
Giới thiệu Đại học Millersville 
Đại học Millersville cung cấp chương trình giáo dục đẳng cấp thế giới, 

giúp sinh viên của chúng tôi có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình. 

Đại học Millersville được thành lập năm 1855, hiện là một trong những 

đại học công lập được đánh giá cao nhất trong vùng (ở Hoa Kỳ). Hiện có 

khoảng 8.000 sinh viên đang theo học tại đại học Millersville, đại diện 

gần 30 quốc gia trên toàn thế giới. Sinh viên của đại học Millersville có 

hơn 100 chương trình bậc đại học và 50 chương trình bậc sau đại học 

để lựa chọn theo học. Sinh viên Millersville có hai lợi thế lớn: những 

nguồn lực của một đại học lớn và sự hỗ trợ chu đáo của một cộng đồng 

dân cư học tập. 

 

2017 - 2018 Chi phí dự tính Các ngành học phổ biến 

theo năm học, tính bằng USD. U- Bậc ĐH, G- Bậc sau ĐH 
 

Bậc ĐH 

$37.473 (30 tín chỉ) 

 
Bậc sau ĐH 

$32.263 (18 tín chỉ) 

 
Học tiếng Anh (ELI) 

$26.300 

 
Chi phí bao gồm học phí và lệ phí, thuê phòng 

nội trú trong trường, bảo hiểm sức khoẻ và các 

chi phí khác. 

 
Chi phí học tiếng Anh (ELI) không bao gồm 

học phí các môn có tín chỉ (học đồng thời). 

Truyền thông và báo chí (U)  

Khoa học thông tin và máy tính (U)  

Kỹ thuật công nghệ (U, G)  

Giáo dục (U) 

Ngôn ngữ và văn học Anh (U, G)  

Khoa học vật lý và sinh học (U, G)  

Tâm lý học (U, G) 

Khoa học xã hội (U, G) 

Nghệ thuật biểu diễn và thị giác (U) 

Kinh doanh, quản lý và Marketing (U)  

Quản trị công và dịch vụ xã hội (U)  

Khoa học sức khỏe và lâm sàng có liên quan (U, 

G)  

Toán và thống kê (U, G) 

Khoa học thể thao và sức khỏe (U, G) 

 
 

Trường dạy tiếng Anh (English Language Institute, ELI) 

Học sinh ELI toàn thời gian học tiếng Anh từ 18-22 giờ mỗi tuần với các giảng viên đầy tâm huyết và 

được đào tạo chuyên ngành TESOL (dạy tiếng Anh cho người nước ngoài). Chương trình này không có 

tín chỉ, đáp ứng các yêu cầu đầu vào của các chuyên ngành bậc đại học và sau đại học. Sinh viên quốc tế 

có thể xin thư mời nhập học có điều kiện. 
 
 
 
 
 

 

www.millersville.edu/international 

http://www.millersville.edu/international


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các yêu cầu đầu vào của đại học Millersville  

Tất cả sinh viên quốc tế xin theo học tại đại học Millersville được yêu cầu nộp những giấy tờ sau: 
 

Bậc đại học 

• Đơn xin học & lệ phí 

• Bảng điểm chính thức* 

• Chứng chỉ tiếng Anh 

• Bằng chứng tài chính 

• Bản sao hộ chiếu (trang có hình)  

Bậc sau ĐH 

• Đơn xin học & lệ phí 

• Bảng điểm chính thức* 

• Thư trình bày mục tiêu 

• Bài thi đầu vào bậc sau 

ĐH (tùy ngành) 

• Chứng chỉ tiếng Anh 

• Ba lá thư giới thiệu 

• Bằng chứng tài chính 

• Bản sao hộ chiếu (trang có hình) 

Học tiếng Anh (ELI) 

• Đơn xin học 

• Bảng điểm 

• Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có) 

• Bằng chứng tài chính 

• Bản sao hộ chiếu (trang có hình) 

 

Yêu cầu tiếng Anh 

Bậc ĐH (70 iBT, 6.0 IELTS, 54 PTE, 169 Cambridge, 4.0 iTEP, 2A STEP-EIKEN) 

Bậc sau ĐH (81 iBT, 6.5 IELTS, 61 PTE, 177 Cambridge, 4.5 iTEP, Pre-1 STEP-EIKEN) 

LƯU Ý: 

• Mã số của đại học Millersville là 2656  

• Tất cả giấy tờ phải là bản gốc, chính thức, hoặc bản sao của bản chính có công chứng, chứng thực. Không gửi bản gốc duy nhất của bạn.  

• Những sinh viên có bằng cấp học thuật của các đại học hoặc cao đẳng không phải của Hoa Kỳ phải gửi bằng cấp đến một cơ quan thẩm định bằng cấp được công nhận để đánh giá nội dung đã học. 
 

 

Bậc đại học 

Millersville University 

Office of Admissions 

P.O. Box 1002 

Millersville, PA 17551-0302 

 
Số ĐT: 717-871-4625  

Email:  admissions@millersville.edu 

Bậc sau ĐH  

Millersville University 

Graduate Studies 

P.O. Box 1002 

Millersville, PA 17551-0302 

 
Số ĐT: 717-871-4723 

Email:  gradadmissions@millersville.edu 

Học tiếng Anh: English Language Institute 

Millersville University 

Global Education 

P.O. Box 1002 

Millersville, PA 17551-0302 

 
Số ĐT: 717-871-7506 

Email:  GlobalEducation@millersville.edu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@millersvilleu 

Nộp bộ hồ sơ xin học đến: 

 

 

 

 

mailto:admissions@millersville.edu
mailto:gradadmissions@millersville.edu
mailto:GlobalEducation@millersville.edu
http://www.facebook.com/MUglobaled
https://twitter.com/MUGlobEd
http://www.instagram.com/muglobaled/
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Image 1 

Level One 
22 hrs. ESL 

Cấp độ 1 

   22 giờ ESL 

Level Two 

22 hrs. ESL 

 Cấp độ 2 

   22 giờ ESL 

Level Three 

22 hrs. ESL 

 Cấp độ 3 

   22 giờ ESL 

Level Four 

18 hrs. ESL 

up to 3 undergraduate college 
credits 

 Cấp độ 4 
 18 giờ ESL 

 tối đa 3 tín chỉ bậc đại học 

Level Five 

18 hrs. ESL 

up to 6 undergraduate college 
credits 

 Cấp độ 5 
 

  18 giờ ESL 

 tối đa 6 tín chỉ bậc đại học 

Level Six 

18 hrs. ESL 

up to 6 undergraduate college 
credits 

Cấp độ 6 
18 giờ ESL 

tối đa 6 tín chỉ bậc đại học 

 

Image 2 

QUALITY EDUCATION  GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG 

CENTRAL EDUCATION  GIÁO DỤC TẬP TRUNG 

NEW YORK CITY 

3 Hours 

 THÀNH PHỐ NEW YORK 

   3 tiếng 

PHILADELPHIA 

1 1/2 Hours 

 PHILADELPHIA 

   1 tiếng rưỡi 

BALTIMORE 

1 1/2 Hours 

 BALTIMORE 

   1 tiếng rưỡi 

WASHINGTON, D.C. 

2 1/2 Hours 

 THỦ ĐÔ WASHINGTON 

    2 tiếng rưỡi 

 

 

 
 

 


