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CÁC XẾP HẠNG DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ
• Xếp thứ 126 trong toàn bộ các học viện*
• Xếp thứ 10 trong số các học viện cấp bằng thạc sĩ*
• Xếp thứ 8 về Dịch vụ Sinh viên quốc tế (International
Student Services) tại Hoa Kỳ**
• Xếp thứ 5 về Dịch vụ Hỗ trợ (Support Services) chung**

• Xếp hạng 3 về Dịch vụ Sự nghiệp Giáo dục Thực nghiệm
và Hỗ trợ Học thuật**
• Xếp thứ 5 về Dịch vụ Hỗ trợ Đêm Đầu tiên (First Night
Support Services)**

*Nguồn: Báo cáo Open Doors (Những cánh cửa Rộng mở) 2014–2015 của Viện Giáo dục Quốc tế
**Khảo sát của Global International Student Barometer (ISB) 2014

THÔNG TIN NHANH VỀ TRƯỜNG
NĂM T HÀNH LẬP
1914
VỊ T RÍ
Providence, Rhode Island
North Miami, Florida
Denver, Colorado
Charlotte, North Carolina

NGÀY NHẬP HỌC LINH Đ ỘNG •
Tháng 9
Tháng 12
Tháng 3
Tháng 6 (chỉ ESL)

SINH VIÊN SAU Đ ẠI HỌC
Hơn 900

T ỔNG SỐ SINH VIÊN T HEO HỌC
Hơn 15.000 sinh viên
(Toàn thời gian, có tất cả 4 khu
campus)

T Ỷ LỆ SINH VIÊN/GIÁO SƯ
20:1

SINH VIÊN QUỐC T Ế
Hơn 1.400 sinh viên
đến từ 84 nước

Đ ỊA Đ IỂM T HỰC T ẬP
1.400 sinh viên đến từ 30 nước

ĐƯỢC CÔNG NHẬN TOÀN QUỐC
LÀ ĐƠN VỊ TIÊN PHONG TRONG
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Providence, RI

TẠI SAO CHỌN JWU?
JWU nằm trong danh sách 100 trường cao đẳng và đại học
hàng đầu tại Mỹ dành cho sinh viên quốc tế. Sinh viên quốc
tế của chúng tôi cũng đánh giá các dịch vụ tiếp đón sinh
viên là trên mức trung bình khi so sánh với các trường đại
học khác trên thế giới.
U.S. News & World Report xếp hạng JWU thứ 3 trong top
các trường Đại học Tốt nhất tại phía Bắc (Best Colleges in
the North)*. Các sinh viên sau đại học từ hơn 120 quốc gia
đã chọn Johnson & Wales University và hơn 1.300 sinh viên
quốc tế đăng ký học mỗi năm.
JWU có các chương trình học bổng, giảng viên dày dạn
kinh nghiệm trong các chuyên ngành giảng dạy, các cố vấn
học tập riêng cũng như các dịch vụ toàn diện dành cho sinh
viên quốc tế.
Chúng tôi có đa dạng các môn thể
thao, các chương trình rèn luyện sức
khỏe cũng như các câu lạc bộ và
tổ chức sinh viên với 4 khu campus
theo vùng để lựa chọn: Providence,
Rhode Island; Bắc Miami, Florida;
Denver, Colorado; và Charlotte, Bắc
Carolina.
Các lớp học ESL được cung cấp tại các campus Providence
và Bắc Miami; các lớp tiếng Anh chuyên sâu được cung cấp
theo khu vực tại các campus Denver và Charlotte.
*Xếp hạng của U.S News cho Khu Campus Providence của Đại
học Johnson & Wales

Denver, CO

Charlotte, NC

North Miami, FL

BỐN KHU CAMPUS - MỘT
T RƯỜ NG Đ ẠI HỌC
Providence
North Miami
Denver
Charlotte

ĐẠI HỌC

Đ ại họ c Nghệ thuật Ẩm
thực

Đ ại họ c Kinh tế

Đ ại họ c Quản lý Nhà hàng
Khách sạn

Đ ại họ c Nghệ thuật & Kho
a họ c Jo hn Hazen White

Đ ại họ c Kỹ thuật và T hiết kế Đ ại họ c Y tế & Sức khỏ e

Bạn muốn trở thành một đầu bếp trên cả
tài ba? Thậm chí có thể thay đổi ẩm
thực của thế giới? Đại học Nghệ thuật
Ẩm thực của chúng tôi được công nhận
toàn cầu vì chúng tôi là tổ chức
giáo dục ngành ẩm thực hàng đầu của
thế kỷ 21.

Bạn muốn kinh doanh? Vậy thì hãy
bắt tay vào kinh doanh. Dù bạn muốn
làm quản lý, tiếp thị hay thậm chí là
kinh doanh thời trang, bạn cũng sẽ
tập trung sâu vào lĩnh vực đã chọn của
mình qua các dự án học tập chủ động
và thực tế tại các phòng thí nghiệm
chuyên ngành của chúng tôi. Các
phòng này mô phỏng các môi trường
làm việc trong thực tế. Chúng tôi xây
dựng chương trình giảng dạy bằng
thông tin đầu vào lấy từ các công ty
hàng đầu trong ngành, nhằm giúp
bạn tốt nghiệp với kiến thức và kỹ
năng đúng theo mong muốn của nhà
tuyển dụng.

Là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực giáo dục
nhà hàng khách sạn trên toàn cầu, Đại học
Quản lý Nhà hàng Khách sạn của chúng
tôi xây dựng các chương trình học đa dạng
giúp bạn làm việc tốt ở bất cứ nơi đâu trong
lĩnh vực nhà hàng khách sạn – một lĩnh vực
trị giá hàng tỷ đô la và không ngừng phát
triển. Chúng tôi giúp bạn xác định lĩnh vực
bạn yêu thích, bao gồm các vị trí quản lý
trong khách sạn, du lịch, lữ hành, dịch vụ
ẩm thực, thể thao, giải trí và ngành tổ chức
sự kiện, đồng thời phát triển kế hoạch chi
tiết để đạt được các mục tiêu của bạn. Bạn
sẽ tham gia các lớp học theo chuyên ngành
trong học kỳ đầu tiên với chương trình học
bổ ích được xây dựng ừ thông tin của các
công ty nhà hàng khách sạn hàng đầu trên

Xây dựng các kỹ năng tư duy phản biện,
phân tích, làm việc cũng như giao tiếp qua
các chương trình khoa học và nghệ thuật tập
trung chuyên môn của chúng tôi. Bạn sẽ phát
triển kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm làm
việc chuyên sâu cần có để thành công trong
nhiều con đường sự nghiệp.

Dù bạn có đam mê phát minh ra những công
nghệ mới có khả năng cách mạng hóa các
ngành nghề hoặc mở ra các ranh giới mới
trong việc sử dụng sáng tạo phần mềm và
phần cứng, bạn cũng sẽ có được vô số các cơ
hội nghề nghiệp trong các lĩnh vực đang phát
triển nhanh này.

Với mỗi chương trình, sinh viên có thể linh
động khám phá các lĩnh vực học thuật yêu
thích và tích lũy kiến thức phù hợp nhất với
mục tiêu sự nghiệp của mình.

Tại Đại học Kỹ thuật và Thiết kế của chúng tôi,
hãy chắp cánh con đường sự nghiệp với tiềm
năng phát triển đáng kinh ngạc qua một trong
nhiều chương trình đổi mới của chúng tôi, từ
khoa học người máy, thiết kế đồ họa và truyền
thông kỹ thuật số đến quản lý cấu hình cũng
như kỹ thuật điện tử, phần mềm và mạng.

Được học tập trong các cơ sở phòng thí
nghiệm tiên tiến tại khoa ẩm thực nổi
tiếng tầm quốc gia và quốc tế của
chúng tôi, bạn sẽ trải nghiệm nhiều
hoạt động đa dạng trong thế giới nghệ
thuật ẩm thực.
Mỗi chuyên ngành của chúng tôi đều
kết hợp sự khéo léo và nghệ thuật nấu
ăn với khoa học và dinh dưỡng, kỹ năng
kinh doanh và quản lý, công dân toàn
cầu và các cơ hội trải nghiệm công việc
đa dạng giúp bạn trở nên khác biệt.

thế giới

Bạn cũng sẽ được kết nối với các cán bộ
giảng dạy, là những người làm việc trong
nhiều lĩnh vực học thuật khác nhau, chia sẻ
kiến thức chuyên ngành của họ trong lớp
học và đóng vai trò là người hướng dẫn cũng
như cố vấn của bạn.

Bạn sẽ học tập trong tòa nhà ba tầng mới, diện
tích 69.000 foot vuông, bao gồm các phòng
học, phòng thí nghiệm, văn phòng khoa, không
gian hội họp và sân trường. Bạn sẽ thấy có hơn
10 phòng thí nghiệm và không gian (bao gồm
phòng thí nghiệm cải tiến) để sáng tạo, khám
phá và phát minh - từ phòng thí nghiệm dành
cho khoa học máy tính và vẽ đến giả lập, kỹ
thuật trò chơi/mạng cũng như kiến trúc CAD
bền vững.

Các chương trình y tế và sức khỏe vừa đa
ngành vừa tổng hợp của chúng tôi sẽ giúp
bạn có được công việc liên quan đến lĩnh
vực chăm sóc sức khỏe sau này. Nếu bạn là
một sinh viên có động lực, bạn có thể tạo
ra một kế hoạch nghiên cứu riêng bằng
cách kết hợp các yêu cầu chính của hệ cử
nhân với các môn không bắt buộc nhằm
giúp bạn trở thành ứng cử viên sáng giá
để tham gia các nghiên cứu sau đại học về
lĩnh vực y tế, trợ lý bác sĩ, nha khoa hoặc
thú y. Bạn cũng có thể theo đuổi các lĩnh
vực nghề nghiệp khác trong ngành y tế
không liên quan đến chăm sóc bệnh nhân
trực tiếp, chẳng hạn như quản lý doanh
nghiệp, giáo dục y tế và phân tích chính
sách.
Dù bạn quan tâm ngành sinh học, tâm lý
hay tâm lý học tham vấn, bạn sẽ được
cùng với một cố vấn nghề nghiệp tận tâm
trong lĩnh vực y tế nghiên cứu để lập ra
một chương trình học tập phù hợp với sở
thích nghề nghiệp của bạn. Bạn sẽ có thể
theo đuổi chuyên ngành gây hứng thú
cho bạn trong khi vẫn hoàn thành được tất
cả các yêu cầu cần thiết để theo đuổi một
sự nghiệp từ các lĩnh vực y tế và sức khỏe
đa dạng.

NGHIÊN CỨU SAU ĐẠI

Hãy đưa sự nghiệp của bạn lên một t ầm cao mới qua các chương t rình sau đại học đẳng cấp t hế
giới của chúng t ôi và khám phá lý do các sinh viên t ừ hơn 80 quốc gia đã chọn JWU để t heo đuổi
việc học của họ. Không yêu cầu kiểm t ra GRE hoặc GMAT .

Trải nghiệm JWU ngay
• Giảng viên là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của họ, giảng dạy
kết hợp giữa lý thuyết và thực hành và đồng thời là người hướng dẫn
nghề nghiệp của bạn
• Học tập tương tác trong môi trường lớp học gần gũi
• Bằng MBA với các chuyên ngành cụ thể để bạn có thể tập trung vào

hoàn thành các khóa học đại cương trước khi vào chương trình chính.
CHƯƠNG TRÌNH BẰNG 4+1
Sinh viên hệ cử nhân của JWU có thể tiết kiệm thời gian và chi phí
bằng cách ghi danh chương trình bằng 4+1. Các tùy chọn:
• 4+1 B.S./MBA
• 4+1 B.S./MBA tập trung vào các lĩnh vực Kế toán, Nhà hàng Khách
sạn và Công nghệ Thông tin

một lĩnh vực cụ thể
• Trải nghiệm và tư duy toàn cầu — giao lưu với các sinh viên từ trên
khắp thế giới, là những người đã chọn JWU để đạt được khát vọng
nghề nghiệp của họ

CÁC CHƯƠNG TRÌNH MBA
MBA CHUNG

Theo đuổi các vị trí quản lý trong bất cứ ngành nghề theo vùng hoặc
quốc tế nào với chương trình MBA chung của chúng tôi. Nghiên cứu
các ứng dụng thực tiễn và xây dựng nền tảng vững chắc trong mọi bộ
phận chức năng của công ty.
MBA VỚI CÁC LĨNH VỰC TẬP TRUNG
• Kế toán — Với chương trình được xây dựng giúp sinh viên đáp
ứng được yêu cầu 150 giờ nghiên cứu nâng cao để tham gia kỳ thi
Uniform CPA.
• Nhà hàng Khách sạn — Chuẩn bị cho bản thân để trở thành người
nổi bật trong ngành nhà hàng khách sạn toàn cầu không ngừng phát
triển.
• Quản lý Nguồn Nhân lực — Tìm hiểu các phương pháp hiệu quả để
duy trì tính cạnh tranh trong tổ chức bằng cách lập chiến lược và kế
hoạch cho nhu cầu nhân sự của công ty, sau đó đề ra các chính sách
cũng như chương trình hiệu quả để thu hút và giữ chân những nhân
tài giỏi nhất.
• Công nghệ Thông tin — Xây dựng dựa trên các kỹ năng công nghệ
của bạn và tạo ra sự chuyển tiếp lên quản lý con người và các hoạt
động kinh doanh.
• Quản lý Phi lợi nhuận — Cải thiện khả năng lãnh đạo, các kỹ năng
tư duy chiến lược và sáng tạo của bạn trong kinh doanh toàn cầu để
phát triển sự nghiệp chuyên môn và quản lý hiệu quả các tổ chức phi

CÁC CHƯƠNG TRÌNH MS
TƯ VẤN
Phát triển kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực để
vượt trội trong lĩnh vực nghề nghiệp đang phát triển này mà
vẫn thỏa được niềm đam mê phục vụ cộng đồng của bạn.
TÀI CHÍNH
Hãy áp dụng kiến thức của bạn về lý thuyết, thực hành tài
chính, và công nghệ để giải quyết các thách thức kinh tế phức
tạp cũng như tạo ra giá trị cho tổ chức và khách hàng.
DU LỊCH TOÀN CẦU VÀ PHÁT TRIỂ N KINH TẾ BỀN VỮNG
Lập chiến lược và phát triển các chương trình khả thi dành cho
các dự án phát triển kinh tế và du lịch bền vững qua đồ án môn
học và các dự án thực tế. Qua việc lập kế hoạch dài hạn thích hợp,
ngành du lịch có thể gìn giữ các địa điểm tham quan cho các thế
hệ tương lai cũng như tạo ra sự thay đổi tích cực
QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC
Xây dựng các kỹ năng cần thiết làm nền tảng dẫn lối thành công cho

Các chương trình Nghiên cứu
XÁC ĐỊNH BẰNG CẤP PHÙ HỢP VỚI BẠN.

K toán (BS)
Qung cáo & Truy thông Tip th (BS)
Tâm lý hc ng dng (BS)
Ngh thut Làm bánh (AS)
Ngh thut Làm bánh (BS)
Ngh thut Làm bánh và Qun lý Dch v m thc (BS)
Qun lý Bán l và Khai thác Ngành Thc ung (BS)
Sinh hc (BS)
Qun tr Kinh doanh (BS)
Nghiên cu Kinh doanh (BS)
Thit k trên Máy tính (AS)
K toán Doanh nghip và Phân tích Tài chính (BS)
T vn (Counselling) (MS)
Tâm lý hc Tham vn (BS)
T pháp Hình s (Criminal Justice) (BS)
T pháp Hình s (Criminal Justice) (MS)
Ngh thut m thc (AS)
Ngh thut m thc (BS)
Ngh thut m thc và Qun lý Dch v m thc (BS)
ào to Ngh thut m thc (MAT)
Dinh dng m thc (BS)
Khoa hc m thc (BS)
Tình báo & Phòng chng Nguy c Mng (BS)
Dinh dng và Dinh dng ng dng (BS)
K thut in t (BS)
Thit k K thut & Qun lý Cu hình (BS)
Khi nghip Kinh doanh (BSBA)
Qun lý Kinh doanh Nga/Không ci (BS)
Qun lý Kinh doanh Nga/Ci (BS)
Khoa hc v Nga (BS)
Kinh doanh & Bán l Thi trang (BS)
Tài chính (BS)
Tài chính (MS)

Khi nghip Kinh doanh Ngành Thc phm và Dch v n ung (BS)
Du lch Toàn cu và Phát trin Kinh t Bn vng (MS)
Thit k ha (BS)
Khoa hc Y t (BS)
Qun lý Khách sn & Lu trú (BS)
Qun lý Ngun Nhân lc (BSBA)
Qun lý Ngun Nhân lc (MS)
Bo mt/m bo An toàn Thông tin (MS)
Kinh doanh Quc t (BSBA)
Giáo dci cng (BS)
Qun lý (BS)
Tip th(BS)
MBA
MBA - K toán
MBA - Tài chính
MBA - Nhà hàng Khách sn
MBA - Qun lý Ngun Nhân lc
MBA - Công ngh Thông tin
MBA - Qun lý Phi linhun
MBA - Chng trình MtNm
MBA - Qun lý Chui Cung ng và Khai thác
Nghiên cu Truyn thông & Thông tin Liên lc (BS)
Qun lý Chui Cung ng và Khai thác (BSBA)
Qun lý An ninh Mng và Ri ro T chc (BSBA)
Khoa hc Chính tr (BS)
Qun lý Nhà hàng, Thc phm và Dch v n ung (BS)
Công ngh K thut Ngi máy (BS)
Truyn thông Xã hi & Công ngh Web (BS)
Xã hi hc (BS)
K thut Phn mm (BS)
Lãnh o Th thao (MS)
Qun lý Th thao, Gii trí, S kin (BS)

việc phát triển nhân viên, lãnh đạo doanh nghiệp và sáng kiến hoạch
định chiến lược trong bất cứ ngành nghề nào.
BẢO MẬT/ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN
Đảm bảo an toàn cho hệ thống máy tính và bảo vệ các thông tin được
tạo, lưu trữ và truyền tải.
NGHIÊN CỨU TRỢ LÝ BÁC SĨ
Tích lũy kiến thức và kinh nghiệm làm việc thực tế cho dịch vụ chăm
sóc sức khỏe lấy bệnh nhân và con người làm trọng tâm.

lợi nhuận.

LÃNH ĐẠO THỂ THAO

MBA MỘT NĂM
Hãy rút ngắn thời gian phát triển sự nghiệp của bạn xuống còn một
nửa qua chương trình học ban ngày chuyên sâu và toàn thời gian
này. Chương trình MBA Một Năm của chúng tôi bắt đầu vào tháng 6
và tháng 9 và những sinh viên theo học liên tục có thể tốt nghiệp 12
tháng sau đó. Chương trình này được xây dựng tùy theo nhu cầu của
sinh viên những người đã có bằng đại học về kinh doanh hoặc đã

Tích lũy các kỹ năng và kiến thức để trở thành người tiên phong trong
ngành thể thao toàn cầu. Mài giũa kỹ năng của bạn trong quá trình
cộng tác với các đối tác trong ngành cho các dự án thực nghiệm,
đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội cũng như tính chính
trực trong mọi mặt trong ngành này.

Mỗi địa điểm đào tạo của JWU đều có nhiều chương trình khác nhau cũng như bằng cấp, phòng thí nghiệm và cơ sở vật
chất. Tất cả đều luôn tập trung vào chương trình giảng dạy chính là Khoa học và Nghệ thuật.
Kiểm tra tình trạng đăng ký chương trình bằng cách chọn khu campus
PROVIDENCE:
NORTH MIAMI:
DENVER:
CHARLOTTE :

explore.jwu.edu/providence/explore
explore.jwu.edu/north-miami/explore
explore.jwu.edu/denver/explore
explore.jwu.edu/denver/explore

TIẾP ĐÓN
SINH VIÊN

T ạ i JWU, bạ n s ẽ có cả m giá c như đ a ng ở
nhà . T hực t ế , cá c s inh viê n quốc t ế của
chúng t ôi đ á nh giá cá c dịch vụ t iế p đ ón s
inh viê n của JWU t rê n mức t rung bình s o với
cá c học việ n khá c t rê n khắ p t hế giới.

Các dịch vụ tiếp đón sinh viên của JWU (dành cho sinh viên có gửi kế
hoạch di chuyển của họ cho chúng tôi) bao gồm
• đưa đón từ sân bay địa phương, ga tàu hoặc trạm xe buýt
• miễn phí một đêm lưu trú tại khách sạn ở Providence Sinh viên tại khu
campus
• được hỗ trợ tìm nhà ở bên ngoài trường nếu có nhu cầu Sau khi đến
nơi, một điều phối viên quốc tế sẽ giúp bạn làm quen với đời sống trong
khuôn viên trường. Nếu bạn là tân sinh viên, bạn bắt buộc phải sống
trong khu lưu trú của trường đại học. Địa điểm lưu trú dành cho sinh viên
JWU nhìn chung có các phòng 2 hoặc 4 người, có phòng tắm, phòng học,
giải trí, TV và phòng giặt. Việc phân chia nơi ở dựa vào tình trạng còn
phòng và phụ thuộc vào thời điểm chúng tôi nhận được phí giữ chỗ và
hợp đồng lưu trú của bạn.

QUỐC TẾ
KINH NGHIỆM CỦA SINH VIÊN
Sinh viên quốc t ế JWU chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân của họ về JWU và lý do
họ cảm t hấy t ự hào khi t rở t hành sinh viên JWU.

Nếu bạn sắp chuyển đến JWU, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
• đưa đón từ sân bay địa phương, ga tàu hoặc trạm xe buýt
• chọn bạn cùng phòng (nếu có nhu cầu)
• sắp xếp tiện ích sinh hoạt (hệ thống sưởi, điện, v.v...)
• mua vật dụng cần thiết để trang bị cho căn hộ

Tiếng Anh là Ngôn ngữ
Thứ hai (ESL)
Tại các khu campus Providence và North Miami, những
sinh viên cần phát triển khả năng thành thạo tiếng Anh
có thể đăng ký học chương trình Tiếng Anh là Ngôn ngữ
Thứ hai (English as a Second Language program - ESL)
tại Viện Ngôn ngữ tiếng Anh của JWU trước khi bắt đầu
khóa học bằng cấp chính quy. Sinh viên ESL trình độ
cao được phép học các lớp cử nhân song song với các
lớp ESL. Các sinh viên có ý định học tại các khu campus
Denver hoặc Charlotte có thể học tiếng Anh qua các
chương trình tiếng Anh chuyên sâu tại các khu campus
này.
Có ba trình độ ESL: Cơ bản, Trung cấp và Cao cấp.
Thời gian tối thiểu để đăng ký ESL là 3 tháng (một học
kỳ) nếu đầu vào là trình độ Cao cấp, tuy nhiên thời gian
hoàn thành chương trình có thể khác nhau. Các sinh viên
sẽ tham gia kỳ thi kiểm tra đầu vào, được tổ chức trong
suốt thời kỳ định hướng, và thời gian hoàn thành ESL sẽ
được xác định dựa trên kết quả đó. Có thể sử dụng điểm
TOEFL hoặc IELTS để xếp lớp thay cho Kỳ thi Đầu vào
của JWU.
Để hoàn thành ESL và bắt đầu các chương trình học
thuật chính quy, sinh viên cử nhân phải đạt được hạng C
hoặc cao hơn ở trình độ Cao cấp. Sinh viên sau đại học
phải đạt hạng B hoặc cao hơn ở trình độ Cao cấp.

Victor Kafati 18t

Anh Khue Ho (Roxy) 18t

Remya Mat hew 17t

Chang Shi ‘17t

Cả Victor và Andrea đều rất
thích sinh viên, các giáo sư
tuyệt vời, thành phố và những
cơ hội học thuật tại Đại học
Johnson & Wales. Với chuyên
ngành khởi nghiệp kinh doanh,
mục tiêu của Victor sau khi tốt
nghiệp là xuất khẩu cafe và hỗ
trợ năng lượng thủy điện tại
quê nhà Honduras. Andrea sẽ
sử dụng bằng Dinh dưỡng Ẩm
thực của mình để tạo tác động
tích cực đến cách thức chúng
ta ăn và sản xuất thực phẩm
trong tương lai bằng cách xây
dựng vườn cây riêng của cô

Những điều Roxy yêu thích ở
JWU là con người thân thiện,
các khóa học hữu ích, các tổ
chức sinh viên cũng như vô số
cơ hội ở cả trong và ngoài khuôn
viên trường. Cô nói: JWU giúp tôi
hòa nhập, tạo kết nối và chuẩn
bị cho sự nghiệp của mình bằng
những trải nghiệm tập trung vào
chuyên môn. Cô là Chủ tịch Hội
Sinh viên, Chủ tịch Chương trình
Công dân Toàn cầu và là thành
viên của Hội Sự kiện Đặc biệt
trong trường. Sau khi tốt nghiệp,
Roxy hy vọng có một công việc

Remya không hề do dự về
việc tham gia học tập tại Đại
học Johnson & Wales. Cô nói:
Các giáo sư ở đây rất có kinh
nghiệm. Tôi biết kinh nghiệm của
tôi tại đây sẽ giúp tôi đạt được
các mục tiêu kinh doanh của
mình. Điều mà Remya yêu thích
ở JWU là đội ngũ nhân viên luôn
sẵn sàng giúp đỡ. Remya cho
biết: Nếu một sinh viên quốc tế
gặp vấn đề gì, lúc nào cũng có
người trợ giúp. Ngoài việc học
tập, Remya cũng là thành viên
của Hiệp hội Sinh viên Ấn Độ
trong trường.

Chang chọn JWU vì chương
trình MBA nổi tiếng của trường
và vì vị trí của trường. Cô chia
sẻ: Rhode Island rất đẹp, là nơi
rất đáng để sống và lưu trú. Điều
khiến cô ấy thích ở Johnson &
Wales là những người bạn học
và những người mà cô gặp gỡ
trên khắp thế giới. Chang nói: Tôi
đã học hỏi được nhiều nền văn
hóa khác nhau và có những kỷ
niệm không bao giờ quên. Cô sẽ
theo đuổi sự nghiệp trong ngành
khách sạn sau khi tốt nghiệp.

ấy.

sự kiện.

Khởi nghiệp Kinh doanh,
Honduras

Quản lý Thể thao/Giải trí/Sự
kiện Việt Nam

MBA với chuyên ngành Công
nghệ Thông tin Ấn Độ

MBA với chuyên ngành Nhà
hàng Khách sạn Trung Quốc

Andrea Marotta 18t

Dinh dưỡng Ẩm thực, Panama

trong ngành thể thao, giải trí và

NHẬP HỌC

CÁC YÊU CẦU NHẬP HỌC HỆ CỬ
NHÂN
QUỐC GIA | BẰNG CẤP | YÊU CẦU
TRUNG QUỐC
Chứng nhận Tốt nghiệp Trung học: Trung bình 74%
INDONESIA
SMU3: Điểm trung bình (GPA) là 6

NEPAL
	Chứng nhận Tốt nghiệp Trung học và Chứng nhận Cao đẳng:
HÀN QUỐC
Inmungye Kodung Hakkyo (Chứng nhận Trung học): Trung bình
70% hoặc xếp hạng 5,5 hoặc thấp hơn (Mi)
ĐÀI LOAN
Chứng nhận Tốt nghiệp Trung học Phổ thông: Trung bình 68%
THỔ NHĨ KỲ
Lise Diplomasi: Điểm trung bình (GPA) là 3 hoặc Orta 55%
VIỆT NAM
B
 ằng Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông: Điểm trung bình
(GPA) là 6
CHỨNG NHẬN TRUNG HỌC CARIBEAN (CARIBBEAN
SECONDARY EDUCATION CERTIFICATE - CSEC)
Bốn chứng nhận Thành thạo Chung ở Hạng III hoặc cao hơn
HỘI ĐỒNG KIỂ M TRA TÂY PHI (WEST AFRICAN EXAMINATIONS
COUNCIL - WAEC
Chứng nhận Trung học Phổ thông: Tối thiểu 6 môn học với 6 điểm
hoặc thấp hơn
GCSE, TRÌNH ĐỘ O CỦA SINGAPORE, CIE IGCSE/TRÌNH ĐỘ O:
TỐI THIỂU 5 MÔN HỌC VỚI ÍT NHẤT 3 MÔN ĐIỂM C

SCác yêu cầu này không áp dụng cho tất cả các chương trình tại JWU. Một số
chương trình (Sinh học, Khoa học Y tế, Tâm lý học, v.v...) có các yêu cầu đầu
vào chuyên môn.

CÁC YÊU CẦU NHẬP HỌC HỆ CAO HỌC
KHÔNG YÊU CẦU KIỂ M TRA GMAT/GRE
LOẠI | HẠNG
MBA (Chung, Nhà hàng Khách sạn, Kế toán); MS (Tài chính, Quản lý
Nguồn Nhân lực, Tư vấn): 2,85
MBA (Công nghệ Thông tin) và MS (Bảo mật/Đảm bảo An toàn Thông
tin): Bằng cử nhân về khoa học máy tính, lập trình máy tính, kỹ thuật
máy tính hoặc công nghệ thông tin từ đại học chuyên ngành/đại học
được công nhận chính thức với tổng Điểm trung bình (GPA) tối thiểu
là 3.00/4.00

2017–18
HỌC PHÍ VÀ LỆ PHÍ
Đại học Johnson & Wales có các học bổng học t huật và t ài năng, t ừ 3.000 USD – 15.000 USD. Các
học bổng đều có t hể gia hạn đến 4 năm và việc đáp ứng điều kiện hưởng học bổng sẽ được xác
định t rong suốt t hời gian đánh giá
đơn xin nhập học của các bạn. GPA,
nền t ảng kinh t ế xã hội và hoạt động t
ham gia vào các t ổ chức sinh viên sẽ
được xem xét . Để biết t hêm t hông t in
về học bổng, hãy liên hệ đại diện JWU
của bạn.

YÊU CẦU VỀ TIẾNG ANH
KIỂ M TRA | ĐIỂ M SỐ
TOEFL iBT - 75* (Đại học) | 80* (Sau Đại học)
IELTS - 6.0* (Đại học) | 6.5* (Sau Đại học)
PTE Academic (Pearson Test of English) — 53*
ELS Trình độ 112 — Bản sao
*Đại học Johnson & Wales có các điểm phụ cần có. Để biết thêm thông tin, vui
lòng liên hệ jwuint@admissions.jwu.edu.

CHỈ DÀNH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN
GCSE, Singapore, CIE IGCSE/Trình độ O: Tiếng Anh Hạng C hoặc
cao hơn
Bằng tú tài Quốc tế: Tiếng Anh SL/HL (Chương trình A) Hạng 4 hoặc
cao hơn

CÁC CHƯƠ NG T RÌNH CỬ NHÂN CÁC CHƯƠ NG T RÌNH MBA/MS
Học phí và Lệ phí: 31.158 USD hoặc 32.358 USD

Học phí và Lệ phí: 12.312 hoặc 13.512 USD

Đây chỉ là thông tin hướng dẫn. JWU có quyền thay đổi yêu cầu mà không

SPM Malaysia: Tiếng Anh 1119 Hạng C6 hoặc cao hơn

Lưu trú: 9.474 USD*

Chi phí sinh hoạt ngoài trường: 12.069 USD**

thông báo. Đối với các quốc gia không được liệt kê, vui lòng liên hệ jwuint@

Chứng nhận Trung học Caribbean (CSEC): Tiếng Anh Hạng IIII

Ăn uống: 4.335 USD*

Mọi chi phí sinh hoạt khác: 1.500 USD

Mọi chi phí sinh hoạt khác: 1.500 USD

Bảo hiểm Y tế Sinh viên: 1.824 USD

admissions.jwu.eduThese requirements do not apply to all programs at JWU.

Bảo hiểm Y tế Sinh viên: 1.824 USD
Tổng cộng: 48.291 USD - 49.491 USD***

CÁC BƯỚC TIẾP THEO

Học phí của sinh viên cao học được tính theo 6 khóa mỗi năm. Sinh viên cao học
sẽ học toàn thời gian nếu học 2 khóa mỗi kỳ.

1. Gửi đơn trực tuyến

2. Gửi qua email tất cả các tài liệu theo yêu cầu đến jwuint@
admissions.jwu.edu
C ÁC T ÀI LIỆU C ẦN C Ó C ỦA HỆ C Ử NHÂN
• Bản sao chứng nhận trung học
• Bản sao chứng nhận sau trung học (nếu có)
• Bản sao hộ chiếu
• Sao kê ngân hàng thể hiện 6 tháng tiền trong tài khoản
• Mẫu Tờ khai Tài chính JWU dành cho hệ Cử nhân

Tổng cộng: 27.705 hoặc 28.905 USD***

C ÁC T ÀI LIỆU C ẦN C Ó C ỦA HỆ C AO HỌC
• Tất cả chứng nhận sau trung học đều là bản sao
• Bản sao hộ chiếu
• Thư giới thiệu
• Bản trình bày mục đích
• Sơ yếu lý lịch/CV
• Sao kê ngân hàng thể hiện 6 tháng tiền trong tài khoản
• Mẫu Tờ khai Tài chính JWU dành cho hệ Cao học

Điều kiện hệ Cử nhân: 918 USD mỗi lớp
Phụ phí trực tuyến Providence: 116 USD mỗi lớp

VIỆN NGÔN NGỮ T IẾNG ANH
Học phí mỗi Học kỳ 11 tuần: 6.883 USD

*Tổng số tiền mỗi năm có thể khác nhau tùy vào lựa chọn lưu trú và ăn uống.
**Chi phí trung bình cho lưu trú/thuê nhà, thực phẩm và di chuyển trong thời gian học 9 tháng
***Tổng số tiền cao hơn đối với khu campus Providence bao gồm 1.200 USD Lệ phí Dịch vụ Sinh viên Quốc tế

jwuint@admissions.jwu.edu • (401) 598-1074
jwu.edu/future-students/international • 8 Abbott Park Place, Providence, RI 02903

Nộp ngay
apply.jwu.edu/

Facebook
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jwuinternational

Weibo
weibo.com/
jwuinternational

Nộp ngay
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