
ucmo.edu/international ucmo.edu/international

http://www.ucmo.edu/international
http://www.ucmo.edu/international


BỘ SƯU TẬP HÌNH ẢNH

KHÁM PHÁ QUAN ĐIỂM MANG TÍNH THỜI ĐẠI.

The University of Central Missouri là ngôi nhà của gần 12.300 
sinh viên trong đó có hơn 900 sinh viên quốc tế. UCM được biết 
đến với chương trình học tập mang tính chất thực hành và đổi 
mới hướng đến tương lai. Khi học tại đây, bạn sẽ có cơ hội cống 
hiến cho cộng đồng địa phương thông qua học tập phục vụ cộng 
đồng trong khi mở mang quan điểm của mình.  

CÁC CHƯƠNG TRÌNH 
HỌC THUẬT

TÌM KIẾM NGÔI NHÀ THỨ 
HAI CỦA BẠN

CÁC YÊU CẦU TUYỂN SINH

Visão Global

Perspectiva Global

10 SỰ THỰC TIÊU BIỂU 
VỀ UCM

NGÔN NGỮ ĐƯỢC NÓI  
BỞI SINH VIÊN ĐẾN TỪ

BANG QUỐC GIA

100+
46 60

#popup-1
http://#popup-2
http://#popup-3
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Ở UCM, bạn sẽ tìm thấy một ngôi trường thân thiện, năng động 
với tường đá, sân bóng bàn, sân chơi bowling, bóng chày và 
rạp chiếu phim. Ngoài ra, bạn được thưởng thức các chương 
trình nhạc kịch, khiêu vũ và âm nhạc tại các địa điểm trong 
trường UCM trong suốt năm học.

TỔ CHỨC DÀNH CHO SINH VIÊN

TÌM KIẾM NGÔI NHÀ THỨ HAI CỦA BẠN
UCM sẽ hỗ trợ bạn làm quen với cuộc sống tại Hoa Kỳ với dịch vụ:
• Hỗ trợ trước khi đến Hoa Kỳ
• Đưa đón tại sân bay
• Chương trình định hướng
• Phát triển ngôn ngữ Tiếng Anh
• Tư vấn hỗ trợ các vấn đề về di trú, y tế và giao thoa văn hóa

MÙA THU 
Cao 68°F/20°C
Thấp 44°F/7°C

MÙA ĐÔNG
Cao 42°F/6°C

Thấp 21°F/-6°C

MÙA XUÂN
Cao 66°F/19°C
Thấp 46°F/8°C

MÙA HÈ
Cao 87°F/30°C
Thấp 65°F/18°C



CÁC CHƯƠNG TRÌNH  HỌC THUẬT ĐẶC BIỆT

CÁC CHƯƠNG TRÌNH STEM

Các lĩnh vực đào tạo đại học phổ biến nhất gồm: Các lĩnh vực đào tạo sau đại học phổ biến nhất gồm:

Tìm hiểu về toàn bộ các ngành đào tạo đại học của UCM tại ucmo.edu/majors.
UCM có quy mô về các lựa chọn chương trình học thuật cao gấp hai lần 
các trường khác. Các sinh viên của chúng tôi có thể tham gia các lĩnh vực 
yêu thích, học song song chuyên ngành hoặc đổi chuyên ngành mà không 
cần chuyển tiếp sang trường khác.

• Accountancy
• Agricultural Science
• Aviation 
• Biology
• Criminal Justice
• Digital Media 

Production
• Economics
• Fashion: Textiles and 

Clothing in Business
• Finance 

• Hospitality Management 
• International Business
• International Studies
• Kinesiology and 

Dietetics
• Management
• Marketing
• Psychology
• Sport Management

• Accountancy
• Aviation Safety
• College Student Personnel 

Administration
• Communication
• Criminal Justice
• Kinesiology

• Master of Business 
Administration  
(có sẵn bảy ngành học 
chính, bao gồm Computer 
Information Systems, Data 
Analytics and Business 
Intelligence, Finance, 
General, Healthcare 
Administration, Marketing,  
và Sports Business)

• Music
• Social Gerontology
• Sociology

CHƯƠNG 
TRÌNH ĐƯỢC 

CUNG CẤP

CHƯƠNG 
TRÌNH SAU ĐẠI 

HỌC ĐƯỢC 
CUNG CẤP

http://www.ucmo.edu/majors
http://www.i-studentglobal.com/usa/mo/ucmo/2018/stem/html5/#/


HỒ SƠ HỌC THUẬT
Nộp hồ sơ học thuật chính thức của các trường trung học và trung học 
phổ thông mà bạn đã học tại các trường ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, dù bạn có 
bằng, chứng chỉ hoặc chứng nhận hay không.

Nộp bảng điểm bằng cách tải lên một bản sao không chính thức lên cổng 
hồ sơ đăng ký của sinh viên. Tất cả các bảng điểm phải được dịch sang 
Tiếng Anh.

Trước khi đăng ký, bạn phải nộp bảng điểm chính thức cho  
Văn phòng GISS.

Graduate & International Student Services
University of Central Missouri
PO Box 800
Ward Edwards 1800
Warrensburg, MO 64093
USA

NHẬP HỌC CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
Nhiều chương trình đại học cần làm những bài kiểm tra tiêu chuẩn, như 
GRE hoặc GMAT.  Một số chương trình yêu cầu điểm GPA tối thiểu, thư 
giới thiệu, và bản tuyên bố mục đích hoặc các tài liệu khác. Vui lòng truy 
cập ucmo.edu/masters để đánh giá danh mục sau đại học của chúng tôi 
và tìm hiểu về các yêu cầu nhập học tối thiểu của một chương trình đào tạo 
sau đại học cụ thể.   

CÁC YÊU CẦU TUYỂN SINH

THỜI HẠN NHẬP HỌC
Hãy nộp đơn nhập học và những tài liệu bổ trợ theo yêu cầu càng sớm càng 
tốt. Những thời hạn nhập học là: 

•  Mùa thu- 01/07 (15/07 nếu nếu nộp đơn xin nhập học tại Hoa Kỳ) 
•  Mùa xuân – 15/10 (01/12 nếu nếu nộp đơn xin nhập học tại Hoa Kỳ)
• Mùa hè - 01/04 (01/05 nếu nộp đơn xin nhập học tại Hoa Kỳ)

THÀNH THẠO NGÔN NGỮ TIẾNG ANH BẬC ĐẠI HỌC
Điểm IELTS tối thiểu đạt 5.5

Điểm TOEFL Internet Based 61

Nếu bạn không đáp ứng điểm thi tối thiểu này, bạn sẽ được học tại trường 
UCM nếu bạn đáp ứng các yêu cầu học thuật; tuy nhiên, bạn sẽ phải học 
Tiếng Anh trong các lớp Tiếng Anh là Ngôn ngữ thứ hai cho đến khi thành 
thạo Tiếng Anh.

THÀNH THẠO NGÔN NGỮ TIẾNG ANH BẬC SAU ĐẠI HỌC
Điểm IELTS tối thiểu đạt 6.0

Điểm TOEFL Internet Based 79

CÁC CHƯƠNG TRÌNH STEM

http://www.i-studentglobal.com/usa/mo/ucmo/2018/stem/html5/#/


10 LÝ DO NÊN  
HỌC TẠI UCM
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1. CHẤT LƯỢNG
Chúng tôi biết rằng thứ hạng của trường là một điều quan trọng. Được thành lập từ 
năm 1871, UCM có một lịch sử lâu dài về chất lượng giáo dục. Thực tế, trong suốt 
10 năm qua, UCM được xếp vào danh sách các trường  hàng đầu tại Hoa Kỳ. News 
and World Report và Princeton Review công nhận là trường Đại học Đáng giá nhất. 
Để tìm hiểu thêm về xếp hạng của chúng tôi, ấn vào đây.   

http://#popup-6
http://#popup-7
http://#popup-8
http://#popup-9
http://#popup-10
http://#popup-11
http://#popup-12
http://#popup-13
http://#popup-13
http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges/rankings/regional-universities-midwest/top-public


10 LÝ DO NÊN  
HỌC TẠI UCM

2.  HỌC PHÍ PHÙ HỢP
Học phí phù hợp là điều rất quan trọng để cân nhắc khi chọn lựa một trường đại học. 
Mức học phí của chúng tôi thấp nhất tại Hoa Kỳ. Tìm kiếm thông tin chi phí mới nhất 
của UCM ấn vào đây.
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10 LÝ DO NÊN  
HỌC TẠI UCM

3. HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC
Một học bổng mới trị giá 1.000 USD đã được lập ra và được trao cho tất cả những 
sinh viên quốc tế bậc đại học, những người là sinh viên mới hoặc chuyển tiếp. Học 
bổng này sẽ được trao khi bạn nhập học lớp định hướng và sẽ giúp chi trả học phí 
và các chi phí khác trong học kỳ đầu tiên! Để tìm hiểu chi tiết ấn vào đây.
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10 LÝ DO NÊN  
HỌC TẠI UCM

4.  NHIỀU LỰA CHỌN BẰNG CẤP
Với hơn 13.000 sinh viên, UCM được xếp hạng là trường đại học tầm trung bình của 
Hoa kỳ. Tuy nhiên, UCM cạnh tranh với các trường đại học khác lớn gấp hai bằng 
các chương trình học tập. Các sinh viên được khám phá những lĩnh vực học tập 
khác nhau và thay đổi ngành học của mình nếu muốn sau khi nhập học mà không 
cần phải chuyển sang trường khác. 

Các lựa chọn chương trình 
đại học

Các lựa chọn chương trình 
sau đại học
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https://www.ucmo.edu/majors
https://www.ucmo.edu/graduate/programs/master.cfm
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10 LÝ DO NÊN  
HỌC TẠI UCM

5. CÁC CHUYÊN NGÀNH THEO YÊU CẦU
Hai chuyên ngành sau đại học phổ biến nhất của UCM được các sinh viên quốc tế lựa 
chọn là Khoa học Máy tính VÀ Hệ thống Thông tin Máy tính & Công nghệ Thông tin.   
Cả hai chương trình này được giảm 35-40 phần trăm học phí cho sinh viên và chỉ yêu 
cầu hoàn thành 30 giờ tín chỉ. Cả hai chương trình cũng đều có thiết kế STEM, cho 
phép tăng cường các cơ hội việc làm tại Mỹ cho các sinh viên sau khi tốt nghiệp.
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10 LÝ DO NÊN  
HỌC TẠI UCM

6. CÁC CHUYÊN NGÀNH STEM CÓ SẴN
UCM tự hào cung cấp hàng loạt các chương trình STEM, cả ở cấp đại học và sau 
đại học, bao gồm cả một trong những chương trình an ninh mạng Cybersecurity duy 
nhất của vùng này. Chúng tôi cũng đầu tư hơn 12 triệu USD để nâng cấp các phòng 
thí nghiệm và các lớp học trong tòa nhà khoa học Morris Science Building W.C. của 
chúng tôi. Khi hoàn thành, tòa nhà sẽ mang đến các cơ sở nghiên cứu hiện đại cho 
các sinh viên chương trình STEM.   
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10 LÝ DO NÊN  
HỌC TẠI UCM

7. CÁC CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG MẠI UY TÍN - AACSB
Thương mại là một trong những ngành học phổ biến nhất nước Mỹ được các sinh 
viên bậc đại học và sau đại học lựa chọn. Chưa đến 10% số các chương trình 
thương mại được chứng nhận bởi Hiệp Hội Association to Advance Collegiate 
Schools of Business – International. Các chương trình bậc đại học và sau đại học 
của Trường Harmon College of Business and Professional Studies của UCM đều có 
chứng nhận AACSB.
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10 LÝ DO NÊN  
HỌC TẠI UCM

8.  LỰA CHỌN THẨM ĐỊNH TÀI LIỆU CHI PHÍ THẤP
Chúng tôi không còn yêu cầu thẩm định bảng điểm từ bên ngoài. Toàn bộ bảng điểm 
được thẩm định nội bộ. 
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10 LÝ DO NÊN  
HỌC TẠI UCM

9.  LƯỢNG SINH VIÊN QUỐC TẾ CAO NHẤT TRONG 
TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI MISSOURI

University of Central Missouri (Đại học Central Missouri) nằm trong danh sách 25 
trường hàng đầu ở Hoa Kỳ với số sinh viên quốc tế đông nhất. Tại đây, sinh viên 
quốc tế được chào đón và chúng tôi rất lấy làm tự hào về cộng đồng sinh viên quốc 
tế rất đa dạng của chúng tôi.
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10 LÝ DO NÊN  
HỌC TẠI UCM

10. CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ CHUYÊN SÂU ĐƯỢC   
 CÔNG NHẬN  
Trung Tâm Anh Ngữ của UCM, chương trình Anh Ngữ chuyên sâu đầu tiên tại 
Missouri được công nhận bởi Ủy Ban Chứng Nhận Anh Ngữ, mang đến khóa đào 
tạo Anh Ngữ toàn diện cho các sinh viên quốc tế của UCM, cả cho các sinh viên cần 
và không cần bằng cấp. Các sinh viên chờ bằng có thể được hưởng nhập học có 
điều kiện. Để tìm hiểu thêm về chương trình ELC nhấn vào đây. 
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CẢM TƯỞNG CỦA 
SINH VIÊN  

CÙNG CHÚNG TÔI HỌC  
TẬP TẠI UCM

KHOẢNG CÁCH TỪ UCM

KHÁM PHÁ QUAN ĐIỂM 
MANG TÍNH THỜI ĐẠI.

NƠI CẦN ĐẾN VÀ  
ĐIỀU CẦN LÀM

BỘ SƯU TẬP VIDEO

BỘ SƯU TẬP HÌNH ẢNH

http://#popup-14
http://#popup-15
http://#popup-17
http://#popup-18
http://www.youtube.com/watch?v=cl1MZSn75Go
http://www.youtube.com/watch?v=91mzBN0-Iuo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=iR4zd3Ezsb4&feature=youtu.be


TRƯỜNG CẤP 
NHIỀU HỌC BỔNG 
NHẤT CỦA HOA 
KỲ HỌC BỔNG 
FULBRIGHT  

HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ

Toàn bộ hồ sơ đăng ký của sinh viên quốc tế được xem xét 
cấp học bổng hỗ trợ tài chính. Hồ sơ được hoàn thiện trước 
hạn chót được ưu tiên xem xét học bổng.  

Vui lòng truy cập ucmo.edu/intlaid về các yêu cầu cụ thể.  

Tăng học phí trung bình 
dưới 3%  

trong 7 năm qua.

UCM liên tục được vinh danh là 
ngôi trường tốt nhất trong khu 
vực của Hoa Kỳ.  News &  
World Report.

http://www.ucmo.edu/intlaid


INTL

INTL

Sedalia - State Fair 
30 mi./48 km

Columbia 
94.8 mi./152.57 km

Chicago 
506 mi./ 814.33 km

St. Louis 
217 mi./ 349.23 km

Trung tâm Mua sắm Northpark 
1 mi./1.6093 km

Springfield 
118 mi./189.90 km

Sống tại Warrensburg, Mo.

• 45 phút từ Thành phố Kansas
• 20.251 cư dân
• 40+ nhà hàng

KHOẢNG CÁCH TỪ UCM

Ấn vào đây để xem bản đồ

http://#popup-16


MAP 

https://www.google.com/maps?ll=38.757114,-93.74091&z=16&t=m&hl=en-GB&gl=US&mapclient=embed&q=University+of+Central+Missouri


ĐỘC LẬP

LEE’S SUMMIT

Warrensburg

SEDALIA

THÀNH PHỐ 

JEFFERSON
HERMANN

WASHINGTON

KIRKWOOD

Dân số 318.000

Dân số 464.000

Dân số 20.251

$28 
MỘT 
CHIỀU

$56 
KHỨ HỒI

TÀU CHẠY   
QUA SÔNG 
MISSOURI

7 CÔNG VIÊN

4 CÁC CỬA HÀNG TẠP HÓA

5 CỬA HÀNG QUẦN ÁO

40+ NHÀ HÀNG

5 PHÒNG TẬP THỂ HÌNH

2 CỬA HÀNG SÁCH

2 RẠP CHIẾU PHIM

2 SÂN GOLF

3 CỬA HÀNG GIẦY

2 CỬA HÀNG PHẦN CỨNG

NƠI NÊN ĐẾN VÀ ĐIỀU NÊN LÀM

BỘ SƯU TẬP HÌNH ẢNH



Swathi Chembathi
Thạc sỹ Quản trị Nhân sự Sinh viên 
Trường học 
Ấn Độ 

“Ở UCM tôi thấy một bầu không khí 
mà ở đó sinh viên học tập và trưởng 
thành.  Đến với UCM giúp tôi độc 
lập và tự tin hơn.  Sau khi tốt nghiệp 
tôi sẽ suốt đời nhớ mãi tình bạn nơi 
đây và những kiến thức chuyên môn  
đã học được mà tôi sẽ sử dụng 
trong lĩnh vực của mình trong  
nhiều năm tới.”

Tsubasa Kichikawa
Phi công chuyên nghiệp
Nhật Bản

“Tôi thấy mặc dù có rào cản về 
ngôn ngữ nhưng mọi người ở 
UCM đều rất tốt bụng và hiểu biết.   
Kết nối với các bạn sinh viên quốc 
tế là một trải nghiệm quan trọng.  
Mọi người đều có ý thức văn hóa 
hoặc quan điểm khác nhau.  Điều 
này giúp tôi thêm hiểu biết về thế 
giới này.” 

Angel Nabatyanga
Thống kê và Định phí Bảo hiểm
Uganda

“Tôi thấy các giáo sư của tôi 
trong trường UCM đều rất nhiệt 
thành.  Họ làm tất cả những gì có 
thể để giúp cho sinh viên thành 
công.  Cộng đồng UCM luôn chào 
đón bạn dù bạn là ai đi chăng 
nữa.  Tôi thấy những nụ cười làm 
bừng sáng mỗi ngày! Điều này 
truyền cảm hứng cho tôi khi thấy 
các người bạn cùng lớp kiếm 
được một công việc tại các công 
ty lớn.  Tôi tin sau khi tốt nghiệp, 
tôi cũng sẽ có được công việc tại 
một công ty uy tín.”
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HƯỚNG DẪN TÓM TẮT VỀ CHƯƠNG 
TRÌNH STEM

Để xem thông tin về Cam kết Cơ hội Bình đẳng/Không 
phân biệt chủng tộc của The University of Central 
Missouri, vui lòng truy cập ucmo.edu/nondiscrimination.

NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬP 
HỌC

ucmo.edu/international

HƯỚNG DẪN VỀ CHƯƠNG TRÌNH STEM

GRADUATE AND 
INTERNATIONAL 

STUDENT SERVICES

University of Central Missouri
PO Box 800
Ward Edwards 1800
Warrensburg, MO 64093
USA

http://www.i-studentglobal.com/usa/mo/ucmo/2018/stem/html5/#/
http://www.i-studentglobal.com/usa/mo/ucmo/2018/stem/html5/#/
http://#popup-19
http://www.ucmo.edu/nondiscrimination
http://www.ucmo.edu/international
http://www.ucmo.edu/international


 1.   Hoàn thiện hồ sơ đăng ký sinh viên quốc tế tại  
ucmo.edu/intlapply. 

 2. Nộp phí đăng ký là 75$.

  3.  Nộp bảng điểm bằng cách tải lên một bản sao không chính thức lên  
cổng hồ sơ đăng ký của sinh viên. Tất cả các bảng điểm phải được 
dịch sang Tiếng Anh.   
Trước khi đăng ký, bạn phải nộp bảng điểm chính thức cho  
Văn phòng GISS.   
Graduate & International Student Services  
University of Central Missouri 
PO Box 800 
Ward Edwards 1800 
Warrensburg, MO 64093 
USA 

 4. Cung cấp Chứng chỉ thành thạo Tiếng Anh.  (IELTS/TOEFL/PTE)

 5.  Nộp cam kết hỗ trợ tài chính chính thức kèm theo một bản sao kê 
ngân hàng.  

 6. Nộp một bản sao hộ chiếu.

NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

NỘP HỒ SƠ TẠI ĐÂY

http://www.ucmo.edu/intlapply
http://DoSomething
http://DoSomething
http://DoSomething
http://DoSomething
http://DoSomething
http://DoSomething
http://www.ucmo.edu/intlapply

