
M ặc dù các châu lục có thể cách nhau hàng ngàn dặm, nhưng 
giáo dục đã biến thế giới thành một cộng đồng chung. Đại 

học Oregon mang lại cho quý vị những công cụ và kỹ năng cần 
thiết để thành một cá nhân thành công, có thể tạo ra sự ảnh 
hưởng tích cực ở quê nhà hay hải ngoại.

Là một sinh viên quốc tế tại Đại học Oregon, quý vị sẽ học cùng 
với sinh viên đến từ khắp nơi ở Hoa Kỳ và 95 quốc gia khác. Quý 
vị sẽ chia sẻ đặc điểm văn hóa của mình và tìm hiểu về những 
phong tục tập quán đa dạng của các sinh viên khác. Đại học 
Oregon cho phép bạn học tập và phát triển, cung cấp 269 chương 
trình học tập toàn diện và trên 250 tổ chức sinh viên, gồm có Hiệp 
hội Sinh viên Quốc tế và một số tổ chức ủng hộ sự đa dạng về 
văn hóa và quốc gia.

Đại học Oregon ủng hộ sự đa dạng về văn hóa và học tập toàn 
cầu, mang lại cho sinh viên cơ hội thể hiện mình trên thế giới.

Thứ hạng về học ThuậT
Đại học Oregon liên tục được công nhận về các chương trình học 
tập mạnh mẽ, giáo dục toàn diện và trách nhiệm toàn cầu:

• Đứng trong 8 phần trăm hàng đầu các trường đại học quốc gia 
(2012 Hoa Kỳ. Tin tức và Báo cáo Toàn cầu)

• Trong số 100 trường đại học nghiên cứu tốt nhất của Hoa Kỳ 
(2012 Tạp chí Forbes)

• Đại học Sư phạm: được xếp hạng thứ hai trong số tất cả các 
trường đại học sư phạm công lập tại Hoa Kỳ và thứ ba về các 
chương trình giáo dục đặc biệt (2013 Hoa Kỳ. Tin tức và Báo cáo 
Toàn cầu)

• Được xếp hạng trong 20 trường kiến trúc hàng đầu của Hoa Kỳ 
(2013 DesignIntelligence)

• Được xếp hạng thứ 13 trong danh sách các trường thân thiện với 
môi trường nhất năm 2012 của Tạp chí Sierra

gIỚI ThIỆu về EugEnE
Đại học Oregon nằm tại Eugene, thành phố lớn thứ hai của tiểu 
bang Oregon. Thành phố này nổi tiếng về nghệ thuật và các hoạt 
động ngoài trời. Eugene nằm cách Thái Bình Dương một giờ về 
phía tây và điểm trượt tuyết trên Núi Cascade về phía đông, trong 
khi cách các địa điểm thể thao và hoạt động giải trí khác một 
quãng đường đi bộ từ khuôn viên trường. Nằm cách Portland hai 
giờ về phía nam, Eugene không ngừng thu hút những người biểu 
diễn và nghệ sĩ hàng đầu. Khí hậu ôn hòa, tạo điều kiện cho các 
hoạt động ngoài trời hầu như quanh năm.  
admissions.uoregon.edu/original

cÁc LỰA chọn chỖ Ở
Thông qua chương trình University Housing (Chỗ ở Đại học),  
quý vị có thể chọn sống trong khuôn viên trường tại ký túc xá 
hoặc trong một căn hộ hoặc căn nhà gần trường. Có nhiều lựa 
chọn ăn uống khác nhau sẵn có trong khuôn viên trường và quý 
vị sẽ thích thú sự tiện lợi khi sống gần trường và bạn bè. Chỗ ở 
trong khuôn viên trường có giới hạn và không phải lúc nào cũng 
có. Quan trọng là quý vị phải đăng ký chỗ ở trong khuôn viên 
trường càng sớm càng tốt để đảm bảo có chỗ.  
housing.uoregon.edu

SỰ An TOÀn TạI ĐạI học OREgOn
Ban An toàn Công cộng của Đại học Oregon (UOPD) cam kết 
cung cấp một môi trường an toàn, an ninh và thân thiện trong 
khuôn viên trường và các khu vực xung quanh. Sinh viên có thể 
an tâm khi biết rằng có thể dễ dàng liên hệ với UOPD thông qua 
các buồng điện thoại quanh khuôn viên trường và trường có các 
biện pháp phòng ngừa công nghệ cao về an toàn để ứng phó các 
trường hợp khẩn cấp trong phạm vi khuôn viên trường, tiếp cận 
các tòa nhà và tuần tra trong toàn trường. Eugene là một thành 
phố an toàn và thân thiện với tỉ lệ tội phạm thấp hơn mức trung 
bình quốc gia rất nhiều. safetyweb.uoregon.edu

chI PhÍ ĐỐI vỚI SInh vIÊn QuỐc TẾ TROng nĂM học 
2013–14
Học phí và lệ phí ...................................................$30.048
Ăn ở ......................................................................$12.981
Bảo hiểm y tế .......................................................... $1.170
Tổng chi phí ..........................................................$44.199

học BỔng
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế là một nguồn hỗ trợ tài 
chính hoàn hảo và Đại học Oregon có nhiều chương trình học 
bổng. Thời hạn nộp đơn, mẫu đơn và thông tin thêm về học bổng 
có sẵn trực tuyến. admissions.uoregon.edu/intlscholarships

ThờI hạn nộP Đơn xIn học BỔng
Học bổng thông thường ở đại học ............... 15 tháng 1
Học bổng quốc tế ........................................... 15 tháng 1

học bổng International Dean’s Excellence (IDEA): Học bổng 
dựa trên thành tích học tập, một nửa học phí, $6.000–$8.000 mỗi 
năm, có thể xin cấp mới dựa trên thành tích học tập. Không cần 
đăng ký.

MộT ThẾ gIỚI có nhIều cơ hộI 
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học bổng của International cultural Service Program 
(chương trình Phục vụ văn hóa Quốc tế): 
Học bổng mang tính cạnh tranh, miễn một nửa học phí có 
yếu tố phục vụ văn hóa bắt buộc. 30 - 40 suất học bổng 
có thể xin cấp mới được trao cho sinh viên, từ $9.000 đến 
$27.000 mỗi năm.

học bổng Financial need and Academic Merit: 15–20 suất học 
bổng được trao mỗi năm cho những sinh viên quốc tế gặp khó 
khăn tài chính và có thành tích học tập tốt.

học bổng Work-study: Mỗi năm có 80-100 suất học bổng 
vừa học vừa làm từ $500 đến $6.000 được trao cho những sinh 
viên quốc tế đủ tiêu chuẩn khó khăn về tài chính. Với một trong 
những học bổng này, quý vị có thể tìm kiếm một công việc vừa 
học vừa làm trong khuôn viên trường trong năm học.

ĐĂng KÝ nhậP học
Nộp những giấy tờ sau đây để được xem xét nhập học tại Đại  
học Oregon:

• Đơn đăng ký và lệ phí: Có thể tìm thấy đơn đăng ký nhập học  
và thông tin về lệ phí dành cho sinh viên quốc tế tại  
admissions.uoregon.edu/international/apply.

• Giấy tờ chứng nhận giáo dục: Nộp bảng điểm chính thức của tất 
cả các trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông, cao 
đẳng và đại học mà quý vị đã học. Các trường của quý vị trực tiếp 
cấp các bản chính thức trong một phong bì niêm phong và phải 
có con dấu chính thức của nhà trường cũng như chữ ký của các 
viên chức thích hợp. Nếu bảng điểm của quý vị không được viết 
bằng Tiếng Anh, hãy gửi một bản bằng ngôn ngữ gốc và bản dịch 
có chứng nhận trong phong bì có con dấu của biên dịch viên được 
chứng nhận. Fax hoặc gửi bảng điểm qua e-mail sẽ không được 
chấp nhận.

• Điểm mức độ thành thạo Tiếng Anh:

 Khảo thí Tiếng Anh như Ngoại Ngữ (TOEFL) ........................500
 TOEFL trên Internet ...................................................................61
 Anh Ngữ Quốc tế 
 Hệ thống Khảo thí (IELTS) ........................................................6.0

 Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu về mức độ thành thạo Tiếng 
Anh, bạn có thể được nhập học có điều kiện.    
admissions.uoregon.edu/conditional

• Điểm SAT và ACT: Quý vị không cần phải nộp điểm SAT và ACT 
trừ khi bạn nộp đơn vào Trường Kiến trúc và Nghệ thuật Allied 
hoặc Cao đẳng Robert Donald Clark Honors.

• Cam kết cá nhân và thư giới thiệu: Gửi kèm theo các giấy tờ này 
nếu thành tích học tập của quý vị có những tình tiết cản trở.

cÁc ThờI hạn ĐĂng KÝ QuAn TRọng
Mùa thu 2014
Sinh viên quốc tế năm nhất...........................................15 tháng 1
Mọi trường hợp chuyển trường ................................. 15 tháng 5
Mùa đông 2015
Mọi sinh viên năm nhất và chuyển trường .............. 15 tháng 10
Mùa xuân 2015
Mọi sinh viên năm nhất và chuyển trường .................. 1 tháng 2
Mùa hè 2015
Mọi sinh viên năm nhất và chuyển trường .................. 1 tháng 3

Một số chương trình học tập yêu cầu phải có đơn đăng ký riêng 
có thời hạn cụ thể. admissions.uoregon.edu/deptdeadlines

ThÔng TIn LIÊn Lạc
Địa chỉ Gửi thư:  Phòng Tuyển sinh
 1217 Đại học Oregon
 Eugene HOẶC 97403-1217
 Hoa Kỳ
Số Điện thoại: +1 541-346-3201
Địa chỉ E-mail: uoglobal@uoregon.edu
Trang web: admissions.uoregon.edu/international

Đại học Oregon là một tổ chức tôn trọng cơ hội bình đẳng, hoạt động tích cực, cam kết vì sự đa dạng văn hóa và tuân thủ Đạo luật về người Mỹ Khuyết tật. Ấn phẩm này sẽ 
được cung cấp bằng các hình thức dễ tiếp cận khi có yêu cầu. ©2013 Đại học Oregon AO081213 (Vietnamese)


