
Học phí $13,160
Nhà ở $8,920
Các khoản chi khác $3,532
Tổng cộng $25,612

XẾP HẠNG QUỐC 
GIA, CHI PHÍ HỢP 
LÝ, DÀNH RIÊNG 
CHO BẠN

Những Điểm Nổi Bật
•	 Trường Đại học Công lập Số Một 

khu vực Trung Tây trong 17 năm 
liên tiếp (1998 – 2014)

•	 Được thành lập năm 1867
•	 Nằm ở vùng Trung Tây, vị trí trung 

tâm của Hoa Kỳ
•	 Chương trình Giáo dục Nghệ 

thuật Tự do với trọng tâm Khoa 
học

•	 48 Ngành học và 59 Ngành phụ
•	 5 Chương trình Thạc sĩ
•	 6,000 Sinh viên
•	 Sĩ số trung bình của một lớp học: 

24
•	 Tỉ lệ Sinh viên-Giảng viên 16:1
•	 Hơn 240 câu lạc bộ và tổ chức 

sinh viên

Nộp Hồ Sơ 
•	 Nộp Hồ Sơ 
•	 Không phải nộp phí hồ sơ
•	 Thời hạn nộp hồ sơ: 

Học kỳ mùa Thu: mùng 1 tháng 6 
Học kỳ mùa Xuân: mùng 1 tháng 11

Tiêu Chuẩn Xét Tuyển
Thành tích học tập xuất sắc

Thông thạo Anh văn:
•	 TOEFL: 79
•	 IETS: 6.0
•	 TLC Level 9
•	 Hoặc một chứng chỉ anh văn khác

Ứng viên có thể nộp hồ sơ xét tuyển 
theo dạng:
•	 Sinh viên năm nhất
•	 Sinh viên chuyển tiếp
•	 Sinh viên trao đổi
•	 Sinh viên dự thính
•	 Sinh viên học thạc sĩ

Văn phòng Tuyển sinh có thể cân 
nhắc Chấp nhận ứng viên sau khi 
hoàn thành khoá học Tăng cường 
Anh ngữ

Học Bổng
•	 Tất cả ứng viên đều được cân 

nhắc cho học bổng
•	 90% sinh viên được nhận với học 

bổng mỗi năm
•	 Học bổng có thể lên đến hơn 50% 

học phí
•	 Học bổng được cấp cho mỗi năm 

học dựa trên thành tích học tập

Chi Phí
Chi phí ước tính cho năm học 2014-2015

Khoá Tăng Cường 
Anh Ngữ / ESL
THE LANGUAGE COMPANY
1-660-627-6001
tlckirksville@thelanguagecompany.com

www.TheLanguageCompany.com

•	 Khoá Tăng cường Anh ngữ 
được tổ chức bởi The Language 
Company ngay trên khuôn viên 
trường đại học

•	 13 ngày khai giảng khoá học 
trong một năm

•	 Hoàn thành xuất sắc Level 9 
tương đương với việc đáp ứng 
yêu cầu Anh văn

Thông Tin Liên Lạc
TRUMAN STATE UNIVERSITY
International Student Affairs Office
Baldwin Hall 129
100 East Normal Ave.
Kirksville, MO 63501, USA
1-660-785-4215
intladmit@truman.edu
www.truman.edu


