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MỘT NỀN GIÁO DỤC TUYỆT VỜI GIÁ CẢ PHẢI CHĂ G

Miami University mang đến nhiều cơ hội giành học bổng cho sinh viên quốc tế đủ điều kiện vào mùa thu năm 2022. Học
bổng có thể gia hạn trong tối đa bốn năm và người được nhận phải ghi danh toàn thời gian tại trường Oxford trong kỳ
học mà họ đã giành được học bổng. Học bổng dựa trên số lượng sẵn có và có thể thay đổi.

Chương trình Nghiên cứu sinh Tổng thống (Presidential Fellows Program, PFP)
HẠN CHÓT NỘP ĐƠN | NGÀY 1 THÁNG 12 NĂM 2021
Giải thưởng ưu tú đem đến cho các học giả và nhà lãnh đạo sáng giá nhất trải nghiệm học tập tại đại học chưa từng có, cùng với học bổng bốn năm,
có thể gia hạn chi trả học phí, chi phí, phòng ở và các bữa ăn. Các lợi ích khác bao gồm trợ cấp học tập $5.000 và chương trình đặc biệt. Để được xét
hỏng bổng, hãy nộp đơn xin nhập học trước ngày 1 tháng 12 và nộp đơn bổ sung vào trường danh dự của Miami.

Học bổng Đại học Dựa trên Thành tích

HẠN CHÓT NỘP ĐƠN ĐỂ ĐƯỢC XEM XÉT ƯU TIÊN | NGÀY 1 THÁNG 12 NĂM 2021
Những sinh viên nộp đơn xin nhập học trước ngày 1 tháng 12 và đáp ứng các tiêu chí học tập tối thiểu dưới đây sẽ được xem xét. Những học sinh nộp
đơn sau ngày này sẽ được xem xét dựa trên tình trạng sẵn có. Không cần nộp đơn xin học bổng riêng. Học bổng không được đảm bảo.
GPA CÓ TRỌNG SỐ*

CƯ DÂN KHÔNG THUỘC OHIO (SỐ TIỀN HÀNG NĂM)

4,30+

$15.000 đến $34.000

3,95-4,29

$10.000 đến $23.000

3,75-3,94

$6.000 đến $18.000

3,50-3,74

Tối đa $12.000

*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), Miami sẽ tính lại điểm GPA của bạn để có được điểm GPA có trọng số nếu như trường học của bạn chưa thêm trọng số.

Học bổng Giáo dục Quốc tế

HẠN CHÓT NỘP ĐƠN ĐỂ ĐƯỢC XEM XÉT ƯU TIÊN | NGÀY 1 THÁNG 12 NĂM 2021
Học bổng được cấp trong khoảng từ $1.500 đến $12.000 mỗi năm, dựa trên hồ sơ học tập và các thông tin khác
được cung cấp tại thời điểm nộp đơn. Để được ưu tiên xem xét, hãy nộp đơn nhập học trước ngày 1 tháng 12.

Học bổng #YouAreWelcomeHere

HẠN CHÓT NỘP ĐƠN | NGÀY 1 THÁNG 12 NĂM 2021
Học sinh quốc tế mong muốn nâng cao hiểu biết liên văn hóa có thể xin được học bổng này, với mức chi
trả tối thiểu 50% học phí. Hoàn thành đơn xin học bổng riêng trước ngày 1 tháng 12.

Chương trình Học giả Prodesse

Học sinh có năng khiếu tham gia vào trải nghiệm học tập chuyên sâu kéo dài một năm đồng thời nhận được
học bổng $1.000 - $2.000 có thể gia hạn trong tối đa bốn năm. Để được xem xét, hãy nộp đơn xin nhập học trước
ngày 1 tháng 12 và nộp đơn xin học bổng bổ sung của Miami.
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