
Các Viện Nghiên Cứu, Trung Tâm, 
và Chương Trình Danh Dự
Những chương trình này đào tạo chuyên 
ngành thông qua các khoá học trọng tâm, 
nghiên cứu độc lập, và thực tập.

• Viện Carl A. Gerstacker về Quản trị và 
Kinh doanh

• Viện Gerald R. Ford về Kỹ năng Lãnh đạo 
trong ngành Chính sách và Dịch vụ Công

• Viện nghiên cứu về Các Ngành Y tế
• Trung tâm về Phát triển Bền vững và 

Môi trường
• Trung tâm Fritz Shurmur về Phát triển 

Nghiệp vụ Giáo viên
• Chương trình Danh dự Prentiss M. Brown 

• Quỹ Nghiên cứu, Học bổng và Sáng tác 
cấp Đại học (FURSCA)

Học Bổng Tài Năng Albion College
Học bổng Quốc tế
Tất cả các sinh viên nhập học nhận được 
học bổng trị giá 40-60% tổng chi phí.

Chương trình Học giả Toàn cầu
Các sinh viên nhập học với thành tích cao 
sẽ được mời đăng ký và phỏng vấn để nhận 
học bổng trị giá từ 40,000 đô-la đến toàn bộ 
học phí.

Học bổng Chúng Tôi Chào Đón Bạn
#YouAreWelcomeHere là chương trình học 
bổng và vận động toàn quốc. Các sinh viên 
nhập học và nộp hồ sơ xin học bổng cho 
Albion sẽ được cân nhắc để có thể nhận 
được các khoản tài trợ thêm.

Thông Tin Chính
•  Năm thành lập: 1835
• Hình thức hoạt động: Trường tư nhân, 

liên kết với Giáo Hội Tin Lành Giám Lý
• Bằng cấp đào tạo: Cử nhân Nghệ thuật, 

Cử nhân Mỹ thuật (mỹ thuật)
• Đồng giáo dục (nam nữ học chung), nội trú
• Được chứng nhận bởi: Ủy ban Học vấn 

Cao cấp, Hiệp hội các trường Đại học và 
Cao đẳng miền Trung Bắc

Sinh Viên
Tổng số sinh viên ...............................1,554
 Nam ..................................................47%
 Nữ .....................................................53%
Số tiểu bang có sinh viên theo học..........28
Số sinh viên quốc tế ................................30
Số quốc gia có sinh viên theo học ...........16
Tỉ lệ đa dạng .........................................24%

Thông Tin Sinh Viên Năm Đầu Của 2017
Số đơn xin theo học ...........................3,884
Số được nhận .....................................2,742
Số sinh viên nhập học ...........................531
Điểm GPA bình quân ..............................3.5
Điểm SAT bình quân tương đương .....1150
Điểm TOEFL tối thiểu ..............................79

Trải Nghiệm Học Tập
Sĩ số trung bình mỗi lớp ..........................14
Tỉ lệ sinh viên-giảng viên ......................11:1
Số giảng viên có bằng cao nhất trong 

ngành.................................................118
Các môn do giảng viên toàn thời  

gian dạy .............................................263
Các giảng viên kiêm nhiệm vai trò  

tư vấn học tập...................................75%
Số giải thưởng uy tín mà các giảng  

viên được nhận ...................................32

Các Chuyên Ngành
Kế toán
Nhân loại học
Nhân loại học và Xã hội học
Nghệ thuật (Mỹ thuật)
Lịch sử Nghệ thuật
Hoá sinh
Sinh học
Kinh doanh
Hoá học
Nghiên cứu Truyền thông
Khoa học Trái Đất
Kinh tế và Quản trị
Giáo dục
Tiếng Anh
Khoa học Nghiên cứu Môi trường
Nghiên cứu Môi trường
Dân tộc học
Khoa học Thể dục
Tài chính
Tiếng Pháp
Địa chất học
Tiếng Đức
Lịch sử
Dịch vụ Nhân sinh
Chuyên ngành được thiết kế riêng 

theo các nhân
Quốc tế học
Pháp luật, Công lý, và Xã hội
Toán
Toán/Kinh tế
Toán/Vật lý
Âm nhạc
Khoa học Thần kinh
Triết học
Vật lý
Khoa học Chính trị
Tâm lý học
Chính sách công
Tôn giáo học
Xã hội học
Tiếng Tây Ban Nha
Nghiên cứu Phát triển Bền vững 
Sân khấu
Phụ nữ, Giới tính, và Tính dục Học

Các chương trình dự bị  
chuyên ngành

Dự bị Y khoa/Nha khoa/Thú y
Dự bị Điều dưỡng
Dự bị Vật lý Trị liệu
Dự bị Luật
Dự bị Kỹ thuật/ Kỹ thuật 3+2
Chứng chỉ Đào tạo Tiểu học, Trung 

học Phổ thông

    [Albion] thu hút các nhóm sinh viên đa 
dạng, nhiều hoài bão [với] trung tâm hướng dẫn 
sự nghiệp và học thuật hàng đầu... Tỉ lệ sinh 
viên/giảng viên thấp, giúp sinh viên tập trung cao 
hơn và có động lực học tập.” 
—-Cẩm Nang Fiske Các Trường Đại Học và Cao Đẳng (2019)

Hồ sơ tuyển sinh Albion College 2018-19



94% sinh viên Albion College có hướng đi 
riêng trong vòng sáu tháng sau khi tốt nghiệp. 
Dù tìm được công việc đầu tiên, hay tiếp tục 

học lên, hay tham gia tình nguyện thì các sinh 
viên tốt nghiệp Albion cũng đều được chuẩn 

bị cho một tương lai thành công. 

Trung tâm Hướng nghiệp và Thực tập
• Các buổi hướng nghiệp cá nhân và nhóm
• Các buổi gặp gỡ và nghe hướng dẫn từ 

cựu sinh viên
• Danh bạ trực tuyến rất phong phú để tìm 

việc và tìm vị trí thực tập 
• Albion College điều hành Trung Tâm 

Philadelphia - một trải nghiệm sống và 
làm việc tại một trong những thành phố 
sôi động nhất của nước Mỹ.

Các nhà tuyển dụng và các vị  
trí thực tập gần đây
American Airlines
Dow Corning
DTE Energy
Ernst & Young
General Motors
Goldman Sachs
Google
JPMorgan Chase
Lilly
Mercedes-Benz Financial Services
PricewaterhouseCoopers
Thomson Reuters
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
NASA
NBC
Pfizer
Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ

Các Trường Cao Học Đã Theo Học
(một phần danh sách)
Đại học Boston
Đại học Columbia
Đại học Duke
Đại học Georgetown
Đại học Harvard
Đại học Indiana
Đại học Johns Hopkins
Đại học Kinh tế và Chính trị London
Đại học Bang Michigan
Đại học Stanford
Đại học California
Đại học Michigan
Đại học Oxford (Vương quốc Anh)

Chương Trình Ngoài Phạm  
Vi Trường Học
120 chương trình học
40 nước
5 châu lục

Các Văn Phòng Hỗ Trợ Sinh Viên
Trung tâm Giáo dục Quốc tế
Trung tâm Hỗ trợ Kỹ năng Học tập
Cuộc sống Nội trú
Dịch vụ Y tế
An toàn tại trường học

Các hoạt động của sinh viên
100 câu lạc bộ và tổ chức
Xem danh sách tại: albion.edu/

student-clubs

Các Đội Thể Thao Trường
23 đội thể thao nam nữ trực thuộc 
liên đoàn thể thao Div. III (hạng ba), 
Hiệp hội Thể thao Đại học Hoa Kỳ

Dự Toán Chi Phí Năm Học 2018-19
Học phí + các khoản phí khác .... $45,590 

Nhà ở + ăn uống ................... $12,380
Chi phí cá nhân .......................... $1,975 

(bao gồm sách vở)
Bảo hiểm y tế.............................. $1,550

  $61,495
Dự toán cho năm học 2019-20  
sẽ được cập nhật trực tuyến

Albion là một trong những 
“trường giáo dục đại cương 

tốt nhất nước Mỹ” (hạng 
65), theo đánh giá của The 

Wall Street Journal và Times 
Higher Education của  

Vương quốc Anh (2017).

Đã sẵn sàng để nộp hồ sơ?
1. Đọc các yêu cầu tài chính, tiếng Anh,  
 và thủ tục đầu vào
2. Nộp hồ sơ qua CommonApp hoặc  
 Albion Application
 • Nếu nộp qua Albion Application,  
 khuyến khích gửi kèm một bài luận  
 và ít nhất một thư giới thiệu
3. Yêu cầu Bảng Điểm chính thức*
4. Yêu cầu điểm chính thức của ít nhất  
 một trong số các chứng chỉ sau*:  
 SAT, ACT, TOEFL hoặc IELTS
5. Hoàn tất Bảng Kế Hoạch Tài Chính  
 trong tài khoản Briton Bound của bạn

Hoàn tất các mẫu đơn khác được liệt 
kê trong tài khoản Briton Bound

*Điểm thi và Bảng Điểm chỉ được chấp 
nhận nếu được gửi bởi văn phòng giáo 
dục hoặc đại diện tổ chức thi. Xem 
website để biết thêm chi tiết.

Muốn biết thêm từ các sinh  
viên đang theo học?
Hãy kết nối với các Đại  
Sứ Toàn Cầu Albion trên 
Facebook! facebook.com/
AlbionGlobalAmbassadors 

611 E. Porter St. | Albion, MI 49224 | +1 517/629-0321 | admission@albion.edu | albion.edu/international
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Tìm Albion trong các cẩm nang những trường đại học sau đây:


