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SAN DIEGO

Chào mừng bạn đến với SDSU
Được thành lập vào năm 1897, Đại Học San Diego State được xếp hạng nằm 
trong số 70 trường đại học công lập hàng đầu tại Hoa Kỳ. Trường đào tạo 
97 chương trình đại học. 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.

BIẾN ĐỔI TƯƠNG LAI CỦA BẠN 
SDSU nỗ lực xây dựng một cộng đồng đa dạng gồm các nhà lãnh đạo, vận 
động viên, nghệ sĩ, nhà thám hiểm và nhà bảo vệ môi trường, những người 
luôn tò mò, thách thức thực trạng và đam mê đưa thế giới tiến lên. Bước vào 
trường đại học với sự tò mò của bạn bất kể những kỳ vọng. 

Vị trí
Chào mừng bạn đến với thành phố lớn thứ hai của Tiểu Bang California. San 
Diego là một 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. Vùng San Diego là nơi sinh sống 
của hàng chục cộng đồng quốc tế, ven biển, vùng núi, trung tâm thành phố và 
đô thị, tất cả đang chờ bạn khám phá.

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.

Số 8
trên toàn quốc về kinh doanh 
quốc tế bậc đại học theo đánh giá 
của U.S. News and World Report. 

Số 41
trong số các trường cao đẳng 
công của Hoa Kỳ có lợi tức đầu 
tư tốt nhất theo đánh giá của The 
Princeton Review.

Gần 500.000
cựu sinh viên đáng tự hào, hình 
thành mạng lưới cố vấn học tập, 
thực tập sinh và cơ hội việc làm 
cho sinh viên.

387 Trường  
Tốt Nhất
ấn phẩm năm 2022 của Princeton 
Review ghi nhận thành tích xuất 
sắc, khả năng chi trả và triển vọng 
nghề nghiệp cùng với các yếu tố 
khác của SDSU.

Top 45
trên toàn quốc về đa sắc tộc theo 
đánh giá của U.S. News and World 
Report.

34.842 
tổng số sinh viên (30.103 sinh viên đại 
học và 4.739 sinh viên sau đại học)

KHOẢNG CÁCH?
10 dặm.......Bãi biển
10 dặm....... Trung tâm 

thành phố
50 dặm.......Vùng núi
75 dặm.......Sa mạc
95 dặm.......Disneyland
120 dặm.....Los Angeles
350 dặm.....Phoenix
500 dặm.....San Francisco



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 chính 
của bạn tại www.sdsu.edu/mymap. 

SDSU CHUYÊN ĐÀO TẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH SAU:
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* 
Âm nhạc 
Báo chí 
• Nghiên cứu truyền thông* 
• Quan hệ công chúng* 
• Quảng cáo* 
Công tác xã hội 
Diễn thuyết, Ngôn ngữ  
và Khoa học thính học^ 
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*
Điều dưỡng^ 
Giáo dục đại cương 
• Chương trình Đào tạo  

Giáo viên Giảng dạy  
nhiều Môn học Song  
ngữ*^ 

• Đào tạo Giáo viên  
Tích hợp Giảng dạy  
nhiều Môn học*^

• Giáo dục tiểu học*^
• Khoa học*^ 
• Toán học*^ 

Hóa học**
• Đào tạo Giáo viên  

Tích hợp Hóa học*^ 
• Hóa sinh*
Kinh doanh 
• Bất động sản 
• Dịch vụ tài chính
• Hệ thống thông tin
• Kế toán
• Kinh doanh quốc tế
• Kinh doanh tổng hợp
• Marketing
• Quản lý
• Tài chính
Kinh tế học 
• Chính sách công*
• Kinh tế học quốc tế*
• Phân tích định lượng* 
Kỹ thuật
• Kỹ thuật cơ khí 
• 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*
Khiêu vũ 
Khoa học chính trị 
Khoa học địa chất
Khoa học máy tính 
Khoa học môi trường 
Khoa học vật lý** 
Khoa học xã hội** 

Lão khoa 
Lịch sử 
Lý hóa 
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*
• Điêu khắc*
• Hội họa và In ấn*
• Kiến trúc nội thất*
• Lịch sử nghệ thuật*
• Nghệ thuật phòng thu*
• Thiết kế đồ họa*
• Thiết kế ứng dụng*
Nghiên cứu Châu Á 
• Nghiên cứu Trung Hoa*
• Ngôn ngữ Trung Quốc*
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 
• Bền vững Đô thị
• Kinh tế Chính trị Đô thị 

và Chính sách công*
• Quy hoạch, Thiết kế và 

Quản lý Đô thị*
• Văn hóa và Xã hội  

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 (LGBTQ+)
Nghiên cứu phụ nữ 
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* 
Phát triển trẻ em^
Quản lý hoạt động  
giải trí
• Quản lý hệ thống giải trí*
• Quản lý nguồn nhân lực 

bên ngoài*
• Quản trị du lịch bền 

vững* 
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 lý xây dựng
Quản trị công 
• Quy hoạch đô thị* 
Sinh học**
• Động vật học*
• Sinh học biển*
• Sinh học tế bào và 

phân tử*
• Sinh học tiến hóa*
• Sinh thái*
Tâm lý học 
• Khoa học thần kinh* 
• Tâm lý học Nghề 

nghiệp và Tổ chức 
Tiếng Anh** 
Tiếng Đức
Tiếng Nga**
Tiếng Nhật 
Tiếng Pháp 
Tiếng Tây Ban Nha** 
Toán học** 
• Đào tạo Giáo viên  

Tích hợp Toán học*^
• Đào tạo Tón học* 
• Khoa học tính toán* 
• Khoa học*
• Toán học ứng dụng*
Tư pháp hình sự 
Thiên văn học 
Thống kê 
• Định phí bảo hiểm* 
• Khoa học dữ liệu* 

Thực phẩm và Dinh 
dưỡng 
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 
Văn hóa cổ điển 
Văn học so sánh 
Vận động học 
• Chuyên gia thể dục* 
• Tiền vật lý trị liệu*
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 
đào tạo 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

^ Việc tuyển sinh vào các 
chương trình có cấp 
giấy phép và chứng chỉ 
không đảm bảo sinh viên 
sẽ nhận được giấy phép 
hoặc chứng chỉ. Truy cập 
sdsu.edu/majors để biết 
thêm thông tin.



Tuyển sinh năm thứ nhất
Đây là lúc khám phá ước mơ của bạn và hiện thực hóa giấc mơ này với sự hỗ 
trợ của cộng đồng SDSU. SDSU nhận hồ sơ xét tuyển sinh viên quốc tế năm 
thứ nhất từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến ngày 01 tháng 4 năm 2023 cho kỳ 
xét tuyển mùa thu 2023. SDSU không thực hiện kỳ xét tuyển Mùa Xuân. 

Thời hạn nộp đơn
• Early Consideration Deadline—30/11/2022 

Sinh viên nộp hồ sơ hoàn chỉnh theo đúng thời hạn này sẽ được thông báo 
về quyết định vào cuối tháng 01.

• Regular Deadline—01/04/2023 
Sinh viên nộp hồ sơ hoàn chỉnh theo đúng thời hạn này sẽ được thông báo 
trên cơ sở tuyển sinh mở (rolling). 

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 2022; 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 Đại Học 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: Kiểm tra tình trạng tuyển sinh của bạn
Sau khi nộp đơn, bạn sẽ nhận được một email xác nhận từ Đại Học San Diego 
State trong đó bao gồm số RedID của bạn, đây là mã số sinh viên SDSU của 
bạn, và các hướng dẫn về cách đăng nhập vào my.SDSU.

Bước 3: Nộp Bảng Điểm Trung Học Không Chính Thức
Bạn phải nộp bảng điểm không chính thức của tất cả các trường trung học mà 
bạn đã theo học để thực hiện đánh giá ban đầu và cần nộp cả bản ngôn ngữ 
gốc kèm theo bản dịch tiếng Anh có chứng thực, nếu cần thiết.

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; hoặc

• Điểm tổng IELTS từ 6,5 trở lên; hoặc
• Điểm PTE từ 58 trở lên; hoặc
• Điểm thi Tiếng Anh Duolingo từ 105 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.

Chi phí học của Sinh Viên 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 sdsu.edu/internationalfees để biết thông tin mới nhất.

Học phí & Lệ phí cơ bản ...........................................8.174 USD
Học phí không cư trú*...............................................11.880 USD
Nhà ở & Thực phẩm tại khuôn viên trường** ...........19.714 USD
Bảo hiểm y tế............................................................1.282 USD
Sách, Nhu yếu phẩm ................................................1.146 USD
Phương tiện đi lại .....................................................1.170 USD
Chi phí khác, chi phí cá nhân ...................................1.906 USD
TỔNG*** ...................................................................45.272 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, ngay cả sau khi lệ phí ban đầu được tính hoặc các khoản 
lệ phí ban đầu đã được nộp, CSU phải được quyền 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).



164,5 triệu USD 
tài trợ trong năm 2021-22, đánh dấu một 
năm kỷ lục cho nghiên cứu của trường 
đại học về các vấn đề quan trọng như:
• Chống lây nhiễm COVID-19 trong 
trường học

• Phát triển các loại dược phẩm tốt hơn
• Bảo vệ nguồn nước
• Cải tiến các cách thức bảo tồn
• Tăng cường đào tạo kinh doanh

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.

Nhà ở
Chuyển sang cuộc sống là một sinh viên đại học dễ dàng hơn khi 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?
Sinh viên và thành công của sinh viên là điều cốt lõi trong mọi thứ mà chúng 
tôi làm. Chúng tôi khuyến khích bạn tận dụng những trải nghiệm giáo dục 
thay đổi cuộc sống, chẳng hạn như phòng nghiên cứu bậc đại học và không 
gian phòng thí nghiệm trong và ngoài khuôn viên trường, cơ hội khởi nghiệp, 
thực tập và cố vấn học tập chuyên nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp SDSU là 
những người đổi mới, sáng tạo tri thức và những công dân toàn cầu, những 
người được trang bị tốt cho thế giới thực.

15.645 
sinh viên đã kết nối với các cựu sinh 
viên và chuyên gia, họ là những 
người cung cấp hướng dẫn nghề 
nghiệp thông qua Chương Trình Cố 
Vấn Học Tập (Mentor) Aztec.

Số 14 
trong số các trường công lập trong 
cả nước về đào tạo doanh nhân 
theo U.S. News and World Report. 



Trung Tâm Sinh Viên Quốc Tế
Trung Tâm Sinh Viên Quốc Tế (ISC) cung cấp đầy đủ các chương trình và 
dịch vụ giúp tăng cường sự thành công của sinh viên, viễn cảnh toàn cầu, 
nhận thức đa văn hóa và hợp tác quốc tế. 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 thông tin chi tiết, truy cập sdsu.edu/internationalstudents.

Cuộc Sống Sinh Viên
Tại SDSU, một cộng đồng sẽ hỗ trợ, giúp bạn khám phá những sở thích mới, 
tìm thấy đam mê của mình và chuẩn bị cho sự thành công cá nhân và nghề 
nghiệp. Có rất nhiều cách để tham gia vào các hoạt động trong khuôn viên 
trường, đồng thời hòa mình với lối sống của Nam California, bao gồm:

• 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.

• 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.

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 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 Aztec 
trong nhà bằng thẻ SDSU RedID hợp, thông thường khi còn chỗ. Chia sẻ sự 
phấn khích khi xem những vận động viên 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 94.000 mét vuông với các lớp thể dục, 
hoạt động thể thao nội bộ trường và một bức tường leo núi.

Liên Thông Vào Đại Học
Chương Trình Liên Thông Vào Đại Học (University Pathway) của chúng tôi, 
thông qua Cơ Sở Đào Tạo Toàn Cầu SDSU (Global Campus), giúp bạn có 
được các công cụ cần thiết để thành công trong chương trình cấp bằng tại Đại 
Học San Diego State hoặc ở các trường khác.

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG CHO SINH VIÊN
Chương Trình Liên Thông Cho Sinh Viên (Undergraduate Pathway) (UPP) của 
SDSU đảm bảo sinh viên được nhận vào chương trình cấp bằng của SDSU 
sau khi hoàn thành thành công các nghiên cứu của UPP. Trong khi tham gia 
chương trình UPP, trước khi trúng tuyển bạn sẽ bắt đầu nhận được các tín chỉ 
cho bằng SDSU của mình. Chương trình UPP kết hợp các khóa học lấy tín chỉ 
SDSU với hướng dẫn bằng tiếng Anh như Ngôn Ngữ Thứ Hai, tư vấn học tập 
trực tiếp, và các trải nghiệm về học thuật và văn hóa phong phú. Đội ngũ SDSU 
UPP tận tâm của chúng tôi sẽ giúp sinh viên chuyển tiếp thuận tiện làm sinh 
viên tại Hoa Kỳ và tại SDSU.

Nếu bạn muốn tập trung vào việc cải thiện tiếng Anh học thuật của mình trước 
ghi ghi danh vào các khóa học lấy tín chỉ SDSU, chúng tôi mời bạn đăng ký 
chương trình Tiếng Anh Cho Mục Đích Học Thuật (EAP). Những sinh viên quốc 
tế đủ điều kiện có thể được nhập học có điều kiện vào SDSU và được miễn điểm 
TOEFL/IELTS mà không cần tham gia bất kỳ khóa học lấy tín chủ SDSU nào. 

Vui lòng Truy cập sdsu.edu/upp để biết thêm thông tin.



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.

Web: sdsu.edu/intladmissions
Email: intladmission@sdsu.edu

KẾT NỐI QUA MẠNG
Hãy tham gia cùng chúng tôi trong giờ các làm việc và các sự kiện ảo

Gặp gỡ Cố Vấn Tuyển Sinh 
admissions.sdsu.edu/contact/international

Truy cập ảo
sdsu.edu/virtualvisits

Tour ảo 
sdsu.edu/virtualtour
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@SDSUAdmissions

@SanDiegoStateUniversity

QQ: 1057078426

WeChat ID: SDSU_Intladmission

YÊU CẦU THÔNG TIN
Đăng ký tại sdsu.edu/stayconnected 
để nhận thông tin quan trọng về Đại 
Học San Diego State và quy trình 
tuyển sinh.


