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CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC CỦA GW mang đến
cho bạn những trải nghiệm học tập phong phú và một mùa hè đặc biệt tại

Washington, D.C. Với hệ thống 10 trường cao đẳng và
trung học, gần 100 trung tâm nghiên cứu, học viện, cùng hệ
thống cơ sở vật chất và thư viện hàng đầu thế giới, chương trình
sẽ mang đến cho bạn cơ hội học tập và phát triển bản thân cả về chiêu rộng lẫn
chiều sâu. Chúng tôi sẽ hướng dẫn, truyền cảm hứng và trao dồi các kỹ năng của
bạn thông qua vô sô các chương trình học tập sinh động, kết nối kiến thức trên lớp
và trải nghiệm thực tế.
Bạn và những bạn của mình sẽ tham gia
vào một cuộc khám phá, mà ở đó bạn sẽ
học cách xác định và giải quyết những
khó khăn, thử thách gặp phải trong môi
trường học tập ở bậc đại học. Các chương
trình Dự bị Đại học của GW tận dụng tối
đa kiến thức từ các giảng viên và nguồn
lực của Washington, D.C. để giúp bạn đắm
chìm vào những họat động học tập thú
vị thông qua các chuyến đi thực tế, các
cuộc hội họp và tham gia sinh hoạt tình
nguyện trong một cộng đồng rộng lớn
hơn. Chương trình của chúng tôi sẽ đưa
các bạn đến trung tâm của các hoạt động
chính trị, trí tuệ và văn hóa của Mỹ.

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ
NHỮNG TRẢI NGHIỆM
QUỐC TẾ

TRỞ THÀNH

MỘT NGƯỜI

TIÊN PHONG

Chương trình sẽ cung cấp cho bạn thông
tin về những thay đổi ở cuộc sống bậc đại
học. Tất cả các ứng viên, sau khi trải qua
một quá trình rèn luyện bản thân và cuộc
sống tự lập ,sẽ trưởng thành hơn với đầy
đủ sự tự tin và kiến thức để trở thành một
phần của cộng đồng mới. Bạn sẽ có nhiều
cơ hội tham gia vào các hoạt động giải trí,
xã hội và làm quen với những người bạn
mới từ khắp nơi trên thế giới.

GW

HỘI NHẬP MÙA HÈ CHUYÊN SÂU VỀ
ĐẠI HỌC

Hội nhập Mùa hè là chương trình không cấp tín chỉ,
kéo dài nguyên ngày dành cho học sinh chuyển tiếp
lên năm hai, năm hai và cuối cấp. Người tham gia sẽ
đăng ký vào chương trình một tuần hoặc hai tuần,
dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia các bài giảng sẽ
tích hợp cả kinh nghiệm và kiến thức thực tế.

Chương trình 1 tuần

BUỔI 1: 24—29 THÁNG 6
Tự LinkedIn: Phát triển dấu ấn cá nhân
Thiên tai: Tác động Môi trường
Chăm sóc & kết nối Cộng đồng
Những người giám sát: Giám sát Hiện đại

Chương trình 2 tuần

BUỔI 2: 1—13 THÁNG 7
Tội phạm, Công lý & Trừng phạt
Giới thiệu về Thuốc
Nguyên lý cơ bản của nền Kinh tế Thế giới
Robot: cỗ máy chuyển động
Thay đổi Xã hội & Lãnh đạo
Quản lý Thể thao
Công cụ: Video & Nhiếp ảnh
Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ: Chủ nghĩa Đa
phương
BUỔI 3: 15—27 THÁNG 7
Giao tiếp & Đàm phán trong Bối cảnh Toàn cầu
Điều tra Hiện trường Gây án: D.C.
Tinh thần khởi nghiệp: Khởi nghiệp & tồn tại
Thiết kế & Kiến trúc nội thất
Khoa học Thần kinh & Rối loạn Nhận thức
Chính sách Công tại Capitol Hill
Nguyên lý Cơ bản của Luật pháp Quốc tế
IT: viết mã và lập trình
BUỔI 4: 29 THÁNG 7—10 THÁNG 8
Kỹ thuật sinh học
Tin tức Giả mạo... có hay Không? Chính trị trên Báo chí
Giới thiệu về Kinh doanh
Lãnh đạo trong Thực tế (cho Người học tiếng Anh)
Làm nên Lịch sử: Sự thay đổi Lãnh đạo
An ninh Quốc gia: Cộng đồng Tình báo & Chống
Khủng bố
Luật dự bị: Xét xử & Biện hộ

Giảm giá học phí được áp dụng cho những học sinh đăng
ký nhiều buổi Hội nhập Mùa hè.

Các chương trình hai, ba hoặc sáu tuần cung cấp cho
học sinh cơ hội để được cấp tín chỉ bằng cách tham
gia vào các khóa học đại học đầy thử thách.

Chương trình 2 tuần

1-13 tháng 7 • 2 tín chỉ
Cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực Khoa học Y tế

Chương trình 3 tuần
1-20 tháng 7 • 3 tín chỉ
Các khóa học mùa hè này bao gồm:
• Nền chính trị Mỹ
• Caminos al Futuro*
• Chương trình INSPIRE*
• Tổ chức Toàn cầu & quản trị Quốc tế
• Giới thiệu về ngành Kỹ thuật
• Khủng hoảng Người tị nạn trên Toàn cầu
*Chương trình học bổng — vui lòng xem trang web để biết chi tiết về điều
kiện.

Chương trình 6 tuần

1 THÁNG 7—10 THÁNG 8 • 3—8 tín chỉ
Các khóa học nằm trong các lĩnh vực sau:
• Nghệ thuật
• Kinh doanh
• Truyền thông
• Chính phủ & Chính trị
• Lịch sử & Nhân văn
• Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán
(STEM)

TRỰC TUYẾN
21 THÁNG 5—30 THÁNG 6 • 2 THÁNG 7—11
THÁNG 8
3—6 tín chỉ
Sinh viên muốn tham gia vào các khóa học trực tuyến
cấp tín chỉ có thể đăng ký học trực tuyến trong 6 tuần.
Các khóa học trực tuyến rất nghiêm ngặt và rất phù
hợp với sinh viên năng động có các kỹ năng học tập
tiên tiến.

Mùa hè ở WASHINGTON, D.C.
Sinh viên đăng ký Chương trình Dự bị Đại học của GW sẽ tham gia vào các lớp học và
các chương trình hoạt động tại các cơ sở Mount Vernon và Foggy Bottom. Cả hai cơ sở
đều cung cấp dịch vụ WiFi không dây và dễ dàng tiếp cập bằng phương tiện
công cộng.
CƠ SỞ FOGGY BOTTOM
Cơ sở có bề dầy lịch sử này nằm giữa môi trường học
tập và kinh doanh sinh động ở trung tâm Washington,
D.C., chỉ cách Nhà Trắng, các khu triển lãm và viện bảo
tàng vài dãy nhà. Sinh viên có thể tiếp cận với hàng
loạt nguồn tài nguyên giáo dục và văn hóa không đâu
có thể sánh được, bao gồm các tổ chức quốc gia và
quốc tế, đại sứ quán, hay các địa điểm, bảo tàng nghệ
thuật, v.v.

với hệ thống xe buýt công cộng. Cơ sở này có các tiện
nghi học tập rộng rãi, các sân thể thao, phòng máy
tính và thư viện Eckles.

CƠ SỞ MOUNT VERNON
Cơ sở đẹp, có cổng vào này nằm ẩn mình trong 23
hecta đất rừng ở khu dân cư phía Tây Bắc Washington,
D.C. Được bao quanh bởi nhà dân và các đại sứ quán,
cơ sở này cách Foggy Bottom 10 phút và được liên kết

Cố vấn thường trực sẽ hỗ trợ bạn, tạo điều kiện cho
các buổi nghiên cứu, thảo luận và lên kế hoạch cho
các chương trình sự kiện.
CÓ NHIỀU LỰA CHỌN CHO NGƯỜI MUA VÉ XE
BUS THÁNG.

Sinh viên sống trong các căn hộ sử dụng chung
phòng tắm. Các phòng được trang bị đồ nội thất, máy
lạnh và được cấp tủ lạnh mini và lò vi sóng. Mỗi ký túc
xá có phòng chờ cộng đồng, nhà bếp và phòng
giặt ủi.

Để tìm hiểu thêm thông tin, chi phí khóa học, cách thức đăng ký và nộp đơn, hãy truy cập vào:
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LỊCH TRÌNH
MẪU
HÀNG NGÀY

7:30
9:00

Bữa sáng

Chương trình
Học tập
Thành công ở
Trường đại học
Kinh nghiệm
ngoại khóa

6:30

Bữa tối

7:30

Hoạt động
Sinh viên

11:00

Giới nghiêm

SINH VIÊN quốc tế
Mọi sinh viên quốc tế đều có thể đăng ký tham dự
tất cả các chương trình Hội nhập Mùa hè và Chuyên
sâu về Đại học; tuy nhiên, GW chỉ cung cấp tài trợ thị
thực F-1 thị cho sinh viên đăng ký buổi 6 tuần của
chương trình Chuyên sâu về Đại học. Yêu cầu học
toàn thời gian hai khóa học.
Sinh viên quốc tế từ những quốc gia không nói tiếng
anh ,khi đăng ký các chương trình “Chuyên sâu về
Đại học”, phải cung cấp các chứng chỉ chứng minh
trình độ tiếng Anh đáp ứng yêu cầu điểm tối thiểu
cho TOEFL, IELTS hoặc các chứng chỉ ngôn ngữ khác
được GW chấp thuận. Yêu cầu điều kiện để được tài
trợ thị thực được đăng tải trên trang web của
chúng tôi.
Trong khóa học LÃNH ĐẠO TRONG THỰC TẾ, viên
quốc tế sẽ tập trung phát triển kỹ năng viết và nói
tiếng Anh thông qua sự kết hợp các hoạt động trong
lớp, các dự án nhóm và bài tập, bài giảng của khách
mời, cũng như các chuyến đi thực tế đến các tổ chức
chính phủ, quốc tế và chính sách có liên quan xung
quanh Washington, D.C. Các khái niệm chính về
lãnh đạo địa phương và toàn cầu sẽ được khám phá
trong các môi trường quản lý, chính sách, vận động
và ngoại giao khác nhau, nhờ đó sinh viên hiểu rõ ý
nghĩa của việc trở thành một nhà lãnh đạo.

MỞ RỘNG các mối quan hệ
•
•
•

11% sinh viên quốc tế
35 quốc gia có mặt
39 tiểu bang có mặt, cùng với
Washington, D.C. & Puerto Rico

Chi tiết nộp đơn
THỜI HẠN
Chương trình Học bổng
Chuyên sâu về Đại học
Hội nhập Mùa hè

NGÀY 1
THÁNG 3
NGÀY 1
THÁNG 5

NỘP ĐƠN SỚM vì quy mô chương trình có
giới hạn. Khi đã nhận đủ hồ sơ, đơn của bạn sẽ
được xem xét theo thứ tự nộp đơn, tùy thuộc
vào số lượng đăng ký.
Đơn xin nhập học của bạn đối với tất cả các
chương trình được xem xét dựa trên kết quả
học bạ và hồ sơ cá nhân của bạn. Sinh viên
quốc tế đòi hỏi tài trợ thị thực sẽ cần đáp ứng
các yêu cầu nộp đơn bổ sung. Vui lòng tham
khảo trang web để biết chi tiết.

CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG CẤP BẰNG MÙA HÈ TẠI ĐẠI HỌC GEORGE WASHINGTON
2100 FOXHALL RD, NW | ACADEMIC BLDG, STE 115
WASHINGTON, D.C. 20007
202-994-6360 | GWSUMMER@GWU.EDU
Tại đại học George Washington, không có bất cứ một xự phân biệt đối xử nào về màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, tình trạng cựu chiến binh, khuynh
hướng tình dục hay biểu hiện giới tính.

