


Đại học đẳng cấp thế giới
Đại học Binghamton, Đại học Tiểu bang New York, đã tạo dựng được danh tiếng của 

một học viện đẳng cấp thế giới, nổi tiếng là một trong những trường đại học công lập hàng đầu tại 

Hoa Kỳ nhờ sự vượt trội về học thuật, giá trị cũng như thành công của sinh viên.

Nằm trong nhóm 40 đại học công lập hàng đầu do U.S. News & World Report 

xếp hạng năm 2014 và nhóm 100 trường hàng đầu trong nước, Binghamton 

là một trong bốn trung tâm đào tạo đại học thuộc hệ thống Đại học Tiểu bang New York (SUNY). 

Là một học viện cỡ trung có tên trong Public Ivy, Binghamton kết hợp nền giáo dục liên ngành rộng 

lớn với một trong những chương trình nghiên cứu sôi động nhất trong nước.



Quan điểm toàn cầu
Đại học Binghamton tuyển chọn những sinh viên thể hiện được nhiều thành tích, mối quan tâm,  

tài năng cũng như trải nghiệm cá nhân xuất sắc và hấp dẫn. Với hơn 3.000 sinh viên quốc tế 

từ 115 quốc gia khác nhau, khu trường sở rất phong phú với nhiều nền văn hóa và quan điểm 

khác biệt.

Binghamton đã giành được tám giải thưởng quốc gia về quốc tế hóa khu trường sở và giáo trình 

của mình.

Bốn quốc gia có 
nhiều sinh viên 
theo học nhất
• Trung Quốc (đại lục)

• Hàn Quốc

• Ấn Độ 

• Thổ Nhĩ Kỳ

Thông tin nhanh
• 13.412 sinh viên chưa tốt nghiệp

• 3.283 học viên cao học

• Tỷ lệ nam/nữ: 52%/48%

• Sinh viên quốc tế: 3.311

• 53 tiểu bang và lãnh thổ tại Hoa Kỳ

• 115 quốc gia

Đứng đầu trong các trường công lập tốt 

nhất tại New York và đứng thứ 18 trong 

cả nước. Một số lý do gồm khả năng duy 

trì số lượng sinh viên, tỷ lệ tốt nghiệp, 

tính đa dạng và cộng đồng bản xứ. 

— American City Business Journal, 2015#1



Đại học Binghamton mang đến nền giáo dục ưu tú và — bởi vì là trường 

công lập — với chi mức phí rất nhỏ so với các trường tư tại Hoa Kỳ.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã công nhận giá trị của nền giáo dục 

tại Đại học Binghamton khi ông nói chuyện tại khu trường sở vào tháng 

8 năm 2013.

Không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Obama chọn Binghamton để 

thảo luận kế hoạch của mình đảm bảo cho các sinh viên đại học được 

hưởng nền giáo dục chất lượng cao với chi phí phải chăng. Đại học 

Binghamton mang đến cho sinh viên sự vượt trội, khả năng tiếp 

nhận và giá trị.

Chi phí theo học cho sinh 
viên quốc tế
 $19.590 ................ Học phí
 $4.436 ................................ Phí

 $9.714 ................................ Phòng

 $4.566 ................................ Ăn ở

 $820 ................................ Sách/Thiết bị

 $39.000 ................................ Tổng (mỗi năm)

(Tổng chi phí xấp xỉ hàng năm 2014-15)

Sự vượt trội. Sự tiếp nhận. Giá trị.
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trường có giá trị tốt nhất 

trong số các trường đại học 

công lập trong nước dành cho 

sinh viên quốc tế và ngoài 

tiểu bang, đồng thời đứng 

thứ 15 trong tổng số trường.

— Kiplinger’s Personal  
Finance, 2014

giá trị tốt nhất trong các 

trường đại học công lập tại 

Hoa Kỳ. 

— Kiplinger’s Personal  
Finance và The Princeton 
Review, 2014

trong số 50 trường đại 

học được xếp hạng cao 

nhất với chi phí phải 

chăng dành cho sinh viên 

quốc tế. 

— Great Value Colleges, 2014
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Chương trình học thuật 
nghiêm túc, phương pháp 
giáo dục ưu tú

•  90% sinh viên năm đầu quay trở lại học năm thứ hai 

(mức trung bình của cả nước tại Hoa Kỳ là 73,3%)

•  Tỷ lệ sinh viên trên mỗi giảng viên: 20:1

•  Gần 93% giảng viên của Binghamton có bằng cấp 

cao nhất trong lĩnh vực họ giảng dạy

•  40% lớp học có chưa đến 19 sinh viên; 46% lớp học 

có từ 20 đến 49 sinh viên

•  4 thư viện — bao gồm một thư viện khoa học, 

nhiều bộ sưu tập đặc biệt và hiếm có, 2,5 triệu cuốn 

sách và 93.414 tạp chí

Đại học Binghamton cung cấp cho sinh viên hơn 130 chương trình học 
thuật tại năm trường: 

Harpur College of Arts and Sciences (Trường Nghệ thuật và Khoa học Harpur), trường nghệ thuật 

tự do của Binghamton, là trái tim trí tuệ của Binghamton đồng thời là ngôi trường lớn và lâu đời nhất của 

Binghamton. Sinh viên của Harpur được học các kỹ năng tư duy phản biện, giao tiếp cũng như lý luận định 

tính và định lượng. Họ cũng có cơ hội tiến hành nghiên cứu, làm việc trên cơ sở cộng tác và phát triển các 

tài năng nghệ thuật — tất cả những kỹ năng hữu ích mà nhà tuyển dụng tìm kiếm. 

The College of Community and Public Affairs (Trường Công vụ và Cộng đồng) hỗ trợ sinh viên quan 

tâm đến các nghề công vụ và cộng đồng. Sinh viên tốt nghiệp trường này đã trở thành giáo viên, cố vấn, 

luật sư, viên chức cấp cao trong chính phủ và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. 

The Decker School of Nursing (Trường Điều dưỡng Decker) có danh tiếng đáng mơ ước về các 

chương trình đào tạo điều dưỡng tại New York, cả trong và ngoài nước. Chất lượng và số lượng của các trải 

nghiệm thực hành lâm sàng tại Trường Decker đóng vai trò nền tảng cho thành công của những sinh viên 

tốt nghiệp trong việc thực hành chuyên nghiệp, với rất nhiều sinh viên đã tốt nghiệp đảm nhận các vai trò 

lãnh đạo trong ngành điều dưỡng, giáo dục và hành chính. 



The School of Management (Trường Quản lý) đứng thứ 4 về lợi nhuận trên vốn đầu tư và đứng thứ 

23 trong số các trường đại học và cao đẳng công lập hàng đầu Hoa Kỳ do Bloomberg Businessweek xếp hạng 

và là trường tuyển dụng hàng đầu cho Ernst & Young và PricewaterhouseCoopers tại Thành phố New York. 

Sinh viên được trải nghiệm các cơ hội học tập thử nghiệm chẳng hạn như Phòng Giao dịch Zurack, nơi các 

nhóm nhà phân tích là sinh viên quản lý danh mục đầu tư bằng tiền thực và chương trình Hành trình EY dành 

cho sinh viên quan tâm đến cơ hội tư vấn về công nghệ. 86% sinh viên chưa tốt nghiệp tìm việc làm đã nhận 

được lời mời làm công việc chuyên môn toàn thời gian trong vòng 90 ngày sau khi tốt nghiệp. 

Sinh viên của Thomas J. Watson School of Engineering and Applied Science (Trường Kỹ thuật và Khoa 

học Ứng dụng Thomas J. Watson) phân tích, thiết kế và tìm hiểu ở trong và ngoài lớp học về những thách 

thức toàn cầu của thế giới trong tương lai. Trường mang lại cho sinh viên một chương trình fast-track (phát 

triển nhanh) nhằm cung cấp cơ hội hoàn thành bằng BS và MBA trong vòng 5 năm. Các nhà tuyển dụng cao 

cấp như IBM, Intel, Apple Microsoft, Amazon và Samsung đều đánh giá cao chương trình của trường vì đã 

đào tạo những sinh viên tốt nghiệp có phẩm chất lãnh đạo và kỹ năng ấn tượng. 

Binghamton được đánh giá cao 
hơn Harvard và Princeton bởi 
chương trình, dịch vụ và môi 
trường tốt nhất dành cho sinh 
viên quốc tế. 

— Unigo, 2012



Học tập từ những người 
giỏi nhất
Chúng tôi rất chú trọng đến sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên. Giảng viên của chúng tôi nổi tiếng trong các 

lĩnh vực giảng dạy của mình nhưng cũng là những người thầy tâm huyết. Sinh viên không chỉ học tập ở trên lớp mà 

còn được cộng tác thực tế thông qua những nỗ lực nghiên cứu và học thuật. Nhiều giảng viên mang lại cơ hội cho 

sinh viên chưa tốt nghiệp tham gia vào dự án nghiên cứu của mình. 

Hãy tưởng tượng bạn được cộng tác trong lớp hoặc phòng thí nghiệm với...

       Seokheun Choi, người đã sáng tạo ra pin 

giấy tạo ra điện từ quá trình hô hấp của vi 

khuẩn, cung cấp đủ năng lượng để chạy một 

cảm biến sinh học dựa trên giấy chỉ với một 

giọt chất lỏng chứa vi khuẩn.

        Seth Spain, người có nghiên cứu chỉ 

ra rằng hội chứng tự yêu bản thân có khả 

năng là cá tính xấu thường gặp nhất của 

các ông chủ dựa trên những nghiên cứu 

cho thấy số người tự yêu bản thân có xu 

hướng vượt trội hơn những người khác.

        David Davies, nghiên cứu về việc 

những người thường xuyên gặp 

stress ở mức độ cao có thể kích thích 

vi khuẩn gây ra đột quỵ và các bệnh 

lý về tim như thế nào.

        Sang Won Yoon và Sarah Lam, những 

người đang sử dụng 500 triệu bài đăng trên 

tweet để phát triển thuật toán có thể đoán 

trước hành vi của một cá nhân. 

 Linda Spear, người có công trình nghiên 

cứu tập trung vào hậu quả của việc tiếp xúc 

với rượu bia và/hoặc các tác nhân gây stress 

ở độ tuổi thanh thiếu niên đối với hành vi 

thần kinh sau này, với sự tập trung đặc biệt 

vào chứng ám ảnh sợ xã hội và sau này là 

việc sử dụng rượu bia và các loại thuốc khác.

 Lubna Chaudhry, người 

tiến hành nghiên cứu thực 

địa nhằm mục đích hiểu 

được tác động của xung 

đột vũ trang đối với trẻ em 

và thanh niên tại Thung 

lũng Swat, Pakistan. 



Cơ hội vinh dự
Chương trình Freshmen Research Immersion (FRI) (Nghiên cứu Say mê dành cho Sinh viên năm 

đầu) — Chúng tôi cung cấp một cách học thuật cho các sinh viên năm đầu tài năng cơ hội để trở thành 

thành viên của chương trình Freshman Research Immersion (FRI), để họ có thể bắt đầu xây dựng nghề 

nghiệp suốt đời trong các ngành khoa học. Trong ba kỳ học, người tham gia cộng tác với giảng viên về một 

chuyên môn nghiên cứu đích thực trong các ngành khoa học và kỹ thuật, giúp họ có thể chuẩn bị cho việc 

tốt nghiệp hoặc xin việc. Người tham gia tiến hành nghiên cứu các vấn đề quan trọng mà thế giới đang phải 

đối mặt ngày nay như năng lượng thông minh, màng sinh học, các bệnh thoái hóa thần kinh, phân tích tín 

hiệu hình ảnh, âm thanh và y sinh học hóa học. 

University Scholars Program (Chương trình Học giả Đại học) — Chương trình Học giả là chương trình 

vinh danh trong bốn năm dành cho các sinh viên với thành tích đặc biệt. Chương trình tập trung vào phát 

triển khả năng lãnh đạo, học tập cộng tác và bao gồm các triển vọng học thuật, các hoạt động ngoại khóa 

giải trí và chuyên môn, sự tham gia vào cộng đồng và các cơ hội để sinh viên thể hiện nghiên cứu của mình.

PricewaterhouseCoopers Scholars (Học giả PricewaterhouseCoopers) — Chương trình vinh danh của 

trường School of Management bồi dưỡng các nhà lãnh đạo tương lai thông qua sự vượt trội về học thuật, 

phát triển chuyên môn, phục vụ/gây quỹ cho cộng đồng cũng như các cơ hội kết nối độc đáo. Một số điểm 

nổi bật bao gồm một chuyến đi quốc tế trong vòng 10 ngày, chuyến đi tới văn phòng PwC tại Thành phố 

New York nhằm kết nối với các đối tác, dịch vụ tư vấn và giám sát đặc biệt. Sau bốn năm, sinh viên bước vào 

thế giới kinh doanh như các chuyên gia và nhà lãnh đạo xuất sắc. 

Summer Scholars and Artists Fellowships (Học bổng Nghệ sĩ và Học giả Mùa hè) — Chương trình mùa 

hè này hỗ trợ sinh viên chưa tốt nghiệp trong các hoạt động nghiên cứu, học tập chuyên sâu hoặc sáng tạo. 

Giải thưởng uy tín này cung cấp một khoản trợ cấp để tạo điều kiện cho sinh viên tiến hành nghiên cứu trực 

tiếp hoặc các hoạt động sáng tạo với sự chỉ dẫn của cố vấn là giảng viên. 



Sinh viên đã tốt nghiệp thành 
công

Trung tâm Phát triển  
Chuyên môn và  
Nghề nghiệp Fleishman

Nhân viên Trung tâm Fleishman có thể giúp bạn 

tìm cơ hội tích lũy kinh nghiệm, tìm hiểu thêm về 

nghề nghiệp và hỗ trợ quá trình xin việc của bạn 

thông qua:

•  Tư vấn nghề nghiệp

• Kết nối nghề nghiệp/cựu sinh viên

•  Triển lãm thực tập/việc làm 

•  Nghiên cứu thực tập/việc làm

•  Hội thảo về hồ sơ cá nhân/CV

•  Chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn

•  Trợ giúp việc làm cho sinh viên quốc tế

Sinh viên tốt nghiệp đại học 
Binghamton sẽ tiếp tục học ở đâu để 
đạt bằng cấp cao hơn?
Khoảng 35% sinh viên tốt nghiệp Đại học Binghamton tiếp tục 

học đến cao học hoặc tới các trường chuyên môn bao gồm: Đại 

học Binghamton, Đại học New York, Đại học Carnegie Mellon, Đại 

học Columbia, Cornell, Georgetown, Harvard, Stanford và Yale.

Hơn 50 chương trình cấp bằng cử nhân/ 
thạc sĩ được chứng nhận

•  MS về Kế toán hoặc MBA

•  MS về Kỹ thuật, Khoa học Máy tính hoặc Khoa học Hệ thống

•  Thạc sĩ Giảng dạy (MAT)

•  MA hoặc MS về Khoa học và Xã hội

•  Thạc sĩ Hành chính Công (MPA)

Nhà tuyển dụng chủ động tìm kiếm sinh viên đã tốt nghiệp đại học Binghamton. Hơn 1.400 nhà tuyển 

dụng đã tới tuyển dụng sinh viên của chúng tôi hàng năm, bao gồm Microsoft, Google, IBM, Goldman 

Sachs, Morgan Stanley, Ernst & Young, PwC, KPMG và Deloitte. Chúng ta có thể thấy các sinh viên đã tốt 

nghiệp làm việc tại Coca-Cola, Tata và Baidu.



•  73% được các trường đào tạo sau đại học chấp nhận hoặc xin được việc 

làm trong vòng 3 tháng sau tốt nghiệp (Khóa năm 2014).

•  Mức lương khởi điểm trung bình của khóa sinh viên tốt nghiệp năm 

2014 là $51.506 (mức trung bình của cả nước là $45.473)  

— Hiệp hội Quốc gia về Đại học và Tuyển dụng, 2014

•  Binghamton có hơn 30 chương trình đào tạo tiến sĩ và trao hơn 

100 bằng tiến sĩ mỗi năm.

•  86% sinh viên tốt nghiệp Binghamton nộp đơn vào trường luật được 

chấp nhận, so với mức 76% trên cả nước.

•  Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp được nhận vào trường y cao hơn  

12% so với mức trung bình của Hoa Kỳ.

120.000
Hơn

cựu sinh viên Binghamton trên toàn 
thế giới có thể giúp bạn bắt đầu nghề 
nghiệp của mình.



Aclan Okur tốt nghiệp năm 2006, hiện là chuyên gia tư vấn của Tập đoàn Tư vấn 

Boston có trụ sở tại Đức. Trước đây anh đã làm việc với tư cách tư vấn viên hàng 

đầu của Siemens tại Đức. Khi còn là sinh viên tại Binghamton, Okur là người đồng 

sáng lập Hiệp hội Văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ và là phó chủ tịch của Hội Kỹ sư Cơ khí Hoa 

Kỳ. Anh ta đã được nêu tên trong ấn bản Ai là Ai trong các Trường Đại học và Cao 

đẳng tại Mỹ năm 2005.

Cựu sinh viên Nổi bật

Faisal I. Farooqui tốt nghiệp năm 1999 là người sáng lập kiêm CEO của MouthShut.

com, dịch vụ phản hồi và đánh giá tiêu dùng do người dùng tạo ra. Anh ta được biết 

đến là người ủng hộ tự do ngôn luận trên Internet và là gương mặt nổi bật trên nhiều 

phương tiện truyền thông bao gồm Fortune, Entrepreneur, Economic Times, CNN, 

BBC, blog của The New York Times, The Financial Express của Vương Quốc Anh, CNBC, 

NDTV và The Times of India. Farooqui đi tới khắp nơi trên thế giới để nói về nhà doanh 

nghiệp, công nghệ, truyền thông xã hội, tiếp thị và trao quyền cho giới trẻ.

Sylvia Wong tốt nghiệp năm 1982 là trưởng bộ phận tuân thủ và tin cậy của Tập 

đoàn IBM tại New York.  Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí hiện tại, bà là phó chủ 

tịch kiêm cố vấn pháp lý của Bộ phận Phát triển Thị trường của IBM tại Thượng Hải, 

nơi bà chịu trách nhiệm về vấn đề pháp lý trong hoạt động kinh doanh của IBM tại 

các thị trường đang phát triển.

Wong đã nhận được bằng cử nhân kinh tế của trường Binghamton và bằng luật của 

trường Đại học New York.



Nhân viên của Văn phòng Sinh viên Quốc tế và các Dịch vụ Học tập (ISSS) của Binghamton kết nối các sinh 

viên quốc tế đang theo học và mới vào trường, đồng thời giúp họ thực hiện bước chuyển tiếp phù hợp lên Đại 

học. Nhân viên của văn phòng cũng cung cấp các hướng dẫn nhập cư và dịch vụ hỗ trợ liên tục trong suốt thời 

gian diễn ra chương trình học của sinh viên quốc tế. 

Sinh viên Quốc tế và các 
Dịch vụ Phục vụ Học tập

Các dịch vụ hỗ trợ do ISSS cung cấp bao gồm:

•  Tư vấn trước khi nhập học

•  Định hướng cho Sinh viên Quốc tế dành cho sinh viên mới

•  Hướng dẫn về các chiến lược học tập thành công

•  Tư vấn nhập cư liên tục và hỗ trợ có liên quan

•  Tạo điều kiện về bảo hiểm y tế cho sinh viên quốc tế và hỗ trợ có liên quan

•  Chương trình liên văn hóa

•  Tạo điều kiện cho các lợi ích nhập cư phù hợp như giấy phép làm việc liên quan đến ngành học

•   Giấy giới thiệu đến các cơ quan chính phủ và tiểu bang khi thích hợp (Ban Giao thông Vận tải, 

An sinh Xã hội, v.v.)



Đời sống sinh viên
Với hơn 280 câu lạc bộ và tổ chức sinh viên, bao gồm rất nhiều hiệp 

hội sinh viên quốc tế, Đại học Binghamton là một khu trường sở gắn 

kết và sống động.

Sinh viên quốc tế chưa tốt nghiệp bắt buộc phải sống tại khu trường 

sở trong năm đầu tiên. Sống tại khu nội trú là cách tuyệt vời để tạo nên sự liên kết giữa trải nghiệm học tập và 

sinh sống, kết bạn lâu dài với sinh viên Hoa Kỳ và các sinh viên quốc tế khác, cũng như chỉ cần đi bộ là tới lớp 

học và nhiều phòng ăn uống của chúng tôi. 

Sau năm đầu tiên, sinh viên chưa tốt nghiệp có thể sống bên ngoài khu trường sở trong khu vực thành phố 

Binghamton. Sự tiện lợi và giá cả phải chăng của việc thuê nhà ngoài khu trường sở, cùng với dịch vụ xe buýt 

miễn phí giúp sinh viên dễ dàng tìm nhà tại khu vực xung quanh. 

An toàn
•  Tất cả cửa trong khu nội trú đều khóa cả ngày

•  Hệ thống thông báo khẩn cấp B-Alert

•  Điện thoại khẩn cấp báo đèn màu xanh ngoài trời

•  Người bảo vệ tại khu trường sở

•  Cảnh sát trường Đại học là cơ quan thực thi luật pháp của tiểu bang được giao đầy 
đủ quyền hành

Đứng thứ 18 trong số các khu 

trường sở tốt nhất tại Mỹ bởi đời 

sống sinh viên, văn hóa, điều 

kiện kinh tế và cơ hội 

— Viện Nghiên cứu Kinh tế Mỹ, 2015



câu lạc bộ và tổ chức do 
sinh viên điều hành

280+
BẢO TỒN THIÊN NHIÊN
770.000

bảo tàng/thư viện mỹ thuật với hơn 3.000 tác 
phẩm cổ đại và hiện đạiHAI

chương trình biểu diễn âm 
nhạc và kịch hàng năm

100+

3.000+

Một Cửa hàng sách trường Đại học với 

áo nỉ được bán mỗi năm

7.000

sinh viên chơi ở ít nhất một đội 
tuyển thể thao nội bộ

CÂU LẠC  
BỘ THỂ 
THAO 
ĐỘI TUYỂN38

21 2

6

đội tuyển trong trường 
tham gia NCAA Division I

cơ sở cho hoạt động 
giải trí và thể chất với 
đội ngũ huấn luyện 
viên cá nhân tại chỗ  
và 45 lớp học nhóm 
mỗi tuần 

THỂ THAO

ĐỜI SỐNG TẠI KHU TRƯỜNG SỞ

ĐIỀU KIỆN ĂN Ở
khu ký túc hiện đại, theo mô hình của Đại học Oxford, mỗi khu 
có bản sắc, truyền thống, ban quản lý sinh viên, phòng ăn và các 
điều kiện giải trí riêng biệt.

cửa hàng tiện lợi trong khu 
trường sở và các lựa chọn bữa 
ăn cho Kosher, Halal, ăn chay 
và ăn chay chặt chẽ

SÁU
BỐN quán cafe,

mét  
vuông



Cộng đồng —  
Binghamton Lớn

CANADA

NIAGARA FALLS
4 giờ lái xe

TORONTO
5 giờ lái xe

HỒ ERIE

HỒ ONTARIO

WASHINGTON D.C.
5 giờ lái xe

MONTREAL
5 giờ lái xe

BOSTON
5 giờ lái xe

ĐẠI TÂY DƯƠNG

NEW YORK, NY
3 giờ lái xe

PHILADELPHIA
3 giờ lái xe

Binghamton là nơi sinh ra IBM, Endicott Johnson Corporation, Dick’s Sporting Goods và Link Simulators, 

cũng là ngôi nhà của hai đội tuyển thể thao chuyên nghiệp. Nhóm ngành của Southern Tier - Vùng Phía 

nam (một vùng của New York nơi có trường Binghamton) bao gồm bảo vệ, phân phối, bảo hiểm, y tế, nông 

nghiệp và sản xuất. 

Binghamton là một cộng đồng an toàn, thân thiện với giá 

cả phải chăng, dễ dàng đi lại bằng xe buýt, ô tô và máy bay, 

đồng thời ngôi trường cũng gần nhiều thành phố. 

• 3 giờ từ Thành phố New York và Philadelphia 

• 4 giờ từ Thác Niagara 

• 5 giờ từ Washington D.C., Boston và Toronto

ĐẠI HỌC BINGHAMTON

HOA KỲ

Canada

BINGHAMTON

Mexico



LÀM!
THỨ

HÀNG TRIỆU

A

ĐỂ

Thư viện nghệ thuật • Lễ hội • Sân vườn 

Bóng chày Binghamton Mets • Bữa tối ngon miệng • Vườn thú    

và rất nhiều
  điều thú vị  

   khác nữa!

Bảo tàng • Opera • Bóng gậy trên băng Binghamton Senators • Cắm trại

Công viên • Sân Golf • Đi bộ đường dài/xuồng caiac/trượt tuyết • Xe đạp leo núi    

Hai hệ thống xe buýt 

tiện lợi đưa sinh viên 

Binghamton tới khu mua 

sắm, cửa hàng tạp phẩm, 

rạp chiếu phim và các địa 

điểm khác miễn phí!



Xin học tại Binghamton

Việc chấp nhận sinh viên vào học ở Đại học Binghamton mang tính lựa chọn cao và dựa trên chất lượng 

của thành tích học tập ở trường phổ thông hoặc cao đẳng, điểm số các bài kiểm tra tiêu chuẩn, hoạt 

động ngoại khóa, trải nghiệm lãnh đạo, bài luận và thư giới thiệu của từng ứng viên. Chúng tôi tiến hành 

phương pháp tiếp cận tổng thể, xem xét bức tranh hoàn chỉnh về ứng viên. Binghamton đề cao giá trị của 

chương trình giảng dạy, nghĩa là IB, AP và A-level.

Các bước xin học
1. Đơn đăng ký Chung

2. Bảng điểm phổ thông chính thức, ba năm gần đây nhất (với bản dịch Tiếng Anh)

3. SAT hoặc ACT (được khuyến nghị cho tất cả sinh viên; bắt buộc cho các sinh viên tham dự các trường 

có môi trường giảng dạy là Tiếng Anh)

4. Chứng nhận năng lực Tiếng Anh đối với người không nói Tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ (xem bảng bên dưới)

Trường/Cao đẳng TOEFL (IBT) IELTS SAT (Đọc ACT (Tiếng Anh)
   Chuyên sâu) 

Harpur College of  
Arts and Sciences

Thomas J. Watson School of  
Engineering and Applied Science 

83 6.5 500 21

College of Community and  
Public Affairs

School of Management

Decker School of Nursing 
90 7.0 550 24

Yêu cầu năng lực Tiếng Anh với những người không nói Tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ



Một trong 40 trường đại học 
công lập hàng đầu trong nước. 

— Hoa Kỳ News & World Report, 2014

40N
H

Ó
M

HỒ SƠ HỌC TẬP 

•  GPA trung học (nằm trong trung bình 50% học sinh  

được nhận vào trường) 91-97/3.3-3.9 

• GPA chuyển tiếp trung bình: 3.4 

• Phạm vi trung bình điểm SAT:  

 Toán: 620-700  

 Đọc chuyên sâu: 590-670  

 Viết: 580-670 

• Điểm ACT trung bình, phạm vi trung bình: 27-30 

• TOEFL trung bình: 90 

• IELTS trung bình: 6.5 

CHÍNH SÁCH TẶNG TÍN CHỈ
CHƯƠNG TRÌNH TÚ TÀI QUỐC TẾ (IB)

•  Chỉ tặng tín chỉ cho các bài kiểm tra trình độ cao hơn, 

trong đó điểm bài kiểm tra là 4 hoặc 5 nhận được 4 tín  

chỉ và điểm bài kiểm tra là 6 hoặc 7 nhận được 8 tín chỉ.

CHƯƠNG TRÌNH XẾP LỚP NÂNG CAO (AP)

• Tặng tín chỉ cho các điểm từ 3 đến 5.

A-LEVEL

•  Tặng tín chỉ cho điểm số A-Level từ A-D (8 tín chỉ). Các bài 

kiểm tra AS-Level nhận được 4 tín chỉ cho mỗi bài.

THỜI HẠN QUAN TRỌNG
NHẬP HỌC MÙA THU

Sinh viên mới quốc tế (đơn nhập học sớm không ràng buộc) ........ngày 15 tháng 11

Sinh viên mới quốc tế (nhập học thông thường) ................................... ngày 15 tháng 1 

Sinh viên chuyển tiếp quốc tế ....................................................................... ngày 15 tháng 3

NHẬP HỌC MÙA XUÂN

Sinh viên chuyển tiếp quốc tế ...................................................................ngày 15 tháng 11*

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH
Sinh viên mới quốc tế (đơn nhập học sớm không ràng buộc) .......... ngày 15 tháng 1

Sinh viên mới quốc tế (nhập học thông thường) ......................................ngày 1 tháng 4

Sinh viên chuyển tiếp quốc tế ...............................................................................Thời hạn mở

sinh viên Binghamton nhận 
được tín chỉ nâng cao.

90%

(Dữ liệu Mùa thu năm 2014)

*Hồ sơ đăng ký nhận sau thời hạn này sẽ được xem xét trên cơ sở còn chỗ trống.



admissions.binghamton.edu

HARPUR COLLEGE OF ARTS AND 
SCIENCES

Diễn xuất và Đạo diễn
Khoa học Thống kê bảo hiểm
Phi Châu Học
Địa lý Phân tích 
Quan điểm Nhân học
Nhân học
Vật lý Kỹ thuật và Ứng dụng
Ả Rập Học
Khảo cổ học  
Lịch sử Kiến trúc
Nghệ thuật (Mỹ thuật)
Lịch sử Nghệ thuật
Người Mỹ Gốc Á và Do Thái Học
Ngành Châu Á và Châu Mỹ
Người Châu Á và Người Mỹ Gốc Á Nam Á
Người Châu Á và Người Mỹ Gốc Á
So sánh Người Châu Á và Người Mỹ Gốc Á
Sinh hóa
Nhân Sinh học
Hóa Sinh
Khoa học Sinh học
Sinh học  
Sinh học Phân tử và Tế bào
Hóa học
Hóa học Được chứng nhận ACS 
Trung Quốc Học
Điện ảnh
Văn hóa Văn minh Cổ đại
Cổ đại Học — Hy Lạp và Latin 
Cổ đại Học — Latin
Văn học So sánh 
Ứng dụng Máy tính trong Phân tích Môi 

trường Con người
Viết Sáng tạo
Viết Sáng tạo và Văn hóa Toàn cầu
Nhảy
Vẽ
Khoa học Trái đất và Tài nguyên Tự nhiên
Sinh thái học, Tiến hóa và Hành vi
Phân tích Tài chính và Kinh tế 
Phân tích Chính sách Kinh tế
Kinh tế học
Hệ sinh thái
Giáo dục

Tiếng Anh
Tiếng Anh và Tu từ 
Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Nhân học Môi trường
Hóa học Môi trường 
Kinh tế học Môi trường
Địa chất học Môi trường
Quy hoạch Môi trường
Chính sách Công Môi trường 
Môi trường Học
Tiến hóa Học
Tiếng Pháp và Ngôn ngữ học 
Ngôn ngữ và Văn học Pháp
Địa hóa học
Hệ thống Thông tin Địa lý
Địa lý
Khoa học Địa chất
Địa chất học
Địa vật lý
Ngôn ngữ và Văn học Đức
Văn hóa Toàn cầu
Toàn cầu Học
Thiết kế Đồ họa
Hy Lạp
Do Thái 
Lịch sử
Nhập cư Di cư
Chương trình Chuyên môn Cá nhân hóa
Khoa học thần kinh Tích hợp
Italia
Nhật Bản Học
Do Thái Học
Hàn Quốc Học
Mỹ Latin và Khu vực Ca-ri-bê
Ngôn ngữ và Văn học Latin
Ngôn ngữ học
Văn học và Viết Sáng tạo
Vật liệu (chú trọng Hóa học)
Vật lý Toán học
Khoa học Toán học
Trung Cổ và Hiện đại Học
Trung Đông và Bắc Phi Học
Âm nhạc
Trình diễn Âm nhạc
Hội họa
Triết học

Triết học, Chính trị và Luật
Địa lý Tự nhiên
Vật lý                 
Khoa học Chính trị
Kiến trúc
Y tế
Luật
Truyền thông
In ấn
Tâm lý học
Chính sách Công  
Dân tộc và Địa phương
Tôn giáo Học
Văn hóa Toàn cầu và Tu từ
Tiếng Nga
Nga và Đông Âu học
Điêu khắc
Nhân học Văn hóa xã hội
Xã hội học
Ngôn ngữ và Văn học Tây Ban Nha
Sân khấu
Kỹ thuật/Thiết kế Sân khấu
Dịch thuật
Quy hoạch Kinh tế và Đô thị
Đô thị: Kinh tế/Bán lẻ
Chính phủ và Luật Phương Tây
Phụ nữ, Giới và Tình dục Học

COLLEGE OF COMMUNITY AND 
PUBLIC AFFAIRS

Trẻ em, Thanh niên và Gia đình
Tổ chức Cộng đồng, Lãnh đạo và 

Vận động
Phát triển Con người
Nhập cư Học
Dịch vụ Công/Phi Lợi nhuận 
Công bằng Xã hội

DECKER SCHOOL OF NURSING

Sức khỏe và Thể chất Học
Điều dưỡng

SCHOOL OF MANAGEMENT

Kế toán
Quản trị Kinh doanh (Quản lý)

Tư vấn và Lãnh đạo
Doanh nghiệp
Tài chính
Quản lý Toàn cầu
Hệ thống Thông tin Quản lý
Tiếp thị
Tài chính Định tính
Quản lý Chuỗi Cung ứng

THOMAS J. WATSON SCHOOL OF EN-
GINEERING AND APPLIED SCIENCE

Kỹ thuật Y sinh học
Kỹ thuật Máy tính
Khoa học Máy tính 
Khoa học Máy tính (nhỏ)
Kỹ thuật Điện
Kỹ thuật Hệ thống và Công nghiệp
Kỹ thuật Cơ khí
Kỹ thuật Bền vững

BẰNG ĐƯỢC CHỨNG NHẬN/KẾT HỢP  

Số lượng các chương trình cấp bằng được 
chứng nhận/kết hợp 3/2 và 4/1 ngày càng 
tăng của chúng tôi cho phép bạn theo đuổi 
bằng cử nhân và bằng thạc sĩ trong 5 năm 
thay vì 6 năm điển hình.

Các chương trình Học thuật cho Sinh viên 
chưa tốt nghiệp
Các ngành được viết in đậm, bằng chữ nhỏ với các dấu nhấn mạnh, trọng tâm, đặc biệt và ký hiệu

LIÊN HỆ
Văn phòng Xét tuyển Sinh viên Chưa tốt 
nghiệp của Đại học Binghamton  
Đại học Tiểu bang New York
4400 Vestal Parkway East
Binghamton, NY 13902 USA

Điện thoại: +1 607-777-2171;  
Fax: +1-607-777-4445
Email: international@binghamton.edu
Skype: binghamton.admissions
Trang web: admissions.binghamton.edu

15-667


