SỰ HỢP TÁC GIỮA HAI TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Thông qua việc hợp tác giữa hai trong số các trường đại học hàng đầu về giáo
dục khai phóng và khoa học tại Mỹ, trường Đại học Saint Benedict (CBS) và
trường Đại học Saint John’s đã cùng chung sức để mang đến cho sinh viên của
mình trải nghiệm học tập có một không hai. Sinh viên đến từ cả hai trường
sẽ cùng tham dự các lớp học và tham gia các hoạt động tại cả hai khuôn viên
trường. Sinh viên nữ sẽ sống tại CSB và sinh viên nam sẽ sống tại SJU. Hai khu
vực trường cách nhau khoảng 9 cây số và sinh viên có thể di chuyển bằng hệ
thống xe đưa đón sinh viên rất thuận tiện, miễn phí và chạy thường xuyên
trong ngày, các buổi tối và cuối tuần.
Được vun đắp từ truyền thống của Công giáo và Thánh Bê-nê-đích, CSB/SJU
đem đến một trải nghiệm học tập trong đó kết hợp giữa chương trình học
thuật đầy thách thức với các cơ hội học tập và nghiên cứu quốc tế, lãnh đạo,
làm dịch vụ, phát triển tâm hồn, tham gia các hoạt động thể thao và văn hóa.
Khuôn viên hai trường nằm giữa rừng và hồ trung tâm của Minnesota, đều là
những địa điểm thu hút, an toàn và năng động giúp sinh viên dễ hòa nhập
hơn với môi trường giáo dục đại học.

St. Joseph and Collegeville,
			 Minnesota, USA

CƠ SỞ VẬT CHẤT TẠI KHU KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN
Tất cả các sinh viên năm nhất và năm hai đều ở tại các phòng đơn và phòng đôi trong khu ký túc xá sinh
viên. Các căn hộ dành cho bốn đến sáu người được dành cho sinh viên năm ba và năm bốn.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
VÀ CÁC LỚP HỌC

SỰ ĐA DẠNG TRONG
TẬP THỂ SINH VIÊN

85% các giảng viên toàn thời
gian đã có bằng cấp bậc cao
nhất trong lĩnh vực của mình

Sinh viên đến từ 38
bang và 30 quốc gia

100%
Các lớp học được giảng dạy bởi
giảng viên của khoa. Trường
không có trợ giảng cao học

KHUÔN VIÊN TRƯỜNG

1.919 sinh viên
nữ tại CSB

1.702 sinh viên
nam tại SJU

Các trường đại học nằm trong khu vực rộng 3.300 mẫu Anh (1.200 ha),

gồm các hồ, khu rừng, đồng cỏ, đất ngập nước và có 15 dặm (24 km) đường
mòn đi bộ. Các tòa nhà trong trường có các kiến trúc mang tính lịch sử được
phục chế đẹp đẽ và các cơ sở vật chất hiện đại. Thiết kế của CSB/SJU rất lý
tưởng cho các hoạt động ngoài trời. Chạy bộ, đạp xe, chèo thuyền và câu
cá là một số những hoạt động phổ biến. Sinh viên có thể dễ dàng đi đến
khu mua sắm, ăn uống và giải trí tại St. Cloud, Minnesota, khu vực có dân
số trên 160.000 người và chỉ cách một giờ lái xe để đến Thành phố Đôi của
Minneapolis và Saint Paul.

FACEBOOK
@csbsju

Tỷ lệ sinh viên:
giảng viên là 12:1

INSTAGRAM
@csbsju

Sĩ số trung
bình của lớp

Sinh viên quốc tế chiếm
4%-5% tổng số sinh viên

WEB
www.csbsju.edu

CÁC HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

QUÁ TRÌNH NỘP HỒ SƠ
Nộp hồ sơ qua hệ thống the Common Application
Bài luận
Bảng điểm/Học bạ
Chứng nhận TOEFL (từ 80 trở lên) hoặc IELTS (từ 6.5 trở lên)
Giấy giới thiệu của giáo viên
Đơn xin hỗ trợ tài chính dành cho Sinh viên Quốc tế

Hơn 80 câu lạc bộ và tổ chức về học thuật, sở
thích đặc biệt, chính trị và dịch vụ.
27 môn thể thao tổ chức nội bộ hoặc theo
câu lạc bộ.

CÁC CƠ HỘI ĐẶC BIỆT

CHI PHÍ

Các cơ hội học tập quốc tế theo học kỳ được
nhà trường tài trợ tại Úc, Áo, Trung Quốc,
Anh, Pháp, Chi-lê, Hy Lạp và Ý, Gua-tê-ma-la,
Ireland, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Ấn Độ và
Nam Phi.

Chi phí trung bình bao gồm học phí, các khoản phí, phòng ở và tiền ăn trong năm
học 2020-2021: $59.400.

Hỗ trợ tìm việc bao gồm một mạng lưới cựu sinh
viên bền chặt và thành công, các buổi phỏng
vấn tại trường với các công ty và tổ chức, cùng
một.

Vui lòng truy cập csbsju.edu/admission/international/financialinfo để tham
khảo các thông tin về chi phí được cập nhật mới nhất.

Các cơ hội thực tập với các tập đoàn, cơ quan
chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận ở Minnesota, trên khắp nước Mỹ và thế giới.
Các cơ hội tình nguyện đa dạng tại các cơ quan
địa phương, trong nước và quốc tế.
Cố vấn Sinh viên Quốc tế, Cố vấn Học tập Sinh
viên Quốc tế, Văn phòng Tuyển sinh Quốc tế,
Chương trình Anh ngữ, Chương trình Cố vấn
Quốc tế.

Học phí của CSB và SJU là bằng nhau nhưng một số chi phí khác như chi phí
sinh hoạt sẽ có sự khác biệt nhỏ giữa CSB và SJU. Các chi phí khác bao gồm
sách, bảo hiểm sức khỏe và du lịch.

FINANCIAL ASSISTANCE

100%

sinh viên quốc tế đều nhận
được sự hỗ trợ tài chính.

Các Học bổng Quốc tế Cạnh tranh (một phần) lên tới $30.000.
Việc làm trong trường dành cho sinh viên vào thời gian trong năm học. Sinh viên
có thể làm việc từ 5-10 hoặc 6-12 tiếng mỗi tuần và có thể kiếm được $1.750
cho đến $3.450 trong năm học kéo dài 9 tháng.

RANKINGS
U.S. News & World Report rxếp hạng CSB/SJU trong số các trường đại học
hàng đầu tại Mỹ.
Hai trong Top 100 trường đại học tại Mỹ theo xếp hạng của
Money Magazine năm 2018.
Washington Monthly liệt kê CSB và SJU trong danh sách 50 trường đại học
giáo dục khai phóng hàng đầu tại Mỹ năm 2018.

AREAS OF STUDY
Kế toán
- Tài chính
- Kế toán công
- Truyền thống
Nhân chủng học*
Nghệ thuật
- Giáo dục nghệ thuật
- Nghệ thuật phòng thu
Lịch sử nghệ thuật*
Nghiên cứu Châu Á
Huấn luyện Thể thao
(Xem Khoa học Thể dục và Nghiên cứu Thể thao)
Hóa sinh
Sinh học
Nghệ thuật Sách*
Kinh doanh
(Xem Lãnh đạo Kinh doanh Toàn cầu)
Hóa học
- Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ
- Sinh học Hóa chất
- Hóa học Môi trường
- Hóa học Công nghiệp/Vật liệu
Tiếng Trung*
Trị liệu thần kinh cột sống**
Các ngôn ngữ cổ điển
Truyền thông

Khoa học Máy tính
Nha khoa**
Kinh tế học
Giáo dục: Tiểu học
Giáo dục: Trung học cơ sở*
Giáo dục: Dạy Tiếng Anh là Ngoại Ngữe*
Giáo dục: Dạy Tiếng Anh như một Ngôn ngữ Thứ hai*
Kỹ thuật**
Tiếng Anh
- Giảng dạy Tiếng Anh Trung học
- Viết sáng tạo
Nghiên cứu Môi trường
Nghiên cứu Châu Âu
- Nghiên cứu Cổ điển
- Nghiên cứu Thời Trung Cổ và Phục hưng
- Nghiên cứu Châu Âu Hiện đại
Khoa học Thể dục và Nghiên cứu Thể thao*
Tài chính
(Xem Kế toán)
Lâm nghiệp**
Nghiên cứu tiếng Pháp
Nghiên cứu Giới tính
Nghiên cứu tiếng Đức
Lãnh đạo Kinh doanh Toàn cầu
Tiếng Hy Lạp*
Nghiên cứu Tây Ban Nha
Lịch sử
Chuyên ngành Đặc thù
Khoa học Tích hợp

Tiếng Nhật*
Tiếng La-tin*
Nghiên cứu La-tin/ Mỹ La-tin*
Pháp luật**
Toán học
Y học**
Âm nhạc
- Nhạc phụng vụ
- Sáng tác nhạc
- Giảng dạy Âm nhạc
- Nghiên cứu Âm nhạc
- Biểu diễn
Giải tích Số
- Giải tích rời rạc
- Giải tích liên tục
Điều dưỡng
Dinh dưỡng
- Ăn kiêng
- Thực phẩm và Kinh doanh
- Khoa học Dinh dưỡng
Phục hồi chức năng**
Nhãn khoa**
Nghiên cứu Hòa bình
Dược khoa**
Triết học
Vật lý trị liệu**
Trợ lý bác sĩ**
Vật lý
-Applied Physics

Khoa học Chính trị
Nghiên cứu tư tế / Bộ giáo dân**
Tâm lý học
Khoa học Xã hội
Xã hội học
- Nhân chủng học
Tiếng Tây Ban Nha
(xem Nghiên cứu Tây Ban Nha)
Y học Thể thao*
(Xem Khoa học Thể dục và Nghiên cứu Thể thao)
Kịch
Thần học
- Bộ Mục vụ
Thú Y**
Nghiên cứu Phụ nữ
(Xem Nghiên cứu Giới tính)
Viết*
Các khóa học khác
- Huấn luyện / Khoa học Thể dục
- Nhảy
- Khoa học Quân sự / ROTC
- Ngôn ngữ trong Dịch thuật

* Chuyên ngành nhỏ
** Chương trình Dự bị nghề
- Lĩnh vực chuyên sâu

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT
ALEX SCHLEPER
Giám đốc Tuyển sinh quốc tế

EMAIL aschleper@csbsju.edu
PHONE (320) 363-2263

WHATSAPP 320-250-3828
FAX (320) 363-3206

Ghé thăm chúng tôi tại trang web
WWW.CSBSJU.EDU

