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ओहायो दे खि 56 कि.मि उत्तर), 2016मा
फोर्ब्सद्वारा उत्कृष्ट कलेज घोषित ।
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मायमी विश्वविद्यालयको बारे मा

क
�न

स्थापित: 1809 मायमी विश्वविद्यालयको नामले

ओहायोको मायमी उपत्यका क्षेत्रमा कुनै समयमा
बसोबास गर्ने परु ातन अमेरिकी जातिको
इतिहासलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।

*2017 मा यु.एसमा (U.S )भएको न्युज एण्ड
वल्डर् �रपोटर् यार्ङ्�कङ अनुसार

कूल भर्ना: 19,286 (16,900 अन्डरग्राजए
ु ट
विद्यार्थी र 2,386 ग्राजुएट विद्यार्थी)

अन्तर्राष्ट्रिय भर्ना: 2,521 (85 दे शहरूबाट)

शैक्षिक कार्यक्रमहरु

आफ्नो �कताबमा मान्यता प्रा�
मायमी �व��वद्यालय, तपा�को
लगानी �फतार् गन� कलेजहरू:
तपा�को �श�ण रकममा तपा�लाई
गजबको छात्रव�ृ � �दने 200
स्कूलहरू।

मायमी विश्विद्यालयले यी शैक्षिक विभागहरूमा 100 भन्दा बढी सन
् ातक डिग्री कार्यक्रमहरू उपलब्ध गराउँ छ:
कलेज अफ आर्ट स ् एण्ड साइन्स
कलेज अफ क्रियटिभ आर्ट स ्

कलेज अफ एजक
ु े शन, हे ल्थ एण्ड सोसाइटी
कलेज अफ इन्जिनियरिङ एण्ड कम्प्युटिङ
फार्मर स्कूल अफ बिजनेस

मायमीमा बेग्लै अनुभव गर्नुहोस

छात्रवत्ृ तिका अवसरहरू: अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि मायमी विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट छात्रवृत्तिहरू छन ्।
विद्यार्थी-केन्द्रितः मायमी विश्वविद्यालयको अन्डरग्राजुएट पठनपाठनको गहन प्रतिबद्धतालाई यूएस न्युज एण्ड वर्ल्ड रिपोर्ट , द
प्रिन्सटन रिभ्,यु द न्यूयोर्क टाइम्स, र बिजनेसवीकजस्ता प्रख्यात पत्रपत्रिकाहरूबाट राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त गरे का छन ्।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी सेवाहरू: अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा छात्र सेवाहरू (ISSS) ले स्वीकृत विद्यार्थीहरूलाई भिसा, स्वास्थ्य

बीमा तथा अन्य कुराहरूको बारे मा दिशानिर्दे श गर्छ। मायमी विश्वविद्यालयले प्रत्येक सेमेस्टरको सरु
ु वातपूर्व अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी
अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्छ।

आदर्श विद्यार्थी समद
ु ाय: मायमी विश्वविद्यालय यस विश्वविद्यालय सहरको सरु क्षित, आवासीय क्याम्पस हो।

ACE कार्यक्रम

अमेरिकी संस्कृति तथा अंग्रेजी (ACE) कार्यक्रमले तपाईंलाई आफ्नो डिग्री हासिल गर्न शिक्षणमा हुँदा
तपाईंको अंग्रेजी भाषामा सुधार गर्ने राम्रो अवसर प्रदान गर्छ।

मायमी विश्वविद्यालयको ACE कार्यक्रमका प्रमुख विशेषताहरू:

• आफ्नो मायमी विश्वविद्यालयको डिग्रीमा कम्तिमा 12 क्रे डिट (पूरै सेमेस्टर) प्राप्त गर्न मिल्ने।
• मायमी विश्वविद्यालयमा सशर्त भर्ना लिन सकिने ।
• ACE कार्यक्रम बाहिरबाट कुनै एक मुख्य पाठ्यक्रम पढ्न सकिने (वैकल्पिक)।
• क्याम्पसभित्र छात्राबासमा अमेरिकी विद्यार्थीहरूसँग बस्न मिल्ने।
• विद्यार्थी जीवनका सबै पक्षमा सहभागी हुन सकिने।

थप जानकारीका लागि:

MiamiOH.edu/ACE

आफ्नो
“उत्कृ� र सबैभन्दा चाखलाग्दा
कलेज तथा �व��वद्यालयहरूको”सूचीमा
मायमी �व��वद्यालयलाई यसको
“�वद्याथ�को उच्च �मता” र
“प्राध्यापकको �ान तथा �सकाउने
उत्सुकता” का ला�ग �फस्क गाइड टु
कलेजेज 2017 ले प�हचान गरे को छ।

मायमी विश्विद्यालयलाई सम्पर्क गर्नुहोस ्
GoGlobal@MiamiOH.edu
MiamiOH.edu/admission

सम्पर्क मा रहनुहोस ्

facebook.com/MiamiUniversity
facebook.com/MiamiUniversityInternationalAdmission
instagram.com/MiamiUniversity
twitter.com/MiamiUniversity
twitter.com/Miami_U_Global
youtube.com/MiamiUniversity
QQ: 2767769701
Sina Weibo: मायमी विश्वविद्यालय
Weixin: MiamiUniversity

मायमी विश्वविद्यालय: शिक्षा तथा रोजगारमा समान अवसर।

युनिभर्सिटी कम्युनिकेशन र मार्के टिङद्वारा तयार पारिएको 1K/04/17
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