
Trong hơn 125 năm, John Carroll University đã chú trọng đào tạo sinh 
viên với bản chất trí thức truyền thống giáo dục Công Giáo xuất sắc.
Nằm tại University Heights, Ohio, khu ngoại ô xinh đẹp và an toàn của Cleveland, khuôn viên trường 
rộng 64 mẫu của chúng tôi rất dễ tìm và cung cấp cơ sở vật chất hiện đại. Chúng tôi có mở khoảng 70 
ngành và các chương trình học thuật khác rèn luyện sinh viên và tăng thêm chiều sâu và tính linh hoạt 
cho các môn học của các em.

NHỮNG DANH HIỆU CỦA TRƯỜNG JOHN CARROLL
•  Đứng #7 trong số các trường đại học ở khu vực Trung Tây có mở các chương trình thạc sĩ, theo Báo 

Cáo Tin Thức Thế Giới Hoa Kỳ (U.S. News and World Report) năm 2014 ấn bản "Các Trường Đại Học 
Tốt Nhất".

•  Trường Kinh Doanh Boler có chứng nhận kép của Hiệp Hội Xúc Tiến Các Trường Kinh Doanh Bậc 
Đại Học (Association to Advance Collegiate Schools of Business, AACSB), danh hiệu mà chỉ có 5% 
các chương trình kinh doanh trên toàn cầu có được.

QUY TRÌNH NHẬP HỌC
Truy cập jcu.edu/international để biết các mẫu đơn riêng của JCU và tư vấn về cách điền 
đơn.

Nộp Đơn Chung (Common Application) (có bài luật/phát biểu cá nhân) tại commonapp.
org. Trường JCU là trường chỉ sử dụng và chấp nhận Đơn Chung.

 
Gửi bảng điểm chính thức và học bạ trung học của bạn. Phải gửi bảng điểm chính thức 
của toàn bộ quá trình học ở trung học và sau trung học. Chúng tôi sẽ chấp nhận các bản 
scan màu qua email.

 
Nộp kết quả kiểm tra chuẩn hóa. Sinh viên quốc tế phải cung cấp điểm chính thức của 
một trong các kỳ thi sau đây: TOEFL, IELTS, SAT, và/hoặc ACT. Sinh viên nào chưa theo học các 
khóa học tại các trường nói tiếng Anh phải nộp kết quả của hoặcTOEFL hoặc IELTS.

Sinh viên nào nói tiếng Anh lưu loát phải nộp kết quả hoặc của College Board SAT (mã 
trường JCU là 1342) hoặc ACT (mã trường JCU là 3282).(Ưu tiên các điểm thi có ở mặt sau.)

 
Cung cấp một bản sao hộ chiếu của bạn.

*Sinh viên nào được nhận vào Đại Học cũng phải nộp Giấy Xác Nhận Bảo Lãnh Tài 
Chính đã điền.
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SINH VIÊN NĂM NHẤT VÀ NĂM 
HAI SỐNG TRONG KHUÔN VIÊN 
TRƯỜNG.

4% TẬP THỂ SINH VIÊN CỦA 
CHÚNG TÔI LÀ SINH 
VIÊN QUỐC TẾ.

CLEVELAND, OHIO
là một thành phố đa dạng về sắc tộc 
và có văn hóa phong phú tại khu 
vực Trung Tây.

• Là quê hương của các môn thể thao chuyên nghiệp 
của Mỹ, bao gồm bóng chày, bóng bầu dục, và bóng 
rổ.

• Các điểm thu hút: Quảng Trường Playhouse, Nhà Kỷ 
Niệm và Bảo Tàng Rock and Roll, công viên Cleveland 
Metroparks, và Bảo Tàng Nghệ Thuật Cleveland.

•  Dễ tìm với sự tiếp cận thuận tiện bằng xe lửa đến sân 
bay, mua sắm, thực tập, và kinh nghiệm làm việc khác.

•  Dễ khám phá các thành phố như Chicago; Toronto; 
Washington, D.C.; và New York City bằng một chuyến 
bay ngắn.

TOÀN THỜI 
GIAN ĐẠI HỌC SAU ĐẠI HỌC

2.962 671

và 35 quốc gia nước ngoài

CÁC SINH VIÊN ĐẾN TỪ:

36 tiểu bang



THỜI HẠN ĐĂNG KÝ
Chỉ đối với giảm giá ưu tiên sinh viên quốc tế* – làm đơn trước ngày 1 tháng 2.
Đối với học kỳ mùa thu (tháng 9) – làm đơn trước ngày 1 tháng 5.
Đối với học kỳ mùa xuân (tháng 1) – làm đơn trước ngày 1 tháng 10.

* Đương đơn nào có hồ sơ hoàn chỉnh trước ngày này sẽ tự động được giảm học phí 10% mỗi năm 
trong bốn năm.

CHI PHÍ NĂM HỌC 2014-2015
Học Phí và Các Lệ Phí Bắt Buộc|US$35.800
Chi Phí Ăn Ở|US$10.500
Lệ Phí Quốc Tế|US$1.500
Tổng Chi Phí Nội Trú|US$47.800

*Phí Định Hướng Sinh Viên Mới Một Lần|US$725

Sinh viên cũng phải chuẩn bị trả tiền sách vở, đồ dùng hàng năm, và các chi phí khác, trung 
bình khoảng US$3.000.

CHƯƠNG TRÌNH SOFT LANDINGS
Chương trình Soft Landings của chúng tôi là cách để chúng tôi đảm bảo rằng mỗi sinh viên 
chuyển tiếp suôn sẻ vào trường. Nó giúp chuẩn bị về mặt văn hóa, các kỹ năng giao tiếp và viết, 
và chuyển tiếp vào một hệ thống giáo dục Mỹ chú trọng thảo luận. JCU nỗ lực chăm sóc cho 
từng sinh viên và lập ra một nền tảng chắc chắn để thành công.

Các đặc điểm chính của chương trình Soft Landings tại John Carroll:
• Cố vấn học thuật và tư vấn đồng đẳng chọn lọc.

• Lịch học học kỳ 1 cá nhân hóa.

• Định hướng dành cho sinh viên mới và dành riêng cho sinh viên quốc tế.

• Các sự kiện xã hội trong và ngoài khuôn viên trường quanh năm.

ĐIỂM THI ƯU TIÊN
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Ban giảng viên đóng vai trò cố vấn học 
thuật cho sinh viên đại học.

96% CÓBẰNGCẤPCAONHẤT-
TRONGNGÀNH

Ưu tiên IELTS  
Điểm Tối Thiểu 
6.5

Ưu Tiên TOEFL  
Điểm Tối Thiểu 
Trên internet: 79  
Trên giấy: 550

Điểm ACT Trong Khoảng 50% 
Đọc Phê Phán: 480-600  
Toán: 490-600  
Viết: 490-590

Điểm ACT Trong Khoảng 50% 
Kết hợp: 22-27 (trung bình 24.7)

Lưu ý: Sinh viên nào không đáp ứng các Điểm Tối Thiểu Ưu Tiên của chúng tôi ở hoặc kỳ thi 
TOEFL hoặc IELTS vẫn có thể được xem xét cho nhập học bằng cách bố trí phỏng vấn trực 
tiếp hoặc qua Skype với một thành viên trong ủy ban tuyển sinh của chúng tôi.

TỈ LỆ LƯU BAN
(Sinh viên năm nhất trở lại học năm hai)
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Tỉ Lệ Tốt Nghiệp Sau Bốn Năm

64%
52%

32%
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THÔNG TIN LIÊN HỆ
Ông Eric Patterson • Giám Đốc Dịch Vụ Quốc Tế  
email epatterson@jcu.edu • điện thoại +1 216 397 4947

Bà Lily Fong • Trợ lý giám đốc tuyển sinh quốc tế  
email lfong@jcu.edu • điện thoại +1 216 397 4595

Phòng Tuyển Sinh • 1 John Carroll Boulevard University Heights, OH 44118 • United States 
điện thoại +1 216 397 4294 • fax +1 216 397 4981

emailinternational@jcu.edu • trực tuyếnjcu.edu/international

SINH VIÊN QUỐC TẾ ĐƯỢC NHẬP 
HỌC NĂM 2014 ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 
HỌC BỔNG TÀI NĂNG A.


