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Quốc tế 2021



HỌC BỔNG SINH VIÊN QUỐC TẾ
Đại học Miami trao bốn cơ hội học bổng cho sinh viên quốc tế năm thứ nhất nộp hồ sơ hoàn thiện và đáp ứng các yêu cầu nhập học 
đầy đủ cho mùa Thu 2021. Học bổng dựa trên số lượng sẵn có và có thể thay đổi. 

Đại học Miami: Bình đẳng về cơ hội giáo dục và nghề nghiệp.
CUNG CẤP BỞI PHÒNG THÔNG TIN VÀ TIẾP THỊ ĐẠI HỌC 1.5K/10/20

Giải thưởng ưu tú đem đến cho các học giả và nhà lãnh đạo sáng 
giá nhất và tuyệt vời nhất của thế kỷ 21 trải nghiệm học tập tại đại 
học chưa từng có và đặc biệt cùng với học bổng bốn năm, có thể 
gia hạn chi trả Học phí & Chi phí và Phòng ở & Nội trú. Các lợi 
ích khác bao gồm trợ cấp học tập $5.000 và chương trình dành 

riêng cho Nghiên cứu sinh Tổng thống. Sinh viên muốn được 
xem xét PFP, học bổng chọn lọc nhất của Đại học Miami, cần 
nộp đơn xin nhập học trước ngày 1 tháng 12 và nộp đơn đăng ký 
PFP bổ sung. 

Học bổng dựa trên thành tích này dành cho những ứng viên quốc 
tế xuất sắc sẽ trợ cấp từ $2.000 đến $16.000 mỗi năm. Giá trị học 
bổng được xác định theo học bạ, điểm thành thạo Tiếng Anh và 

các yếu tố khác mà Đại học Miami nhận được tại thời điểm nộp 
đơn. Không cần nộp đơn xin học bổng riêng.

Đại học Miami cấp học bổng đảm bảo dựa trên thành tích cho 
các học sinh trung học đủ điều kiện đăng ký nhập học và được 
ghi danh là sinh viên chính quy tại khuôn viên Oxford của Đại 
học Miami vào Mùa thu năm 2021. Để giành được học bổng, sinh 
viên cần nộp đơn xin nhập học trước hạn chót và đáp ứng các 

tiêu chí học tập tối thiểu được ghi dưới đây. Giá trị học bổng 
được xác định theo học bạ, điểm thành thạo Tiếng Anh và các 
yếu tố khác mà Đại học Miami nhận được tại thời điểm nộp đơn. 
Không cần nộp đơn xin học bổng riêng.

Học bổng chào mừng #YouAreWelcomeHere ghi nhận các sinh 
viên quốc tế đầy triển vọng có tầm nhìn thúc đẩy hiểu biết liên 
văn hóa. Với tư cách tổ chức tham gia chương trình này, Đại học 

Miami sẽ trao hai suất học bổng hàng năm, có thể gia hạn, chi trả 
tối thiểu 50% chi phí học phí. Học bổng chào mừng 
#YouAreWelcomeHere yêu cầu nộp đơn riêng.

Học bổng chào mừng #YouAreWelcomeHere  
HẠN CHÓT NỘP ĐƠN - NGÀY 1 THÁNG 12 NĂM 2020

Học bổng dựa trên Thành tích  
HẠN CHÓT NỘP ĐƠN ĐỂ ĐƯỢC XEM XÉT ƯU TIÊN - NGÀY 1 THÁNG 12 NĂM 2020

Học bổng Giáo dục Quốc tế  
HẠN CHÓT NỘP ĐƠN ĐỂ ĐƯỢC XEM XÉT ƯU TIÊN - NGÀY 1 THÁNG 12 NĂM 2020

Chương trình Nghiên cứu sinh Tổng thống (PFP)  
HẠN CHÓT NỘP ĐƠN - NGÀY 1 THÁNG 12 NĂM 2020

ĐIỂM GPA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG* GIÁ TRỊ HÀNG NĂM CHO SINH VIÊN KHÔNG CƯ TRÚ**

3.95+ $21.000 đến
TOÀN BỘ HỌC PHÍ

3.75-3.94 $16.000-$20.000

3.60-3.74 $11.000-$15.000

3.50-3.59 $5.000-$10.000

*    Đối với học bổng dựa trên thành tích được mô tả ở trên, Đại học Miami tính toán GPA tương đương tại Hoa Kỳ theo thang điểm 4.0 cho tất cả các ứng viên quốc tế 
được giáo dục bên ngoài hệ thống giáo dục Hoa Kỳ. Đối với học sinh quốc tế tại các trường trung học Hoa Kỳ (hoặc những học sinh theo hệ thống tính điểm và 
chương trình trung học Hoa Kỳ), Đại học Miami sẽ tính lại điểm trung bình của bạn như chúng tôi làm với các học sinh khác tại các trường Hoa Kỳ. Xem thêm thông 
tin về học bổng cho sinh viên quốc tế tại MiamiOH.edu/admission/international.

** Học bổng có thể được gia hạn đến bốn năm với điều kiện sinh viên đáp ứng được các yêu cầu gia hạn.
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