GOUCHER

NỀN GIÁO DỤC TÂN TIẾN KHÍCH LỆ SỰ THÀNH CÔNG.

Được bình chọn là
trường đại học khai phóng
(liberal arts college) quốc gia

TỐT
nhất

ĐỊA ĐIỂM
Toạ lạc ở ngoại ô thành phố
Baltimore, gần Washington DC,
Philadelphia và New York

– theo U.S. News & World Report

Cách phi trường quốc tế Thurgood
Marshall Baltimore (BWI) 40 phút
và ga tàu lửa Baltimore Penn
20 phút đi xe.

BALTIMORE

PHILADELPHIA

NEW YORK

WASHINGTON, DC

Phi trường quốc tế Dulles và
Phi trường quốc tế
Philadelphia cách đó 90 phút

KHUÔN VIÊN TRƯỜNG AN TOÀN

Một lối vào
duy nhất
với chốt
an ninh

Đội ngũ bảo
vệ khuôn viên
trực 24 giờ
mỗi ngày, 7
ngày mỗi tuần

Khuôn viên
cây xanh
đẹp mắt

Từ hơn

2.000

30

sinh viên

quốc gia

1.100

900

sinh viên đại học

sau đại học

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên

10:1

được bầu
chọn là trường

CAO ĐẲNG
cách tân nhất

– theo U.S. News & World Report

96%

Goucher được xếp hạng nằm trong

sinh viên được tuyển
dụng hoặc học tiếp cao
học trong vòng một năm
sau khi tốt nghiệp

20%

trường hàng đầu trong
tất cả các trường cao đẳng
trên toàn quốc về mặt hoàn
vốn đầu tư trọn đời cho việc học

(dữ liệu thu thập từ các kết quả khảo sát mới nhất)

CÁC NHÀ TUYỂN DỤNG
NGHIÊN CỨU SAU ĐẠI HỌC

– theo Trung Tâm Giáo Dục và
Nhân Lực thuộc Đại Học Georgetown

LỊCH SỬ
Người sáng lập Goucher, Tiến Sĩ John Franklin
Goucher và vợ ông, Mary Fisher Goucher, có chung
niềm tin mạnh mẽ vào một nền giáo dục toàn cầu.
Họ góp phần sáng lập nhiều trường học ngoại quốc
ở Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Sáng lập năm

1885

GIÁO DỤC
KHAI PHÓNG

Một nền giáo dục khai phóng sẽ dạy cho bạn các
kỹ năng viết văn mạnh mẽ, giao tiếp hữu hiệu, tư
duy thiết yếu và kỹ năng giải quyết vấn đề mà các
nhà tuyển dụng tìm kiếm.

CÁC CHUYÊN NGÀNH

Hơn

40

Chương Trình

CHUYÊN NGÀNH PHỤ
(MINORS)

American Studies

History

Anthropology

Individualized Interdisciplinary
Major

Africana Studies

Integrative Arts Studies

Art History

Biological Sciences

Integrative Data Analytics

Art (Studio)

Business Management

International Relations

Arts Management

Chemistry

Literary Studies (English)

Creative Writing

Communication and Media
Studies

Peace Studies

Equine Studies

Philosophy

Computer Science

Historic Preservation

Political Science

Dance

International Business

Professional and Creative Writing

Economics

Latin American Studies

Psychology

Education Studies

Legal Studies

Sociology

Engineering Science

Music

Spanish

Environmental Studies:
Environment and Society

Visual and Material Culture

Premedical Studies/Prehealth
Concentration

Biochemistry and Molecular
Biology

Environmental Studies:
Environmental Science

Women, Gender, and Sexuality
Studies

Arabic Studies

Professional Writing
Public Health
Religion and Justice

French Transnational Studies

Secondary Education
Theatre

Tôi có thể không nhớ chính xác các tài liệu
được dạy ở lớp, nhưng tôi đã học được
cách giải quyết vấn đề và tư duy rất sâu
sắc về một vấn đề phức tạp.

Mọi người tại Goucher đều đặt nhu cầu của
người khác lên hàng đầu và họ hỏi bạn có khỏe
không vì họ quan tâm đến câu trả lời của bạn.
Goucher đã giúp tôi trưởng thành rất nhiều.

Goucher đã trang bị cho tôi để nhìn
thấy toàn cảnh công việc của mình
bằng cách hiểu các khía cạnh khác
nhau.

Tony To, 18 tuổi

Surbhi, 19 tuổi

Kyoko Kinoshita, 20 tuổi

Đến từ Hong Kong, chuyên ngành Kinh Tế Học
Thạc Sỹ Khoa Học (M.S.), Kinh Tế Học, Đại Học
Georgetown ’20
Cố Vấn tại World Bank

Đến từ New Delhi, Ấn Độ
chuyên ngành kép Khoa Học Máy Tính và Anh Ngữ
Tác Giả Viết Kỹ Thuật cho Invisible Al Inc.

Đến từ Tokyo, Nhật Bản
chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh
Dịch Vụ Thành Viên tại Hoshino Resort

GIẢNG VIÊN NỔI BẬT
Tiến Sĩ, Đại Học Yale, khoá 2000

Tiến Sĩ, Đại Học Ohio State, khoá 1994

Thạc sĩ Khoa Học, Thạc Sỹ Triết Học,
Đại Học Yale, khoá 1994

Thạc Sĩ, Đại Học Ohio State, khoá 1992
Cử Nhân, Đại Học Ohio State, khoá 1987

Cử Nhân, Cao Đẳng Reed, khoá 1992

Rodney
Yoder
Phó Giáo Sư,
Vật Lý Học

Rodney Yoder luôn tận tâm thúc đẩy việc
học tập chủ động và thực hành và đặc biệt
cam kết phát triển các phòng thí nghiệm
sinh viên sáng tạo và hữu hiệu. Nghiên cứu
của ông tập trung vào các phương pháp
thực nghiệm để tạo, kiểm soát và sử dụng
các chùm hạt tích điện, đặc biệt là vào các
phương pháp mới lạ để tăng tốc hạt.

Janine Bowen đã làm việc tại Goucher hơn
25 năm và vào năm 2019, bà nhận Giải
Thưởng Giảng Viên Ưu Tú Goucher. Theo
lời một sinh viên, "Cô hiểu biết, đam mê và
tận tâm giúp chúng tôi khám phá nhiều
điều về bản thân mình và người khác."

Janine
Bowen
Giáo Sư,
Quản Trị
Kinh Doanh

Tiến Sĩ, Đại Học California, Irvine, khoá
2009

Tiến Sĩ, Kinh Tế Tài Nguyên Thiên Nhiên
và Môi Trường, Đại Học Rhode Island,
khoá 2009

Thạc Sĩ, Đại Học California, Irvine,
khoá 2006

Thạc Sĩ, Kinh Tế Học, Đại Học Boston,
khoá 2001

Cử Nhân, Cao Đẳng Goucher,
khoá 2003

Phong
Le
Phó Giáo Sư,
Toán Học

Phong Le tham gia vào nhiều cam kết
cộng đồng dựa trên dữ liệu, từ việc
tiếp cận y tế đến nhà ở công bằng và
phân phối thực phẩm. Ông luôn cố
gắng mang những trải nghiệm này
vào lớp học làm những câu chuyện và
bài học hàng ngày về việc dữ liệu có
thể trao quyền cho cộng đồng ra sao.

Cử Nhân, Kinh Tế Học, Đại Học Boston,
khoá 2001

Gina
Shamshack
Phó Giáo Sư,
Kinh Tế Học,
Môi trường học

Gina Shamshak là một nhà kinh tế về
môi trường và tài nguyên thiên nhiên,
chuyên về kinh tế thủy sản và nuôi trồng
thủy sản. Mỗi khi có thể, cô sẽ tìm cách
đưa nghiên cứu của mình vào lớp học
như một cách để thúc đẩy và chứng
minh các khái niệm kinh tế trong hành
động.

Các Cơ Hội

NGHIÊN CỨU
với các giảng viên ưu tú, thông
qua các chương trình nghiên
cứu khoa học mùa hè

Các cơ hội

4+1

bao gồm

Trường Kinh Doanh Carey thuộc
Đại Học Johns Hopkins
Các chương trình cử nhân và thạc sĩ khoa học

Trường Kinh Doanh
Sellinger thuộc Đại Học Loyola
Chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh
và cử nhân/Các Nhà Lãnh Đạo Tương Lai

Goucher đủ nhỏ để tạo kết
nối có ý nghĩa với các giảng
viên và có các chương trình
tuyệt vời với các trường khác
như Đại Học Johns Hopkins.

Eunoh Lee, 22 tuổi
Đến từ Seoul, Hàn Quốc
Chuyên ngành Khoa học Máy Tính và
Triết Học

Tôi ghi danh vì tôi thích ý tưởng có thể
tham gia các lớp trình độ sau đại học
với tư cách sinh viên năm cuối tại
Goucher và vì tôi sẽ có thể lấy bằng
thạc sĩ sau một năm. Đó là một cơ hội
mà tôi không muốn bỏ lỡ. Tôi mong
được kết nối với các giảng viên và sinh
viên Đại Học Johns Hopkins trong khu
vực Baltimore.

Taryn Phillips, 21 tuổi
Đến từ Roselle Park, New Jersey
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

CƠ HỘI THỰC TẬP

Tôi đang ở một nơi mà tôi đang
làm đúng theo những gì tôi
từng hy vọng. Các lớp học là
niềm đam mê của tôi, và tôi yêu
các giáo sư của mình, vì vậy mỗi
ngày tôi muốn nỗ lực vì nó. Giờ
đây, Hy Lạp là nơi tôi đi nghỉ, và
Goucher là nhà tôi.

Danae Tsimpikaki, 22 tuổi
Đến từ Thessaloniki, Hy Lạp
Chuyên ngành Tâm Lý Học và Nghệ Thuật
Tích Hợp

ĐỜI SỐNG SINH VIÊN
Văn Phòng Giáo Dục Quốc Tế
• Giúp giải quyết đơn xin visa của bạn, các vấn đề
nhập cảnh, mối quan ngại về tài chính và mọi tình
huống khẩn cấp
• Định hướng để làm quen với văn hóa Hoa Kỳ
và đại học
• Các hội thảo tuyển dụng
• Hội nghị Sinh viên Quốc tế
• Chuyến đi đến Washington, DC, bao gồm chuyến
tham quan Nhà Trắng

1

Hơn

Trung Tâm Đa Tín Ngưỡng
dành cho sinh viên thuộc mọi
tín ngưỡng và đức tin đến với
nhau để khám phá quan điểm
và ý tưởng của riêng họ và
chia sẻ cùng những người
giống và khác với họ

20

Đội Thể Thao của
Ban III của Hiệp Hội
Thể Thao Cao Đẳng
Quốc Gia (NCAA Div III)

60

Câu Lạc Bộ Sinh Viên
bao gồm một Hiệp hội
Sinh viên Quốc tế

Đội Cưỡi Ngựa
Xếp Hạng

TOP 10
Đời sống ở ký túc xá
• “Làng” sinh viên năm nhất
• Một cộng đồng dân cư gắn bó được bảo đảm
suốt bốn năm
• Hỗ trợ nhà ở trong các kỳ nghỉ
• Được thiết kế để tăng cường tương tác với bạn
bè và các thành viên cộng đồng

Phòng Ăn
• Hỗ trợ các chế độ ăn uống
đặc biệt

85%

sinh viên Goucher
sống trong khuôn
viên

• Không gian mới tân trang
• Nhiều lựa chọn ẩm thực quốc
tế, Hồi Giáo và Kosher ngon
miệng

GHI DANH QUỐC TẾ

Thật dễ dàng để xin vào học tại Goucher.

Chúng tôi

TÙY CHỌN XÉT TUYỂN
Nộp đơn trực tuyến qua hệ thống Common
Application.

Bạn có thể nộp SAT hoặc ACT tùy theo lựa chọn.

CƠ HỘI HỌC BỔNG

Nộp các giấy tờ bổ sung sau đây:
• Bài luận
• Học bạ trung học (sinh viên năm nhất) hoặc bảng điểm
đại học chính thức (chuyển trường)

Sinh viên quốc tế được xét hỗ trợ dựa trên
thành tích học tập.

• Tường thuật của cố vấn trung học (chỉ đối với năm nhất)
• Mô tả khóa học chính thức (chỉ đối với học sinh chuyển
trường)

Hạn Chót Nộp Đơn

• Thư giới thiệu của giáo viên/giáo sư (Anh ngữ, toán học,
khoa học, ngoại ngữ hoặc xã hội học)

Hệ thống Common Application

• Các văn bản tài chính, phải thể hiện ít nhất $30,000
dự kiến hỗ trợ cho các chi phí học tập
• Nếu bạn không phải người nói tiếng Anh bản ngữ, điểm
tổng TOEFL tối thiểu phải đạt 80, điểm tổng IELTS phải
đạt 6.5 hoặc điểm tổng Duolingo phải đạt 105 (yêu cầu
được miễn nếu tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy tại
trường trung học của bạn)

Hành Động Sớm
(Không ràng buộc)
Ngày 1 tháng 12

Quyết Định
Thông Thường
Ngày 15 tháng 1

Nhận ghi danh liên tục nếu còn chỗ sau
ngày 15 tháng 1.

NỘP ĐƠN NGAY: www.goucher.edu/apply

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

THAM QUAN TRỰC TUYẾN:
www.goucher.edu/tour

Văn phòng Tuyển sinh
điện thoại: 410-337-6467
email: international@goucher.edu

www.goucher.edu
1021 Dulaney Valley Road, Baltimore, Maryland 21204, USA

