SINH
VIÊN
INTERNATIONAL
STUDENTS
QUỐC
TẾ
Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Thiết kế
Columbus (CCAD) là một tổ chức giáo dục
đại học tư thục, độc lập và phi lợi nhuận,
cung cấp chương trình đào tạo bốn năm
để cấp bằng Cử nhân Mỹ thuật (BFA)
cũng như chương trình đào tạo sau đại
học hai năm. CCAD nằm ở trung tâm
thành phố Columbus, Ohio, một thành
phố đang phát triển vô cùng nhanh chóng
và cực kỳ sôi động.

CÁC CHUYÊN NGÀNH BFA
Quảng cáo & Thiết kế Đồ họa
Truyện tranh Hoạt hình & Phương pháp Kể
chuyện

THÔNG TIN VẮN TẮT
Năm thành lập: 1879
Tuyển sinh: 1.094 sinh viên
Tỉ lệ sinh viên trên giảng viên trung bình
trong một lớp: 9:1
Năm học: Hai học kỳ, mỗi kỳ 16 tuần
Kỳ Mùa Thu Tháng 8 - Tháng 12
Kỳ Mùa Xuân: Tháng 1 - Tháng 5
88.2% sinh viên tốt nghiệp có việc làm
hoặc có kế hoạch học lên cao hơn ngay
trong năm tốt nghiệp
Danh tiếng nổi trội, nhưng chi phí nằm
trong khả năng

CHI PHÍ NĂM HỌC 2020-2021
Học phí: $36.500
Chi phí ăn ở: $9.790 - $12.210 tùy thuộc vào
lựa chọn
t c á
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế

Thiết kế Thời trang
Mỹ thuật
Phim & Video
Minh họa & Thiết kế Trò chơi
Tranh Minh Họa
Thiết kế Công nghiệp

Vancouver
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Kiến trúc & Thiết kế Nội thất
Nghệ thuật Nhiếp ảnh

Toronto

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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KHUÔN VIÊN CỦA CCAD

THÀNH PHỐ COLUMBUS, OHIO

» Khuôn viên của CCAD nằm an toàn trong trung
tâm thành phố, gồm có 14 tòa nhà, tất cả đều có
thể đi bộ được từ trung tâm của khuôn viên.
» Được các nhân viên bảo vệ của CCAD tuần tra 24
giờ/ngày.
» CCAD nằm bên Bảo tàng Nghệ thuật Columbus
và rất gần Thư iện Thủ Phủ Columbus, Khu
Triển
m uận Short North, và rất nhiều địa
điểm mua sắm, ăn uống và giải trí trong hu ực
trung tâm thành phố.
» Sinh iên CCAD được sử dụng dịch vụ
bu t địa
phương miễn phí trong Khu ực đô thị Columbus.
» Các chuyên ngành học đều sở hữu các studio,
trang thiết bị à phòng máy tính chuyên nghiệp.
» Phòng triển l m
l r, hông gian trưng bày
chính của trường, luôn đặt các tác phẩm của các
nghệ sĩ trong nước và quốc tế quanh năm.
» Tham gia chương trình nghệ thuật kết nối sinh
viên CCAD với các nghệ sĩ à nhà thiết kế địa
phương, quốc gia và quốc tế trong từng tháng.
» ai
t c á nằm trong huôn iên trường cung
cấp các tiện nghi giặt ủi, phòng thư gi n à
phòng tập thể dục.
» Trung tâm sinh iên có phòng thư gi n, tiệm cà
phê, trung tâm học tập à phòng trò chơi.
» Nhà ăn sinh iên à giảng viên của CCAD.
» Cửa hàng họa cụ ngay trong huôn iên trường.
» Thư iện chứa hơn 50.000 cuốn sách, bao gồm
cả những cuốn sách hiếm từ thế kỷ 17.

» Thủ phủ của Bang Ohio và là thành phố lớn thứ 14
của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
» 1,9 triệu người hiện đang sinh sống ở Khu vực đô
thị Columbus
» Columbus là nơi tọa lạc của 61 trường cao đẳng và
đại học với tổng số sinh iên lên đến 136.000 người
» Trung tâm việc làm trong các lĩnh ực công nghệ,
nghiên cứu và công nghiệp sáng tạo
» Nguồn tuyển dụng ngành thiết kế thời trang lớn thứ
ba ở Hoa Kỳ
» CCAD cách Sân bay quốc tế chỉ 15 phút.
» Thành phố Columbus là nơi sở hữu một cộng đồng
nghệ thuật biểu diễn và nghệ thuật hình ảnh sôi
động.

THAM QUAN TRỰC TUYẾN CCAD TẠI
ccad.edu/virtualtour.

ĐỂ HIỂU THÊM VỀ COLUMBUS, HÃY TRUY CẬP
experiencecolumbus.com.

THỜI TIẾT
Tháng 1

28°F / -2°C

Tháng 2

32°F / 0°C

Tháng 3

43°F / 6°C

Tháng 4

52°F / 11°C

Tháng 5

64°F / 18°C

Tháng 6

78°F / 25°C

Tháng 7

83°F / 28°C

Tháng 8

87°F / 30°C

Tháng 9

81°F/ 26°C

Tháng 10

70°F / 20°C

Tháng 11

50°F / 10°C

Tháng 12

39°F / 4°C

YÊU CẦU HỒ SƠ BFA
»
»
»
»
»
»

Mẫu đơn đăng
của CCAD
Bài luận
Bảng điểm trung học phổ thông gốc
Đánh giá bảng điểm từ ECE hoặc One Earth
Hồ sơ tác phẩm
Chứng chỉ khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh
TOEF i T: 61 điểm trở lên
IELTS: 6.0 tổng điểm
PTE Academic: 45
ELS: Cấp 109
» SAT: được khuyến hích, nhưng hông bắt buộc
Giấy tờ chứng minh tài chính sau hi nhập học

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ SỚM
Thứ Ba, 01/12/2020
THỜI HẠN ƯU TIÊN
Thứ Hai, 01/02/2021
TIẾP TỤC TUYỂN SINH ĐỦ CHỈ TIÊU SAU
Thứ Hai, 01/02/2021

Khám phá ccad.edu để tìm hiểu thêm về các chuyên ngành đào, ngắm nhìn tác phẩm của sinh viên, xem video
về CCAD và thành phố Columbus, cũng như đọc những câu chuyện thành công trên blog. Để biết thêm thông
tin, vui lòng liên hệ: admissions@ccad.edu
CCAD được luật pháp Liên bang Hoa Kỳ
ể
ướ
.
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