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Global Summer Institute (GSI)
Đại học Stony Brook University tự hào được triển khai chương trình học viện hè Global Summer Institute năm 2017. 
Chúng tôi kính mời cộng đồng quốc tế tham gia chương trình mới đầy hứng khởi này. Hãy chọn một trong bốn 
chương trình của chúng tôi để đẩy mạnh mục tiêu học thuật và chuyên nghiệp của bạn. Bạn sẽ mở rộng chân trời 
văn hóa và có một trải nghiệm thay đổi cuộc sống. Hãy tham gia cùng chúng tôi vào mùa hè này để tận hưởng vẻ 
đẹp tự nhiên của đảo Long Island và sự sầm uất chốn đô thị của Thành phố New York!

Chương trình Cấp Chứng chỉ
Lựa chọn 1

3 tuần

Bao gồm:

- Kinh doanh & Tài chính Quốc tế
- Kỹ năng & Đào tạo Năng lực Lãnh đạo
- Văn hóa & Xã hội Mỹ

• Tiếng Anh cho Thành công trong Học thuật (EAS)
Khóa học này sẽ giúp các học sinh sinh viên hoàn 
thành chương trình chứng chỉ và tăng cường kỹ năng 
tiếng Anh toàn diện của họ.

• Bài giảng đặc biệt về các chủ đề sau đây:
Ngày
10/6 - 29/7, 2017

Trình độ Ngôn ngữ
Trình độ tiếng Anh trung 
cấp được khuyến khích.

Hạn chót
31/3, 2017

Chương trình Tiếng Anh Chuyên sâu
Ngày
10/6 – 17/08, 2017

Trình độ Ngôn ngữ
Cấp độ sẽ được xác định 
qua bài kiểm tra xếp lớp khi 
đến.

Hạn chót
1/6, 2017

Lựa chọn 4
Đăng ký theo học Trung tâm Tiếng Anh Chuyên sâu (IEC) 
toàn thời gian để học tiếng Anh học thuật

Để biết thêm chi tiểt
stonybrook.edu/iec

6 tuần

Chương trình Học Hè
Ngày
10/6 – 17/08, 2017

Trình độ Ngôn ngữ
Phương án được xác định 
bởi điểm TOEFL hoặc IELTS 
tại thời điểm nộp đơn, hoặc 
qua bài kiểm tra xếp lớp khi 
đến.

Hạn chót
15/5, 2017

6 tuần Scholarships
Available

Lựa chọn 2

Lựa chọn 3
Đăng ký 3 tín chỉ trong các khóa học chọn lọc và Tiếng 
Anh cho Thành công trong Học thuật (EAS)

Có thể lựa chọn hơn 200 khóa học
Danh sách đầy đủ tại stonybrook.edu/summer

Đăng ký 6 tín chỉ trong các khóa học khác nhau



Phí theo học chương trình bao gồm cơ hội để bạn có thể tham gia cộng đồng trường SBU, 
khám phá khu vực và các bờ biển nổi tiếng của Hamptons, mua sắm tại Tanger Outlets và 
tận hưởng Manhattan, trái tim của New York!

Các Chuyến Tham quan & Sự kiện Xã hội

Học viện hè Global Summer Institute có thể thiết kế và cung cấp các chương trình tùy chỉnh theo yêu 
cầu của học viện đối tác. Ngày và chi phí sẽ được xác định một cách phù hợp.
Các chương trình chứng chỉ thông qua Trường Phát triển Chuyên nghiệp (School of Professional 
Development - SPD) về Quản lý Nhân sự hoặc Quản trị Cao học cũng có thể được cung cấp.

Các Chương trình Tùy chỉnh

Chi phí Dự kiến

6 tuần

•  Mọi chi phí đều có thể được thay đổi mà không thông báo trước.
•  Chi phí bao gồm Bảo hiểm Sức khỏe, Phí Dịch vụ Sức khỏe Học sinh Sinh viên, Phí Công nghệ, Phí Di 
   chuyển, và Phí Đại học.

Học phí
Phí Đại học
Ký túc xá
Tổng Chi phí

$5,928

$504

$0

$6,432

$4,164

$488

$1,050

$5,702

$2,050

$402

$2,100

$4,552

2 3 41

$3,250

$287

$1,050

$4,587

Chứng chỉ Chương trình Học Hè IEC

$2,100 $2,100100%
Scholarship

50%
Scholarship



Trường Đại học Stony Brook University nằm 
ở khu vực North Shore của đảo Long Island 
ở phía Đông Nam New York, và khoảng 
60 dặm (96,5 km) về phía Đông Thành 
phố New York. Với một trạm Tàu hỏa Long 
Island ngay trong khuôn viên trường, việc 
di chuyển đến Thành phố New York và Sân 
bay JFK là rất dễ dàng.

Đăng ký trực tuyến tại stonybrook.edu/oga

Địa điểm Để biết thêm thông tin
Liên hệ với chúng tôi tại:

ĐT: (631) 632-7031
Email: GSI@stonybrook.edu

Chương trình Học tập Quốc tế
Melville Library, Room E5320
StonyBrook, NY 11794-3390


