Học bổng dành cho sinh viên quốc tế
số ứng viên là sinh viên quốc tế
năm nhất được chọn trong Kỳ
học Mùa Thu 2018 đã được mời
nhận học bổng sinh viên xuất sắc

42%

10.918 USD
mức trung bình của học bổng sinh viên
xuất sắc dành cho các ứng viên được
chọn là sinh viên quốc tế năm nhất của
Kỳ học Mùa Thu 2018

50,6%

số ứng viên là sinh viên quốc tế
chuyển tiếp được chọn trong Kỳ
học Mùa Thu 2018 đã được mời
nhận học bổng sinh viên xuất sắc

Đại học Miami dành hai suất học bổng
dành cho sinh viên quốc tế năm nhất có thành tích xuất sắc:
Học bổng giáo dục quốc tế

Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc

Số tiền học bổng
hàng năm

2.000 USD - 16.000 USD; gia hạn đến 4 năm

1.000 USD đến học bổng toàn phần; gia hạn đến 4 năm

Xét trao
học bổng

Việc xét trao học bổng được căn cứ theo kết quả học tập,
điểm thi và các yếu tố khác mà Đại học Miami nhận được tại
thời điểm có đơn xin cấp học bổng

Việc xét trao học bổng được căn cứ theo kết quả học tập,
điểm thi và các yếu tố khác mà Đại học Miami nhận được
tại thời điểm có đơn xin cấp học bổng

Điểm Trung bình
Tốt nghiệp (GPA)

Không có điểm tối thiểu; GPA sẽ là cơ sở để xác định mức
học bổng được cấp

Điểm GPA Mỹ 3.50/4.00 hoặc tương đương (tối thiểu)

Yêu cầu về
điểm thi

Không có điểm tối thiểu; điểm thi (IELTS, TOEFL, ACT hoặc
SAT) sẽ là cơ sở để xác định mức học bổng được cấp

Điểm ACT từ 27 trở lên HOẶC SAT (Đọc Viết tiếng Anh +
Toán) từ 1260 trở lên

Tất cả các sinh viên quốc tế học đại học năm nhất nộp đầy đủ hồ sơ xét học bổng và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nhập học cho kỳ học Mùa Thu
2019 đều được xét nhận Học bổng Giáo dục Quốc tế và Học bổng Sinh viên Xuất sắc của trường. Các học bổng của Đại học Miami mang tính cạnh
tranh cao, do đó không thể đảm bảo sinh viên nộp đơn sẽ được trao học bổng. Trường sẽ căn cứ tình hình năng lực chung của các sinh viên nộp đơn
để lập tiêu chí về năng lực học tập để xét chọn cấp học bổng. Không yêu cầu nộp đơn xin cấp học bổng riêng.
• Ưu tiên học sinh năm nhất hoàn thành tất cả các yêu cầu nhập học vào hoặc trước ngày 01/12/2018.
• Sinh viên quốc tế học chuyển tiếp cũng sẽ được xem xét trao cơ hội nhận học bổng chuyển tiếp tại thời điểm nhập học.
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