
KHÁM PHÁ ĐẠI HỌC CARROLL 
Đạt sự ưu tú trong học thuật từ năm 1846

THÔNG TIN 
NHANH 
•  Đại học đầu tiên của Wisconsin, được thành lập vào năm 1846

• 98% sinh viên tại đại học Carroll được nhận hỗ trợ tài chính

• Tổng số ghi danh: 3.500

• Học sinh đến từ 34 quốc gia và 27 tiểu bang Hoa Kỳ 

 

HỌC THUẬT 
Hơn 80 ngành học ở các bậc đại học, sau đại học và tiến sĩ

• Các chương trình văn bằng kép

• Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu

•  Đối với một số ngành học, có thể được cấp  
bằng sau ba năm theo chương trình Carroll3

• Quy mô lớp học trung bình là 21 sinh viên

• Các cơ hội thực tập cao cấp

•  Năm Ngành Học Nổi Bật Nhất: Y Tá, Khoa học  
Thể thao, Tâm lý, Kinh doanh và Sinh học 

THÀNH QUẢ CỦA NGƯỜI  
TIÊN PHONG
Chuẩn bị cho tương lai của bạn với hơn 80 ngành học
Sinh viên Carroll3: tốt nghiệp sau ba năm đối với một số chuyên ngành (được đánh dấu bởi *)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC 
MBA - Thạc sĩ ngành Quản trị 
Kinh doanh

M.Ed - Y tế Cộng đồng

M.Ed - Thạc sĩ Giáo dục

MS - Thạc sĩ Khoa học ngành 
Sinh lý học Thể thao

MOT - Thạc sĩ ngành Trị liệu Hoạt 
động (đang chờ được công nhận) 

DPT – Tiến sĩ ngành Vật lý Trị liệu

MSPAS - Thạc sĩ Khoa học ngành 
Nghiên cứu Phụ tá Bác sĩ

MSE - Thạc sĩ Khoa học ngành 
Công nghệ Phần mềm

 
LIÊN HỆ CARROLL 
Văn phòng Giáo dục Quốc tế 
100 N. East Avenue 
Waukesha, WI 53186 

Điện thoại: +1.262.524.7658 
Email: oie@carrollu.edu 
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Báo chí
Công nghệ Thông tin
Công nghệ X quang
Giao tiếp đồ họa
• Quản lý In
• Quản lý Thiết kế
• Sản xuất Video 
• Thiết kế
• Thiết kế Web
Giáo dục
• Mầm non *
• Tiểu học/ trung học
• Giáo dục đặc biệt
• Giáo dục trung học

 — Hóa học
 — Khoa học chính trị
 — Khoa học môi trường
 — Lịch sử
 — Sinh học
 — Sân khấu
 — Tiếng Anh
 — Toán
 — Tâm lý học
 — Xã hội học

Giáo dục nghệ thuật
Giáo dục thể chất

Giáo dục Tây Ban Nha
Giáo dục âm nhạc (BME)
Hành vi động vật
Hóa học
Hải dương học  

(chương trình đối tác)
Khoa học cho phòng thí nghiệm 

y tế (chương trình đối tác)
Khoa học chính trị *
Khoa học máy tính *
•  Công nghệ phần mềm
•  Hệ thống thông tin
•  Phát triển phần mềm cho  

Internet và điện thoại di động
• Phát triển trò chơi trên  

máy tính
Khoa học môi trường
Khoa học pháp y
Khoa học thể thao
Khoa học Tính toán Bảo hiểm
Khoa học tính toán cho máy tính
Kế toán
Kỹ thuật  

(chương trình đối tác)
Lãnh đạo tổ chức
Lịch sử *

Nghiên cứu châu Âu
Nghiên cứu toàn cầu *
Nghiên cứu tôn giáo
Nghệ thuật
Nghệ thuật Sách 
Nhiếp ảnh
Phụ tá bác sĩ (MSPAS)
Quan hệ công chúng
Quản lý ngành sân khấu  

và nghệ thuật 
Quản lý thể thao và giải trí 
Quản trị Chăm sóc Y tế
Quản trị kinh doanh *
• Doanh nhân
• Nguồn nhân lực
• Quản lý
• Tiếp thị
• Tài chính
Sinh Hóa
Sinh học
Sinh học hải dương  

(chương trình đối tác)
Siêu âm chẩn đoán y tế
Sức khỏe cộng đồng
Tiếng Anh *
Tiền-Bác sĩ

Tiền-Chân học  
(chương trình đối tác)

Tiền-Dược  
(chương trình đối tác)

Tiền-Luật
Tiền-Nha khoa
Tiền-Thú y
Tiền-Trị liệu Hoạt động
Toán học *
Triết học, chính trị và kinh tế
Truyền thông *
Tâm lý học *
Tây Ban Nha
Tư pháp hình sự *
Viết văn chuyên nghiệp
Vật lý trị liệu  

(Tiến sĩ Vật lý Trị liệu)
Vật lý ứng dụng
Xã hội học
Xã hội học nhằm phát triển  

bền vững
Y tá
Âm nhạc
Đào tạo thể thao



KHÔNG PHÍ NỘP ĐƠN 
Thông tin về việc Nộp Đơn
www.carrollu.edu/programs/oie/prospective

Nộp đơn vào Đại học Carroll
www.carrollu.edu/apply

Yêu cầu Trình độ tiếng Anh
Chấp nhận bất kỳ một trong các tùy  
chọn dưới đây 
• Điểm TOEFL: 79
• Điểm IELTS: 6
• Điểm đọc SAT: 500
• Điểm Eiken: Cấp độ Pre-1
•  Hoàn thành Chương trình Anh ngữ  

Chuyên sâu Carroll

Sự Lãnh đạo và Cấp bậc Danh 
dự trong học thuật
•  Học giả Tiên phong: Những nghiên cứu 

độc đáo do sinh viên đại học thực hiện 
và chương trình cố vấn từ giảng viên

• Chương trình Danh dự
• Nhóm sinh viên Ưu tú Phi Kappa Phi
•  Tôn vinh Carroll: Hội nghị học thuật 

thường niên
•  Những sinh viên tốt nghiệp ngành y tá 

có tỷ lệ đỗ cao nhất trong cả nước trong 
các kỳ thi chứng chỉ

Hỗ trợ Tài chính 
•  98% sinh viên Carroll nhận được hỗ trợ 

tài chính
•  Có sẵn các học bổng học thuật xuất sắc 

và các tài trợ cho sinh viên quốc tế khi 
được nhận vào trường

Sự công nhận
•  Ủy ban Học Tập Bậc Cao của Hiệp hội 

Các Trường Đại Học vùng Trung Bắc
• Sở Công Huấn Wisconsin
•  Ủy ban về Giáo dục ngành Y tá bậc Đại học
•  Ủy ban Công nhận ngành Giáo dục Vật lý 

Trị liệu
•  Ủy ban Công nhận ngành Giáo dục Đào tạo 

Vận động Viên

•  Ủy ban Giám sát việc Công nhận cho ngành 
Giáo dục Phụ Tá Bác Sĩ 

• Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ

Cuộc sống tại trường đại học
• Các cơ hội lãnh đạo 
•  Các ký túc xá theo kiểu truyền thống và  

căn hộ và các tòa nhà chung cư
• Hơn 50 câu lạc bộ sinh viên
• 22 đội thi đấu thể thao NCAA Phân khu III 
• Các cơ sở giải trí và thể thao
•  Các sự kiện xã hội được tổ chứcvà các cơ  

hội tình nguyện

Vị trí của Chúng tôi
• Thị trấn nhỏ an toàn, dân số 71.000 người
•  Waukesha được Tạp chí Tiền tệ đưa vào 

danh sách 100 nơi tốt nhất để sinh sống
•  Được liệt kê trong danh sách 100 Cộng 

đồng Tốt nhất cho Thanh niên bởi Liên  
hiệp Thanh niên trong năm năm

Các chương trình Đối tác
Quan hệ đối tác với các tổ chức khác cung 
cấp thêm nhiều sự lựa chọn:
• Ngành Kỹ thuật
• Ngành Sinh học Hải dương
•  Các ngành Khoa học cho Phòng Thí  

nghiệm Y tế
• Ngành Hải dương học
• Ngành Dược
• Ngành Chuyên khoa Chân
Intensive English Program (IEP)

HỌC TẬP NGAY TẠI TRUNG 
TÂM HOA KỲ
Có được một nền giáo dục toàn cầu tại miền trung Hoa Kỳ, ở trường đại học đầu tiên của Wisconsin. Từ năm 1846, Đại học Carroll 
đã giúp đỡ những sinh viên như bạn khám phá vị trí của riêng mình trên thế giới. 

Ngày nay, các sinh viên đại học Carroll đến từ khắp nước Mỹ và toàn thế giới. Họ được trải nghiệm một nền học thuật hàng đầu, sự 
quan tâm đến từng cá nhân từ các cố vấn và một đội ngũ giảng viên luôn quan tâm và tận tụy.Trong nhiều năm qua, Carroll đã kết 
hợp công nghệ tiên tiến vào các dự án xây dựng của chúng tôi để tạo ra một trường đại học hiện đại, tối tân.

Carroll nằm ở trung tâm của Hoa Kỳ, chỉ cách Milwaukee vài phút và cách Chicago - thành phố lớn thứ ba ở Hoa Kỳ - hai giờ. Vị trí 
này đồng nghĩa với việc Carroll kết hợp những ưu điểm của một cuộc sống an toàn tại thị trấn nhỏ với những điểm tham quan văn 
hóa, cợ hội thực tập và nghề nghiệp phong phú tại khu vực.Trong khu vực cách hai giờ lái xe từ địa điểm trường chúng tôi có hơn 
20 công ty thuộc Fortune 500.

- Tại trung tâm Waukesha  

- Cách Milwaukee vài phút 

- Cách Chicago hai giờ

Đầu tiên. Hàng đầu. Tiến lên. Người tiên phong luôn suy nghĩ khác biệt. 
Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu của 
chúng tôi sẽ chuẩn bị cho bạn sử dụng tiếng 
Anh trong môi trường học thuật và chuyên 
nghiệp. Sinh viên có được kinh nghiệm trong 
việc sử dụng tiếng Anh trong nhiều môi trường 
thực tế khác nhau. Chúng tôi sẽ làm việc với 
bạn để xác định trình độ học ngôn ngữ thích 
hợp nhất cho nhu cầu của bạn và sẽ làm việc 
với bạn để giúp bạn đạt được mục tiêu học tập 
ngôn ngữ của bạn.

Có Thêm Nhiều Lựa chọn với chúng tôi
Chương Trình Văn Bằng Kép
Đạt hai văn bằng trong năm năm:

• Kế toán (BS) / Kinh doanh (MBA)
• Kinh doanh (BS) / Kinh doanh (MBA)
•  Khoa học Máy tính (BS) / Công nghệ phần 

mềm (MSE)
•  Khoa học Thể thao (BS) / Sinh lý học Thể 

thao(MS)

Tham quan. Khám phá. Học hỏi. Đó chính là tinh thần của Người Tiên phong.
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• Các cơ sở giải trí và thể thao
•  Các sự kiện xã hội được tổ chứcvà các cơ  

hội tình nguyện

Vị trí của Chúng tôi
• Thị trấn nhỏ an toàn, dân số 71.000 người
•  Waukesha được Tạp chí Tiền tệ đưa vào 

danh sách 100 nơi tốt nhất để sinh sống
•  Được liệt kê trong danh sách 100 Cộng 

đồng Tốt nhất cho Thanh niên bởi Liên  
hiệp Thanh niên trong năm năm

Các chương trình Đối tác
Quan hệ đối tác với các tổ chức khác cung 
cấp thêm nhiều sự lựa chọn:
• Ngành Kỹ thuật
• Ngành Sinh học Hải dương
•  Các ngành Khoa học cho Phòng Thí  

nghiệm Y tế
• Ngành Hải dương học
• Ngành Dược
• Ngành Chuyên khoa Chân
Intensive English Program (IEP)

HỌC TẬP NGAY TẠI TRUNG 
TÂM HOA KỲ
Có được một nền giáo dục toàn cầu tại miền trung Hoa Kỳ, ở trường đại học đầu tiên của Wisconsin. Từ năm 1846, Đại học Carroll 
đã giúp đỡ những sinh viên như bạn khám phá vị trí của riêng mình trên thế giới. 

Ngày nay, các sinh viên đại học Carroll đến từ khắp nước Mỹ và toàn thế giới. Họ được trải nghiệm một nền học thuật hàng đầu, sự 
quan tâm đến từng cá nhân từ các cố vấn và một đội ngũ giảng viên luôn quan tâm và tận tụy.Trong nhiều năm qua, Carroll đã kết 
hợp công nghệ tiên tiến vào các dự án xây dựng của chúng tôi để tạo ra một trường đại học hiện đại, tối tân.

Carroll nằm ở trung tâm của Hoa Kỳ, chỉ cách Milwaukee vài phút và cách Chicago - thành phố lớn thứ ba ở Hoa Kỳ - hai giờ. Vị trí 
này đồng nghĩa với việc Carroll kết hợp những ưu điểm của một cuộc sống an toàn tại thị trấn nhỏ với những điểm tham quan văn 
hóa, cợ hội thực tập và nghề nghiệp phong phú tại khu vực.Trong khu vực cách hai giờ lái xe từ địa điểm trường chúng tôi có hơn 
20 công ty thuộc Fortune 500.

- Tại trung tâm Waukesha  

- Cách Milwaukee vài phút 

- Cách Chicago hai giờ

Đầu tiên. Hàng đầu. Tiến lên. Người tiên phong luôn suy nghĩ khác biệt. 
Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu của 
chúng tôi sẽ chuẩn bị cho bạn sử dụng tiếng 
Anh trong môi trường học thuật và chuyên 
nghiệp. Sinh viên có được kinh nghiệm trong 
việc sử dụng tiếng Anh trong nhiều môi trường 
thực tế khác nhau. Chúng tôi sẽ làm việc với 
bạn để xác định trình độ học ngôn ngữ thích 
hợp nhất cho nhu cầu của bạn và sẽ làm việc 
với bạn để giúp bạn đạt được mục tiêu học tập 
ngôn ngữ của bạn.

Có Thêm Nhiều Lựa chọn với chúng tôi
Chương Trình Văn Bằng Kép
Đạt hai văn bằng trong năm năm:

• Kế toán (BS) / Kinh doanh (MBA)
• Kinh doanh (BS) / Kinh doanh (MBA)
•  Khoa học Máy tính (BS) / Công nghệ phần 

mềm (MSE)
•  Khoa học Thể thao (BS) / Sinh lý học Thể 

thao(MS)

Tham quan. Khám phá. Học hỏi. Đó chính là tinh thần của Người Tiên phong.
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KHÁM PHÁ ĐẠI HỌC CARROLL 
Đạt sự ưu tú trong học thuật từ năm 1846

THÔNG TIN 
NHANH 
•  Đại học đầu tiên của Wisconsin, được thành lập vào năm 1846

• 98% sinh viên tại đại học Carroll được nhận hỗ trợ tài chính

• Tổng số ghi danh: 3.500

• Học sinh đến từ 34 quốc gia và 27 tiểu bang Hoa Kỳ 

 

HỌC THUẬT 
Hơn 80 ngành học ở các bậc đại học, sau đại học và tiến sĩ

• Các chương trình văn bằng kép

• Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu

•  Đối với một số ngành học, có thể được cấp  
bằng sau ba năm theo chương trình Carroll3

• Quy mô lớp học trung bình là 21 sinh viên

• Các cơ hội thực tập cao cấp

•  Năm Ngành Học Nổi Bật Nhất: Y Tá, Khoa học  
Thể thao, Tâm lý, Kinh doanh và Sinh học 

THÀNH QUẢ CỦA NGƯỜI  
TIÊN PHONG
Chuẩn bị cho tương lai của bạn với hơn 80 ngành học
Sinh viên Carroll3: tốt nghiệp sau ba năm đối với một số chuyên ngành (được đánh dấu bởi *)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC 
MBA - Thạc sĩ ngành Quản trị 
Kinh doanh

M.Ed - Y tế Cộng đồng

M.Ed - Thạc sĩ Giáo dục

MS - Thạc sĩ Khoa học ngành 
Sinh lý học Thể thao

MOT - Thạc sĩ ngành Trị liệu Hoạt 
động (đang chờ được công nhận) 

DPT – Tiến sĩ ngành Vật lý Trị liệu

MSPAS - Thạc sĩ Khoa học ngành 
Nghiên cứu Phụ tá Bác sĩ

MSE - Thạc sĩ Khoa học ngành 
Công nghệ Phần mềm

 
LIÊN HỆ CARROLL 
Văn phòng Giáo dục Quốc tế 
100 N. East Avenue 
Waukesha, WI 53186 

Điện thoại: +1.262.524.7658 
Email: oie@carrollu.edu 
 

OIE001

Báo chí
Công nghệ Thông tin
Công nghệ X quang
Giao tiếp đồ họa
• Quản lý In
• Quản lý Thiết kế
• Sản xuất Video 
• Thiết kế
• Thiết kế Web
Giáo dục
• Mầm non *
• Tiểu học/ trung học
• Giáo dục đặc biệt
• Giáo dục trung học

 — Hóa học
 — Khoa học chính trị
 — Khoa học môi trường
 — Lịch sử
 — Sinh học
 — Sân khấu
 — Tiếng Anh
 — Toán
 — Tâm lý học
 — Xã hội học

Giáo dục nghệ thuật
Giáo dục thể chất

Giáo dục Tây Ban Nha
Giáo dục âm nhạc (BME)
Hành vi động vật
Hóa học
Hải dương học  

(chương trình đối tác)
Khoa học cho phòng thí nghiệm 

y tế (chương trình đối tác)
Khoa học chính trị *
Khoa học máy tính *
•  Công nghệ phần mềm
•  Hệ thống thông tin
•  Phát triển phần mềm cho  

Internet và điện thoại di động
• Phát triển trò chơi trên  

máy tính
Khoa học môi trường
Khoa học pháp y
Khoa học thể thao
Khoa học Tính toán Bảo hiểm
Khoa học tính toán cho máy tính
Kế toán
Kỹ thuật  

(chương trình đối tác)
Lãnh đạo tổ chức
Lịch sử *

Nghiên cứu châu Âu
Nghiên cứu toàn cầu *
Nghiên cứu tôn giáo
Nghệ thuật
Nghệ thuật Sách 
Nhiếp ảnh
Phụ tá bác sĩ (MSPAS)
Quan hệ công chúng
Quản lý ngành sân khấu  

và nghệ thuật 
Quản lý thể thao và giải trí 
Quản trị Chăm sóc Y tế
Quản trị kinh doanh *
• Doanh nhân
• Nguồn nhân lực
• Quản lý
• Tiếp thị
• Tài chính
Sinh Hóa
Sinh học
Sinh học hải dương  

(chương trình đối tác)
Siêu âm chẩn đoán y tế
Sức khỏe cộng đồng
Tiếng Anh *
Tiền-Bác sĩ

Tiền-Chân học  
(chương trình đối tác)

Tiền-Dược  
(chương trình đối tác)

Tiền-Luật
Tiền-Nha khoa
Tiền-Thú y
Tiền-Trị liệu Hoạt động
Toán học *
Triết học, chính trị và kinh tế
Truyền thông *
Tâm lý học *
Tây Ban Nha
Tư pháp hình sự *
Viết văn chuyên nghiệp
Vật lý trị liệu  

(Tiến sĩ Vật lý Trị liệu)
Vật lý ứng dụng
Xã hội học
Xã hội học nhằm phát triển  

bền vững
Y tá
Âm nhạc
Đào tạo thể thao


