VỮNG MẠNH VỀ HỌC THUẬT, CHI PHÍ THẤP
NHƯNG HIỆU QUẢ CAO, ĐỊA ĐIỂM ĐẸP:

Trường Đại Học James Madison (James Madison
University, JMU) là tổ chức học thuật tập trung
vào tính nghiêm ngặt về mặt học thuật và luôn
nắm bắt những thay đổi. Các giáo sư của chúng tôi
hướng dẫn cho sinh viên cách thức xem xét các vấn
đề trên cơ sở suy nghĩ độc lập sắc bén, xây dựng
các giải pháp và thích ứng với thị trường toàn cầu
không ngừng thay đổi. Chúng tôi làm việc hướng
tới một xã hội tốt đẹp hơn trên tất cả các lĩnh vực
của nền kinh tế toàn cầu và chúng tôi coi việc chào
đón sinh viên từ khắp nơi trên thế giới như là một
phần quan trọng trong sứ mệnh này.
Theo xếp hạng của U.S.News & World Report, JMU
là trường đại học công lập đứng thứ 2 ở miền Nam
Hoa Kỳ. Ngoài nền giáo dục chất lượng cao, chúng
tôi tiết kiệm tiền cho quý vị. Việc kết hợp tỷ lệ tốt
nghiệp cao và chi phí thấp của JMU đã giành được
lời khen khợi đặc biệt từ Kiplinger trong danh sách
top 100 “Trường Đại Học Công Lập Đứng Đầu theo
tiêu chí Chi Phí Thấp Nhưng Hiệu Quả Cao của năm
2013”. Sinh viên của chúng tôi không những tích
lũy được rất nhiều kiến thức từ giảng đường mà
còn có cơ hội được trải nghiệm thực tế thông qua
nghiên cứu, thực tập và dạy kèm giữa sinh viên và
sinh viên. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học là họ đã
có thể sẵn sàng vận dụng kiến thức có được của
mình để sử dụng trong con đường sự nghiệp mà
sinh viên đă lựa chọn.

Nằm trong “Các Trường
Đại Học Đứng Đầu Về
Chi Phí Thấp Nhưng Hiệu
Quả Cao của năm 2013”
theo xếp hạng của
The Princeton Review

Tỷ lệ giữ được sinh viên
sau năm đầu là 92%

Theo Bloomberg
Businessweek, Trường
Kinh Doanh (College
of Business) nằm trong
top 5 phần trăm dẫn đầu

Một trong những trường
đại học có trách nhiệm
với môi trường nhất
trong “Hướng Dẫn Về
322 Trường Đại Học Xanh”
trong năm 2013 của
The Princeton Review
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Vị Trí Tọa Lạc Của Trường Đại Học James
Madison (James Madison University) Ở Đâu?

Sinh viên quốc tế cảm thấy rất dễ tìm đường đến khu trường
sở rộng 700 mẫu Anh của chúng tôi ở Harrisonburg, Virginia.
Chúng tôi chỉ cách thủ đô Washington, D.C. 123 dặm (198 km).
Harrisonburg có dân số đa dạng khoảng 50.000 người và nhiều
doanh nghiệp của địa phương phục vụ cho sinh viên. Dãy Núi
Blue Ridge và Allegheny tạo nên phong cảnh đẹp và nhiều cơ hội
vui chơi giải trí ngoài trời khác nhau.
Thống Kê Quan Trọng của JMU
Đăng ký tuyển sinh đại học: 18.107
Đăng ký tuyển sinh sau đại học: 1.820
Sinh viên quốc tế: 448
Đội ngũ giảng dạy: 940 giảng viên toàn thời gian, 411 giảng viên
bán thời gian
Quy mô trung bình của lớp học: 29
Tỷ lệ sinh viên-cán bộ giảng dạy: 16:1
Các Lựa Chọn Học Tập
Sinh viên JMU theo học trên 70 chương trình cấp văn bằng đại
học và hơn 40 chương trình cấp văn bằng sau đại học ở các bộ
phận học thuật sau đây:
Trường Nghệ Thuật và Văn Khoa (College of Arts and Letters)
Trường Kinh Doanh (College of Business)
Trường Sư Phạm (College of Education)
Trường Nghiên Cứu Sức Khỏe và Hành Vi (College of Health and
Behavioral Studies)
Trường Khoa Học và Kỹ Thuật Tổng Hợp (College of Integrated
Science and Engineering)
Trường Khoa Học và Toán Học (College of Science and Mathematics)
Trường Nghệ Thuật Tạo Hình và Biểu Diễn (College of Visual and
Performing Arts)
Trường Sau Đại Học (The Graduate School)

BỘ PHẬN DỊCH VỤ SINH VIÊN QUỐC TẾ VÀ SINH VIÊN
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James Madison University
JMAC 6, MSC 5731
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Số điện thoại: (540) 568-6119
Địa chỉ email: isss@jmu.edu
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Trường đại học công lập
đứng thứ 2 ở miền Nam
Hoa Kỳ theo U.S.News &
World Report

Đứng thứ 20 trong
danh sách 100 Trường
Đại Học Công Lập Chi
Phí Thấp Nhưng Hiệu
Quả Cao của Kiplinger’s
Personal Finance

http://www.jmu.edu/admissions/apply/international.shtml
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