
UNIVERSITY BRIDGE
Đường đến 5 trong top 50 trường đại học hàng đầu của Mỹ



Giới thiệu về University Bridge

• Chương trình chuyển tiếp tín chỉ (1 hoặc 2 năm) với
hơn 40 trường đại học tại Mỹ

• Cam kết chuyển tiếp đến 5 trong top 50 trường đại
học hàng đầu của Mỹ sau 2 năm

• Học tập với học sinh bản địa Mỹ từ ngày đầu tiên

• CollegeCare® - Chương trình hỗ trợ về học tập và văn 
hóa xã hôi nhằm giúp sinh viên đạt được giấc mơ đại
học



Tiến vào các trường ĐH danh giá của Mỹ

• Cam kết chuyển tiếp vào 5 trong top 50 trường đại
học hàng đầu của Mỹ: 
– University of Virginia (#26)
– College of William and Mary (#34)
– University of California, Santa Barbara (#37)
– University of California, Irvine (#39)
– University of California, Davis (#41)

• Ưu tiên chuyển tiếp vào: 
– University of California, Berkeley (#20)
– UCLA (#23)



Hệ thống giáo dục tại Mỹ



Hệ thống giáo dục tại Mỹ

• Linh hoạt và nhiều lựa chọn

• Học sinh được lựa chọn chương trình học phù
hợp với họ

• Khoảng 1000 sự kết hợp và lựa chọn ngành
học, môn học tùy chọn, và môn cơ bản khác
nhau

• Không phải quyết định ngành học cho đến cuối
năm 2 đại học







University Bridge California

Host campus

• Thành phố của San Mateo, vịnh San Francisco
• Các trung tâm San Francisco 25’ lái xe
• Gần với Apple, Google, Oracle, and Stanford 

University
• Thành lập năm 1922
• Truyền thống học thuật xuất sắc: 

• Trên 500 sinh viên chuyển tiếp tới top 50 trường đại
học năm 2013

• 227 chuyển tiếp tới UC Davis
• 78 chuyển tiếp tới UC Berkeley (100% tỷ lệ chuyển

tiếp thành công đối với học sinh quốc tế từ năm 
1997)

• Hơn 20 câu lạc bộ và các hoạt động khác nhau
• Quy mô lớp học nhỏ: 35 sinh viên
• Trên 10,000 sinh viên - dưới 1% là sinh viên Trung Quốc



Điều kiện chuyển tiếp

Cam kết chuyển tiếp đến 18 đại học nếu GPA từ
2.0/4.0:

Đại học Xếp hạng GPA*

UC Santa Barbara #37 3.2

UC Irvine #39 3.4

UC Davis #41 3.2

*GPA có thể khác nhau tùy theo ngành học



Ưu tiên chuyển tiếp

UCLA (#23) Berkeley (#20)



University Bridge Virginia

• Tọa lạc tại Charlottesville
• Cách Washington DC 2 tiếng lái xe

• Thành lập năm 1971
• Một trong những trường cao đẳng cộng đồng

hàng đầu nước Mỹ
• Hơn 90% sinh viên chuyển tiếp thành

công đến trường đại học họ lựa chọn (1st

choice)
• 276 sinh viên chuyển tiếp đến University 

of Virginia năm 2013
• Nhiều ngành học khác nhau, bao gồm

kinh doanh và kỹ thuật
• Quy mô lớp học trung bình là 16 sinh viên
• Trên 40 hoạt động ngoại khóa và câu lạc bộ
• 5,630 sinh viên - dưới 1% học sinh quốc tế

Host campus
Piedmont Virginia 

Community College 
(PVCC)



Điều kiện chuyển tiếp

Cam kết chuyển tiếp đến 28 trường đại học nếu GPA 
đạt từ 2.0/4.0:

Đại học Xếp hạng GPA*

University of Virginia #26 3.4

College of William 
and Mary

#34 3.6

Virginia Tech #70 3.4

*GPA có thể khác nhau tùy theo ngành học



Chương trình CollegeCare

Sự hỗ trợ hàng đầu trong và ngoài lớp học:
• Mỗi sinh viên có cố vấn học tập riêng
• Gặp gỡ và trao đổi thường xuyên
• Kế hoạch học tập riêng cho từng sinh viên
• Giám sát quá trình học tập
• Tư vấn cá nhân ngay từ ngày đầu tiên
• Hỗ trợ mọi mặt về quá trình chuyển tiếp
• Chương trình mentorship
• Cơ hội làm tình nguyện viên
• Các chương trình và hoạt động văn hóa – xã hội
• Hỗ trợ mọi mặt về cuộc sống và học tập tại Mỹ! 



Ký túc xá

• Nơi ở sang trọng

• Bus miễn phí từ ký túc đến trường và ngược lại

• Phòng riêng ở Virginia

• Có quản lý ký túc

• Bảo vệ 24h 

• Bao gồm bể bơi và phòng tập gym

• Phòng chơi games và xem phim

• WiFi



Practicalities



Điều kiện nhập học

University Bridge California

Bắt buộc Không bắt buộc

TOEFL 56/IELTS
5.5*

Điểm SAT 

Bằng chứng nhận
tốt nghiệp THPT

Bài luận cá nhân

Trên 17 tuổi Thư giới thiệu

University Bridge Virginia

Bắt buộc Không bắt buộc

TOEFL 61* Điểm SAT

Bằng chứng nhận
tốt nghiệp THPT

Bài luận cá nhân

TRên 17 tuổi Thư giới thiệu

*Cung cấp khóa học tiếng Anh cho những học sinh
không đạt điểm TOEFL đầu vào. 



Chi phí và thời gian nhập học

2014/15 California Virginia

Chi phí chương trình $27,900 $27,900

Chỗ ở và di chuyển $18,500 $17,950†

Tổng cộng $46,400 $45,850

California* Virginia

Học kỳ 1 17/08/2015 20/08/2015

Học kỳ 2 21/01/2016 11/01/2016

†Phòng riêng
*Ngày thực tế có thể thay đổi



Khóa học tiếng Anh

California*

Học kỳ một (24 tuần) $18,610

Học kỳ 2 (32 tuần) $27,150

Cả năm (45 tuần) $37,500

Tuổi 17+

Yêu cầu điểm Toefl Không

Virginia*

Học kỳ 1 (16 tuần) $13,500

Học kỳ 2 (33 tuần) $26,150

Cả năm (45 tuần) $37,500

Tuổi 16+

Yêu cầu điểm Toefl Có

*Chi phí nêu trên đã bao gồm học phí, phí ăn ở, di chuyển, 
và phụ thu dịch vụ của học sinh. 

Chương trình Tiếng Anh có thể được sắp xếp cho các học sinh không
đạt tiêu chuẩn đầu vào. Các khóa học bắt đầu vào Thứ 2 hàng tuần.



Sinh viên của chúng tôi nói…

Khi tôi mới đến University Bridge tôi đã rất
ngại sử dụng tiếng Anh, nhưng ngay khi tôi bắt
đầu tham gia chương trình học, tôi đã có thêm
nhiều tự tin về khả năng ngôn ngữ của mình. Sự
giúp đỡ và hỗ trợ của trường giúp tôi học tập tốt
và tôi sẽ nhập học University of Virginia mùa thu
này.”

Zihan Li, Beijing, GPA 3.81, TOEFL of 60
University of Virginia, class of 2017



Sinh viên của chúng tôi nói…

Từ ngày đầu tiên tại University Bridge, cố vấn
học tập của tôi, Hayward, đã lên kế hoạch học
tập trong 2 năm để đảm bảo tôi sẽ chuyển tiếp
sang một đại học hàng đầu tại Mỹ. Thông qua 
quá trình hỗ trợ của University Bridge trên mọi
phương diện: lựa chọn khóa học, đảm bảo số tín
chỉ, sắp xếp các hoạt động ngoại khóa… tôi đã
nằm trong danh sách học sinh ưu tú (President’s 
List)  và bây giờ tôi đang hoàn thành việc học
đại học của tôi tại University of Michigan!

Jinsha Liu, Beijing, GPA 4.0
University of Michigan, class of 2017



Tại sao chọn University Bridge?

• Cảm kết chuyển tiếp lên 5 trường đại học nằm
trong top 50 của Mỹ

• Chương trình CollegeCare® - Hỗ trợ học tập, văn 
hóa, xã hội

• Chương trình được thiết kế riêng cho từng học sinh
• Quyền lựa chọn và sự linh hoạt
• Học cùng sinh viên bản xứ từ ngày 1
• Địa điểm học tập tốt nhất nước Mỹ (CA, VA)
• Điều kiện đầu vào linh hoạt



Thank you!


