
Chương trình Sinh viên Quốc tế bậc Đại học
Khởi đầu Tương lai của bạn cùng SJSU

Bậc Đại học

 Âm nhạc BA
Âm nhạc, với Chuyên ngành 
	Sáng tác BM
	Nghiên cứu nhạc Jazz BM
	Giáo dục Âm nhạc BM

 	Biểu diễn BM
  Công nghệ Công nghiệp,  

với Chuyên ngành
  Điện tử Máy tính và 

Công nghệ Mạng BS
 Hệ thống Sản xuất BS

	Công tác Xã hội BA
 Châu Phi-Châu Mỹ học BA
	Dịch vụ, Du lịch và Quản lý sự kiện BS
 Địa chất học BS
 Địa lý BA
	Hàng không BS
	Hóa học BS

		Hóa học, với Chuyên 
ngành Hóa sinh BS

 Kinh tế học BA, BS
 Kỹ thuật 

	Kỹ thuật Hàng không vũ trụ BS
	Kỹ thuật Y sinh BS
	Kỹ thuật Hóa BS
	Kỹ thuật Xây dựng BS
	Kỹ thuật Máy tính BS
	Kỹ thuật Điện BS
	Kỹ thuật Tổng hợp BS
	Kỹ thuật Công nghiệp & Hệ thống BS
	Kỹ thuật Vật liệu BS
	Kỹ thuật Cơ khí BS
	Kỹ thuật Phần mềm BS

	Khí tượng học BS
		Khí tượng học, với Chuyên 

ngành Khoa học Khí hậu BS
	Khoa học Chính trị BA
		Khoa học Dinh dưỡng BS 

Khoa học Dinh dưỡng, với Chuyên ngành
	Thực chế học BS
	Đóng gói BS

	Khoa học Máy tính BS

		Khoa học Sinh học BA 
Khoa học Sinh học, với Chuyên ngành 

	Sinh thái học và Tiến hóa BS
	Sinh học Biển BS
	Vi trùng học BS
	Sinh học Phân tử BS
	Sinh lý học Hệ thống BS

 Khoa học Trái đất BA
	Khoa học Y tế và Giải trí 

	Y tế Công cộng BS
		Y tế Công cộng, Chuyên ngành 

Quản lý Dịch vụ Y tế BS
	Giải trí BS

Giải trí, với Chuyên ngành BS
	Quản lý Giải trí BS
	Giải trí Trị liệu BS

 Lịch sử BA
 Múa BA, BFA
 Nghệ thuật Sáng tạo BA
	Nghệ thuật Sân khấu BA
 Nghệ thuật, với Chuyên ngành 

  Lịch sử Nghệ thuật và 
Văn hóa Hình ảnh BA

  Nghệ thuật Truyền 
thông Kỹ thuật số BFA

 Nhiếp ảnh BFA
 Nghệ thuật Hình tượng BFA
 Nghệ thuật Không gian BFA
 Phim trường BFA

 Nghiên cứu Môi trường  BS
Khoa học Pháp y, với Chuyên ngành 
 	Sinh học BS
	Hóa học BS

 Nghiên cứu Toàn cầu BA
	Nghiên cứu Tư pháp BS

		Tư pháp, với Chuyên 
ngành Tội phạm học BS

	Nghiên cứu Truyền thông BA
 Ngôn ngữ học BA

 Nhân loại học
 Nhân loại học BA

  Khoa học Hành vi BA
  Nghiên cứu Tổ chức BA

	Nhân văn học, với Chuyên ngành 
 Châu Mỹ học BA

  Châu Á học BA
  Châu Âu học BA
 Nghệ thuật Tự do BA
 Trung Đông học BA
 Tôn giáo học BA

Tỷ lệ Cạnh tranh trong Tuyển sinh
	Vô cùng cao   	Cao    Trung bình

Thang màu đo mức độ cạnh tranh dựa 
vào mức độ cạnh tranh học tập và số 
lượng sinh viên ứng tuyển trung bình hàng 
năm so với số lượng tuyển sinh (con số này 
có thể thay đổi theo từng năm).

	Phát thanh-Truyền hình-Phim BA
 Phát triển Trẻ em & Thanh thiếu niên BA
		Quản trị Kinh doanh,  

với Chuyên ngành
  	Kế toán BS
	Hệ thống Thông tin Kế toán BS
	Phân tích Kinh doanh BS
	Kế toán & Tài chính Công ty BS
	Doanh nghiệp BS
	Tài chính BS
	Tổng hợp BS
	Quản lý Hoạt động Toàn cầu BS
	Quản lý Nguồn Nhân sự BS
	Kinh doanh Quốc tế BS
	Quản lý BS
	Hệ thống Thông tin Quản lý BS
	Tiếp thị BS

	 Rối loạn Giao tiếp và Khoa học  BA
	Tâm lý học BA, BS
 Tiếng Anh BA

Tiếng Anh, với Chuyên ngành 
 Viết Sáng tạo BA
 Viết văn Chuyên nghiệp và Kỹ thuật BA

 Toán học 
 Toán Ứng dụng, với Chuyên ngành
 Toán Ứng dụng và Tính toán BS
  Kinh tế học và Khoa 

học Thống kê bảo hiểm BS
 Thống kê BS
	Toán học BA

	Thiết kế 
Nghệ thuật, với Chuyên ngành 

	Hoạt hình/Minh họa BFA
 Nghiên cứu Thiết kế BA

	Thiết kế Đồ họa BFA
	Thiết kế Công nghiệp BS
	Thiết kế Nội thất BFA

		Triết học BA 
Truyền thông Đại chúng 
 Quảng cáo BS
 Quan hệ Công chúng BS
 Báo chí BS

	Vận động học BS
	Vật lý BA, BS
		Xã hội học BA 

Xã hội học, với Chuyên ngành 
	Thay đổi Cộng đồng BA

 	Nghiên cứu Chủng tộc và Dân tộc BA
	Tương tác Xã hội BA
		Nghiên cứu Phụ nữ, 

Giới và Tình dục BA
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Bảng điểm chính 
thức cấp trung học 
được niêm phong 

(phải bao gồm ngày 
dự kiến hoàn thành/

ngày tốt nghiệp)

Bản sao bằng tú tài 
hoặc chứng chỉ tốt 
nghiệp trung học

Biểu mẫu Công khai 
Tài chính đã ký của 
SJSU và Sao kê Tài 
khoản Ngân hàng 

với số dư từ $40.585 
trở lên

Bản sao trang thông 
tin cá nhân trong hộ 

chiếu hợp lệ

SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT: 
TỐI THIỂU 3,0 (trên 4,0) 

điểm GPA ở cấp Trung học
CHUYỂN TRƯỜNG HỌC 
NĂM THỨ NHẤT VÀ THỨ 

HAI: 2,0 (trên 4,0) mức tối 
thiểu GPA bậc đại học và 
đạt yêu cầu GPA của Sinh 

viên năm đầu*

Ba năm học môn 
toán sơ cấp hệ 

Cao đẳng
(Điểm tối thiểu là 

C- hoặc tốt hơn 
theo thang điểm 

A, B, C, D, F)

Ngôn ngữ tiếng Anh
Bài kiểm tra Đánh giá 

Trình độ 
Ngành phi Kỹ thuật:

TOEFL: 61, IELTS: 6,0, 
PTE: 44

Ngành Kỹ thuật:
TOEFL: 80, IELTS: 6.0

Điểm SAT hoặc ACT
(Không bắt buộc 

nhưng rất khuyến 
khích)

Đăng ký vào mùa Xuân:  
NGÀY 1 tháng 8 –  
NGÀY 30 tháng 9 

Đăng ký vào mùa Thu:  
NGÀY 1 tháng 10 – 

NGÀY 1 tháng 4 

Đăng ký Trực tuyến tại  
calstate.edu/apply
PHÍ ĐĂNG KÝ $55

Kiểm tra xem có 
chuyên ngành của 

bạn không

Học phí và Lệ phí: 
$17.300

Sinh hoạt phí ước 
tính: $23.285

Tổng: $40.585 Lưu ý: học phí và lệ 
phí có thể thay đổi

Hãy lập và kiểm tra 
tài khoản MySJSU của 
bạn để biết các thông 
báo và yêu cầu giấy tờ

Hãy theo dõi!
Gửi email cho chúng tôi tại 
global-students@sjsu.edu

Hoặc truy cập tại 
sjsu.edu/global

Làm cách nào tôi kiểm tra được đơn đăng ký của mình?

Nhận thêm thông tin về 
đăng ký tại 

sjsu.edu/admissions

Tài khoản MySJSU của 
bạn là nguồn thông tin 
số 1 về hồ sơ đăng ký 
của bạn và các thông 
tin cập nhật của SJSU 
- hãy kiểm tra thường 

xuyên!

Tôi cần nộp thêm giấy tờ gì?*

Tôi có thể đăng ký bằng cách nào?Tôi có đủ điều kiện không?

Chi phí cho 1 năm học của tôi là bao nhiêu?

Bạn có biết?

SJSU: Đầu tư đem lại lợi nhuận tốt nhất
Xếp hạng thứ 17 trong số các trường đại học Công lập tại Hoa Kỳ (BestColleges)

SJSU là trường đào tạo Sau đại học
& Đại học Hàng đầu cho Sinh viên 
Quốc tế tại Hoa Kỳ (IIE Open Door Data)

Cơ hội Việc làm lớn nhất sau khi tốt nghiệp 
SJSU là trường Đại học Công lập hàng đầu 

tại California với hầu hết sinh viên tốt nghiệp 
làm việc tại các công ty tại Thung lũng Silicon 

(Business Insider) 

*Gửi những giấy tờ này sau khi bạn lập tài khoản MYSJSU của mình*Sinh viên năm đầu = Sinh viên năm thứ nhất
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