Một viện đại học công lập hàng đầu
Một trong những đại học công lập tốt nhất ở vùng đông bắc Hoa Kỳ, Viện Đại Học Buffalo (UB) đem đến cho
bạn một nền giáo dục xuất sắc. Được thành lập vào năm 1846, UB là viện đại học trung tâm trong 64 viện đại
học thuộc Hệ Thống Đại Học Công Lập New York (SUNY) và là viện đại học cung cấp sự lựa chọn toàn diện
nhất các chương trình cử nhân và cao học. Là thành viên của Hiệp Hội các Viện Đại Học Hoa Kỳ rất có uy tín,
UB được xếp vào hạng các viện đại học công lập đứng đầu quốc gia về nghiên cứu tập trung. Tuy nhiên, UB
lại là một trong các đại học công lập có học phí phải chăng nhất tại Hoa Kỳ.
Đội ngũ giảng viên và các chương trình đào tạo
Đội ngũ giảng viên của UB gồm gần 2000 người đã đạt rất nhiều giải thưởng, trong đó có 95 phần trăm đã lấy
bằng tiến sĩ hoặc các bằng cấp cao nhất về chuyên môn. UB cung cấp khoảng 300 chương trình đào tạo bậc
cử nhân, thạc sĩ, và tiến sĩ thông qua đại học Khoa Học Tự Nhiên và Nhân Văn cùng 12 trường đại học thành
viên khác:
Kiến Trúc và Quy Hoạch
Nha
Sư Phạm

Công Nghệ và Khoa Học Ứng Dụng
Y Tế & Sức Khỏe Chuyên Môn
Y

Luật
Quản Trị
Công Tác Xã Hội

Điều Dưỡng
Dược

Số lượng học viên
29.000 sinh viên, gồm 5.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia.
Điều kiện tuyển sinh
Sinh viên quốc tế nộp đơn vào trường sẽ được đánh giá trên các tiểu chuẩn sau:
1) Trình độ học vấn và năng lực: dựa vào học bạ của người xin học
2) Trình độ Anh ngữ: yêu cầu của trường là có điểm TOEFL tối thiểu 550 (thi giấy) hoặc 79 (thi trên
Internet; với điểm từng phần tối thiểu 15); hay điểm IELTS tối thiểu 6.5 (với điểm từng phần tối thiểu 6.0)
Đối với sinh viên muốn theo học bậc cử nhân (sinh viên năm nhất hoặc chuyển trường) có điểm
dưới yêu cầu tối thiểu sẽ được xét nhận vào trường kèm theo điều kiện và sẽ được yêu cầu học thêm các
khóa Anh ngữ trong học kỳ đầu tiên. Trường hợp này đòi hỏi điểm TOEFL trong khoảng 523-549 (thi giấy)
hoặc 70-78 (thi trên Internet; với điểm từng phần tối thiểu 12) hay điểm IELTS 6.0 với điểm từng phần tối
thiểu là 5.5
Đối với sinh viên cao học, một số khoa có thể quy định mức điểm cao hơn.
3) Các điểm thi chuẩn: Chúng tôi khuyến khích nhưng không bắt buộc các bạn muốn vào học năm nhất
nộp điểm SAT I; đối với các bạn muốn theo học cao học thì tùy yêu cầu từng khoa có thể sẽ phải có điểm
GRE, GMAT,…
4) Tài chánh: Tất cả các sinh viên quốc tế nộp đơn xin học phải chứng minh đầy đủ các nguồn hỗ trợ tài
chánh trước khi được cấp giấy Chứng nhận hội đủ tiêu chuẩn để vào học tại Hoa Kỳ.
Thủ tục xin học
Đơn xin học bậc cử nhân có thể nộp cho phòng tuyển sinh quốc tế (International Admissions); chúng tôi
khuyến khích các bạn nộp đơn cho học kỳ mùa thu trễ nhất là ngày 1 tháng 2 và cho học kỳ mùa xuân trễ
nhất là ngày 1 tháng 10. Đơn xin học bậc cao học phải nộp trực tiếp cho từng khoa; mỗi khoa có quy định
khác nhau về thời hạn nộp đơn.
Khóa hướng dẫn tân sinh viên
Bắt buộc đối với mọi tân sinh viên; được tổ chức một tuần trước khi bắt đầu học kỳ đầu tiên.
Niên học
Hai học kỳ, mỗi học kỳ 15 tuần (học kỳ thu: cuối tháng 8 đến giữa tháng 12; học kỳ xuân: giữa tháng 1 đến
đầu tháng 5), cộng với cơ hội học cấp tốc trong những khóa hè giữa tháng 5 và tháng 8.

Học phí và các khoản lệ phí (US Dollars)*
Học phí
Lệ phí bắt buộc/Ăn/Ở
Tổng cộng (Niên học 9 tháng)
Cử nhân:
$24,180
$19,079
$43,259
Cao học:
$22,210
$18,435
$40,645
*có thể thay đổi mà không báo trước; các khoản trên không bao gồm sách vở và các chi phí cá nhân
Hỗ trợ tài chánh
Sinh viên cao học có thể được nhận các loại học bổng, bao gồm học phí, từ các khoa. Có một số lượng hạn
chế các công việc bán thời gian trong trường dành cho những bạn mang visa “F” (sinh viên) hoặc “J” (khách
trao đổi).
Học bổng bậc cử nhân có thể tìm trên website của chúng tôi buffalo.edu/internationaladmissions/scholarships
Học Anh ngữ
Trung tâm Anh ngữ (ELI) của UB cung cấp các chương trình Anh ngữ cấp tốc và huấn luyện học tập vào học
kỳ thu, xuân, và hè. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ:
Điện thoại: (716) 645-2077
Fax: (716) 645-6198
Email: elibuffalo@buffalo.edu
Web Site: buffalo.edu/eli
Chỗ ở
Ký túc xá và các căn hộ dành cho sinh viên sẽ được cung cấp theo dạng “đến trước, được trước”. Chỗ ở
trong trường sẽ được đảm bảo cho sinh viên quốc tế nếu đơn đăng ký chỗ ở và tiền đặt cọc được nộp trước
ngày 1 tháng 5 cho học kỳ thu và trước ngày 1 tháng 12 cho học kỳ xuân. buffalo.edu/campusliving
Khu trường học
Trường thuộc hàng hiện đại nhất Hoa Kỳ với những lớp học, phòng thí nghiệm, máy tính, và hệ thống thư viện
tối tân nhất nằm tại ngoại ô Amherst.
Đời sống sinh viên
UB cung cấp các chương trình thể thao, các cơ sở vật chất rộng lớn để nghỉ ngơi và giải trí, 450 tổ chức sinh
viên bao gồm 25 hội sinh viên quốc tế, những buổi giảng thuyết được yêu thích, hòa nhạc, phim, và nhiều
hoạt động văn hóa đa dạng. UB Bulls là đội thuộc hạng Division I-A trong Liên Hiệp Thể Thao Sinh Viên Quốc
Gia (NCAA) và là thành viên của Hội Đồng thể thao Miền Trung Hoa Kỳ (MAC).
Cộng đồng địa phương
Buffalo, thành phố lớn thứ hai của bang New York, tận hưởng một khí hậu bốn mùa rõ rệt và mang lại cho cư
dân sự tiện lợi của một trung tâm đô thị cũng như sự thân thiện và sinh động của một thị trấn nhỏ. Đây là một
thành phố an toàn và nồng nhiệt với sinh viên quốc tế. Các bạn sẽ tìm thấy nơi đây một chỗ ở thoải mái với
một giá cả rất phải chăng.
Vị trí
Buffalo chỉ cách thành phố New York, Washington, Boston, Philadelphia và Chicago khoảng 1 giờ bay, và ở
ngay bên bờ sông Niagara đối diện Canada. Thác Niagara nổi tiếng thế giới chỉ cách UB 20 phút đồng hồ lái
xe, và Toronto, một trong những thành phố lớn nhất lục địa và là trung tâm văn hóa quan trọng, chỉ cách UB
90 phút lái xe.
Thông tin về chương trình cử nhân xin liên hệ:

Thông tin về cao học xin liên hệ:

International Enrollment Management
411 Capen Hall
Buffalo, N.Y. 14260-1604, U.S.A.

The Graduate School
408 Capen Hall
Buffalo, N.Y. 14260, U.S.A.

Tel: (716) 645-2368 Fax: (716) 645-2528
Email: intiem@buffalo.edu
Web Site: buffalo.edu/ApplyUB

Tel: (716) 645-3482 Fax: (716) 645-6998
E-mail: grad@buffalo.edu
Website: grad.buffalo.edu

