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CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI SDSU
Được thành lập vào năm 1897, Đại Học San Diego State (SDSU) được xếp hạng 
60 trong số các trường đại học công lập quốc gia tại Hoa Kỳ. Trường đào tạo 
96 chương trình đại học thông qua các trường Cao Đẳng Nghệ Thuật & Thư Tín, 
Cao Đẳng Kinh Doanh Fowler, các trường Cao Đẳng Sư Phạm, Kỹ Thuật, Y Tế 
& Dịch Vụ Nhân Sinh, Nghiên Cứu Chuyên Ngành & Mỹ Thuật, Khoa Học và 
Phân Viện Giáo Dục Đại Học, là đơn vị chủ quản của Trường Cao Đẳng Weber 
Honors. Kết hợp thế mạnh của một trường đại học nghiên cứu với đội ngũ giảng 
viên tận tụy, những người hỗ trợ hoạt động đổi mới và khám phá, SDSU mang 
đến cho bạn nền tảng cần thiết để phát huy tiềm năng học tập tối đa của mình.  

XẾP HẠNG & DANH HIỆU
Trong hơn 100 năm, sinh viên SDSU đã tham gia vào một chương trình học tập 
ưu việt được dẫn dắt bởi đội ngũ giảng viên từng đoạt nhiều giải thưởng.  

• SDSU xếp hạng số 1 về mức độ hiệu quả của sinh viên tốt nghiệp, căn cứ 
vào bảng xếp hạng đại học Hoa Kỳ do U.S. News và World Report thực hiện.  

• Khu Liên Hợp Khoa Học Kỹ Thuật và Khoa Học Liên Ngành của Đại Học 
San Diego State (EIS) là một phần trong quá trình trở thành một trường đại 
học nghiên cứu công lập nằm trong Top 50 trường đại học nghiên cứu hàng 
đầu. Khu liên hợp, được mở cửa vào tháng 01/2018, được xây dựng dựa 
trên ý tưởng đẩy mạnh hoạt động cộng tác, với các phòng thí nghiệm và 
trang thiết bị tiên tiến, không gian làm việc chung phong phú và có tường 
kính để truyền cảm hứng khám phá.

• SDSU được xếp hạng 45 trên toàn quốc trong số các trường sáng tạo nhất 
theo bảng xếp hạng của U.S. News và World Report , đây là thước đo về 
sự cải thiện chương trình giảng dạy, giảng viên, sinh viên, cuộc sống trong 
khuôn viên trường, công nghệ hoặc cơ sở vật chất. 

THÔNG TIN CƠ BẢN
•  Tổng số sinh viên: 33.870 (29.513 sinh viên đại học và 4.357 sinh viên sau  

đại học)

•  Sinh viên quốc tế: Trên 3.000 sinh viên từ hơn 115 quốc gia khác nhau 

•  Cựu sinh viên: 400.000+

VỊ TRÍ
Nằm ở miền Nam California, San Diego là thành phố lớn thứ hai ở tiểu bang 
California và là thành phố công nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ sinh 
học, kỹ thuật, khoa học đời sống, an ninh mạng, đổi mới và công nghệ, chăm 
sóc sức khỏe cũng như lữ hành và du lịch.Với vị trí tiếp giáp phía đông của 
Vành Đai Thái Bình Dương, Mexico và Nam Mỹ, San Diego là một trung tâm 
văn hóa mang đến cơ hội cho những trải nghiệm học tập quý giá.  

Được biết đến là nơi có khí hậu hoàn hảo quanh năm và những bãi biển cát 
chạy dài nhiều cây số, San Diego có nhiều lợi thế với nhiệt độ trung bình hàng 
ngày là 21°C/70°F. Truy cập website www.sandiego.org để tìm hiểu thêm về 
San Diego.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC  
SDSU cam kết tạo cơ hội góp phần vào sự phát triển tri thức của sinh viên bằng 
việc mang đến một nền giáo dục quốc tế chuẩn bị cho sinh viên hành trang để 
thành công trên toàn cầu. 

Truy cập www.sdsu.edu/majors để biết thông tin về các ngành học chính, lĩnh 
vực trọng điểm và ngành học phụ. Xem kế hoạch học tập cho ngành học của 
bạn tại www.sdsu.edu/mymap. 

SDSU chuyên đào tạo các chương trình sau:
Âm nhạc 

An ninh quốc tế và  
Giải quyết xung đột
• Hợp tác, Xung đột,  

và Giải quyết  
Xung đột* 

• Môi trường và An  
ninh* 

• Tư pháp trong hệ  
thống toàn cầu* 

Báo chí 
• Nghiên cứu truyền 

 thông* 
• Quan hệ công  

chúng* 
• Quảng cáo* 

Bất động sản

Công tác xã hội 
• Công tác xã hội  

môi trường*
• Quản lý hồ sơ giáo  

dục - cải tạo tại 
 cộng đồng*

Địa lý
• Địa lý nhân văn  

và Nghiên cứu  
toàn cầu*

• Địa lý tổng quan*
• Khoa học và Kỹ  

thuật Thông tin  
Địa lý*

• Môi trường, Bền  
vững và Chính  
sách*

• Nước, Khí hậu và  
Hệ sinh thái*

Dịch vụ tài chính 

Điều dưỡng 

Giáo dục đại cương 
• Đào tạo Giáo viên  

Tích hợp Giảng  
dạy nhiều Môn  
học* 

• Giáo dục tiểu học*  
• Giáo dục— Tổng quát*
• Khoa học* 
• Toán học*

Giáo dục nghề nghiệp

Hệ thống thông tin

Hóa học** 
• Chứng chỉ ACS  

(tùy chọn) 
• Đào tạo Giáo viên 
• Hóa sinh* 

 Khiêu vũ 

Khoa học chính trị 

Khoa học địa chất

Khoa học diễn thuyết,  
ngôn ngữ và nghe 

Khoa học máy tính 

Khoa học môi trường 

Khoa học vật lý** 

Khoa học xã hội** 

Khởi nghiệp kinh 
doanh

Kinh doanh quốc tế 

Kinh doanh tổng hợp

Kinh tế học
• Chính sách công*
• Kinh tế học quốc tế*  
• Phân tích định lượng* 

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật Cơ khí —  
Kỹ thuật y sinh 

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật hàng không

Kỹ thuật máy tính  

Kỹ thuật môi trường 

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật Xây dựng  
dân dụng 

Kỹ thuật y sinh

Lịch sử 

Lý hóa 

Marketing 

Nghệ thuật sân khấu
• Nhà hát Trẻ* 
• Thiết kế truyền hình và 

phim* 
• Thiết kế và Công nghệ* 
• Trình diễn* 

 Nghệ thuật**
• Đa phương tiện và 
• Kiến trúc nội thất*  
• Lịch sử nghệ thuật*  
• Thiết kế đồ họa*  
• Thiết kế ứng dụng*  

Nghiên cứu Châu Á
• Nghiên cứu Trung 

Nghiên cứu Châu Âu

Nghiên cứu Châu Phi 

Nghiên cứu Chicana và 
Chicano (Người Mexico 
ở Mỹ) 

Nghiên cứu Do Thái 
hiện đại 

Nghiên cứu đô thị 

Nghiên cứu Hồi giáo 
và Ả Rập 

Nghiên cứu liên ngành 

Nghiên cứu Mỹ Latinh 

Nghiên cứu Nga và 
Trung Âu 

Nghiên cứu nghệ  
thuật ngôn từ và viết 

Nghiên cứu người da 
đỏ Châu Mỹ

Nghiên cứu người 
đồng tính nữ, đồng 
tính nam, lưỡng tính, 
chuyển giới, người 
có xu hướng giới tính 
khác lạ và người khác 

Nghiên cứu phụ nữ 
• Nhà hát Trẻ* 
• Thiết kế truyền hình 

và phim* 
• Thiết kế và Công 

nghệ* 
• Trình diễn* 

Nghiên cứu quốc tế so 
sánh 

Nghiên cứu tính bền 
vững 

Nghiên cứu tôn giáo 

Ngôn ngữ học 

Ngôn ngữ, Văn hóa,  
và Xã hội 

Nhân chủng học 

Nhân văn 
• Nhân văn Châu Âu* 

Nhiếp ảnh* 
• Điêu khắc*  
• Hội họa và In ấn*  
• Nghệ thuật phòng 

thu*  

Phát triển trẻ em 

Quản lý

Quản lý hoạt động  
giải trí 

Quản lý nguồn nhân lực

Quản lý nhà hàng - 
khách sạn và du lịch
• Điều hành và quản lý 

cuộc họp và sự kiện* 
• Điều hành và quản lý 

khách sạn* 
• Điều hành và quản lý 

nhà hàng* 
• Điều hành và quản lý 

trò chơi khu vực bộ 
lạc*

Quản trị công 
• Quy hoạch đô thị* 

Quản trị kinh doanh  

Quốc và ngôn ngữ*  

Sinh học**
• Động vật học*  
• Sinh học biển*  
• Sinh học tế bào và 

phân tử* 
• Sinh học tiến hóa*  
• Sinh thái*  

Tài chính

Tâm lý học 

Thiên văn học 

Thống kê 
• Định phí bảo hiểm* 
• Khoa học dữ liệu* 

Thực phẩm và Dinh 
dưỡng 

Tích hợp Hóa học*

Tiếng Anh** 

Tiếng Nga**  

Tiếng Nhật 

Tiếng Pháp 

Tiếng Tây Ban Nha** 

Toán học** 
• Đào tạo Giáo viên Tích 

hợp Toán học*
• Khoa học  tính toán* 
• Khoa học*  
• Toán học ứng dụng*  

Triết học 

Truyền hình, Phim và 
Phương tiện truyền 
thông mới 
• Nghiên cứu phê bình - 

phản biện* 
• Sản xuất* 

Truyền thông 

Truyền thông chăm sóc 
sức khỏe 

Tư pháp hình sự 

Vận động học 
• Chuyên gia thể dục* 
• Tiền vật lý trị liệu*  
• Tổng quát khoa học thể 

dục* 

Văn hóa cổ điển 

Văn học so sánh 

Vật lý 

Vi trùng học 
• Khoa học phòng thí 

nghiệm lâm sàng *  

Xã hội học 

Y tế công cộng 

 

*Đây là lĩnh vực trọng tâm 
hoặc chuyên môn được 
cung cấp trong phạm vi 
ngành học chính này 

**Ngành học chính này 
cũng trang bị kiến thức 
chuẩn bị cho chứng chỉ 
giảng dạy một môn học



TUYỂN SINH NĂM THỨ NHẤT QUỐC TẾ
SDSU nhận hồ sơ xét tuyển sinh viên quốc tế năm thứ nhất từ ngày 01 tháng 
10 năm 2019 đến ngày 01 tháng 4 năm 2020 cho Kỳ xét tuyển Mùa Thu 2020. 
SDSU không thực hiện Kỳ xét tuyển Mùa Xuân. Để biết thông tin chi tiết, truy 
cập www.sdsu.edu/intladmissions.

Bạn có thể nộp hồ sơ xét tuyển đến SDSU với tư cách là 
sinh viên năm thứ nhất nếu bạn:

• chưa tốt nghiệp trung học, nhưng chuẩn bị tốt nghiệp và sẽ nhận bằng tốt 
nghiệp trung học trước Mùa Xuân 2020; hoặc

• đã tốt nghiệp trung học, nhưng chưa học cao đẳng/đại học sau khi tốt 
nghiệp. 

CÁC BƯỚC NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN: 
Bước 1: Hoàn tất Đơn Đăng Ký Tiểu Bang California
Hoàn tất đơn đăng ký trực tuyến tại calstate.edu/apply và thanh toán lệ phí 
nộp đơn không hoàn lại là 70 USD.

Bước 2: Tạo một Tài Khoản SDSU WebSortal
Sau khi gửi đơn đăng ký, bạn sẽ nhận được email từ SDSU nhắc bạn tạo một 
tài khoản SDSU WebSortal để theo dõi tình trạng nộp đơn xét tuyển của bạn. 

Bước 3: Nộp Bảng Điểm Trung Học Chính Thức
Bạn phải nộp bảng điểm chính thức từ tất cả các trường trung học đã theo học.  
Bảng điểm phải được nộp bằng ngôn ngữ gốc, kèm theo bản dịch tiếng Anh có 
chứng nhận, nếu cần.

Bước 4: Bằng chứng về trình độ tiếng Anh
Trình độ tiếng Anh đóng vai trò rất quan trọng đối với thành công của bạn. Nếu 
ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn không phải là tiếng Anh, SDSU quy định bạn phải 
hoàn thành một trong các yêu cầu sau: 

• Điểm TOEFL từ 80 iBT/550 PBT trở lên. Điểm thi phải được  
Viện Khảo Thí Giáo Dục Hoa Kỳ (ETS) gửi bằng phương thức điện tử đến 
SDSU sử dụng mã tổ chức 4682;

• Điểm tổng IELTS từ 6.5 trở lên
• Điểm PTE từ 58 trở lên; hoặc
• Khóa học tiếng Anh Cấp 106 của Viện Ngôn Ngữ Hoa Kỳ thuộc SDSU với 

điểm GPA trung bình tối thiểu từ 3.0 trở lên.

Bước 5: Nộp điểm SAT hoặc ACT 
Ứng viên đang theo học tại một trường trung học ở Hoa Kỳ hoặc một trường 
trung học ở nước ngoài được Hoa Kỳ công nhận phải nộp điểm kiểm tra SAT 
hoặc ACT. Điểm kiểm tra phải được gửi bằng phương thức điện tử đến SDSU 
sử dụng mã tổ chức: 4682 (SAT) hoặc 0398 (ACT).

TUYỂN SINH CHUYỂN TIẾP QUỐC TẾ 
SDSU chấp nhận đơn đăng ký từ các sinh viên chuyển tiếp theo học tại các 
tổ chức Hoa Kỳ từ ngày 01 tháng 10 đến 30 tháng 11 năm 2019 cho kỳ tuyển 
sinh mùa thu 2020. Để nộp đơn vào SDSU, hoàn tất đơn đăng ký trực tuyến tại 
calstate.edu/apply và thanh toán lệ phí nộp đơn không hoàn lại là 70 USD.  

Để được xem xét tuyển sinh, bạn sẽ cần đáp ứng các yêu 
cầu tuyển sinh tối thiểu sau đây vào cuối Mùa Xuân 2020:

• hoàn thành từ 60 học trình trở lên trong kỳ chuyển tiếp (hoặc từ 90 học trình 
trở lên trong quý).

• hoàn thành 30 học trình các khóa học Giáo Dục Đại Cương, bao gồm việc 
hoàn thành các khóa học sau đây đạt hạng “C-” trở lên:

 Giao tiếp bằng lời nói:  Khóa học cơ bản về diễn thuyết trước công chúng. 
Các khóa học giao tiếp khác được chứng nhận bởi cao đẳng cộng đồng 
California cũng sẽ được chấp nhận.

 Giao tiếp bằng văn bản: Khóa học kỹ năng viết cho sinh viên năm thứ 
nhất tập trung vào việc viết bài luận hoặc đọc và viết đồng thời.

 Tư duy phản biện: Khóa học viết và kỹ năng viết trong học kỳ thứ hai, 
hoặc khóa học về lý luận và viết luận cứ hiệu quả.

 Toán học: Khóa học này phải có trình độ trên mức đại số trình độ trung 
cấp.

• hoàn thành tất cả các khóa học chuẩn bị chuyên ngành. 

• đáp ứng và duy trì điểm trung bình (GPA) cần thiết cho chuyên ngành của 
bạn tại sdsu.edu/majorgpa.

CHI PHÍ HỌC QUỐC TẾ 
Sinh viên quốc tế được xét tuyển vào SDSU phải nộp hồ sơ tài chính làm bằng 
chứng kinh phí học tập cho tối thiểu một năm học (chín tháng).  
SDSU sẽ cấp một bản SDSU I-20 sau khi Mẫu Báo Cáo Tài Chính SDSU và các 
tài liệu chứng minh tài chính được Văn Phòng Tuyển Sinh Quốc Tế của SDSU 
chấp thuận. Truy cập www.sdsu.edu/internationalfees để biết thêm thông tin.

Học phí & Lệ phí cơ bản ........................................7.510 USD
Học phí không cư trú*............................................11.880 USD
Nhà ở & Thực phẩm tại khuôn viên trường** ........17.752 USD
Bảo hiểm y tế.........................................................1.454 USD
Sách, Nhu yếu phẩm, Phương tiện đi lại** ............3.556 USD
TỔNG*** ................................................................42.152 USD

** Học phí không cư trú trên cơ sở 15 học trình mỗi kỳ là 396 USD.

** Tất cả sinh viên quốc tế năm thứ nhất tốt nghiệp từ trường trung học bên ngoài khu vực 
tuyển sinh địa phương của SDSU đều phải sống tại khuôn viên trường trong hai năm. Hãy 
nhớ thanh toán chi phí nhà ở và thực phẩm trong khuôn viên trường tại housing.sdsu.edu. 

Ghi chú Chi Phí Học: CSU thực hiện mọi nỗ lực để giữ chi phí của sinh viên ở mức tối 
thiểu. Lệ phí được liệt kê trong lịch biểu công bố hoặc tài khoản sinh viên có thể cần phải 
tăng lên khi nguồn tài trợ công không đủ. Do đó, CSU phải được quyền, ngay cả sau khi 
lệ phí ban đầu được tính hoặc các khoản lệ phí ban đầu đã được nộp, nhằm tăng hoặc điều 
chỉnh bất kỳ khoản lệ phí đã công bố nào. Mọi khoản lệ phí công bố, ngoài các khoản lệ phí 
toàn hệ thống bắt buộc, có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, cho đến ngày khi 
hướng dẫn cho một kỳ học hoặc quý học đã bắt đầu. Mọi khoản lệ phí công bố của CSU 
cần được xem là ước tính và có thể thay đổi khi được Hội Đồng Quản Trị, Hiệu Trưởng 
hoặc Chủ Tịch chấp thuận, tùy từng trường hợp. Những thay đổi về lệ phí toàn hệ thống 
sẽ bắt buộc phải thực hiện theo các yêu cầu của Đạo Luật Trách Nhiệm Giải Trình và Minh 
Bạch Lệ Phí Sinh Viên Gia Đình Lao Động (các Mục 66028-66028.6 của Bộ Luật Giáo Dục).



PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI
Trung Tâm Vận Chuyển SDSU kết nối khuôn viên trường với các tuyến xe buýt 
và xe điện phục vụ khu vực San Diego mở rộng, bao gồm sân bay, ga xe lửa, 
bãi biển, trung tâm mua sắm, trung tâm thành phố San Diego và các điểm tham 
quan địa phương.    

CHI PHÍ HỌC QUỐC TẾ 
Sinh viên quốc tế được xét tuyển vào SDSU phải nộp hồ sơ tài chính làm bằng 
chứng kinh phí học tập cho thời gian tối thiểu một năm học (chín tháng).  
SDSU sẽ cấp một bản SDSU I-20 sau khi Mẫu Báo Cáo Tài Chính SDSU và các 
tài liệu chứng minh tài chính được Văn Phòng Tuyển Sinh Quốc Tế của SDSU 
chấp thuận. Truy cập www.sdsu.edu/internationalfees để biết thêm thông tin.

Học phí & Lệ phí cơ bản   7.510 USD
Học phí không cư trú*   11.880 USD
Nhà ở & Thực phẩm tại khuôn viên trường**  17.752 USD
Bảo hiểm y tế   1.454 USD
Sách, Nhu yếu phẩm, Phương tiện đi lại**  3.556 USD
TỔNG*** ................................................................42.152 USD

** Học phí không cư trú trên cơ sở 15 học trình mỗi kỳ là 396 USD.

** Tất cả sinh viên quốc tế năm thứ nhất tốt nghiệp từ trường trung học bên ngoài khu vực 
tuyển sinh địa phương của SDSU đều phải sống tại khuôn viên trường trong hai năm. Hãy 
nhớ thanh toán chi phí nhà ở và thực phẩm trong khuôn viên trường tại housing.sdsu.edu. 

Ghi chú Chi Phí Học: CSU thực hiện mọi nỗ lực để giữ chi phí của sinh viên ở mức tối 
thiểu. Lệ phí được liệt kê trong lịch biểu công bố hoặc tài khoản sinh viên có thể cần phải 
tăng lên khi nguồn tài trợ công không đủ. Do đó, CSU phải được quyền, ngay cả sau khi 
lệ phí ban đầu được tính hoặc các khoản lệ phí ban đầu đã được nộp, nhằm tăng hoặc 
điều chỉnh bất kỳ khoản lệ phí đã công bố nào. Mọi khoản lệ phí công bố, ngoài các khoản 
lệ phí toàn hệ thống bắt buộc, có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, cho đến 
ngày khi hướng dẫn cho một kỳ học hoặc quý học đã bắt đầu. Mọi khoản lệ phí công bố 
của CSU cần được xem là ước tính và có thể thay đổi khi được Hội Đồng Quản Trị, Hiệu 
Trưởng hoặc Chủ Tịch chấp thuận, tùy từng trường hợp. Những thay đổi về lệ phí toàn hệ 
thống sẽ bắt buộc phải thực hiện theo các yêu cầu của Đạo Luật Trách Nhiệm Giải Trình 
và Minh Bạch Lệ Phí Sinh Viên Gia Đình Lao Động (các Mục 66028-66028.6 của Bộ Luật 
Giáo Dục).

NHÀ Ở
Chuyển sang cuộc sống là một sinh viên đại học dễ dàng hơn bằng việc sống 
tại khuôn viên trường SDSU. Các cộng đồng cư dân cung cấp một mạng lưới 
hỗ trợ mạnh mẽ trong môi trường sống của bạn và cơ hội để thiết lập tình bạn 
thân thiết. Tất cả các sinh viên quốc tế năm thứ nhất đến từ bên ngoài khu vực 
tuyển sinh địa phương của SDSU đều phải sống trong khuôn viên trường trong 
hai năm học đầu tiên. Chi phí thay đổi tùy thuộc vào hạng mức chỗ ở và lựa 
chọn bữa ăn.Truy cập housing.sdsu.edu để tìm hiểu việc sống trong khuôn 
viên trường sẽ như thế nào.

LÝ DO CHỌN SDSU? 
Ning Li 
Ngành học Kế toán
Đến từ Trịnh Châu, 
Hà Nam, Trung Quốc   

“Tôi cảm thấy rất được 
chào đón khi đặt 
chân đến California 
và khuôn viên trường 
SDSU. Các giảng viên 
và nhân viên thực sự 
nhiệt tình giúp đỡ và 
mang đến cho tôi cơ 
hội được làm việc tại 
khuôn viên trường. 
Trải nghiệm này đang 
giúp tôi phát triển 
cả về con người lẫn 
chuyên môn.”

Anas Alhaddad
Ngành học Kỹ thuật 
môi trường
Đến từ Al Zahra, 
Kuwait 

“SDSU có một cộng 
đồng giảng viên và 
sinh viên đa dạng, 
mang đến cho tôi 
những trải nghiệm học 
tập quý giá. Những 
trải nghiệm này đang 
chuẩn bị cho tôi đạt 
được thành công sau 
khi tốt nghiệp.”

Julia Abegg Machado
Ngành học Quản lý
Đến từ Porto Alegre, 
Brazil  

“Tôi chọn SDSU vì có 
khuôn viên đẹp tại 
một thành phố tuyệt 
vời với thời tiết hoàn 
hảo! Bằng việc trở 
thành thành viên của 
hội sinh viên chuyên 
ngành kinh doanh 
của SDSU, tôi đã xây 
dựng quan hệ được 
một mạng lưới với các 
sinh viên từ khắp nơi 
trên thế giới.”



VIỆN NGÔN NGỮ HOA KỲ
Chương Trình Tiếng Anh Học Thuật (EAP) tại Viện Ngôn Ngữ Hoa Kỳ (ALI) của 
SDSU được thiết kế dành cho sinh viên ở mọi trình độ tiếng Anh dự định học 
tập tại một trường cao đẳng hoặc đại học ở cấp đại học của Hoa Kỳ. Khóa học 
EAP chuẩn bị cho sinh viên tham gia các bài thi TOEFL và IELTS.  

TUYỂN SINH CÓ ĐIỀU KIỆN 
Những sinh viên đáp ứng yêu cầu tuyển sinh của SDSU nhưng chưa chứng 
minh trình độ tiếng Anh có thể được tham gia Chương Trình Tiếng Anh Học 
Thuật (EAP) tại Viện Ngôn Ngữ Hoa Kỳ (ALI) của SDSU. Sinh viên ALI hoàn 
thành khóa học Cấp 106 với điểm trung bình 3.0 sẽ được miễn TOEFL/IELTS 
khi xét tuyển vào SDSU. Để biết thông tin chi tiết, truy cập www.sdsu.edu/ali.

TRUNG TÂM SINH VIÊN QUỐC TẾ
Trung Tâm Sinh Viên Quốc Tế (ISC) tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giáo 
dục và xã hội trong suốt cả năm giúp làm phong phú thêm trải nghiệm của bạn 
tại SDSU. Các dịch vụ của ISC bao gồm Định Hướng Sinh Viên Quốc Tế Mới, 
một chương trình hỗ trợ học tập riêng, tư vấn nhập cư, các sự kiện quốc tế 
hàng tuần và Hội Sinh Viên Quốc Tế SDSU. Để biết thêm thông tin, hãy truy 
cập www.isc.sdsu.edu.

CUỘC SỐNG SINH VIÊN 
Học tập tại Đại Học San Diego State có nghĩa không chỉ là hoạt động trên lớp.  
Có rất nhiều cách để tham gia vào các hoạt động trong khuôn viên trường, 
đồng thời hòa mình với lối sống Nam California. Dưới đây là một số cách 
thú vị để tham gia vào các hoạt động trong khuôn viên trường và khám phá 
"Thành Phố Tốt Nhất của Hoa Kỳ":

• Đêm Aztec: Chào mừng mỗi học kỳ mới bằng một tuần đầy sự kiện, 
chẳng hạn như các buổi hòa nhạc, phim ảnh và hoạt động lễ hội.

• Hòa nhạc tại khuôn viên trường: Dành thời gian để xem nhóm nhạc 
yêu thích của bạn tại Viejas Arena hoặc Nhà Hát Ngoài Trời Cal Coast 
Credit Union ngay trong khuôn viên trường.

• Sở thú San Diego: Sở thú San Diego nổi tiếng thế giới là nơi sinh sống 
của hơn 3.700 động vật quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng thuộc hơn 
650 loài.

• Trung Tâm Thủy Sinh Mission Bay: Học lướt sóng, đi thuyền buồm và 
chèo thuyền kayak tại một trong những cơ sở hướng dẫn hoạt động mặt 
nước lớn nhất thế giới nằm trên một trong những bãi biển nổi tiếng của 
San Diego.

• Công Viên Balboa: Khám phá công viên đô thị rộng gần 500 hécta của 
San Diego với các bảo tàng, điểm tham quan nghệ thuật và văn hóa.       

HỘI SINH VIÊN QUỐC TẾ
Tham gia vào Hội Sinh Viên Quốc Tế (ISA) là một cách tuyệt vời để làm phong 
phú thêm trải nghiệm của bạn tại SDSU và có thêm bạn mới. 

CÁC TỔ CHỨC SINH VIÊN
Với hơn 300 tổ chức sinh viên tại SDSU, bạn sẽ dễ dàng tìm được hoạt động 
nào đó phù hợp với sở thích của mình.

THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ
Sinh viên SDSU được vào xem MIỄN PHÍ tất cả các sự kiện thể thao. Chia sẻ 
sự phấn khích khi xem những người Aztec chơi ở một trong những đội được 
xếp hạng quốc gia của chúng tôi.Và tại SDSU, mỗi sinh viên đều có cơ hội được 
luyện tập như một vận động viên tại Trung Tâm Giải Trí Aztec (ARC). ARC là 
một cơ sở thể dục rộng hơn 7.000 mét vuông với các lớp thể dục, hoạt động 
thể thao nội bộ trường và một bức tường leo núi. 



LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
Văn Phòng Tuyển Sinh Quốc Tế 
Đại Học San Diego State 
5500 Campanile Drive 
San Diego, CA 92182-7455 
HOA KỲ.

GHÉ THĂM CHÚNG TÔI  
Văn Phòng: Dịch Vụ Sinh Viên West 1575

Giờ mở cửa: Thứ Hai – Thứ Sáu, 9h sáng - 4h chiều

Tour trong khuôn viên trường: sdsu.edu/campustours

YÊU CẦU THÔNG TIN  
Hãy đăng ký tại www.sdsu.edu/mysdsu để nhận thông tin quan trọng 
về quy trình xét tuyển và cuộc sống sinh viên tại Đại Học San Diego 
State.

   

Enrollment Services, 8/2019

Tìm kiếm: SDSUAdmissions

QQ: 1057078426

Web: sdsu.edu/intladmissions

Email: intladmission@sdsu.edu

Điện thoại: (619) 594-1847

WeChat ID:  SDSU_Intladmission


