đều có bạn cùng phòng 
Người Mỹ quan tâm đến văn hóa và các vấn đề quốc tế. Tất cả các sinh viên quốc tế 
năm đầu tiên sẽ sống trong cùng một khu với các bạn cùng phòng Người Mỹ, trong môi 
trường sinh hoạt học tập để cùng giúp đỡ nhau. 

• Giới thiệu về đất nước và sự thích nghi với môi trường mới. JCU sẽ tổ chức buổi 
trao đổi thông tin do nhân viên và giảng viên của Trường thực hiện cho các nước có số 
lượng sinh viên nhập học đông. Mục đích của phần giới thiệu này nhằm giúp sinh viên 
chuẩn bị tốt cho việc học tập tại Mỹ, đăng ký cho kỳ học đầu tiên và hiểu biết thêm về 
thành phố Cleveland và Trường JCU trước khi bắt đầu môi trường mới. 

Hạn Nộp Hồ Sơ 
1. Hạn nộp hồ sơ ưu tiên dành cho sinh viên quốc tế: Ngày 1 tháng 12

2.  Hạn nộp hồ sơ cho Kỳ học chính bắt đầu vào mùa Thu (lớp học bắt đầu vào cuối
 Tháng 8): Ngày 1 tháng 5

3. Hạn nộp hồ sơ cho Kỳ học mùa Xuân (lớp học bắt đầu vào Tháng Giêng): Ngày 1 tháng 10

Thông tin về quy trình Tuyển sinh và hỗ trợ tài chính: 

Ms. Lily Fong 
Trợ lý Giám đốc Tuyển sinh Quốc tế 
Email: lfong@jcu.edu | Phone: +1 216 397 4595 | Fax: +1 216 397 4981

Hỗ trợ sinh viên thích nghi với môi trường mới và các câu hỏi chung hỗ trợ sinh viên:
 
Mr. Eric Patterson 
Giám đốc phòng Dịch vụ Sinh viên Quốc tế
Email: epatterson@jcu.edu | Phone: +1 216 397 4947 | Fax: +1 216 397 4981

Thông Tin Liên Hệ


