
Viết chương tiếp theo của 
đời bạn ở đây.

Khám phá 
những điểm 
hay nhất 
của bản 
thân tại 
WashU.





Cam kết của chúng tôi 
trong việc cung cấp một 
môi trường thử thách và 
hỗ trợ đồng nghĩa với 
việc bạn có những công 
cụ để định hình tương lai 
của mình khi ra trường.
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 CHÚNG TÔI 

Có đam mê
Biết hợp tác
Có tham vọng
Dung hòa
Có nền tảng 
vững chắc
Hỗ trợ
Có óc tìm tòi
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 CHÚNG TÔI KHÔNG

Tự phụ
Đơn độc
Thiển cận
Khép kín
Cổ lỗ
Lạc hậu
Không có mục 
đích
Lạnh lùng
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Tập trung
Có động lực
Nhiệt tình
Tận tâm

Sinh Viên Của 
Chúng Tôi
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MIỀN TÂY

1255

TRUNG TÂY

2225 

7.348 sinh viên đại học của chúng tôi đến 
từ tất cả 50 tiểu bang, District Columbia, 
Puerto Rico, Quần Đảo Bắc Mariana, và 
50 quốc gia 

Tập thể sinh viên đại học:
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 MIỀN NAM

1257

 ĐÔNG BẮC

2053
WashU

Sinh viên đại học
Đã ghi danh, toàn thời gian, muốn 
lấy bằng
20% Người Châu Á

8%
Người Da Đen hoặc Mỹ Gốc 
Phi

11%
Người Gốc Tây Ban Nha hoặc 
Mỹ Latinh

<1%
Người Mỹ Bản Xứ hoặc Alaska 
Bản Xứ

<1%

Người Hawaii Bản Xứ hoặc 
Người Đảo Thái Bình Dương 
Khác

6% Đa chủng tộc

46% Người Da Trắng

7% Quốc tế

Ngoài ra, 148 sinh viên (2%) không 
cho biết chủng tộc. 

SINH VIÊN QUỐC TẾ

525 
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Dữ Kiện WashU:

80% 
sinh viên theo đuổi 

nhiều chuyên ngành 
hoặc chuyên ngành phụ

Tỉ lệ sinh 
viên/giảng viên 

7:1 

450+ 
câu lạc bộ và tổ 
chức sinh viên

25 
người đoạt giải 

Nobel có liên kết 
với WashU
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Lớp Năm 2025:

1341 College of Arts & Sciences

168 Olin Business School

153
Sam Fox School of Design & 
Visual Arts

259
McKelvey School of 
Engineering

59 Beyond Boundaries Program
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Học thuật
Xem danh sách đầy đủ các chuyên ngành và chương trình tại  
admissions.wustl.edu/academics/majors-and-programs/

 

Đẳng Cấp Thế Giới
Đòi hỏi cao
Đa dạng
Năng động
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Xem danh sách đầy đủ các chuyên ngành và chương trình tại  
admissions.wustl.edu/academics/majors-and-programs/
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College 
of Arts & 
Sciences
artsci.wustl.edu
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Hình ảnh: Brad Feinknopf / Ayers Saint Gross 21



Trong trường College of Arts & 
Sciences, bạn sống trong một thế 
giới tìm tòi, nghiên cứu, và khám 
phá—một con đường dẫn đến 
kiến thức và hiểu biết cá nhân do 
bạn rèn giũa, dành cho bạn.

Chúng tôi được thúc đẩy bởi 
mong muốn khám phá các 
giải pháp cho các vấn đề lớn. 
Hãy cho chúng tôi biết bạn 
tò mò về điều gì và chúng tôi 
sẽ giúp bạn ghi dấu ấn của 
mình. Bạn có thể phát triển 
những mối quan tâm của 
mình và nhận ra tiềm năng 
riêng của mình trong khi tìm 
hiểu về những gì xuất hiện 
trước đây, những gì đang xảy 
ra, chúng ta đang đi đâu, và 
cách tạo ra sự khác biệt. 

Phân hiệu đại học lớn nhất, 
trường College of Arts & 
Sciences cung cấp hơn 70 
chuyên ngành và chuyên 

ngành phụ mà bạn có thể lựa 
chọn để tạo ra sự kết hợp 
nghiên cứu của riêng mình—
từ tâm lý học và sinh học đến 
nghiên cứu văn hóa Mỹ và 
triết học. Dù hành trình học 
thuật của bạn có thể là gì, 
bạn chắc chắn sẽ gặp những 
ý tưởng và quan điểm sẽ giúp 
bạn trau dồi khả năng tư duy 
phản biện và giải quyết các 
vấn đề khó khăn trong thế 
giới thực. Các chương trình 
của chúng tôi nằm ở giao 
điểm của tất cả và cho phép 
bạn có khả năng linh hoạt 
trong việc tìm ra con đường 
riêng để đạt được mục tiêu 
của mình.
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Hành trình tri thức của bạn 
thậm chí có thể đưa bạn vượt 
ra ngoài những bức tường 
của lớp học. Khi làm việc 
cùng với các giảng viên nổi 
tiếng, bạn có thể khám phá ra 
các cơ hội để tham gia hoạt 
động dân sự và cộng đồng, 
học tập thực nghiệm, hoặc 
du học. Bạn sẽ trải nghiệm 
những đột phá—khoa học 
hay sáng tạo, học thuật hay 
cá nhân—diễn ra như thế 
nào khi các ý tưởng va chạm 
nhau. 

84% 
lớp học có ít hơn 25 sinh 
viên

79%  
chuyên ngành khoa học 
tham gia nghiên cứu đại 
học dưới sự hướng dẫn của 
giảng viên

66% 
sinh viên của A&S có 
chuyên ngành hoặc chuyên 
ngành thứ hai trong các 
lĩnh vực khoa học xã hội và 
nhân văn

80%  
sinh viên tham gia chương 
trình tư vấn PreHealth của 
chúng tôi được nhận vào 
trường y ngay lần đầu tiên 
nộp đơn
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Olin Business 
School
olin.wustl.edu
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Tại Olin, chúng tôi biết thời gian 
và trải nghiệm là quan trọng. 
Và biết rằng bạn càng học hỏi 
nhiều, bạn càng có nhiều cơ hội 
để phát triển và trở thành con 
người mình muốn trở thành.

Là sinh viên Olin, bạn sẽ bắt 
đầu tham gia công việc kinh 
doanh vào ngày đầu tiên—với 
một cốt lõi kinh doanh vững 
chắc và các cơ hội học tập 
thực nghiệm ngay trong học 
kỳ đầu tiên. Với 4 năm để 
khám phá và phát triển những 
đam mê của mình, bạn sẽ sẵn 
sàng tạo ra sự thay đổi trên 
thế giới khi tốt nghiệp. 

WashU Olin có truyền thống 
hoạt động xuất sắc lâu đời 
và liên tục được xếp hạng là 
một trong những trường kinh 
doanh tốt nhất trong nước. 

Quy mô của chúng tôi cho 
phép mang lại trải nghiệm 
giáo dục cá nhân hóa hơn 
trong một môi trường nuôi 
dưỡng sự hợp tác và sáng 
tạo. Trong quá trình học, 
bạn sẽ có được cái nhìn 
toàn cầu về kinh doanh và 
học cách suy nghĩ sáng 
tạo, bất kể bạn đi theo con 
đường sự nghiệp nào. 
Chương trình học của Olin 
được biên soạn cẩn thận 
để bạn có thể gặp các cơ 
hội học tập trong thế giới 
thực và có một điểm khởi 
đầu tuyệt vời để khám phá 
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63%
sinh viên Olin đi du học

90%
khóa học kinh doanh có ít 
hơn 50 sinh viên ghi danh

97%
sinh viên BSBA trong 5 năm 
vừa qua cho biết đã nhận 
một công việc trong vòng 90 
ngày kể từ ngày tốt nghiệp

những lựa chọn nghề nghiệp 
mà bạn quan tâm nhất. Cách 
tiếp cận liên ngành của 
chúng tôi bao gồm một số 
lượng lớn các môn tự chọn, 
để bạn có thể theo đuổi các 
mối quan tâm bên ngoài Olin. 

Chúng tôi tận tâm trong việc 
làm phong phú thêm trải 
nghiệm học đại học của bạn, 
và chúng tôi sẽ giúp bạn 
vạch ra con đường của riêng 
mình để đạt được các mục 
tiêu cá nhân và nghề nghiệp.
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Sam Fox 
School of 
Design & 
Visual Arts
samfoxschool.wustl.edu
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Trường Sam Fox School là một 
cộng đồng gắn bó gồm các sinh 
viên kiến trúc, nghệ thuật, và thiết 
kế sáng tạo, gắn kết, nỗ lực tạo ra 
sự thay đổi tích cực trên thế giới.

Các chương trình lấy bằng linh 
hoạt của chúng tôi cung cấp 
các nghiên cứu chuyên sâu 
về lĩnh vực bạn chọn—kiến 
trúc, nghệ thuật studio, thiết 
kế truyền thông, và thiết kế 
thời trang—cũng như nền tảng 
khoa học xã hội vững chắc. 
Chúng tôi cung cấp các khóa 
học đa dạng để hỗ trợ những 
mối quan tâm của bạn. Bạn 
cũng sẽ tham gia các lớp học 
ở nhiều ngành khác tại WashU 
và có thể lấy bằng chuyên 
ngành phụ, chuyên ngành thứ 
hai, hoặc bằng kép.

Trường Sam Fox School bao 
gồm Bảo Tàng Nghệ Thuật 
Mildred Lane Kemper đẳng cấp 
thế giới, ở đó tất cả sinh viên 
được hưởng tư cách thành 

viên miễn phí, và một thư viện 
nghệ thuật và kiến trúc dành 
riêng. Các cơ sở mở rộng của 
chúng tôi bao gồm một phòng 
thí nghiệm chế tạo kỹ thuật số 
mới, một xưởng in và đóng 
sách, một xưởng dệt, và cơ sở 
vật chất khác. Đội ngũ giảng 
viên của chúng tôi được công 
nhận trên toàn quốc và quốc 
tế trong các lĩnh vực của họ, 
và rất tận tâm trong giảng dạy. 
Bạn sẽ nhận được hướng dẫn 
cá nhân hóa để phát triển các 
kỹ năng đặc biệt. Chúng tôi 
cung cấp các khóa học khác 
nhau để hỗ trợ những mối 
quan tâm của bạn, cho dù đó 
là về hoạt hình, kiến trúc cảnh 
quan, chụp ảnh bằng máy bay 
không người lái, hay in gốm sứ 
3-D. 
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3
lộ trình lấy bằng—BFA, BS, 
và BA—để hỗ trợ các mục 
tiêu nghề nghiệp của bạn

8
chuyên ngành phụ: Kiến Trúc, 
Lịch Sử & Lý Thuyết Kiến 
Trúc, Thực Hành Sáng Tạo 
Để Thay Đổi Xã Hội, Thiết Kế, 
Tương Tác Người-Máy Tính, 
Kiến Trúc Cảnh Quan, Nghệ 
Thuật Studio, và Thiết Kế Đô 
Thị 

2/3
sinh viên của chúng tôi lấy 
được bằng kép, chuyên 
ngành thứ hai, hoặc chuyên 
ngành phụ ở một ngành khác, 
từ Tiếp Thị đến Âm Nhạc đến 
Khoa Học Máy Tính.

Một nền tảng cho sự nghiệp 
ích lợi 
Nhiều sinh viên tốt nghiệp 
trường Sam Fox School tiếp 
tục phát triển để trở thành 
những nghệ sĩ, kiến trúc sư, và 
nhà thiết kế nổi tiếng. Nhưng 
họ cũng sử dụng nền tảng 
sáng tạo của mình như một bệ 
phóng cho các nghề nghiệp 
như giám đốc điều hành kinh 
doanh, nhà giáo dục, bác sĩ, 
nhà làm phim, chuyên gia bảo 
tàng, doanh nhân, và luật sư. 
Cho dù bạn có tầm nhìn nào 
cho tương lai của mình, thì sự 
giáo dục của bạn tại trường 
Sam Fox School sẽ chuẩn bị 
riêng cho bạn phát triển. 
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McKelvey 
School of 
Engineering
engineering.wustl.edu
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Cho dù họ đang phát triển 
các thiết bị y tế cứu mạng hay 
khám phá các nguồn năng 
lượng bền vững mới, sinh 
viên của trường McKelvey 
School of Enginerring đều có 
niềm đam mê là làm cho thế 
giới trở thành một nơi tốt đẹp 
hơn. 

Với gần một chục chuyên 
ngành và các chuyên ngành 
phụ và các chương trình liên 
ngành khác nhau, sinh viên 
có thể tùy chỉnh bằng cấp 
của mình cho phù hợp với 
các mối quan tâm của họ. Vì 
trường McKelvey Engineering 
khuyến khích sự hợp tác giữa 
các ngành, bạn cũng sẽ học 

hỏi từ các giáo sư và các 
nhà nghiên cứu bên ngoài 
ngành kỹ thuật, bao gồm 
những người tại Trường Y 
được xếp hạng quốc gia của 
chúng tôi. Và việc học không 
chỉ giới hạn ở việc ngồi trong 
lớp học. Phát triển chương 
trình học của riêng bạn thông 
qua nghiên cứu độc lập, cơ 
hội nghiên cứu thực hành, và 
thực tập.

Ở đây, bạn cũng sẽ tìm thấy 
một cộng đồng những người 
có cùng chí hướng, những 
người sẽ thách thức, hỗ 
trợ, và thúc đẩy bạn khi bạn 
chuẩn bị xây dựng tương 
lai. Sinh viên của chúng tôi 

Sinh viên kỹ thuật tại 
WashU không chỉ nghiên 
cứu về những thách thức 
mà xã hội phải đối mặt— 
mà họ còn giải quyết những 
thách thức đó.
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56%
sinh viên năm thứ nhất là phụ 
nữ hoặc xuất thân từ nhóm 
trước đây ít được đại diện

95%
sinh viên tốt nghiệp BS cho 
biết có được cơ hội sau đại 
học—việc làm, trường cao 
học, hoặc thực tập—trong 
vòng 6 tháng sau khi tốt 
nghiệp

60%
sinh viên hoàn thành một 
chương trình lấy bằng 
chuyên ngành thứ hai, 
chuyên ngành phụ hoặc bằng 
thứ hai

thường xuyên hợp tác để giải 
quyết các vấn đề trong cộng 
đồng, thành lập doanh nghiệp 
của riêng họ, và tình nguyện 
trong các dự án phục vụ quốc 
tế.

Và khi tốt nghiệp, bạn sẽ là 
một phần của mạng lưới gắn 
bó gồm các kỹ sư WashU 
đang theo đuổi sự nghiệp 
trong các lĩnh vực học thuật, 
chăm sóc sức khỏe, an ninh 
mạng, năng lượng, hàng 
không không gian, và kinh 
doanh. Tham gia cùng thế 
hệ lãnh đạo tiếp theo, những 
người đang thay đổi cách mọi 
người sống, làm việc, và vui 
chơi.
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Beyond 
Boundaries 
Program
Chương trình đa ngành này trang 
bị cho sinh viên tạo ra sự khác 
biệt thực sự trong một thế giới 
phức tạp.

beyondboundaries.wustl.edu
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Beyond Boundaries 
Program

Chương trình Beyond Boundaries 
Program cho phép bạn vào WashU 
mà không liên kết với bất kỳ một 
phân hiệu nào trong năm đầu tiên. 
Chương trình này cung cấp cơ hội để 
giải quyết những thách thức không 
nằm trong phạm vi của một ngành 
duy nhất. Chúng tôi trân trọng bạn 
như một nhà thám hiểm tri thức, và 
có thể xác định con đường của riêng 
bạn thông qua việc kết hợp lại và 
phát minh sáng tạo giữa các trường 
học. Bạn chắc chắn sẽ gặp những ý 
tưởng và quan điểm sẽ giúp bạn trau 
dồi khả năng tư duy phản biện và giải 
quyết các vấn đề khó khăn trong thế 
giới thực. Nếu bạn là một sinh viên tài 
năng, chủ động, và có động lực, muốn 
theo đuổi các mối quan tâm rộng rãi 
ở khắp các lĩnh vực và quan điểm 
học thuật, chúng tôi khuyến khích bạn 
đăng ký tham gia chương trình độc 
đáo này.
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Theo Lời của 
Bản Thân  
Chúng Tôi
 

Chăm chỉ
Không có biên giới
Đi tiên phong
Tự hào
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Selaam 
Dollisso 
LỚP NĂM 2022

QUÊ QUÁN 
AMES, IOWA

TRƯỜNG 
COLLEGE OF ARTS 
& SCIENCES 

TẠI SAO BẠN CHỌN WASHU?
Chuyến thăm đầu tiên vào mùa hè năm hai của tôi là một sự giới thiệu 
đầu tiên tuyệt vời về trường này. Tuy nhiên, tôi rất biết ơn vì đã có thể 
tham dự chương trình Ervin Finalist vào cuối tuần cũng như có cơ hội 
tương tác với sinh viên, đặt ra những câu hỏi thẳng thắn, và quan sát 
khuôn viên trường khi giờ học. Tôi không chỉ hài lòng với chuyến thăm 
của mình, tôi còn cảm thấy thoải mái tại WashU và cảm thấy như sẽ 
có một cộng đồng ở đó dành cho tôi khi tôi đến—điều đó cuối cùng đã 
khiến tôi dễ dàng quyết định tham gia.

PHẦN HAY NHẤT CỦA ST. LOUIS LÀ GÌ?
Tất cả những thứ không tốn tiền! Công viên Forest Park nằm ngay đối 
diện với khuôn viên của WashU, ở bạn có thể đi dạo thư giãn, tổ chức 
picnic với bạn bè, hoặc tham quan bảo tàng nghệ thuật và sở thú miễn 
phí! Có thể hơi khó khám phá St. Louis mà không có xe riêng, nhưng 
WashU cung cấp thẻ đi tàu điện ngầm cho tất cả sinh viên. 

NHỮNG ĐAM MÊ HAY ƯỚC MƠ CỦA BẠN LÀ GÌ?
Một đam mê của tôi là học ngôn ngữ, cụ thể là thông thạo một ngôn ngữ 
thứ hai (hoặc nhiều hơn!). Tôi luôn bị cuốn hút bởi nó và thấy rất thỏa 
nguyện. Tôi có một ước mơ là tạo ra một chương trình cho trẻ em hoặc 
có thể chỉ cho các học sinh thiểu số tương tác với môi trường của mình 
để nuôi dưỡng sự đam mê và cảm nhận cơ bản đối với thiên nhiên. Tôi 
đã làm cố vấn cho học sinh tiểu học cả đời mình và tôi thấy giá trị của 
việc chú trọng vào giáo dục ấu nhi—cụ thể là trong các lĩnh vực STEM 
và nhất là thường xuyên xem xét và bao gồm các học sinh thiếu sự đại 
diện và thiếu tài nguyên.
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Malik 
Gaye
LỚP NĂM 2022

QUÊ QUÁN 
ATLANTA, GEORGIA

TRƯỜNG 
SAM FOX SCHOOL 
OF DESIGN & 
VISUAL ARTS 

MÔ TẢ TRẢI NGHIỆM CỦA BẠN TRONG CHƯƠNG TRÌNH 
ARCHITECTURE DISCOVERY PROGRAM HÈ CỦA CHÚNG TÔI?
Vào mùa hè trước năm cuối trung học, tôi tham gia chương trình 
Architecture Discovery Program của Sam Fox. Trong hai tuần học, tôi 
đã học được rất nhiều điều về những gì sẽ diễn ra trong một studio 
của trường đại học và hiểu rõ hơn về văn hóa ở WashU.

TẠI SAO BẠN CHỌN WASHU?
Điều khiến tôi ấn tượng khi đến thăm WashU là sinh viên sẵn sàng trả 
lời các câu hỏi hoặc thậm chí chỉ đường cho tôi. Có một động lực và 
sự phấn khích dễ nhận thấy từ các sinh viên khi họ nói về WashU, và 
tôi rất vui khi được trở thành một phần của cộng đồng có vẻ thực sự 
muốn có mặt ở đó. Tôi cũng có thể nói rằng St. Louis và vùng Trung 
Tây, với tư cách là một người con của Bờ Đông, thực sự hấp dẫn 
với bản chất khám phá của tôi. Tôi có thể nói rằng có nhiều lịch sử ở 
thành phố này và đã chớp lấy cơ hội có ít nhất 4 năm để có thể khám 
phá.

TRUYỀN THỐNG WASHU MÀ BẠN YÊU THÍCH LÀ GÌ?
Truyền thống WashU tôi yêu thích là các chương trình văn hóa, không 
chỉ vì chúng là sự thể hiện ra bên ngoài về sự đa dạng ở đây, mà còn 
vì cách mọi thứ được tổ chức bởi sinh viên và cộng đồng này muốn 
đi xa ở mức nào. Đó là một việc mà một tổ chức giáo dục đưa ra cam 
kết về một môi trường dung hòa và một điều khác là thực sự thấy tập 
thể sinh viên chào mừng nó và tự nhận nhiệm vụ cải thiện việc đó.
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Connor 
Seger 
LỚP NĂM 2023

QUÊ QUÁN 
EVANSVILLE, 
INDIANA 

TRƯỜNG 
SAM FOX 
SCHOOL OF 
DESIGN & VISUAL ARTS 

ẤN TƯỢNG ĐẦU TIÊN CỦA BẠN VỀ TRƯỜNG SAM FOX SCHOOL 
LÀ GÌ?
Tôi thích bầu không khí hợp tác và cởi mở ở đây. Ví dụ, giáo sư dạy vẽ 
của tôi tập trung vào những điều căn bản, nhưng thầy ấy không muốn 
chúng tôi đánh mất phong cách vẽ tự nhiên của riêng mình hoặc chỉ 
tập trung vào việc làm cho mọi thứ trông giống như thật. 

TẠI SAO BẠN CHỌN WASHU?
Lý do chính là chương trình học của Sam Fox. Hầu hết các trường 
nghệ thuật mà tôi biết đều sử dụng một chương trình học cố định—
khiến tôi gần như không thể khám phá các lựa chọn của mình trước 
khi quyết định tôi sẽ theo đuổi chuyên ngành nào. Ngoài ra, tôi đã được 
nhận vào chương trình Portfolio Plus vào mùa hè trước năm cuối cấp, 
và trong thời gian đó tôi đã làm quen với một số giảng viên và cách 
Sam Fox điều hành các lớp học. Tôi yêu khuôn viên trường và gặp rất 
nhiều người cùng chí hướng. Vì tất cả những điều đó, tôi biết mình 
phải đến WashU. 

TẠI SAO BẠN LẠI BỊ CUỐN HÚT VÀO NGÀNH THIẾT KẾ?
Tôi thực sự thích ý tưởng sử dụng thiết kế để giải quyết vấn đề—cho 
dù đó là thiết kế truyền thông, thiết kế đồ họa, hay thiết kế thời trang. 
Tôi thực sự thích ý tưởng về thời trang bền vững. Người ta bác bỏ tác 
động lớn của ngành công nghiệp thời trang đối với biến đổi khí hậu. 
Họ nghĩ, "Ồ, chỉ là quần áo thôi mà." Nhưng tôi cho rằng mọi thứ đều 
có thể được thiết kế tốt hơn, cho dù điều đó có nghĩa là hiệu quả hơn 
hay bền vững hơn. Tôi gần như xem nó như một vấn đề toán học hoặc 
khoa học trong nghệ thuật của tôi.
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Kathleen 
Konkos
LỚP NĂM 2023

QUÊ QUÁN 
WESTPORT, 
CONNECTICUT 

TRƯỜNG 
OLIN BUSINESS 
SCHOOL

TẠI SAO BẠN CHỌN WASHU?
Tôi yêu WashU chủ yếu vì con người và cảm giác được hỗ trợ và 
dung hòa có thể cảm nhận được trong khuôn viên trường. Khi tôi 
được "tác hợp" với WashU thông qua QuestBridge, tôi thực sự không 
thể tưởng tượng được là mình ở bất kỳ nơi nào khác. Trong vòng 
một tháng kể từ khi ở đây, tôi đã có được những tình bạn quý giá với 
bạn cùng phòng, những người cùng tầng, và các bạn cùng lớp. Sự 
tử tế chân thành và sự sẵn lòng giúp đỡ mà mọi sinh viên, giáo sư, 
và giảng viên thể hiện khiến tôi cảm thấy như đang ở nhà. Ngoài các 
cộng đồng mà tôi là thành viên, các lớp học thử thách và văn hóa 
nuôi dưỡng sự chăm chỉ, phát triển, và thành tích là những yếu tố 
quan trọng khiến tôi chọn WashU.

ĐỊA ĐIỂM YÊU THÍCH TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG?
Địa điểm tôi yêu thích trong khuôn viên trường là tầng ký túc xá của 
tôi, TFL (Top Floor Lien!). Trong tuần học đầu tiên, tất cả chúng tôi 
cùng tầng đã trở nên vô cùng thân thiết và trở thành một đại gia đình. 
Trở lại tầng ký túc xá sau một ngày dài học tập là một trong những 
phần tuyệt vời nhất trong ngày và tôi rất biết ơn khi có tất cả những 
người mà tôi thực sự tin tưởng và yêu mến.
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B’Elanna 
Barnes
LỚP NĂM 2022

QUÊ QUÁN
NORTH 
LITTLE ROCK, 
ARKANSAS

TRƯỜNG 
MCKELVEY 
SCHOOL OF ENGINEERING 

TẠI SAO BẠN CHỌN WASHU?
Tôi sẽ nói 3 lý do chính: thứ hạng, con người, và tài nguyên. Giống 
như hầu hết các sinh viên đại học sắp nhập học, tôi tìm hiểu vì tôi 
muốn nhắm đến các trường đại học hàng đầu. Khi đến thăm trường, 
tôi đã gặp rất nhiều sinh viên và giảng viên thân thiện, và các tài 
nguyên ở đây rất tuyệt. Từ những sinh viên dạy phụ đạo miễn phí, 
đến những nhân viên giúp bạn học cách quản lý thời gian hiệu quả, 
đến các cơ hội kết nối hầu như hàng tuần, tôi cảm thấy rằng WashU 
sẽ là một tổ chức giáo dục ở đó tôi có thể phát triển. 

ĐỊA ĐIỂM YÊU THÍCH CỦA BẠN TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG 
LÀ GÌ?
Địa điểm tôi yêu thích trong khuôn viên trường phải là Sky Room 
trong Thư Viện Olin hoặc khu East End của khuôn viên trường. Sky 
Room khá giống như như tên gọi của nó. Đó là một căn phòng hình 
tròn có một cái giếng trời. Cũng có bàn và ghế thoải mái trong đó, để 
bạn có thể hoàn thành công việc. Tôi thật lòng yêu thích khu East End 
vì nó rất đẹp. Có một bảo tàng nghệ thuật, đài phun nước, thang máy 
bằng kính, và một địa điểm ăn uống tuyệt vời ở Schnuck Pavilion có 
tên là Parkside Café. Họ có món hamburger tuyệt vời. Ngoài ra, khu 
East End có tầm nhìn tuyệt vời ra Brookings.
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Molly 
Rogers
LỚP NĂM 2023

QUÊ QUÁN 
LAKEWOOD, 
OHIO

BEYOND 
BOUNDARIES 
PROGRAM

TẠI SAO BẠN CHỌN CHƯƠNG TRÌNH BEYOND BOUNDARIES 
PROGRAM?
Tôi chọn chương trình Beyond Boundaries vì đây là chương trình cho 
phép tôi khám phá tất cả các ngành học khác nhau mà tôi muốn theo 
đuổi. Nó đã giúp tôi kết hợp tất cả các mối quan tâm khác nhau của 
mình vào (các) chuyên ngành mà tôi quyết định học. Mọi người thường 
có quan niệm sai lầm rằng chương trình này chỉ dành cho những sinh 
viên chưa quyết đoán. Vâng, một số người trong chúng tôi ban đầu chưa 
quyết đoán, nhưng tất cả chúng tôi đều biết những mối quan tâm của 
mình. Tất cả chúng tôi đều biết mình yêu thích điều gì, chúng tôi chỉ cần 
tìm ra cách mình sẽ theo đuổi tất cả những gì chúng tôi yêu thích.

TẠI SAO BẠN CHỌN WASHU?
Khi tôi đến thăm WashU, tôi thực sự cảm thấy như mình đang ở nhà. Tôi 
biết điều đó nghe rất sáo rỗng, nhưng đó là sự thật. Tôi có thể nhìn thấy 
bản thân trong khuôn viên trường này trong 4 năm tiếp theo. Tôi thích 
lớp học có sỉ số nhỏ, các giáo sư, khuôn viên trường xinh đẹp, và tất cả 
những người tôi gặp. Tôi cũng thực sự thích các cơ hội nghiên cứu được 
cung cấp thông qua trường đại học. Gói hỗ trợ tài chính của tôi không 
chỉ là một rất tuyệt, mà tôi còn được nhận vào chương trình Beyond 
Boundaries, tôi thực sự muốn trở thành một phần của chương trình đó.

ĐỊA ĐIỂM YÊU THÍCH TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG?
Địa điểm tôi yêu thích trong khuôn viên trường là không gian ngoài trời 
ở giữa Simon Hall. Đây là địa điểm yêu thích của tôi vì có nhiều bàn và 
không gian học tập. Đó là một cách thú vị để ra ngoài và không bị côn 
trùng tấn công (như khi bạn ngồi trên bãi cỏ ở đâu đó để làm việc). Có 
nhiều nắng và cây xanh. 55
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Ignacio Sánchez 
Prado
NGHIÊN CỨU TÂY BAN NHA, MỸ LATINH, VÀ NGHIÊN 
CỨU PHIM VÀ TRUYỀN THÔNG

College of Arts & Sciences 

“ Giảng dạy cho sinh viên đại học tại WashU là phần có 
ý nghĩa nhất trong công việc của tôi. Tôi làm việc mỗi 
ngày để khuyến khích các em có một đời sống tri thức 
để bổ sung và làm phong phú thêm những mục tiêu nghề 
nghiệp của mình, hiểu biết hơn về Mỹ Latinh và thế giới, 
và trở thành những công dân nhận thức được những vấn 
đề quan trọng nhất trong thời đại của chúng ta và những 
khán giả quan trọng của môi trường truyền thông rất 
phức tạp của chúng ta. Trong 15 năm qua, nhiệm vụ và 
vinh dự lớn nhất của tôi là được làm việc với những sinh 
viên sáng dạ, và đóng góp một phần vào sự nghiệp và 
sự phát triển cá nhân của các em.”
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Kaitlin Daniels
CHUỖI CUNG ỨNG, NGHIỆP VỤ, VÀ CÔNG NGHỆ

Olin Business School 

“ Tôi thích cách gắn kết của sinh viên đại học WashU. Sinh 
viên của tôi luôn mong muốn kết nối kinh nghiệm của họ, 
cho dù là từ các lớp học khác, công việc, hoặc cuộc sống 
cá nhân, với nội dung chúng tôi đề cập trong lớp. Điều này 
làm tăng thêm sự phong phú cho các cuộc thảo luận trong 
lớp lẽ ra sẽ không thể có được được nếu không có sự 
đóng góp của sinh viên”.
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Constance Vale
CHỦ TỊCH KHOA KIẾN TRÚC ĐẠI HỌC 

Sam Fox School of Design & Visual Arts 

“ Tôi thích làm việc với các sinh viên đại học ngành kiến trúc 
ở WashU vì các em có thái độ tìm tòi tri thức và sáng tạo 
táo bạo. Các em học hỏi và thử nghiệm thông qua việc tạo 
ra các mô hình và bản vẽ vật lý, và cuối cùng, khám phá ra 
những khả năng kiến trúc mới khiến tôi ngạc nhiên mỗi khi 
chúng tôi làm việc cùng nhau. Các em đang chuẩn bị bước 
ra thế giới và tạo ra những tòa nhà và không gian công 
cộng đáng kinh ngạc, giải quyết các vấn đề xã hội, chính 
trị, và sinh thái của thời đại chúng ta. Các sinh viên đại học 
của WashU hiểu kiến trúc như một nỗ lực văn hóa và đang 
chuẩn bị để thay đổi thế giới.”
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ShiNung Ching
KỸ THUẬT ĐIỆN & HỆ THỐNG 

McKelvey School of Engineering 

“ Tôi thích nói chuyện với sinh viên về nhiều mục tiêu và 
mối quan tâm của các em, và nhất là tìm hiểu về những 
vấn đề và thách thức mà các em muốn giải quyết nhất. 
Nhìn thấy các em làm việc chăm chỉ đểy lấy bằng nhằm 
đạt được và mở rộng những mục tiêu này là một trong 
những phần hay nhất của công việc giảng dạy."
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Một Thế Giới 
Của Cơ Hội

 

Không giới hạn
Hứa hẹn
Trọn vẹn
Hữu hình
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Tham Gia Cơ Hội Nghề Nghiệp

21.299 
hoạt động tương 

tác tư vấn 
2020–2021

5.168 
lượt sinh viên 
được tư vấn

200 
tổ chức đã 
tuyển dụng 
sinh viên

1.301 
lượt nhà tuyển 
dụng đã đăng 
việc làm trong 
CAREERlink
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Baylor College of Medicine
Boston University
Brown University
Columbia University
Cornell University
Duke University
Emory University
Fordham University
Harvard University
Johns Hopkins University
Massachusetts Institute of 
Technology (MIT)

Northwestern University
Rice University
Saint Louis University
University of California, 
Berkeley

University of California,  
Los Angeles

University of Chicago

University of Illinois Urbana-
Champaign

University of Illinois College 
of Law

University of Iowa
University of Michigan
University of North Carolina at 
Chapel Hill

University of Oxford
University of Pennsylvania
University of Southern 
California (USC)

The University of Texas at 
Austin

University of Washington
UT Southwestern Medical 
Center

Washington University ở  
St. Louis

Yale University

Các chương trình sau đại học tiếp 
nhận nhiều sinh viên tốt nghiệp 
WashU nhất:

Các nhà tuyển dụng và trường học được liệt kê mang tính tiêu biểu, không phải là một danh 
sách đầy đủ.
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Các nhà tuyển dụng 
tuyển dụng sinh viên 
tốt nghiệp WashU:

JPMorgan Chase & Co.
Maryville Consulting Group
Mastercard
McKinsey & Company
Memorial Sloan Kettering  Cancer Center
Microsoft
Nielsen
Raytheon
Teach for America
Total Access Urgent Care
United States Federal Reserve
ZS Associates
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Cuộc Sống 
Trong 
Khuôn Viên 
Trường
Khuôn viên xinh đẹp của 
chúng tôi được xây dựng 
xoay quanh những sở 
thích đa dạng của sinh 
viên. Từ các doanh nghiệp 
do sinh viên điều hành đến 
các điểm gặp gỡ ngoài 
trời, từ trung tâm thể dục 
đến bảo tàng nghệ thuật 
đẳng cấp thế giới, đây là 
một cộng đồng mà chúng 
tôi tự hào gọi là nhà.

Hình chụp, phía dưới bên phải: Installation view, Ai Weiwei:  
Bare Life, Mildred Lane Kemper Art Museum, 201972
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Truyền 
Thống 
WashU
Với hơn 165 năm lịch 
sử, chúng tôi là một cộng 
đồng giàu truyền thống.

76



77



Carnaval

“Phần yêu thích của tôi trong 
lễ hội Carnaval chắc chắn là 
con người! Tất cả những ai 
tham gia buổi biểu diễn đã 
làm việc cực kỳ chăm chỉ để 
có một buổi biểu diễn tuyệt 
vời, và tôi đã có được những 
tình bạn bền chặt với những 
người biểu diễn khác. Lần 
đầu tiên tôi xem Carnaval 
khi còn là học sinh cuối cấp 
trung học vào dịp cuối tuần 
thi cuối khóa, và tôi thích 
xem các màn trình diễn đa 
dạng và cách chương trình 
tập trung vào các vấn đề 
nghiêm túc liên quan đến 
cộng đồng Latinh.”

Belal, Lớp năm 2021

Tiệc Trà Thứ Ba

“Truyền thống yêu thích của 
tôi có lẽ là Tiệc Trà Thứ Ba 
(Tuesday Tea) ở DUC. Tôi 
thích bầu không khí và mọi 
người chỉ đến để lấy một 
chiếc bánh nướng và trò 
chuyện với bạn bè hoặc làm 
việc. Họ luôn chơi những bản 
nhạc hay—âm thanh rung 
cảm—và điều đó khiến tôi 
rất vui. Nó có cảm giác rất 
đại học và nó làm tươi sáng 
những ngày thứ Ba của tôi!”

Dani, Lớp năm 2022
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Moonlight Breakfast

“Moonlight breakfast là một bữa buffet ăn thỏa sức, được 
phục vụ bởi các nhân viên WashU, các giáo sư, và các nhà 
lãnh đạo cộng đồng vào một đêm trong tuần đọc sách ngay 
trước kỳ thi cuối khóa. Đó là thời gian nghỉ ngơi hay nhất và 
khiến bạn cảm thấy như ở nhà ngay cả trước tuần thi. "

Gabriella, Lớp năm 2021

“Khi bạn đang ôn luyện 
cho kỳ thi cuối khóa, 
thật tuyệt vời khi được 
nghỉ ngơi và kết nối lại 
với bạn bè tại sự kiện 
Moonlight Breakfast.”
Malik, Lớp năm 2022

79



WILD

“WILD (Walk In Lay Down) là một buổi hòa nhạc diễn ra mỗi 
học kỳ trong khuôn viên trường ở Brookings Quadrangle 
và có sự góp mặt của một nghệ sĩ tên tuổi mà Ban Chương 
Trình Xã Hội đã mời đến. Việc có những nghệ sĩ biểu diễn 
tuyệt vời như vậy trong khuôn viên trường của chúng tôi 
thật là độc đáo. Ngoài ra, sinh viên còn được tận hưởng một 
ngày tuyệt vời, đảm bảo rằng WILD là một trong những ngày 
thú vị nhất trong học kỳ."

Grace, Lớp năm 2022

“Truyền thống yêu thích 
của tôi là tham dự sự 
kiện WILD, vì nó là một 
trong những đêm vui 
chơi và không căng 
thẳng về các kỳ thi 
hoặc bài luận.”
Sparkle, Lớp năm 2022
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Diwali Show

“Chương trình Diwali Show 
hàng năm được tổ chức 
bởi Ashoka, Hội Nam Á của 
WashU, để kỷ niệm lễ hội 
ánh sáng. Đến gặp bạn cùng 
phòng, bạn bè, và bạn cùng 
lớp biểu diễn với các nhóm 
khiêu vũ của họ và một nhóm 
cappella là một trong những 
điểm nổi bật trong học kỳ của 
tôi. Tôi luôn ấn tượng với 
giá trị sản xuất của chương 
trình, thứ mà họ đã chuẩn bị 
cả học kỳ, cũng như nguồn 
năng lượng đáng kinh ngạc ở 
khán giả.”

Eddie, Lớp năm 2021

Thurtene Carnival

“Đây là một lễ hội carnival do 
sinh viên lên kế hoạch cho 
cộng đồng St. Louis. Ngoài 
đồ ăn và các trò chơi, các tổ 
chức sinh viên còn xây dựng 
các 'mặt tiền'. Đây là những 
công trình xây dựng lớn được 
tạo dựng hoàn toàn bởi sinh 
viên. Thành viên của các 
nhóm sau đó biểu diễn một vở 
kịch bên trong "mặt tiền" này 
cho trẻ em trong cộng đồng. 
Việc xây dựng các mặt tiền 
này là một việc vô cùng thú vị, 
và nó thực sự là cách tôi kết 
bạn với tất cả những người 
bạn cùng phòng hiện tại!”

Roberta, Lớp năm 2022
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Những Nhà Vô 
Địch Học Thuật
WashU là một trường NCAA Division 
III với 24 chức vô địch quốc gia. 
Chúng tôi tài trợ 19 môn thể thao 
khác nhau—9 môn thể thao nam và 
10 môn thể thao nữ. Tất cả các vận 
động viên sinh viên của chúng tôi 
theo đuổi các mục tiêu học tập và 
thể thao với sự bền bỉ như nhau. 
Để có thêm cơ hội giải trí, chúng tôi cũng cung cấp nhiều 
lựa chọn câu lạc bộ nội bộ và thể thao. Tìm hiểu về 
chương trình thể thao đầy đủ của chúng tôi tại bearsports.
wustl.edu.
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Cuộc Sống 
STL
WashU là một trường đại học 
nghiên cứu đẳng cấp thế giới 
có nền tảng vững chắc tại 
St. Louis, một thành phố giàu 
tinh thần tìm tòi, sáng tạo, và 
kinh doanh. Chào mừng bạn 
đến với khu vực này.
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Tạp chí TIME đã 
chọn St. Louis là 
một trong 100 Địa 
Điểm Tuyệt Vời 
Nhất Thế Giới 
năm 2021.
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Công viên Forest 
Park được bình 
chọn là công viên 
thành phố tốt nhất 
theo Giải Thưởng 
10Best Readers’ 
Choice năm 2022 
của USA Today. 87



Chi phí sẽ không 
phải là một rào cản.

100% nhu cầu được 
chứng minh đều được đáp 
ứng cho tất cả sinh viên 
được nhận vào học.
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Tuyển Sinh & Hỗ 
Trợ Tài Chính

Hỗ Trợ Tài Chính & Học 
Bổng
>  Học bổng có thể lên đến 

toàn bộ chi phí theo học, 
bao gồm các gói không phải 
khoản vay dành cho các gia 
đình nào có thu nhập dưới 
$75.000.

>  Học bổng dựa trên thành tích 
và học bổng dựa trên nhu 
cầu. 

>  Các nhân viên tư vấn hỗ trợ 
tài chính của WashU làm 
việc riêng với từng gia đình 
để hiểu được hoàn cảnh 
riêng của họ.

>  Cam kết giúp đỡ bạn trong 
những năm học đại học.

Liên hệ
Tuyển Sinh Đại Học
admissions.wustl.edu
800.638.0700 hoặc 
314.935.6000

Các Dịch Vụ Tài Chính Dành 
Cho Sinh Viên
financialaid.wustl.edu
888.547.6670 hoặc 
314.935.5900

Tìm hướng dẫn, tài nguyên để hoàn thành thành công 
đơn đăng ký của bạn, cũng như các ngày và thời hạn 
quan trọng tại admissions.wustl.edu/how-to-apply.
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Triết Lý của 
Chúng Tôi 
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Chúng tôi muốn biết bạn là ai và điều 
gì là quan trọng đối với bạn, để chúng 
tôi có thể giúp bạn định hướng tài 
năng, động lực, và năng lượng của 
bạn để trở thành một công dân toàn 
cầu thành công, đóng góp cho xã hội, 
nỗ lực cải thiện cộng đồng và thế giới 
của bạn.

Với suy nghĩ này, chúng tôi xem xét 
từng đơn một cách tổng thể và riêng 
lẻ. Và đối với các ứng viên năm nhất, 
ở trong nước, chúng tôi sẽ không xem 
xét liệu bạn có đủ khả năng chi trả bất 
kỳ hoặc toàn bộ học phí của WashU 
hay không.

Trong quá trình xem xét này, chúng tôi 
tìm kiếm:
> Tiềm năng học tập
>  Đặc điểm và phẩm chất cá nhân
>  Thành tích và sự tham gia hoạt động
> Sự phù hợp và gắn kết

Để biết thêm về cách chúng tôi tiếp 
cận quy trình tuyển sinh, hãy truy cập 
admissions.wustl.edu/building-our-
community.
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Tiết lộ thông tin
Luật pháp liên bang yêu cầu các trường cao đẳng và đại học cung cấp thông tin 
người tiêu dùng cho sinh viên tương lai và gia đình họ. Vui lòng truy cập wustl.edu/
policies/student-consumer.html để biết thông tin người tiêu dùng liên quan đến thông 
báo của chúng tôi về tính khả dụng của thông tin về nhà trường và hỗ trợ tài chính; 
thông tin liên lạc để được hỗ trợ trong việc lấy thông tin về nhà trường hoặc hỗ trợ 
tài chính; và thông tin chung của nhà trường, bao gồm bảo mật hồ sơ sinh viên, dịch 
vụ dành cho sinh viên khuyết tật, các chương trình giáo dục, chứng nhận, chi phí, 
các chính sách về sử dụng máy tính và vi phạm bản quyền, sự đa dạng của sinh 
viên, chi phí theo học, chính sách hoàn tiền và rút tên, thông tin chuẩn bị cho giáo 
viên, hỗ trợ tài chính cho sinh viên (hỗ trợ từ các chương trình liên bang, tiểu bang, 
địa phương, và các chương trình của nhà trường; các hình phạt hỗ trợ tài chính cho 
sinh viên của liên bang do vi phạm luật về ma túy; và thông tin về khoản vay dành 
cho sinh viên), thông tin sức khỏe và an toàn, thông tin kết quả của sinh viên (tỉ lệ 
lưu ban, tỉ lệ tốt nghiệp, bố trí việc làm, v.v.), tỉ lệ tham gia chương trình thể thao liên 
trường của chúng tôi, dữ liệu hỗ trợ tài chính và thông tin ghi danh cử tri. 

Trải Nghiệm 
WashU
Chúng tôi mời bạn và gia 
đình bạn đến làm quen với 
cộng đồng WashU. 

Để biết thêm thông tin, hãy 
truy cập visit.wustl.edu hoặc 
gọi số 800.638.0700 hoặc 
314.935.6000.
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Bạn đã có một tầm nhìn 
về sự thành công của 
mình và động lực để biến 
nó thành hiện thực. Bạn 
xứng đáng có một ngôi 
trường thúc đẩy bạn khám 
phá nhiều hơn những 
gì bạn biết là có thể.



Washington University khuyến khích và xem xét đầy đủ tất cả các đương đơn xin 
nhập học, hỗ trợ tài chính, và việc làm. Nhà trường không phân biệt đối xử trong 
việc tiếp cận, hoặc đối xử hay tuyển dụng trong các chương trình và hoạt động 
của mình dựa trên chủng tộc, màu da, tuổi tác, tôn giáo, giới tính, thiên hướng tình 
dục, bản dạng giới hoặc biểu hiện giới tính, nguồn gốc quốc gia, tư cách cựu binh, 
khuyết tật, hoặc thông tin di truyền. Các đương đơn có tiền sử phạm tội sẽ không 
mặc nhiên bị loại khỏi quy trình xét tuyển. Các thắc mắc về việc tuân thủ phải được 
gửi tới Hiệu Phó Phụ Trách Nhân Sự, Washington University, Campus Box 1184, 
One Brookings Drive, St. Louis, MO 63130.

Phòng Cảnh Sát Đại Học của chúng tôi làm việc 24/7. Mỗi năm, chúng tôi xuất bản 
tài liệu An Toàn và An Ninh, một tập tài liệu hướng dẫn chi tiết những việc phải làm 
và liên hệ với ai trong trường hợp khẩn cấp, cũng như xuất bản các báo cáo an ninh 
và an toàn hỏa hoạn hàng năm theo yêu cầu liên bang, chứa số liệu thống kê về tội 
phạm và hỏa hoạn trong khuôn viên trường, và các chính sách và thủ tục chính của 
nhà trường. Bạn có thể truy cập tập tài liệu An Toàn và An Ninh tại police.wustl.edu/
campus-security-act-reporting/, hoặc chúng tôi sẽ cung cấp một bản in trên giấy cho 
bạn theo yêu cầu.
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