CHƯƠNG TRÌNH NHẬP HỌC CÓ ĐIỀU KIỆN
Trường Đại Học California State University, East Bay (CSUEB) tiếp nhận học sinh nào
đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn học tập nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về Tiếng
Anh. Học sinh được cấp I-20 bởi American Language Program (ALP)/Global Academy
và một lá thư nhập học có điều kiện đồng ý rằng học sinh sẽ được nhận vào chương
trình undergrad của trường khi đáp ứng các yêu cầu Tiếng Anh và hoàn thành chương
trình Global Academy.

Những điểm nổi bật của chương
trình Tiếng Anh Chuyên Sâu

Điều Kiện Nhập Học Đại Học

• Lịch học quanh năm

• Ngoài ra, phải đáp ứng được các tiêu
chuẩn sau :

• Một phiên = chương trình học 8 tuần*
• Chương trình học gồm 7 cấp bậc
• Chương trình chuẩn bị vào đại học
• Các khoá học hàng tuần chuẩn bị cho
sinh viên vào học đại học năm thứ
nhất tại CSUEB
• Hội thảo và các hoạt động cho sinh
viên luyện tập kỹ năng giao tiếp trong
môi trường học tập chuyên nghiệp
• Tư vấn về chương trình học và thủ tục
nhập học
• Các khoá học Nghe Nói, Đọc Viết, và Ngữ
Pháp
• Các khoá học kỹ năng để chuẩn bị cho
chương trình học chuyên ngành
• Các khoá học luyện thi IELTS

• TOEFL: 61 (ibt) hoặc IELTS từ 6.0 trở lên

Tân sinh viên
• Hoàn tất bậc học phổ thông gồm 12
năm học - đạt điểm trung bình các môn
học là 3.0 trở lên hay điểm B (phải có
chứng nhận tốt nghiệp phổ thông)
Sinh Viên Chuyển Trường
• GPA tối thiểu 2.0 hoặc điểm C

*Chú ý: Sẽ có hai khóa Anh ngữ kéo dài 8 tuần
cho mỗi học kỳ và một khóa học mùa hè 8 tuần.
Princeton Review xếp Cal State East Bay là
một trong những trường đại học tốt nhất ở
miền Tây nước Mỹ.

Tôi không có học Tiếng Anh tại trường
trung học, nên tôi đã học 5 khoá Tiếng Anh
của Global Academy trước khi bắt đầu học
đại học tại CSUEB. Chương trình Tiếng
Anh Chuyên Sâu (IEP) rất tuyệt vời. Khả
năng nghe nói, đọc viết cũng như ngữ pháp
của tôi được cái thiện rõ rệt, đủ để tôi vượt
qua kì thi TOEFL. Tôi trân trọng những
kinh nghiệm tôi có được từ chương trình
Global Academy, những kinh nghiệm đó
giúp ích cho việc học hiện tại của tôi rất
nhiều.
Kejie Chen, Trung Quốc
Chương Trình Nhập Học Với Điều Kiện
Quản Trị Kinh Doanh BS

LỊCH HỌC**
Kỳ Học

Ngày
bắt đầu

Ngày
cuối

Mùa Xuân I

Ở giữa
Tháng 1

Sớm
Tháng 3

Mùa Xuân II

Ở Giữa
Tháng 3

Sớm
Tháng 5

Mùa Hè

Đầu
Tháng 5

Ở giữa
Tháng 7

Mùa Thu I

Ở Giữa
Tháng 8

Sớm
Tháng 10

Mùa Thu II

Ở Giữa
Tháng 10

Sớm
Tháng 12

** Ngày có thể thay đổi. Xem trang web để
biết thời hạn nộp đơn.

www.facebook.com/ALPCSUEB

www.csueastbay.edu/globalacademy

CONDITIONAL ADMISSION
Các Bằng Đại Học*
· Nhân Chủng Học, (B.A.)
· Nghệ Thuật, (B.A.), Bằng Cử Nhân Mỹ Thuật
(B.F.A.)
· Hoá Sinh Học, (B.A.), (B.S.)
· Khoa Học Sinh Học, (B.A.), (B.S.)
· Quản Trị Kinh Doanh, (B.S.)
· Hoá Học, (B.A.), (B.S.)
· Truyền Thông, (B.A.)
· Kỹ Sư Máy Điện Toán, (B.S.)
· Khoa Học Máy Tính, (B.S.)
· Quản Trị Xây Dựng, (B.S.)
· Quản Trị Luật Hình Sự, (B.S.)
· Kinh Tế Học, (B.S.)
· Tiếng Anh, (B.A.)
B.A.= Bằng Cử Nhân.
B.S.= Bằng Cử Nhân Khoa Học

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Khoa Học Môi Trường, (B.S.)
Môi Trường Học, (B.A.)
Dân Tộc Học, (B.A.)
Tiếng Pháp, (B.A.)
Môn Địa Lý, (B.S.)
Địa Chất Học, (B.A.), (B.S.)
Quốc Tế Học, (B.A.)
Khoa Học Y Tế, (B.S.)
Lịch Sử, (B.A.)
Kỹ Sư Công Nghiệp, (B.S.)
Liên Ngành Học, (B.A.), (B.S.)
Nghiên Cứu Vận Động Cơ Học Con Người, (B.S.)
Giáo Dục Giáo Viên, (B.A.)

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Toán Học, (B.S.)
Âm nhạc, (B.A.)
Điều Dưỡng, (B.S.)
Triết Học, (B.A.)
Vật Lý, (B.A.), (B.S.)
Khoa Học Chính Trị, (B.A.)
Tâm Lý Học, (B.A.), (B.S.)
Sức khỏe cộng đồng, (B.S.)
Xã Hội Học, (B.A.)
Tiếng Tây Ban Nha, (B.A.)
Phát Biểu Ngôn Ngữ & Thính Học., (B.S.)
Thống Kê, (B.S.)
Nghệ Thuật Sân Khấu, (B.A.)

* Các ngành học có thể có thời gian bắt đầu nhập học theo quý khác nhau.
Việc nhập học cũng phụ thuộc vào số lượng sinh viên xin nhập học còn trống.

Những điều cần thiết khi đăng kí nhập học: Cách đăng kí

Chi Phí Ước Tính Cho Chương Trình*

1.

Điền đơn đăng kí chương trình Tiếng Anh Chuyên sâu tại: :
www.csueastbay.edu/globalacademy
• Trên đơn đăng kí Global Academy, chọn khoá học 8 tuần bạn muốn bắt
đầu chương trình tiếng Anh.
• Trả $150 lệ phí nộp đơn không hoàn lại.
• Bạn phải đính kèm các tài liệu sau đây theo đơn trên mạng của bạn:
• Bản điểm học tập chính thức từ trường trung học hoặc bất kì
trường cao đẳng, đại học nào bạn đã học
• Giấy kê khai tài chính (báo cáo ngân hàng, thư từ hoặc đóng dấu
• Bản copy hộ chiếu, trang có tên

Chương trình Đại học
(Một năm – 2 học kỳ)
Học phí và các khoản lệ phí:
$16,499
(tính theo 12 đơn vị học trình một quý học)
Bảo hiểm y tế
$2,115
Chi phí sinh hoạt:
$19,000
TỔNG CỘNG:
$37,614
Chương Trình Tiếng Anh Nâng Cao Global Academy
Học phí và các khoản lệ phí (mỗi khóa 8 tuần): $2,800
(mỗi học kỳ = 2 khóa học 8 tuần):
$5,000

2.

Đăng ký online tại trang web: www.calstate.edu/apply

* Học phí có thể thay đổi. Cập nhật thêm thông tin tại
trang web: www.csueastbay.edu/globalacademy

• Trên đơn đăng ký online tại CalState.edu., đăng ký mùa học gần nhất.
• Trả $70 lệ phí nộp đơn không hoàn lại.
• Chú ý: Bước này có thể được thực hiện sau khi bạn bắt đầu chương trình
Anh ngữ Chuyên sâu. Nhân viên của chúng tôi có thể giúp đỡ trong quá
trình này.
Đơn đăng kí nhập học đầy đủ sẽ được xem xét bởi Văn phòng nhận nhập
học sinh viên quốc tế. Văn phòng Global Academy sẽ liên lạc và thông
báo cho sinh viên về quyết định nhận nhập học có điều kiện.

Lưu ý: Có hai khóa học tiếng Anh tám tuần một học kỳ
và một khóa học mùa hè tám tuần. Sinh viên theo học
chương trình học kỳ dài nhận được học phí giảm giá như
được liệt kê ở trên.
VỊ TRÍ
Hayward, California-- nằm tại trung tâm của San Francisco
Bay Area; 30-40 phút từ San Francisco và Silicon Valley.

San Francisco

Berkeley
Oakland
Hayward
San Jose
(Silicon Valley)

San Francisco
Bay Area
Monterey

Thông Tin Liên Hệ

Los Angeles
Global Academy
San Diego
Telephone: (510) 885-2358
E-mail: globalacademy@csueastbay.edu
Web: www.csueastbay.edu/globalacademy

www.facebook.com/ALPCSUEB

www.csueastbay.edu/globalacademy

