
 

Học Bổng Tiếng Anh Dành Cho Sinh Viên Quốc Tế Từ Hiệu Trưởng 

Phụ Trách Hành Chính 
 

Nhận học bổng khi học Tiếng Anh tại Đại Học Missouri! 
https://cellmu.missouri.edu/intensive-english-program/scholarship/ 

 

 

 

 
Columbia, Missouri, Hoa Kỳ 

 

 

 

 

 
Các sinh viên quốc tế bậc đại học có thể học Tiếng Anh trong Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu 

(IEP) tại Đại Học Missouri (MU) VÀ nhận học bổng để lấy bằng cử nhân tại MU. 

 

Học bổng của bạn sẽ bằng với số tiền học phí và lệ phí bạn đã đóng cho IEP trong tối đa năm kỳ (Học Kỳ 

Mùa Thu 16 tuần; Học Kỳ Mùa Xuân 16 tuần; Học Kỳ Mùa Hè 8 tuần).  Đối với Học Kỳ Mùa Xuân 

2020, học phí và lệ phí một kỳ là $6,280.  Nếu bạn học trong IEP một năm (12 tháng trong năm 2020), 

bạn sẽ đóng $16,745.  

 

Sau đó, bạn sẽ nhận được học bổng có tổng trị giá $16,745.  Nếu bạn học tại MU bốn năm, học bổng sẽ 

được trao cho từng kỳ trong tám học kỳ.  Số tiền học bổng của mỗi học kỳ là $2,093. 

 

Học bổng này được trao tự động cho bất kỳ sinh viên quốc tế nào tham gia IEP và được nhận vào chương trình 

đào tạo bậc đại học tại Đại Học Missouri.  Sinh viên phải tiếp tục theo học tại IEP và MU. 

 

Làm thế nào để bắt đầu?  Bạn có thể nộp hồ sơ xin nhập học trực tiếp cho IEP, nhưng chúng tôi khuyến khích bạn 

nộp hồ sơ xin nhập học cho Đại Học Missouri trước.  Nhà Trường sẽ quyết định liệu bạn có thể được nhận vào 

chương trình đào tạo bằng cấp khi bạn hoàn thành việc học Tiếng Anh trong IEP hay không.  Sau đó, bạn sẽ được 

nhập học có điều kiện vào MU, và có thể học trong IEP.  Nếu bạn nộp hồ sơ xin nhập học cho Đại Học Missouri 

trước, bạn không cần gửi hồ sơ khác cho IEP. 

 

Tất cả chúng tôi tại MU và IEP rất vui mừng về cơ hội tuyệt vời này để giúp sinh viên quốc tế đạt được các kỹ 

năng Tiếng Anh họ cần và tiếp tục nhận được bằng cấp có giá trị tại Đại Học Missouri. 

 

Tìm hiểu thêm về học bổng này: https://cellmu.missouri.edu/intensive-english-program/scholarship/ 

 

Văn Phòng Tuyển Sinh Quốc Tế Bậc Đại Học: https://admissions.missouri.edu/international-students/ 

 

Bắt đầu hồ sơ xin nhập học của bạn: https://admissions.missouri.edu/apply-international/ 

 

Tìm hiểu thêm về IEP: https://cellmu.missouri.edu/intensive-english-program/ 
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