The University of Kansas
Tổng quan cho học sinh quốc tế
Trường đại học Kansas (University of Kansas – KU) đã chào đón học sinh quốc tế từ những năm 1920. KU nổi tiếng
với các chương trình học chat lượng cao, khuôn viên trường đẹp đẽ nhiều cây xanh và rất nhiều các cơ hội để giao
lưu học hỏi trao đổi văn hóa từ khắp nơi trên thế giới. Hiện trường có hơn 27000 sinh viên, trong đó có khoảng 2100
sinh viên quốc tế từ hơn 100 quốc gia khác nhau và có đội ngũ nhân viên yêu nghề, chuyển nghiệp lên tới 2600
người. Để tìm hiểu chi tiết hơn, vui lòng truy cập trang web ku.edu.

Tại sao bạn nên chọn KU?




Chương trình đào tạo uy tín, đội ngũ giáo viên chất lượng và chuyên nghiệp, môi trường đầy sôi nổi
Thành phố Lawrence, bang Kansas là một trong những thành phố đáng sống để học tập (college towns)
nhất nước Mỹ, với rất nhiều cảnh đẹp và các hoạt động giải trí, âm nhạc tuyệt vời.
KU sẽ là một ngôi nhà thứ hai của bạn, hãy đừng bỏ lỡ!

Học tập






Có hơn 345 ngành với gần 200 lộ trình học đại học khác nhau
Đào tạo bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Ngoài ra còn có một chương trình dạy tiếng Anh rất chất lượng.
Được chứng nhận bởi Hiệp hội các trường Cao Đẳng và Đại Học tại Bắc và Trung nước Mỹ (North Central
Association of Colleges and Schools) và là thành viên của Hiệp hội Đại Học Hoa Kỳ (Association of American
Universities).
Thường xuyên được đánh giá cao trên các trang U.S. News and World Report, Princeton Review, Fiske’s
Guide to Colleges,…

Các dịch vụ cho sinh viên quốc tế




Sinh viên quốc tế mới đến sẽ có 1 tuần với rất nhiều các hoạt động để làm quen với trường.
Hỗ trợ tư vấn nhập cư, tư vấn văn hóa cũng như các hỗ trợ cá nhân khác.
Rất nhiều các chương trình hoạt động nhằm gia tăng tình bằng hữu giữa sinh viên quốc tế và sinh viên bản
xứ

Vị trí của trường








Nơi ở





Lawrence là một thành phố có hơn 90000 dân, nằm rất
gần với 2 thành phố lớn là Kansas City (63 km về phía
Đông) và Topeka, thủ phủ của bang Kansas (32 km về
phía Tây).
Là một thành phố nhỏ với cộng đồng dân cư vô cùng thân
thiện, Lawrence có chi phí sống rẻ hơn nhiều so với các
thành phố lớn của Mỹ.
Chỉ cách khuôn viên trường vài phút đi bộ chính là khu
mua sắm chính của thành phố với rất nhiều cửa hàng hấp
dẫn.
Thời tiết ở Kansas chia làm 4 mùa rõ rệt: mùa thu ấm áp
(14o C), mùa xuân ôn hòa (14o C), mùa hè nóng (25o C), mùa
đông lạnh (0o C).

Khu vực kí túc xá rất thuận tiện với 9 kí túc xá tiêu chuẩn, 12 kí túc xá học bổng và 2 khu căn hộ.
Mỗi kí túc xá ngoài đi kèm với khẩu phần ăn cả kì,còn được trang bị đầy đủ mọi trang thiết bị từ phòng giặt
đồ, phòng máy tính cho tới các thiết bị giải trí.
Trong các kì nghỉ thì kí túc xá vẫn mở cửa.
Chỗ ở ngoài khuôn viên trường có rất nhiều, tập trung xung quanh trường với giá cả phải chăng và chất
lượng tốt.

Đời sống sinh viên




Có hơn 600 hội sinh viên với nhiều chủ đề khác nhau, từ học tập, thể thao cho tới xã hội, chính trị, văn hóa,…
(Có hội sinh viên Việt Nam rất lớn mạnh)
Khu thể chất Ambler với các trang thiêt bị giải trí và thể dục thể thao hiện đại.
Hàng năm luôn có rất nhiều các hoạt động, sự kiện văn hóa nghệ thuật cũng như thể thao (mà các trận đấu
bóng rổ của trường chính là tâm điểm). Ngoài ra còn hội fraternity và sorority dành riêng cho sinh viên quốc
tế.
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