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Thông tin chính
Thông tin chung:

Số sinh viên: 6.800
Số sinh viên quốc tế: 806
Sĩ số lớp trung bình: 27
Tỉ lệ sinh viên-giảng viên: 23: 1
Tỉ lệ việc làm:
97.5% cử nhân
98% thạc sỹ
Phòng Quốc tế:
ĐT: +1-660-562-1367
Email: intlprog@nwmissouri.edu
Phòng Tuyển sinh:
ĐT: +1-660-562-1562
Email: intladm@nwmissouri.edu

mexico city

Hỗ trợ Tài chính Quốc tế:
Tài trợ: Không
Học bổng: Có
Cho vay: Không
Yêu cầu Kiểm tra:
TOEFL iBT:
cử nhân 61 điểm; thạc sỹ: 79 điểm
TOEFL CBT:
cử nhân 173 điểm; thạc sỹ: 213 điểm
IELTS học thuật:
cử nhân: 5.5; thạc sỹ: 6.5
Điểm thi PTE:
cử nhân: 44; thạc sỹ: 53
Yêu cầu điểm ACT/SAT:
Không, nhưng có yêu cầu đối với
sinh viên năm nhất khi xét học bổng

TỔNG QUAN

Được thành lập năm 1905, Đại học Bang Northwest Missouri có 6.800 sinh viên
và là trường đại học công lập được kiểm định toàn diện cấp khu vực, gồm cả
nam và nữ, có sinh viên đến từ 32 nước và 45 bang phần lớn ở tại khu ký túc xá
của trường, trường cung cấp nhiều chương trình đại học và thạc sỹ. Các chương
trình học thuật của Trường đặc biệt thế mạnh trong ngành kinh doanh, khoa học
máy tính, đào tạo giáo viên, khoa học sinh học và nông nghiệp.

HỌC THUẬT

■ Trường Đại học bang Northwest Missouri có các chương

■
■
■
■

trình cử nhân và thạc sỹ, cũng như Chương trình tiếng
Anh cho người nước ngoài.
Trường có 126 chương trình cử nhân và 40 chương trình
thạc sỹ (www.nwmissouri.edu/academics).
Giáo trình cơ bản dành cho sinh viên cử nhân được tính
trong học phí.
Sĩ số lớp nhỏ giúp sinh viên được quan tâm hơn.
Các chương trình học thuật được nâng cao thông qua
việc học tập dựa theo ngành, làm việc trực tiếp với bạn
học và các giáo sư, tham gia vào các chương trình thực
tập định hướng nghề.

TUYỂN SINH
và Hỗ trợ tài chính

■ Sinh viên phải nộp đơn vào ngày 1/7 (kỳ thu), ngày 1/11

(kỳ xuân), hoặc ngày 1/4 (kỳ hè).
■ Xét học bổng căn cứ vào thành tích học tập, điểm GPA
và/hoặc điểm ngôn ngữ, giá trị từ 500 đến 3.500 đô la
Mỹ mỗi năm và có thể là cả hai điểm trong một số trường
hợp. Để biết thêm thông tin và yêu cầu, mời xem tại
www.nwmissouri.edu/admissions/apply/international/
finaid.htm

Các chương trình
QUAN TRỌNG

■ Kế toán, Kinh tế học, Tài chính
■ Khoa học Máy tính Ứng dụng
■ Sinh học và Hoá học
■ Quản trị Kinh doanh
■ Khai thác Dữ liệu
■ Cấp cứu và Quản lý Thiên tai
■ Chương trình tiếng Anh cho người
■
■
■
■
■
■
■
■

nước ngoài
Khoa học Thông tin Địa lý
Thiết kế Đồ hoạ
Marketing và Quản lý
Thông tin Đại chúng
MBA
Khoa học Nano
Tâm lý
Nông nghiệp Bền vững

ĐỊA ĐIỂM

■ Trường toạ lạc tại Maryville, một thành phố có khoảng

12.000 dân ở tây bắc Missouri.

■ Sinh viên đánh giá cáo Trường Đại học bang Northwest

Missouri về mức độ an toàn, dịch vụ sinh viên và cuộc
sống tại ký túc xá.

CÔNG NGHỆ

■ Máy tính cá nhân được cung cấp cho tất cả sinh viên.
■ Sinh viên được tiếp cận với mạng không dây nhanh và

mạnh trong toàn khuôn viên.

■ Trường dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ máy tính tăng

khả năng tiếp cận cho sinh viên.

■ Máy tính được cài đặt phần mềm tiên tiến nhất.

800 University Drive
Maryville, MO 64468

nwmissouri.edu
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