giới thiệu Đại Học George Washington
Đại Học George Washington (GW) là đại học tư nhân lớn nhất ở
Washington, D.C., tuyển sinh 26.000 sinh viên từ khắp cả nước và thế giới.

Hội nhập vào

Thế Giới
tư

WASHINGTON,

D.C.

Mười trường cao đẳng và đại học của GW, gần 100 trung tâm và viện
nghiên cứu, hệ thống thư viện tầm cỡ thế giới và công nghệ hiện đại cung
cấp một loạt các nguồn lực tri thức rất ấn tượng. Trong số những điểm
mạnh của chúng tôi có các chương trình về phát triển toàn cầu, quan hệ
quốc tế, luật quốc tế, chính sách công, khoa học y tế, kinh doanh, chính
trị, ngoại giao, kỹ thuật vi sinh, các môn khoa học và nghệ thuật.
Đại Học George Washington University không phân biệt một cách trái pháp luật trong các chương trình tuyển sinh của mình đối với bất
kỳ ai dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật, tình trạng cựu chiến binh, định hướng tình
dục, nhận dạng hay biểu hiện giới tính của người đó.

GWU.MÙA HÈ.GIÁO DỤC/QUỐC TẾ
CÁC CHƯƠNG TRÌNH MÙA HÈ VÀ KHÔNG CẤP BẰNG
2100 Foxhall Rd, NW | Academic Building, Suite 115
Washington, D.C. 20007
(202) 994-6360 | gwsummer@gwu.edu
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“

các chương trình có chứng chỉ
Nghiên Cứu Đại Cương

• Xây dựng lịch trình các lớp theo mối quan tâm của bạn
• Ghi danh vào ít nhất 6 giờ có chứng chỉ (đại học) hoặc 3 giờ có chứng chỉ
(cao học) cho mỗi kỳ 6 tuần

Chương trình thực sự rất
phong phú vì nó cho phép
tôi học rất nhiều điều mới
lạ và cũng vì khả năng cung
cấp các tài nguyên mà
chúng tôi có ở khuôn viên.”
- Sinh Viên Quốc Tế Mùa Hè

TIẾNG ANH HỌC THUẬT (EAP)

Tùy chọn Tiếng Anh Nghiên Cứu Đại Cương cho những người học Anh Ngữ; chỉ
khả dụng trong Nghiên Cứu Đại Cương Kỳ II. Tăng cường khả năng viết và nghiên
cứu, cải thiện các kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm và tìm hiểu về văn hóa
học đường của Mỹ.

Trải Nghiệm Nghiên Cứu Mùa Hè

Tiếp nhận

(CHO NHỮNG NGƯỜI HỌC ANH NGỮ)

• Kết nối với các chuyên gia khoa học dữ liệu và làm việc trong các nhóm chéo

Các bước tiếp nhận và tuyển sinh:
Kết quả học tâp tốt
Nộp các điểm TOEFL, IELTS hoặc điểm thi tiếng Anh được GW chấp thuận
Nộp đơn đăng ký trực tuyến và các hồ sơ tài chính hỗ trợ

CÁC NGÀY & HẠN CHÓT QUAN TRỌNG
Bắt Đầu Nộp Đơn Các Khóa Học 2018 Công Bố Trực Tuyến

15 tháng 12 năm 2017

Hạn Chót Nộp Đơn

1 Tháng 4 năm 2018

• Kỳ Học Đại Cương I
• Chính Sách Đối Ngoại của Hoa Kỳ trong Kỷ Nguyên
Toàn Cầu (kỳ tháng 6)

Hạn Chót Nộp Đơn

1 Tháng 5 năm 2018

• Kỳ Học Đại Cương II
• Trải Nghiệm Nghiên Cứu Mùa Hè
• Chính Sách Đối Ngoại của Hoa Kỳ trong Kỷ Nguyên Toàn Cầu
(kỳ tháng 7)

Nghiên Cứu Đại Cương Kỳ I

21 tháng 5 - 29 tháng 6 năm 2018

Chính Sách Đối Ngoại của Hoa Kỳ trong Kỷ Nguyên
Toàn Cầu

11 - 22 tháng 6 năm 2018

Nghiên Cứu Đại Cương, Trải Nghiệm Nghiên Cứu Kỳ II

1 tháng 7- 10 tháng 8 năm 2018

9 - 20 tháng 7 năm 2018

ngành, sử dụng các phương pháp nghiên cứu để xử lý và giải quyết các vấn đề
• Phát triển các kỹ năng phân tích vấn đề, nghiên cứu tài liệu, làm việc theo
nhóm, giao tiếp, thuyết trình và và viết trên cơ sở nghiên cứu
• Ghi danh vào hai khóa học 3 chứng chỉ: Nhập Môn Khoa Học Dữ Liệu & Tiếng
Anh Học Thuật Viết & Nghiên Cứu Học Thuật

Chính Sách Đối Ngoại của Hoa Kỳ trong Kỷ
Nguyên Toàn Cầu

cuộc sống ở gw
Khuôn Viên Đại Học Foggy Bottom có thể tiếp cận bằng phương tiện giao
thông công cộng và nằm ở trung tâm của thành phố, có thể đi bộ đến Nhà Trắng,
Viện Smithsonian, Ngân Hàng Thế Giới và nhiều tổ chức khác.
Các sinh viên có quyền tiếp cận các cơ sở của trường, thư viện, trung tâm thể thao,
phòng thí nghiệm máy tính và các dịch vụ sức khỏe sinh viên. Các ký túc xá và có
các tư vấn chương trình. Khuôn viên GW an toàn và có Phòng Cảnh Sát Đại Học
GW tuần tra.

• Thăm các tổ chức chủ yếu tạo nên chính sách đối ngoại Hoa Kỳ, bao gồm các

cơ quan chính phủ, đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, viện chính sách, các cơ sở
truyền thông và nhóm lợi ích
• Tiến hành nghiên cứu sâu rộng về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, sử dụng khả
năng tiếp cận đến các thư viện của GW, cũng như các thư viện nghiên cứu khác
ở Washington, D.C.

CHI PHÍ CHƯƠNG TRÌNH
Chi phí bao gồm các khoản học phí và phí, tiền nhà ở và bảo hiểm y tế. Xem trang web
để biết ước tính các khoản chi phí mới nhất được cập nhật và ước lượng chi phí ăn.

LỢI ÍCH HÈ CỦA GW
•
•
•
•
•

5.000 sinh viên trong 650 khóa học đại học và cao học
11% là các sinh viên quốc tế và ngắn hạn
Các lớp nhỏ và nâng cao
Các trải nghiệm học tập cá nhân hóa và hòa nhập
Tiệm cận, và hợp tác với, các tổ chức phát triển, cơ quan chính phủ, viện nghiên
cứu, đại sứ quán và viện bảo tàng.

