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Xin Chào Các Bạn!

Các cựu sinh viên của Trường Đại
học Hiram theo học chương trình
sau đại học, sống và làm việc
khắp nơi trên thế giới. Họ có được
sự tự tin cần thiết nhờ vào khối
kiến thức và kinh nghiệm đúc kết
được khi học bằng cử nhân ở một
trường đại học khoa học và nhân
văn nổi tiếng trên thế giới.

và 25 tôn giáo khác nhau.
• Môi trường học thoải mái với sĩ
số trung bình 16 sinh viên một
lớp.
• Lớp học do các giảng viên của
trường trực tiếp giảng dạy,
không phải do các sinh viên đang
học thạc sỹ hoặc nghiên cứu
sinh tiến sỹ tại trường tham gia
giảng dạy để đảm bảo sự thành
công của sinh viên.
• Lịch học đặc biệt, còn được gọi là
Kế Hoạch Hiram, trong đó học kỳ
15 tuần sẽ bao gồm 12 tuần đầu
học tổng quan và 3 tuần cuối học
chuyên sâu.
• Nhiều cơ hội thực tập và nghiên
cứu trong hoặc ngoài trường.
• Đảm bảo Học phí: học phí
không thay đổi trong suốt thời
gian sinh viên học bốn năm tại
trường.
• Trường có 88 giảng viên chính
quy, 95% giảng viên có bằng
tiến sỹ hoặc bằng cấp tương
đương trong chuyên ngành.

Thứ hạng của Hiram

Chương trình Học

Trường Đại học Hiram là một
trường danh tiếng, năng động, có
khuôn viên đẹp và thân thiện.
Khi bạn học ở trường, chúng tôi
không chỉ biết đến tên bạn, mà
còn quan tâm đến các sở thích,
niềm đam mê và ước mơ của bạn
trong tương lai. Chúng tôi đào
tạo chương trình bậc đại học, tập
trung hỗ trợ cho sự phát triển của
từng cá nhân, nhằm giúp bạn đạt
được mục tiêu của bản thân trong
môi trường toàn cầu đầy biến đổi
và phức tạp hiện nay.

• Là một trong 200 trường đào
tạo bậc đại học lâu đời nhất ở Mỹ.
• Nằm trong danh sách các trường
đại học khoa học và nhân văn
hàng đầu theo “Xếp hạng các
trường Đại học Hàng năm của
Washington Monthly”.
• Là một trong danh sách những
trường đào tạo bậc đại học tốt
nhất, theo bình chọn trong ấn
phẩm xuất bản hàng năm của
Princeton Review “373 Trường
Đại Học Tốt Nhất”
• Nằm trong danh sách “Các
Trường Đại Học Tốt Nhất tại Mỹ”
do Forbes và Trung tâm Nghiên
cứu Hiệu quả và Chi phí tại các
trường Đại học.
• Là một trong 44 trường đại
học thành viên của hiệp hội các
trường Đại học Làm Thay đổi
Cuộc đời.
• Là một trong số ít 10% các
trường đại học và cao đẳng Mỹ
là thành viên của Phi Beta Kappa.
Phi Beta Kappa là tổ chức danh
dự giáo dục đại học danh tiếng
nhất và lâu đời nhất tại Mỹ.
• Được Hiệp hội các Trường Đại học
Trung Bắc Mỹ kiểm định toàn diện.

Đôi nét về Trường

• Hiram là trường đào tạo cấp
bằng đại học hệ bốn năm: Bằng
Cử nhân Văn chương (BA) và
Bằng Cử nhân Khoa học chuyên
ngành Điều Dưỡng (BSN).
• Trường có 1.200 sinh viên nam
nữ đến từ 26 bang, 30 quốc gia

Chuyên ngành

Kế toán & Quản lý Tài chính
Lịch sử Nghệ thuật/Triển lãm Nghệ
thuật
Hóa sinh
Sinh học
Y Sinh học Nhân văn
Quản trị Kinh doanh
Hóa học
Truyền thông
Khoa học máy tính
Viết Sáng tạo
Kinh tế học
Giáo dục (cấp giấy phép hành nghề)
Nghiên cứu Giáo dục
Tiếng Anh
Nghiên cứu Môi trường
Tiếng Pháp
Lịch sử
Nghệ thuật Ngôn ngữ Tương tác
Thuật toán tích hợp
Khoa học Tương tác
Nghiên cứu Xã hội Tương tác
Toán
Âm nhạc
Thần kinh học
Y tá điều dưỡng (Giấy phép hành
nghề)
Triết học
Vật lý
Chính trị học
Tâm lý học
Nghiên cứu tôn giáo
Xã hội học
Tiếng Tây Ban Nha
Nghệ thuật Sân khấu

Chuyên ngành khác
Doanh nghiệp
Dân tộc học

Khoa học Vận động/Thể thao
Nghiên cứu giới tính
Quốc tế học
Nhiếp ảnh
Nghệ thuật lãnh đạo
Nghệ thuật viết

Các Chuyên ngành Dự bị

Dự bị Nha khoa, Vật lý trị liệu,
Nhãn khoa, Nghiên cứu các thuật
chữa bệnh về chân
Dự bị Luật
Dự bị Y
Dự bị Thú y

Các Cơ hội khác

• Nghiên cứu trong Dự án về Gien
thuộc Đại học Hiram
• Tham gia thực hành tại các cơ
sở y tế thuộc Trung tâm Văn
học, Y Tế và Y Sinh học Nhân
văn của Hiram
• Trung tâm Nghiên cứu Khoa học
James H. Barrow với các hoạt
động nghiên cứu, thực hiện nhân
giống chim nước, và phục hồi
cuộc sống hoang dã
• Kết nối với Giám đốc Điều hành
của các công ty thông qua Trung
tâm Giao lưu Doanh Nghiệp
• Chương trình Học giả Sinh viên
ở Viện Nghiên cứu Nghệ thuật
Lãnh đạo Garfield
• Các hội thảo với sự tham gia của
các tác giả đã được xuất bản
sách ở Trung tâm Viết và Văn
chương Lindsay-Crane
• Chương trình Thạc sỹ Kế toán
lấy bằng kép trong năm năm
• Chương trình Kỹ thuật lấy bằng
kép trong năm năm

Thông tin Tuyển sinh

• Hướng dẫn làm hồ sơ xin nhập
học dành cho sinh viên năm nhất
và sinh viên chuyển tiếp:
http://www.hiram.edu/
international-admission/apply
• Điểm TOEFL tối thiểu (PBT 500;
CBT 173, iBT 61) hoặc IELTS 5.5.
• Chương trình Học bổng Toàn
cầu hỗ trợ một phần học phí dựa
trên thành tích học tập

Hạn Nộp Hồ sơ

• Kỳ thu (Tháng Tám) – 15 tháng
Hai
• Kỳ xuân (Tháng Một) – 15 tháng
Mười – Chỉ dành cho sinh viên
chuyển tiếp

Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế

• Dịch vụ đón ở sân bay miễn phí
dành cho sinh viên quốc tế mới
nhập trường.
• Chương trình định hướng dành
cho sinh viên quốc tế và chương

•
•
•
•

trình hỗ trợ sinh viên toàn diện
trong năm đầu đặt nền tảng
vững chắc để sinh viên dễ dàng
thích nghi với việc học tập ở Mỹ
và đạt được thành công.
Các tư vấn viên về sinh viên
quốc tế sẽ hỗ trợ các yêu cầu
đặc biệt.
Có chương trình ở cùng gia đình
người bản xứ và chương trình
dạy kèm.
Có phòng trong kí túc xá vào các
kì nghỉ lễ và hè.
Các dịch vụ hỗ trợ sinh viên quốc
tế toàn diện, bao gồm nhân viên
hỗ trợ về học tập, trung tâm viết
và các chương trình dạy kèm
miễn phí, dịch vụ hướng nghiệp
và trung tâm y tế.

Cuộc sống trong Trường

• Các sinh viên, giảng viên và
nhân viên trong trường rất thân
thiện, môi trường học đường an
toàn.
• Cả trường là một quần thể, các
cơ sở giảng dạy, học tập, sinh
hoạt, giải trí đều nằm trong
phạm vi 5 phút đi bộ.
• Cung cấp đầy đủ các loại hình
nhà ở với 13 khu kí túc xá.
• Sinh viên được cung cấp chỗ ăn,
ở trong suốt bốn năm học.
• Tập trung vào sự gắn kết và
nghệ thuật lãnh đạo, với hơn
70 câu lạc bộ và tổ chức dành
cho những sinh viên có cùng sở
thích, các buổi đồng diễn nghệ
thuật và các câu lạc bộ thể thao
liên trường, trong trường và ở
câu lạc bộ.
• Diễn đàn Văn hóa Thế giới - với
các thành viên là các sinh viên
Mỹ và sinh viên quốc tế - là một
trong những tổ chức lớn nhất
và hoạt động sôi nổi nhất trong
trường.

Địa điểm

• Thuộc thành phố đại học nhỏ
nằm ở phía Đông Bắc bang Ohio,
giữa thành phố Chicago và thành
phố New York.
• Cách thành phố Cleveland bang
Ohio 56 km là nơi có những buổi
hòa nhạc nổi tiếng thế giới, viện
bảo tàng nghệ thuật, trung tâm
nhạc kịch, bảo tàng Rock & Roll,
các câu lạc bộ thể thao chuyên
nghiệp, nhiều địa điểm ca nhạc,
nhà hàng và các điểm văn hóa
khác.
• Xung quanh trường Hiram là các
con đường dành cho sinh viên
đi bộ và đạp xe, gần khu trượt
tuyết, chèo thuyền và thắng
cảnh Great Lakes nổi tiếng thế
giới.

