
Số lượng Sinh viên

1,650 sinh viên   
48% Nam  I  52% Nữ

47 Bang và vùng lãnh thổ Hoa Kỳ   
32 Quốc gia

53% sinh viên tại Ohio

34% sinh viên quốc tế và các bang khác của Hoa Kỳ

Thành phố new York

Los Angeles
Washington, D.C.

Chicago

Delaware, OhiO
cách Columbus, thành phố lớn thứ 
15 của Hoa Kỳ, 30 phút lái xe. 

Sinh viên năm nhẤT 

94% 
sinh viên tốt nghiệp OWU năm 
2015 tìm được việc làm 
và/hoặc tiếp tục theo học sau đại 
học.

81% sinh viên mới tốt 
nghiệpcó việc làm trong lĩnh vực 
mong muốn.

THÔNG TIN SƠ LƯỢC VỀ OWU

Ohio Wesleyan 
có chương trình SAT/
ACT dành cho các thí 
sinh đủ tiêu chuẩn.  

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, 
vui lòng liên hệ  

owuintl@owu.edu.

GIảNG VIêN
Sinh viên Ohio Wesleyan 
luôn đánh giá cao giảng 
viên của mình về chất 
lượng giảng dạy, khả 
năng tạo hứng thú 
trong học tập, khả năng 
cố vấn, tham gia hoạt 
động và khả năng trao 
đổi liên hệ.

ACT: Khoảng Mid-50%

22-28

SAT: Khoảng Mid-50% 

1020-
1240

TRêN

90% 

sinh viên quốc tế tại OWU 

được nhận một số chương 

trình hỗ trợ tài chính.

Tìm hiểu thêm về Ohio Wesleyan tại owu.edu. Tìm hiểu các bước cần thiết để đăng ký ngay hôm nay tại owu.edu/apply.  
Để biết thêm thông tin về việc đặt cuộc họi hay gặp mặt qua Skype, vui lòng gửi email đến owuintl@owu.edu hoặc gọi call +1-740-368-3064. được sửa đổi 09.2016

Quy mô lớp học trung 
bình 

17

Tỷ lệ sinh viên-giảng viên 

11:1

146 
giảng viên toàn thời gian

100 % 
giảng viên được xét 
biên chế trong khoa có 
bằng Tiến sĩ, hoặc đang 
hoàn thành chương 
trình Tiến sĩ.

22% sinh viên năm nhất 
của năm nay nằm trong 

HọC pHí, Lệ pHí Và Hỗ TRỢ TàI CHíNH
Học phí $43,770; chi phí ăn ở thông thường 
$11,770, cho năm học 2016-2017. 

Hơn

$25,000
Gói học bổng thông thường dựa trên thành 
tích và các trợ  cấp tài chính khác cho sinh viên 
quốc tế.

$13 triệu học bổng và trợ cấp 
được tại OWU được trao hàng năm 
cho các sinh viên năm nhất.

học sinh giỏi nhất ở lớp 
trung học phổ thông.

top 10%

Điểm tích lũy trung bình của 
học sinh trung học phổ thông là

3.4



CƠ HộI NGHỀ NGHIệp
Sinh viên quốc tế của Ohio Wesleyan thường được nhận vào làm việc 
tại một số tập đoàn hoặc trường học sau đại học uy tín nhất.  

Lĩnh vực Thông Tin và Truyền Thông
AT&T  ESPN
CNN   Middle East Broadcasting Networks, Inc. 

Lĩnh vực Tư vấn
Booz Allen Hamilton Deloitte
Ernst & Young KPMG

Lĩnh vực dịch vụ Tài chính, ngân hàng và bảo 
hiểm
Chemical Bank Merrill Lynch
Citibank Morgan Stanley
Ngân hàng Dự trữ Liên bang  Nationwide
 Hoa Kỳ Paine Webber
Goldman Sachs Ngân hàng Thế giới

các Trường đào Tạo sau đại học:
Đại học Columbia Đại học Northwestern
Đại học Cornell Đại học Stanford
Đại học Harvard Đại học University
Đại học Johns Hopkins Đại học Yale
Viện Công nghệ Massachusetts 

Bạn muốn nhận thêm thử thách? 
Chúng tôi có đào tạo các Chương 
trình Tài năng. Đi sâu vào nghiên 
cứu độc lập, nghiên cứu có giảng 
viên cố vấn và giảng viên hướng 
dẫn.
owu.edu/honors

sinh viên OWU học ít nhất hai chuyên ngành.  
Đây là tỷ lệ cao nhất trong cả nước.27%

gần 90 CHUYÊN NGÀNH

Nghiên cứu Khảo cổ
Vật lý thiên văn
Hóa sinh
Hóa sinh: Chứng nhận ACS
Sinh học
Nghiên cứu  về người da màu
Thực vật học
Các chuyên ngành liên quan đến kinh 
doanh:
 Kế toán
 Quản trị kinh doanh 
 Kinh tế học tài chính
 Kinh doanh quốc tế
 Kinh tế quản lí
Hóa học
Hóa học: Chứng nhận ACS
Văn học cổ điển
Văn học so sánh
Khoa học máy tính
Khoa học Máy tính (3-2 Chương trình) †

Múa
Khoa học trái đất
Nghiên cứu Đông Á
Nghiên cứu Đông Á: Tiếng Trung
Nghiên cứu Đông Á: Tiếng Nhật

Kinh tế học
Giáo dục: Mầm non
Giáo dục: Trung học
Tiếng Anh Viết sáng tạo
Tiếng Anh Văn học
Nghiên cứu môi trường
Mỹ thuật Giáo dục Nghệ thuật
Mỹ thuật Lịch sử nghệ thuật
Mỹ thuật Studio BA
Mỹ thuật Studio BFA
Tiếng pháp
Di truyền học
Địa lý
Địa chất: Tổng quát
Địa chất: Chuyên ngành
Tiếng Đức: Văn học
Tiếng Đức: Nghiên cứu
Y tế và Nhân động học (HHK)
Sức khỏe và động học con người :
 Thể thao và quản lý luyện tập
Lịch sử
Lịch sử: Giáo dục
Liên ngành (Tự thiết kế)
Nghiên cứu quốc tế
Quốc tế học: Các quốc gia đang phát triển

Quốc tế học: Châu Âu
Báo chí
Nghiên cứu về Mỹ La Tinh
Toán học
Toán học: Thống kê
Các chuyên ngành  Y tế và sức khỏe:
 Sức khỏe và động học con người Khoa học thể chất
 Sức khỏe và động học con người Nâng cao sức khỏe
 Dự bị ngành y khoa/Dự bị ngành nha khoa
 Dự bị ngành Trị liệu Cơ năng
 Dự bị ngành nhãn khoa
 Dự bị ngành Vật lí trị liệu
 Dự bị ngành Thú ý
Dự bị ngành Nghiên cứu về thời trung cổ
Vi sinh học
Âm nhạc
Âm nhạc: Sáng tác
Âm nhạc: Giáo dục
Âm nhạc: Trình diễn
Khoa học thần kinh
Khoa học thần kinh:
Khoa học thần kinh tính toán
Triết
Vật lý
Vật lý: Chương trình kĩ sư dự bị 3-2†

Khoa học hành tinh
Chính trị và chính phủ
Dự bị ngành luật
Dự bị ngành quản trị công
Dự bị ngành thần học
Tâm lý học
Tôn giáo
Nghiên cứu thời phục hưng
Xã hội học/Nhân loại học
Tiếng Tây Ban Nha
Sân khấu
Nghiên cứu về đô thị
Nghiên cứu về phụ nữ và giới tính
Động vật học 
Động vật học: Dự bị Chuyên nghiệp

† Các chương trình lấy bằng kết hợp dự bị kỹ thuật 3-2 bao gồm Kỹ 
thuật y sinh, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật điện và 
Kỹ thuật môi trường.

Ohio Wesleyan có ký kết hợp đồng chương trình 3-2 với Viện Công 
nghệ California, Đại học Case Western Reserve, New York State 
College of Ceramics tại Đại học Alfred, Viện Bách khoa New York, Viện 
Bách khoa Rensselaer và Đại học Washington tại St. Louis.

THÔNG TIN LIêN Hệ: Văn phòng Đăng ký và Hỗ trợ Tài chính, 61 S. Sandusky St., Delaware, OH 43015
SĐT: +1-740-368-3064      Fax: +1-740-368-3314      owuintl@owu.edu

•	 Là một trong “Những trường đại học 
khoa học xã hội tốt nhất cả nước” – U.S. 
News & World Report, “Những Trường Đại 
Học Tốt Nhất Tại Mỹ” 
(ấn bản 2017)

•	 Xếp thứ 1 tại Ohio và Xếp thứ 17 ở Hoa 
Kỳ trong “Các trường đại học kinh doanh 
tốt nhất Hoa Kỳ 2015,” – Forbes Magazine 
(Ấn bản 2015)

•	 Một trong “381 trường đại học tốt nhất” 
và “Trường đại học tốt nhất vùng Trung Tây” 
Hoa Kỳ – The Princeton Review (Ấn bản 2017)

•	 Một trong 40 trường đại học và cao 
đẳng Hoa Kỳ được xếp trong danh sách 
“Những trường học thay đổi cuộc sống” 
theo sổ tay hướng dẫn mới nhất do nhà sáng 
lập New York Times, người phụ trách chuyên 
mục Loren Pope soạn thảo. 
(Ấn bản 2013-2014)

Đại học Ohio 
Wesleyan

Thành tích đặc biệt của OWU


