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Tổng quan về PLU

3,100 19 12:1
Bình quân số sinh
viên một lớp

Sinh viên

Tỷ lệ giữa học sinh và
giáo sư

PLU được thành lập năm 1890 bởi một nhóm người nhập cư từ Na Uy

84%

Lớp học dưới
30 sinh viên

100

Sinh viên quốc tế
đến từ 20 quốc gia
trên thế giới

STEM

Được xếp hạng cao, học phí hợp lý, khuôn viên trường an toàn với cộng đồng học sinh, sinh
viên toàn cầu hoá

20

Trường đại học được chứng
nhận trong ngành (Khoa
học, công nghệ, kĩ sư, toán học)

Vị trí

VANCOUVER

PLU nằm trong top 20 đại học cao
học ở phía Tây nước Mỹ*

4%

Và trong top 4% trường đại
học cao học tại Mỹ

Puget Sound

* Theo US News And World Report

PLU được đánh
giá là một trong
những trường thương
mại tốt nhất trên
Princeton Review
PLU là đại học được AACSB công nhận

Hơn 70% học sinh tại PLU
được nhận khi đăng ký
vào trường y
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Khuôn viên trường
học an toàn nhưng
không kém phần
thơ mộng này nằm
trong thành phố Tacoma của tiểu bang
Washington, trọng
tâm về văn hoá và
kinh tế của vùng
vành đai Thái Bình
Dương. Trường
gần với các cảng
biển quốc tế, sân
bay quốc tế SeatleTacoma và những
doanh nghiệp, tập
đoàn lớn của bờ
Tây, như Microsoft,
Boeing, Amazon và
tổng công ty của tập
đoàn Starbucks.
Tacoma được xếp
loại là một trong
50 địa điểm đại
học tốt nhất ở Mỹ
theo Best College
Reviews.

Trung bình trong
nước chỉ ở
khoảng 40%
PORTLAND

Tuyển sinh và nộp hồ sơ
Tuyển sinh
Hồ sơ trong quá trình tuyển sinh vào PLU đều được chọn lọc. Trong đó, với những
học sinh chưa đạt yêu cầu về khả năng Tiếng Anh nhưng vẫn đáp ứng được những
hạng mục còn lại sẽ được nhập học có điều kiện.

Hồ sơ xin học
Học sinh không bị tính phí khi đăng kí xin học ở PLU.

Nhà trường không yêu cầu điểm thi SAT và ACT trong quá trình tuyển sinh, nhưng
sinh viên có cơ hội nhận học bổng nhiều hơn khi nộp những điểm thi này.
Điểm TOEFL tối thiểu: 79
Điểm IELTS tối thiểu: 6.5
Một số ngành học có thể có yêu cầu điểm cao hơn.
Để nhập học có điều kiện tại trường:
Điểm TOEFL tối thiểu: 60
Điểm IELTS tối thiểu: 5.5

Học phí và học bổng
Học phí
$45,750
Kí túc xá và bữa ăn trong ngày $11,150
Tổng cộng
$56,900*

Trường Pacific Lutheran Uniersity (PLU)
cung cấp một khoản hỗ
trợ tài chính cho sinh
viên quốc tế. Khoản
tài trợ hấp dẫn này là
một trong nhiều lý do
đưa tôi tới PLU. Một
lý do khác là chương
trình Thạc sĩ Quản trị
Kinh doanh MBA đòi hỏi sinh viên tham
gia chuyến đi học hỏi kinh nghiệm quốc tế
trong 10 ngày ở những nước khác. Chuyến
đi này tạo nên mối quan hệ chặt chẽ giữa
các nhân viên, giảng viên, và sinh viên của
trường Pacific Lutheran University. Nó
cũng cung cấp những kinh nghiệm quý
báu cho sinh viên khi tốt nghiêp và là hành
trang chuẩn bị cho sinh viên trong môi
trường làm việc đa dạng sau này.
– Tran Pham
– MBA graduate

Nơi học sinh PLU làm
việc sau khi tốt nghiệp
* Không bao gồm chi phí cá nhân,
sách học và bảo hiểm y tế.

Học bổng cho sinh viên quốc tế
Trợ cấp quốc tế lên mỗi năm $6,000-$28,000
Không cần nộp thêm hồ sơ khác.
Học bổng lãnh đạo $33,000 – miễn toàn bộ học phí mỗi năm
Yêu cầu: 3.8+ GPA hoặc 1310+ SAT
(tổng đọc hiểu và toán) hoặc 28+ ACT
Học bổng tài năng $1,000 - $7,500 mỗi năm
Âm nhạc, Kịch, Mỹ thuật, Nhảy, Diễn thuyết và Tranh luận
PLU là trường đại học có tính kết nối toàn cầu. Gần 50% sinh viên trong trường tham gia đi du học,
so với số lượng 3% học sinh trong nước. Trường đặc biệt có chương trình Học sinh danh dự, bao
gồm cơ hội đi học tại Đại học Oxford bên Anh Quốc, dành cho những sinh viên có tiềm năng.

