
ĐẠI HỌC GUAM 
Được công chứng Hoa Kỳ và đa dạng về văn hóa 
www.uog.edu  



§  Thành lập năm 1952  

§  Được công chứng Hoa Kỳ 

§  90% Châu Á và cư dân các đảo Thái Bình 

Dương 

§  34 chương trình bậc Cử Nhân, 15 chương 

trình bậc Thạc Sĩ, 

§  Các chương trình học phổ biến:  
§  Kinh doanh 
§  Kế toán  
§  Tội phạm Công lý  
§  Điều dưỡng  
§  Giáo dục 
§  Sinh học 
§  Anh văn 

Các nét chính về Đại học Guam 
UOG 



•  Các chương trình nghiên cứu : 

- Nông nghiệp nhiệt đới 

- Các giống loài xâm lấn 

•  - Thủy sản học   

- Sinh học hải dương 

•  - Bảo tồn vịnh san hô 

•  - Chất lượng nước 

- Kinh doanh & Kinh tế học Hoa Kỳ 

•  - Nghiên cứu về Ung thư…v.v 

Các nét chính về Đại học Guam 
UOG 
 



CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 

Phòng lab hải dương WPTRC 



Trang trại TRITON Trại giống FADIAN 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 



§  12,000 mét vuông, địa điểm tốt nhân 
ở Tây Thái Bình Dương 

§  Cô lập, bảo đảm an ninh sinh học từ 
2003 

§  Các dây chuyền gây giống Peneaus 
Vannamei  

§  Nuớc trong, sạch 28.5C 
§  2 giếng nước mặn 28C  
§  Ao bê tông, máy phát điện dự phòng 
§  Có đường kết nối với sân bay 

  UOG  
TRẠI ƯƠM GIỐNG 



Mục tiêu: 
§ Nghiên cứu ứng dụng thủy sản học 

§ Cá giống tốt  

§ Tôm không mang mầm bệnh: hậu ấu 
trùng và tôm giống 

§ Tiếp thị sản phẩm trong khu vực 

§ Tìm kiếm quan hệ đối tác tư công cho đầu 
tư và bán hàng 

§ TS. John Brown 

 jbrown@uguam.uog.edu 

UOG  
TRẠI ƯƠM GIỐNG 



•  Phòng xét nghiệm khảo cổ học tại trung tâm nghiên cứu khu vực 
Micronesian của UOG  

•  Nghiên cứu: Di trú hải dương thời kỳ đồ đá mới và nông nghiệp trồng 
theo bậc thang ở cao nguyên Ifugao Philippines 

•  Địa điểm: Đảo ở Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương 

•  Chuyên gia khảo cổ học từ UOG và Đông Nam Á thông qua chương 
trình của Qũy Henry A. Luce 

•  Đón mời quan hệ hợp tác với giảng viên đại học Việt Nam 

•  Dr. John Peterson  

 jpeterson@uguam.uog.edu 

KHẢO CỔ HỌC 



Các chương trình nghiệp vụ & sinh viên quốc tế 

§  Học viện Anh ngữ 

§  Chương trình tiếng Anh tăng cường, ngắn 
hạn trong khuôn khổ hệ Đại học Mỹ 

§  Điều kiện nhập học cho sinh viên quốc tế: 

§  Hoàn tất chương trình tiếng Anh tại Học 
viện Anh ngữ UOG 

§  hoặc, Đạt điểm 500+ điểm thi tiếng Anh 
TOEFL 

§  Đăng ký nhập học như sinh viên địa 
phương 

§  Cathleen Moore-Linn 

 cmoore@uguam.uog.edu  



Công nghệ thông tin/Trung tâm máy tính UOG 

§  Công nghệ tiên tiến nhất về:  
§  Truyền thông vô tuyến 
§  Kết nối mạng 
§  Wi-Fi & thiết bị di động 
§  Học trực tuyến 
§  DBMS và kho dữ liệu 
§  Dịch vụ Web & Cloud 

§  UOG có thể là cửa ngõ kết nối với mạng 
lưới giáo dục điện tử và Nghiên cứu của 
Haiwaii và Bắc Mỹ 
 

§  TS. Luan Nguyen 
 nguyen@uguam.uog.edu 



4 lý do sinh viên Việt Nam nên theo 
học tại Đại học Guam: 

Các chương trình và khóa học có văn 
bằng được Hoa Kỳ xác nhận công 
chứng 

Khuôn viên trường học đa văn hóa 
nơi bạn không cảm thấy mình là 
người ngoại quốc mà được tiếp nhận 
như bằng hữu 



Guam có môi trường tương tự như 
Việt Nam, cách Việt Nam 4,000 Km về 
phía Đông 

Là cửa ngỏ vào các học viện đại lục 
Hoa Kỳ thông qua chương trình trao 
đổi sinh viên quốc gia và các chương 
trình khác 

4 lý do sinh viên Việt Nam nên theo 
học tại Đại học Guam: 


