
Vietnamese 

Tổng quan 

Được thành lập năm 1865, Đại học Washburn là một trường đại học tổng hợp công hàng 

đầu ở khu vực Trung Tây nước Mỹ. Nằm ở Topeka, thủ phủ bang Kansas, Đại học 

Washburn tổ chức hơn 200 chương trình cử nhân bán phần, cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ, 

và các khóa học cấp bằng và giấy chứng nhận. Nằm trong khuôn viên rộng 160 mẫu tại 

trung tâm thủ phủ bang Kansas của trường giúp sinh viên được hưởng những gì tốt nhất 

của cả 2 thế giới – một cơ sở nội trú tuyệt đẹp và khả năng tham gia nhiều hoạt động văn 

hóa và ngoại khoá giúp phong phú hơn nội dung giáo dục của mình. 

 

Washburn cung cấp cho bạn một nền giáo dục được quốc gia công nhận với chi phí phải 

chăng trong một môi trường thân thiện và hỗ trợ. Sinh viên có thể đăng ký vào học các 

chương trình tại trường Văn chương và Khoa học, Trường Nghiên cứu ứng dụng, Trường 

Kinh doanh, Trường Luật và Trường Điều dưỡng. Các chương trình giáo dục nhân văn và 

chuyên nghiệp được nâng cao về chất lượng học thuật, sỹ số lớp nhỏ và truyền thống 

quan hệ tương tác giữa cơ sở với cộng đồng. Bên cạnh đó, Trường Kinh doanh cũng được 

AACSB quốc tế kiểm định. Washburn là trường đại học duy nhất tại Kansas có sinh viên 

tốt nghiệp giành giải Nobel.   

 

Cuộc sống sinh viên tại Washburn rất tiện nghi nhờ sự đa dạng và chất lượng dịch vụ hỗ 

trợ và học tập, từ dịch vụ việc làm cho đến tư vấn và y tế. Sinh viên cũng có thể tham gia 

vào bất kỳ hoạt động và sự kiện ngoại khóa nào được tổ chức. Với hơn 100 câu lạc bộ và 

tổ chức để sinh viên có thể khám phá sở thích và tài năng của mình, có các hoạt động 

cộng đồng để sinh viên tham gia và các đội thể thao nội bộ để sinh viên thử sức, luôn có 

các hoạt động tại Washburn! 

 

Các đường kết nối hữu ích: 

 Nộp đơn vào Washburn 

 Chương trình Quốc tế 

Học thuật 

Đại học Washburn cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục đa dạng bằng cách kết hợp 

các phương thức giảng dạy hiệu quả nhất: giảng viên có trình độ, sỹ số lớp học nhỏ, công 

nghệ hiện đại, kỹ thuật học tập hiện đại và các cơ hội độc đáo trong một mối quan hệ 

tương tác giữa cơ sở và cộng đồng. Có một mục tiêu được liên tục duy trì trong nhiều 

năm tại Washburn – truyền cho sinh viên niềm khát khao liên tục tìm kiếm, tích luỹ kiến 

thức. 

Các chương trình học tập tại Washburn được tổ chức trong 

 

các trường chuyên ngành và cao đẳng sau: 

http://washburn.edu/
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http://www.washburn.edu/current-students/services/health-services/index.html
http://washburn.edu/campus-life/student-activities/index.html
http://www.washburn.edu/admissions/request-information.html
http://www.washburn.edu/admissions/request-information.html
http://www.washburn.edu/academics/international-programs/index.html
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 Trường Văn chương & Khoa học 

 Trường Nghiên cứu ứng dụng 

 Trường Kinh doanh 

 Trường Điều dưỡng 

Học tập hướng nghiệp 

 

Các chương trình hướng nghiệp bao gồm việc học tập từ 2 đến 4 năm trong lĩnh vực xã 

hội nhân văn. Một loạt các khóa học tự chọn tại Washburn giới thiệu cho sinh viên kiến 

thức cụ thể về một loạt các lĩnh vực chuyên nghiệp và nghề nghiệp: 

 Hướng nghiệp Nha khoa 

 Chương trình chuyển tiếp về công nghệ 

 Hướng nghiệp Luật 

 Hướng nghiệp Y 

 Hướng nghiệp Điều dưỡng 

 Hướng nghiệp Dược 

 Hướng nghiệp Thần học 

 Hướng nghiệp Thú y 

Kể từ năm 1941, Đại học Washburn liên tục được kiểm định và công nhận bởi Ủy ban 

Đại học. 

Các chương trình sau đại học 

Chương trình sau đại học được đánh giá cao của Washburn đào tạo nâng cao trong các 

lĩnh vực kinh doanh, pháp lý hình sự, giáo dục, nghiên cứu nhân văn, điều dưỡng, tâm lý 

học, công tác xã hội và luật. Các chương trình này được thiết kế cho những người muốn 

có nhiều kiến thức và các kỹ năng sâu rộng hơn trong lĩnh vực lựa chọn. Các chương 

trình sau đại học bao gồm: 

 Kinh doanh – MBA 

 Pháp lý hình sự – MCJ 

 Giáo dục – MEd 

 Nghiên cứu nhân văn – MLS 

 Điều dưỡng – MSN 

 Tâm lý học – MA 

 Công tác xã hội – MSW 

 Luật – JD 

 Luật và Kinh doanh – JD-MBA 

 Luật và Công tác xã hội – JD-MSW 

Sinh viên cũng có thể theo học các khóa học trực tuyến trong một số lĩnh vực. 

 

MBA Washburn 

Chương trình MBA được AACSB Quốc tế kiểm định đáp ứng được nhu cầu của sinh 

http://www.washburn.edu/academics/college-schools/arts-sciences/index.html
http://www.washburn.edu/academics/college-schools/applied-studies/index.html
http://www.washburn.edu/academics/college-schools/business/index.html
http://www.washburn.edu/academics/college-schools/nursing/index.html
http://www.hotcoursesinternational.com/study/cpe-track.html?url=http%3A%2F%2Fwww.washburn.edu%2Facademics%2Fcollege-schools%2Farts-sciences%2Fdepartments%2Fbiology%2Fdegree-programs.html
http://www.washburn.edu/academics/graduate-programs/index.html
http://www.washburn.edu/academics/college-schools/business/mba/index.html


viên với nền tảng học tập, nghề nghiệp và cá nhân đa dạng trong nhiều chuyên ngành bậc 

đại học, bao gồm ngành nhân văn và khoa học, cũng như kinh tế học và kinh doanh. Học 

viên của trường trong độ tuổi 20 đến 50, với tuổi trung bình là 30. Học viên quốc tế 

chiếm 15% tổng 

 

số học viên MBA. 

Chương trình học kết hợp các cơ hội phát triển kỹ năng giao tiếp, phân tích định lượng, 

công nghệ máy tính và hoạt động nhóm với các ngành kế toán, kinh tế học, tài chính, hệ 

thống thông tin, quản lý, marketing, các vấn đề về pháp lý và đạo đức, và việc sản xuất 

và hoạt động trong bối cảnh môi trường kinh doanh trong nước và toàn cầu. 

 

Chương trình MBA gồm 3 phần riêng biệt:Một chương trình định hướng, một chương 

trình học, và một trải nghiệm gần gũi. Bên cạnh đó, hồ sơ của sinh viên được sử dụng 

như bản đánh giá phương pháp học tập đối với chương trình MBA và yêu cầu để được 

cấp bằng MBA. 

Tuyển sinh 

Tất cả sinh viên quốc tế đăng ký vào Đại học Washburn phải nộp các giấy tờ sau: 

1. Mẫu Đơn tuyển sinh trực tuyến quốc tế cùng 70USD lệ phí xử lý hồ sơ tuyển sinh 

không hoàn lại nộp cho Đại học Washburn (lệnh chuyển tiền hoặc ngân phiếu/hối 

phiếu) 

2. Điểm TOEFL hoặc IELTS chính thức 

3. Các tài liệu gốc hỗ trợ tài chính, như tờ khai ngân hàng hiện nay 

4. Bảng điểm gốc hoặc bảng điểm có công chứng do trường cấp bảng điểm gửi trực 

tiếp đến Phòng Quốc tế. 

Hồ sơ tuyển sinh vào các chương trình sau đại học phải có các giấy tờ sau: 

a. Đơn tuyển sinh của khoa (Một số chương trình sau đại học cũng yêu cầu nộp đơn 

tuyển sinh theo mẫu riêng. Để biết thông tin về chương trình sau đại học cụ thể và 

yêu cầu tuyển sinh, sinh viên có thể liên lạc với chương trình/khoa liên 

quan.)                                      

b. Điểm GRE/GMAT (đối với chương trình MBA)/LSAT (đối với ngành luật), điểm 

tối thiểu do các khoa quy định. 

c. 2 hoặc 3 thư giới thiệu tùy từng chương trình. 

Một số chương trình sau đại học cũng yêu cầu nộp đơn tuyển sinh theo mẫu riêng. Để 

biết thông tin về chương trình sau đại học cụ thể và yêu cầu tuyển sinh, sinh viên có thể 

liên lạc với chương trình/khoa liên quan. 

 

Yêu cầu tiếng Anh 

Tất cả sinh viên mà tiếng Anh không phải là tiếng bản ngữ phải đáp ứng được Yêu cầu 

tiếng Anh của Washburn. Washburn yêu cầu đạt 523 (70 điểm iBT) đối với sinh viên đại 

học và 550 (80 điểm iBT) đối với học viên sau đại học. Những sinh viên có điểm thấp 

http://www.hotcoursesinternational.com/study/cpe-track.html?url=http%3A%2F%2Fwww.washburn.edu%2Facademics%2Fcollege-schools%2Fbusiness%2Fmba%2Findex.html
http://www.washburn.edu/academics/college-schools/business/mba/MBA%20Program%20Orientation%20Experience.html
http://www.washburn.edu/academics/college-schools/business/mba/MBA%20Program%20Curriculum.html
http://www.washburn.edu/academics/college-schools/business/mba/MBA%20Program%20Curriculum.html
http://www.washburn.edu/academics/college-schools/business/mba/MBA%20Program%20Closure%20Experience.html
http://www.washburn.edu/admissions/apply.html
http://www.washburn.edu/academics/international-programs/international-students/transcript-evaluation.html
http://www.washburn.edu/academics/graduate-programs/index.html


hơn hoặc không có điểm TOEFL có thể đăng ký vào Chương trình bổ túc tiếng Anh (IEP) 

trước. 

Những sinh viên đã hoàn thành xuất sắc chương trình IEP có thể tuyển sinh vào hầu hết 

các chương trình của trường mà không cần thi TOEFL. 

 

Nhấp chuột vào đây để biết chi tiết về học phí tại Đại học Washburn. 

Hỗ trợ sinh viên 

Phòng Đời sống sinh viên/Trưởng phòng sinh viên là một phần chính của Đại học 

Washburn, trong đó tất cả dịch vụ sinh viên được phân cho từng đơn vị phụ trách. 

 

Đời sống sinh viên làm phong phú thêm trải nghiệm giáo dục của cộng đồng Washburn 

với sự cân bằng giữa thử thách và hỗ trợ thông qua cam kết học tập và phát triển sinh 

viên. Có các đơn vị phụ trách Đời sống sinh viên sau trong Trường: 

 Dịch vụ Tư vấn có mục đích hỗ trợ sinh viên Washburn giải quyết có hiệu quả các 

mối lo ngại cá nhân có thể ảnh hưởng đến kết quả học tập của họ. 

 Nhiệm vụ của Phòng Các vấn đề đa văn hóa là tạo ra một môi trường trong đó tất 

cả sinh viên, giáo viên và nhân viên có thể xây dựng sự tôn trọng và hiểu biết về 

các nền văn hóa khác nhau tại trường. Đọc thêm thông tin về Các tổ chức đa văn 

hóa khác nhau trong trường. 

 Các hoạt động sinh viên và Đời sống Hy Lạp hỗ trợ cộng đồng Washburn qua 

việc tạo ra các trải nghiệm qua chương trình ngoại khoá giúp nâng cao việc học 

tập của sinh viên, phát triển lãnh đạo và tham gia vào các hoạt động của trường. 

 Trung tâm Giải trí và Thể thao sinh viên có mục đích thúc đẩy và tạo ra các cơ hội 

phát triển thể chất và tinh thần cũng như sự tương tác xã hội trong môi trường 

lành mạnh và cơ sở vật chất phục vụ giải trí siêu việt. 

 Phòng Dịch vụ sinh viên chịu trách nhiệm thu xếp chỗ ở và xác định các nguồn 

lực trong trường cho sinh viên khuyết tật. 

Các dịch vụ khác gồm có Dịch vụ việc làm và Sức khỏe sinh viên. 

 

Đời sống sinh viên 

Các hoạt động và sự kiện cho sinh viên và cộng đồng tạo nên cuộc sống mới cho trường 

mỗi năm. Sinh viên có thể: 

 Tham gia vào một trong hơn 100 tổ chức sinh viên trong trường 

 Tham gia vào các hội vì sự phát triển cá nhân, mở rộng quan hệ và vươn ra ngoài 

cộng đồng. 

 Nêu lên tiếng nói của mình bằng cách tham gia vào Ban lãnh đạo sinh viên 

 Khỏe mạnh và năng động với việc sử dụng miễn phí Trung tâm Giải trí sinh viên 

 

http://www.washburn.edu/academics/international-programs/intensive-english/
http://www.washburn.edu/current-students/business-office/tuition-fees.html
http://www.hotcoursesinternational.com/study/cpe-track.html?url=http%3A%2F%2Fwww.washburn.edu%2Fcurrent-students%2Fservices%2Fneed-help.html
http://www.washburn.edu/campus-life/recreation-wellness/


Sống trong ký túc xá 

Đại học Washburn có nhiều lựa chọn chỗ ở nội trú cho sinh viên. Từ Trung tâm học tập 

sinh sống, một ký túc xá có 400 chỗ ở cho đến Làng Washburn, một khu liên hợp chỗ ở 

chuyển đổi, 4 ký túc xá của Washburn nằm trong số những ký túc xá tốt nhất nước và 

được thiết kế phù hợp với phong cách sống đương đại. 

 

Nhân viên ký túc xá sẵn sàng cung cấp cho sinh viên một môi trường sinh hoạt và học tập 

thoải mái, an toàn và đa dạng, môi trường này sẽ khuyến khích mối quan hệ cộng đồng 

và sự phát triển cá nhân và học thuật. Tất cả sinh viên được nhận vào Washburn và có kế 

hoạch đăng ký tuyển sinh chính quy có thể được chọn vào sống trong các ký túc xá của 

trường. 

 

Các lựa chọn nhà ở khác nhau trong trường: 

 Trung tâm học tập sinh sống – ký túc xá mới nhất Washburn, Trung tâm học tập 

sinh sống (LLC) là một trung tâm mới có tính khuyến khích và đa dạng trong đời 

sống sinh viên nội trú tại Washburn. 

 Ký túc xá Kuehne & phía tây – cả 2 ký túc xá này đều dành cho cả nam và nữ và 

có đặc điểm theo giới, các căn hộ 8 người, mỗi căn có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm 

và một phòng khách lớn. 

 Làng Washburn – lựa chọn nhà ở theo kiểu căn hộ nội trú mới nhất dành cho sinh 

viên chính quy từ năm thứ hai trở đi. 

Có Ký túc xá mùa hè trong Làng Washburn dành cho những sinh viên tham gia các lớp 

học mùa hè hoặc những sinh viên đã ký hợp đồng sống trong ký túc xá trong học kỳ mùa 

thu sau đó. 

Sinh viên quốc tế 

Sinh viên quốc tế đăng ký học tại Đại học Washburn có thể liên lạc với Phòng Chương 

trình Quốc tế về bất kỳ vấn đề hay câu hỏi nào có liên quan đến quá trình tuyển sinh. 

Sinh viên nói 

“Trải nghiệm của tôi tại Washburn là quãng thời gian rất vui và thú vị trong cuộc đời. 

Đội ngũ cán bộ giáo viên giúp đỡ tôi nhiều và rất thân thiện. Rất dễ kết bạn và tôi đã có 

những người bạn keo sơn tại Washburn. 

       - Mohammed S. Rahman, Bangladesh, Cử nhân chuyên ngành Hệ thống Thông tin 

Máy tính, 2005 

 

“Đại học Washburn tuyệt vời! Đội ngũ cán bộ giáo viên xuất sắc. Đây là một cơ sở tuyệt 

vời, có môi trường tuyệt vời và bầu không khí thân thiện, chưa nói tới cộng đồng quốc tế 

và sự hỗ trợ tuyệt vời. Bạn không thể tìm thấy điều đó ở nơi nào khác. Tôi yêu trường! 

         - Pauline Komu, Kenya, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, 2007 
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Các kết nối hữu ích khác:  

 Gặp mặt Nhân viên Phòng Quốc tế 

 Lời khuyên trước khi đến và nhập cảnh 

 Các câu hỏi thường gặp về Đại học Washburn 
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