
TUYỂN SINH VÀ CHI PHÍ
Đại học phía tây Kentucky (WKU) là nơi có nhiều chương trình học tập được 
xếp hạng cao và được công nhận trên toàn quốc như báo chí và phát thanh 
truyền hình, giáo dục, kỹ thuật, kinh doanh, và nhóm tranh luận và giải thưởng 
của chúng tôi. Hơn 20.000 Sinh viên làm đẹp thêm khuôn viên của chúng tôi 
bao gồm các sinh viên đến từ hơn 70 quốc gia.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH 
HỌC CHẤT LƯỢNG 

MỘT KHUÔN VIÊN 
XINH ĐẸP 

KHUÔN VIÊN 
TRƯỜNG AN TOÀN 

Một cộng đồng an toàn tầm 
quốc gia 

Được xếp hạng là một trong những 
khuôn viên đẹp nhất phía nam nước Mỹ

Các chương trình học thuật 
được quốc gia công nhận

CHÀO  
ĐÓN 

Một khuôn viên thân thiện và 
đầy tính cộng đồng
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Trường WKU cam kết giúp đỡ học sinh đạt được 
những mục tiêu đặt ra cả trong và ngoài lớp học. 
Hiện tại, 84% học sinh tốt nghiệp tại WKU tìm 
được việc làm thành công sau đại học.  

Trường WKU là 1 trong 4 trường đại học được 
công nhận là cộng đồng an toàn bởi Hội đồng An 
ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Với vị trí là trung tâm, 
bạn có thể đến các địa điểm khác ở Mỹ trong 
vòng một ngày. 

Trường WKU có nhiều học bổng đa dạng dành 
cho các học sinh thuộc hệ đại học và sau đại học. 
Để biết thêm thông tin về học bổng thích hợp, vui 
lòng liên hệ chúng tôi tại iem@wku.edu. 

“- HAI G. NGUYEN (JACK) 
2018 WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY GRADUATE
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CHI PHÍ DỰ KIẾN CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ
* năm học 2019-2020 (10 tháng) bằng đô la Mỹ

Thạc sĩ

Bảo hiểm y tế 

Học phí 

Tổng số

Sinh hoạt phí 

wku.myahpcare.com

nhà ở, thực phẩm, sách, v.v.

Bảo hiểm y tế 

Học phí 

Tổng số

Sinh hoạt phí 

wku.myahpcare.com

nhà ở, thực phẩm, sách, v.v.

Cử nhân 

Quãng thời gian tại WKU đã thực sự thay đổi cuộc 
đời tôi. Tôi đã làm quen thêm rất nhiều những 
người bạn mà  tôi có thể chia sẻ những sở thích 
hay những suy nghĩ, trăn trở. Tôi đã nhận được sự 
giúp đỡ nhiệt tình và tâm huyết từ các thầy cô và 
nhân viên của trường. Điều này đã tạo điều kiện 
để tôi phát triển các kĩ năng trong môi trường 
chuyên nghiệp và khám phá bản thân.

Cơ hội tìm việc sau 
đại học

Môi trường an toàn và thân thiện: 
Kentucky – trung tâm của Mỹ

Cơ hội học bổng cho học sinh 
quốc tế sinh quốc tế 

Cost of attendance and associated fees are subject to change.

$10,750

$2,100

$27,144

$39,994*

$17,154

$30,004*

$10,750

$2,100


