Bolsas para estudantes internacionais

42%
US$ 10.918
bolsa acadêmica média oferecida
para candidatos internacionais do
primeiro ano admitidos para o
segundo semestre de 2018

50,6%

dos candidatos
internacionais do primeiro
ano aceitos para o segundo
semestre de 2018 receberam
uma bolsa acadêmica

dos candidatos
internacionais transferidos
aceitos para o segundo
semestre de 2018 receberam
uma bolsa acadêmica

A Miami University oferece duas bolsas de estudo por mérito
para novos estudantes internacionais do primeiro ano:
Bolsa internacional de educação

Bolsa por mérito universitário

Valor anual
do prêmio

US$ 2.000 a US$ 16.000; renovável até
quatro anos

US$ 1.000 até a mensalidade integral; renovável
até quatro anos

Determinação
do prêmio

Valor determinado por registros acadêmicos,
pontuações em testes e outros fatores recebidos
pela Miami University no momento da inscrição

Valor determinado por registros acadêmicos,
pontuações em testes e outros fatores
recebidos pela Miami University no momento
da inscrição

GPA

Não existe uma pontuação mínima; o GPA
determinará o valor do prêmio

GPA de 3,5/4 nos EUA ou equivalente (mínimo)

Requisitos de
pontuação
em testes

Não existe uma pontuação mínima; as
pontuações em testes (IELTS, TOEFL, ACT ou
SAT) determinarão o valor do prêmio

Resultado do ACT igual ou maior que 27 OU do
SAT (ERW+M) igual ou maior que 1260

Todos os novos estudantes internacionais de graduação do primeiro ano que enviarem inscrições preenchidas e atenderem aos
requisitos para admissão total no segundo semestre de 2019 serão automaticamente considerados para a bolsa internacional de
educação e bolsa por mérito universitário. As bolsas da Miami University são altamente competitivas e, portanto, não são garantidas.
As qualificações acadêmicas que determinam os prêmios de bolsas de estudo dependem da força do grupo de candidatos. Não é
necessária nenhuma inscrição separada.
• Será dada prioridade aos estudantes do primeiro ano que atenderem a todos os requisitos de admissão até 1.º de dezembro de 2018.
• Estudantes de transferência internacional também serão considerados para oportunidades de bolsas de transferência no
momento da admissão.

Informações de contato:
GoGlobal@MiamiOH.edu • MiamiOH.edu/admission/international
Miami University: oportunidades iguais na educação e no trabalho.
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