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Bảng dữ liệu quốc tế
Sự cấp phép
Là một phần trong nỗ lực nhằm quốc tế hóa chương trình giảng dạy 
và khuôn viên trường sở của Đại học St Norbert, chúng tôi hoan 
nghênh mọi đơn đăng ký nhập học của các sinh viên đủ tiêu chuẩn 
trên toàn thế giới. Để hoàn tất quy trình đăng ký, sinh viên phải gửi 
các tài liệu sau đây:

n  Đơn đăng ký đã điền đủ thông tin và có chữ ký của sinh viên 
đăng ký. 

n Đính kèm bản sao hộ chiếu trên "trang nhận dạng".

n Bản kết quả học tập phổ thông bằng tiếng Anh của sinh viên đăng ký. 

n  Đối với sinh viên theo hệ chuyển tiếp: cần cung cấp bản kết quả 
học tập đại học bằng tiếng Anh. Cần có bản đánh giá kết quả 
học tập đại học chính thức để được công nhận. Sau khi chúng tôi 
nhận được tiền đặt cọc đăng ký, sinh viên sẽ nhận được hướng 
dẫn cách yêu cầu nhận bản đánh giá này.

n  Đơn đăng ký xin hỗ trợ tài chính nếu người học đăng ký hỗ 
trợ tài chính nghiên cứu chứ không phải là học bổng học thuật 
chuyên sâu, kèm theo các tài liệu tài chính hỗ trợ. 

n  Thư bảo đảm từ ngân hàng về việc đủ tài chính cho một năm học 
đại học.

n  Thành thạo tiếng Anh: Điểm TOEFL hoặc IELTS: điểm TOEFL 
tối thiểu là pbt 550 và ibt 80; điểm IELTS là 6,5. Lưu ý: Những 
học sinh tốt nghiệp từ các trường phổ thông giảng dạy bằng tiếng 
Anh, chương trình học IB hoặc nếu có thể chứng minh khả năng 
Tiếng Anh tốt sẽ không phải nộp chứng nhận điểm TOEFL hoặc 
IELTS dựa trên học bạ. 

n Điểm SAT hoặc ACT bổ sung cho đơn đăng ký. Không bắt buộc. 

n  Một bài tự luận tối đa 500 từ. Bài luận có thể viết về chủ đề, "Tại 
sao tôi muốn học tập tại một trường đại học của Hoa Kỳ" hoặc có 
thể là một chủ đề về mục tiêu cá nhân. Ưu tiên viết bài luận trên 
máy tính. 

n  Phí đăng ký là 50 Đô la Mỹ. Phí này được miễn nếu đăng ký trực 
tuyến.

Học bổng
Học bổng học thuật quốc tế chỉ dành cho số ít những ứng viên xuất 
sắc đủ tiêu chuẩn. Những học bổng này có trị giá từ $5.000 đến 
$12.000 Đô la Mỹ cho mỗi năm học. Các ứng viên sẽ được thông 
báo trong thư đồng ý của trường nếu họ được lựa chọn xem xét cấp 
học bổng. Vì các suất học bổng này có tính cạnh tranh cao nên sinh 
viên được khuyến khích đăng ký sớm để tăng tối đa cơ hội được xét 
cấp học bổng.

Thị thực dành cho sinh viên
Đại học St. Norbert sẽ cấp mẫu xin thị thực I-20. Sinh viên đăng ký 
vào trường phải nộp mẫu đơn xin cấp thị thực I-20 tới lãnh sự quán 
Hoa Kỳ tại nước sở tại để được cấp thị thực sinh viên.

Đặt cọc tiền đăng ký
Để xác nhận việc đăng ký nhập học, sinh viên phải nộp khoản tiền 
đặt cọc không hoàn lại là $350 Đô la Mỹ. $250 Đô la Mỹ sẽ được 
trừ vào hóa đơn học kỳ đầu tiên và 100 Đô la Mỹ còn lại sẽ được giữ 
lại làm khoản tiền đảm bảo.

Đại học St. Norbert
n  Chuyên dụng, khoa học xã hội, bốn năm (bằng BA/BS), trường 

đại học có tòa nhà dành cho nam và nữ sống chung, có khoảng 
40 chương trình giảng dạy bậc đại học

n Viện giáo dục đại học uy tín
n 2.200 sinh viên đại học đăng ký
n  Các chuyên ngành phổ biến bao gồm kinh doanh, khoa học máy 

tính, kế toán, kinh doanh quốc tế, sinh học, hóa học, toán học, 
khoa học chính trị, truyền thông và vật lý

n  Tỷ lệ sinh viên/khoa là 14:1; quy mô trung bình lớp học là 
21 sinh viên

n  Trụ sở của trường đặt tại De Pere, Wisconsin. Nếu đi bằng xe 
hơi, thời gian chạy từ Vịnh Green tới Đại học St. Norbert là năm 
phút, 2 giờ nếu đi từ Milwaukee, 3 giờ nếu đi từ Chicago và 
4,5 giờ nếu đi từ Minneapolis/St. Paul

n 73 câu lạc bộ và tổ chức

Danh sách các chương trình học thuật

    

Bạn có câu hỏi nào khác?
Vui lòng chấp nhận lời mời của chúng tôi để tìm hiểm thêm về cơ 
hội giáo dục tại đại học St. Norbert. Chúng tôi luôn có mặt kịp thời 
và sẵn sàng hỗ trợ bạn. Để biết thêm thông tin, liên hệ:

OFFICE OF ADMISSION
St. Norbert College
100 Grant Steet  •  De Pere, WI 54115-2099  •  USA
Điện thoại: +1-920-403-3942  •  Skype: snc.international
E-mail: international@snc.edu  •  Website: www.snc.edu

Âm nhạc
Bác sỹ thú y dự bị
Địa chất học
Địa lý
Dịch vụ con người
Giáo dục
Hệ thống thông tin 
kinh doanh

Hòa bình và công lý
Hóa học
Hóa sinh
Kế toán
Khoa học chính trị
Khoa học máy tính
Khoa học môi trường
Khoa học tự nhiên
Kinh doanh quốc tế và 
Vùng ngôn ngữ

Kinh tế học

Kỹ sư dự bị
Lịch sử
Luật dự bị
Mỹ thuật và khoa học 
nhân văn

Nghệ thuật
Nghệ thuật sân khấu
Nghiên cứu cổ điển
Nghiên cứu quốc tế
Nghiên cứu tại Mỹ
Nghiên cứu tôn giáo
Nghiên cứu về 
lãnh đạo

Nghiên cứu về nữ giới 
và giới tính

Nghiên cứu về 
Philippine

Nha khoa dự bị
Quản trị kinh doanh

Sinh học
Tâm lý học
Thiết kế đồ họa
Tiếng Anh
Tiếng Đức
Tiếng Nhật
Tiếng Pháp
Tiếng Tây Ban Nha
Toán học
Triết học
Truyền thông và Đa 
phương tiện

Văn học và ngôn 
ngữ hiện đại

Vật lý
Xã hội học/Nhân 
chủng học

Y tế dự bị



Đại học St. Norbert
Học viện nghiên cứu Tiếng Anh như một 
Ngôn ngữ thứ hai
Học viện nghiên cứu ESL có các khóa học ngôn ngữ Tiếng Anh 
chuyên sâu cho các sinh viên quốc tế có mong muốn đọc, viết, 
nói và hiểu Tiếng Anh Mỹ cho mục đích học thuật hoặc nghiên cứu.
n Chúng tôi cung cấp hướng dẫn theo lớp học nhỏ; trung bình từ 

10-15 sinh viên

n Thời gian kéo dài 20 giờ/tuần cho mỗi lớp học

n Yêu cầu đăng ký: tốt nghiệp trung học phổ thông và có chứng 
nhận khả năng tài chính

Các dịch vụ và nét đặc biệt
n Đón sinh viên tại sân bay
 Chúng tôi sẽ đón bạn tại Sân bay Quốc tế Austin Straubel (Green 

Bay) (GRB) và đưa bạn về trường đại học. Đây là một dịch vụ 
miễn phí.

n Nhà ở
 Chúng tôi sẽ dành một phòng cho bạn tại một trong những tòa 

nhà ở của Đại học St. Norbert (ký túc xá).

n Chào đón và định hướng
 Sự chào đón và định hướng của chúng tôi bao gồm một bài kiểm 

tra ngôn ngữ, đánh giá về chính sách, một chuyến đi dạo quanh 
tòa nhà học và ở, chuyến thăm Trung tâm Y tế và Sức khỏe Đại 
học St. Norbert, thăm Thư viện Đại học St. Norbert và màn giới 
thiệu văn hóa và cuộc sống trong trường.

n Chương trình gia đình thân thiện
 Chúng tôi sẽ giới thiệu bạn với một gia đình Mỹ trong cộng 

đồng. Nếu bạn có hứng thú với chương trình này, chúng tôi sẽ 
giới thiệu bạn với một Gia đình thân thiện khoảng 3 tuần sau khi 
bạn đến đây.

n Bạn giao tiếp
 Chúng tôi sẽ thu xếp cho bạn một người bạn giao tiếp là người 

Mỹ (không có vào mùa hè).

n Gia sư
 Có hầu hết vào các buổi chiều và buổi tối. Gia sư là các sinh viên và 

giáo viên về hưu tình nguyện của Đại học St. Norbert nhằm giúp đỡ 
sinh viên theo học ESL. Mỗi tuần, sinh viên đăng ký gặp một gia sư 
vào một thời điểm cụ thể trong các buổi chiều hoặc buổi tối.

n Cấp phép có điều kiện
 Chúng tôi sẽ giúp bạn nộp đơn xin chấp nhận chương trình học 

cấp bằng tại Đại học St. Norbert. Những sinh viên đã hoàn thành 
xuất sắc Lớp chuyên sâu của chương trình ESL sẽ không cần 
chứng nhận điểm TOEFL. Tìm hiểu về cấp phép có điều kiện 
tại www.snc.edu/go/conditional.

n Tiện nghi tại khu ở và học tập
 Bạn có thể sử dụng các trang thiết bị tại trường học, bao gồm: 

internet không dây, phòng máy tính, thư viện, trung tâm thể thao, 
hội sinh viên, quán cà phê, 13 hội trường sinh viên, trung tâm y tế 
trường, các câu lạc bộ và tổ chức, và nhiều tiện nghi khác.

n Thông tin về thị thực
 Chúng tôi sẽ giúp bạn các vấn đề về hộ chiếu và thị thực.

Thông tin cộng đồng
Đại học St. Norbert (thành lập năm 1898) có 2.200 sinh viên đang 
sống và học tập tại một khuôn viên có diện tích 93 mẫu trong 39 tòa 
nhà. Khuôn viên trường giống như một công viên bên bờ Sông 
Fox ở vùng ngoại ô De Pere (dân số 23.800 người). Thành phố De 
Pere là một phần của khu vực Green Bay (dân số 250.000 người). 
Gần khuôn viên trường là các nhà hàng, khách sạn (Quán rượu 
Kress nằm trong khuôn viên trường), cửa hàng bách hóa, ngân hàng, 
cửa hàng mua sắm và trường học. Nhiều sinh viên sử dụng xe buýt 
thành phố, taxi hoặc xe riêng để đi thăm các trung tâm mua sắm tại 
địa phương, các rạp chiếu phim và các câu lạc bộ. 

Để biết thêm thông tin, liên hệ:
ESL INSTITUTE  •  St. Norbert College
100 Grant Street
De Pere, WI 54115-2099 USA
Điện thoại: +1-920-403-3463
Fax: +1-920-403-4083
E-mail: esl@snc.edu
Website: www.snc.edu/esl
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Đại học St. Norbert được ủy quyền theo luật liên bang tuyển sinh các sinh viên không phải dân nhập cư.

Cũng đào tạo


