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BFA MAJORS 
Advertising & 
Graphic Design
Animation
Comics & 
Narrative Practice
Contemporary Crafts
Fashion Design
Film & Video
Fine Arts
Illustration
Industrial Design
Interior Design
Photography 
Studio Art with an 
Emphasis in the History 
of Art & Visual Culture

GRADUATE PROGRAMS 
Master of Fine Arts:  
New Projects
Master of Design: 
Intergrative Design

Columbus College of Art & Design 
(CCAD) is a private, independent, non-
profit institution of higher education 
offering a four-year program leading to 
a Bachelor of Fine Arts (BFA) degree, 
as well as a two-year graduate degree 
program. CCAD is located in the heart 
of the vibrant and fast growing city of 
Columbus, Ohio.

FAST FACTS
 Year Founded: 1879

 Enrollment: 1,071 students

 Faculty: 186

 Average class student-to-faculty ratio: 10:1

 Academic Year: Two 16-week semesters

  Fall Semester: August – December

  Spring Semester: January – May

 88.2% of our graduates have jobs or higher   

 education plans within a year of graduation

 Excellent reputation, yet very affordable

COSTS FOR 2019 - 2020 
 Tuition: $35,880

 Room and Board: $9,680 - $11,970 depending on  

 residence hall choice

 Scholarships available for international students
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CHUYÊN NGÀNH BFA 
Quảng cáo & 
Thiết kế Đồ họa
Hoạt hình
Truyện tranh & 
Thực hành Kể chuyện
Thủ công Đương đại
Thiết kế Thời trang
Phim & Video
Mỹ thuật
Tranh minh họa
Thiết kế Công nghiệp
Thiết kế & Kiến trúc Nội 
thất
Nhiếp ảnh Nghệ thuật với 
Tầm quan trọng của Lịch 
sử Văn hóa Nghệ thuật & 
Hình ảnh

CÁC CHƯƠNG TRÌNH 
ĐÀO TẠO 
Thạc sĩ Mỹ thuật:  
Dự án mới
Thạc sĩ Thiết kế: Thiết kế 
Tương tác

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 cấp bằng đại học hai năm. CCAD 
nằm ở trung tâm thành phố Columbus, 
Ohio, một thành phố đang phát triển 
nhanh và rất sôi động.

THÔNG TIN NHANH
 Năm thành lập: 1879
 Tuyển sinh: 1.071 sinh viên
 Cán bộ giảng dạy: 186
  Tỷ lệ sinh viên/cán bộ giảng dạy trung bình của 

lớp: 10:1
 Năm học: Hai học 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 trong năm tốt nghiệp
 Danh tiếng nổi bật, nhưng chi phí rất phải chăng

CHI PHÍ CHO NĂM HỌC 2019 
- 2020 
 Học phí: $35.880
  Ăn ở: $9.680-$11.970 tùy thuộc vào ký túc xá 

được chọn
  Có các chương trình học bổng dành cho sinh 

viên quốc tế



CƠ SỞ CỦA CCAD 
»  Cơ sở an toàn trong trung tâm thành phố của CCAD 

bao gồm 14 tòa nhà, tất cả đều nằm trong phạm vi 
có thể đi bộ từ trung tâm của cơ sở.

»  Cơ sở được các cán bộ an ninh của CCAD tuần tra 
24 giờ.

»  CCAD nằm cạnh Bảo tàng Nghệ thuật Columbus và 
rất gần Thư viện Thành phố Columbus, Phòng triển 
lãm Short North, và một loạt các địa điểm mua sắm, 
ăn uống và giải trí trong khu vực trung tâm thành phố.

»  Sinh viên của CCAD được sử dụng dịch vụ xe buýt 
địa phương miễn phí trên toàn khu vực Columbus.

»  Các phòng sáng tạo, trang thiết bị và phòng máy 
tính chuyên nghiệp được cung cấp cho mỗi chuyên 
ngành học.

»  Tác phẩm của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế đều 
được trưng bày tại Phòng triển lãm Beeler, không 
gian triển lãm chính của chúng tôi trong suốt cả năm.

»  Tham gia chương trình nghệ thuật kết nối sinh viên 
CCAD với các nghệ sĩ và nhà thiết kế địa phương, 
quốc gia và quốc tế hàng tháng.

»  Hai ký túc xá trong khuôn viên trường được trang bị các 
tiện nghi giặt là, quầy giải khát và phòng tập thể dục.

»  Trung tâm sinh viên có quầy giải khát, tiệm cà phê, 
trung tâm học tập và phòng chơi game.

»  Nhà ăn dành cho sinh viên và cán bộ giảng dạy của 
CCAD.

»  Cửa hàng cung cấp dụng cụ mỹ thuật trong khuôn 
viên trường.

»  Thư viện có hơn 50.000 cuốn sách, bao gồm cả 
những cuốn sách hiếm có từ Thế kỷ 17.

THAM QUAN BẰNG HÌNH ẢNH CCAD TẠI  
ccad.edu/life-ccad/virtual-tour 

COLUMBUS, OHIO 
»  Thủ phủ của Ohio và là thành phố lớn thứ 14 của 

Hoa Kỳ.
»  1,9 triệu người hiện đang sinh sống trên toàn khu 

vực Columbus
»  Columbus có 61 trường cao đẳng và đại học với 

136.000 sinh viên
»  Trung tâm chính cung cấp việc làm trong các ngành 

công nghệ, nghiên cứu và công nghiệp sáng tạo
»  Nơi tuyển dụng lớn thứ ba trong ngành thiết kế thời 

trang tại Hoa Kỳ.
»  Sân bay quốc tế nằm cách CCAD 15 phút lái xe.
»  Columbus là nơi tập trung của một cộng đồng nghệ 

thuật biểu diễn và hình ảnh sôi động.

ĐỂ TÌM HIỂU THÊM VỀ  COLUMBUS, VUI LÒNG 
TRUY CẬP experiencecolumbus.com

Truy cập ccad.edu để tìm hiểu thêm về các chuyên ngành đào tạo của chúng tôi, xem các tác phẩm của sinh viên, xem 
các đoạn video về CCAD và Columbus và đọc những câu chuyện thành công trên blog của chúng tôi. Để biết thêm 
thông tin, vui lòng liên hệ: internationalinfo@ccad.edu 
CCAD được luật Liên bang Hoa Kỳ cho phép tuyển sinh các sinh viên nước ngoài không thuộc diện di trú.

YÊU CẦU NỘP HỒ SƠ BFA 
» Mẫu đơn đăng ký của CCAD 
» Luận văn 
» Bảng điểm trung học phổ thông chính thức 
» Bảng điểm cao đẳng/đại học chính thức, nếu có 
» Danh mục tác phẩm nghệ thuật 
» Giấy tờ chứng minh mức độ thành thạo Tiếng Anh 
 TOEFL iBT: 61 điểm trở lên 
 IELTS: 6,0 tổng điểm 
 PTE Academic: 45 
 ELS: Cấp độ 109 
» SAT: được khuyến khích, nhưng không bắt buộc 
» Giấy tờ chứng minh tài chính sau khi nhập học

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ SỚM 
12/1

THỜI HẠN ƯU TIÊN 
2/1

GIA HẠN NỘP HỒ SƠ SAU 
2/1

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

28°F / -2°C

32°F / 0°C

43°F / 6°C

52°F / 11°C

64°F / 18°C

78°F / 25°C

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

83°F / 28°C

87°F / 30°C

81°F/ 26°C

70°F / 20°C

50°F / 10°C

39°F / 4°C

THỜI TIẾT

CCAD CAMPUS 
» CCAD’s safe downtown campus consists of 14   
 buildings, all within walking distance from the  
 center of campus. 

» Campus patrolled 24 hours by CCAD  

 security officers. 
» CCAD is adjacent to the Columbus Museum of  
 Art and very close to the Columbus Metropolitan  
 Library, Short North Gallery District, and a variety  
 of shopping, dining, and entertainment venues in  
 the downtown area. 
» CCAD students receive free local bus service   
 throughout the greater Columbus area. 
» Professional studios, equipment, and computer  
 labs are available for every major area of study. 
» The work of national and international artists is  
 shown in Beeler Gallery, our main exhibition   
 space, throughout the year. 
» Visiting artist program connects CCAD students  
 with local, national, and international artists and  
 designers each month. 
» Two on-campus residence halls with laundry   
 facilities, lounges, and exercise facilities. 
» Student center with lounge, coffee shop, learning  
 center, and game room. 
» Dining hall for CCAD students and faculty. 
» Art supply store on campus. 
» Library containing more than 50,000 books,   
 including rare books dating from 17th century.

TAKE A VIRTUAL TOUR OF CCAD AT  
ccad.edu/life-ccad/virtual-tour 

COLUMBUS, OHIO  
» Capital city of Ohio and 14th largest city in U.S.A. 
» 1.9 million people live in the greater  
 Columbus area
» Columbus is home to 61 colleges and universities  
 with a combined population of 136,000 students 
» Major center for technology, research, and   
 creative industry jobs 
» Third largest employer of fashion designers  
 in the U.S.A. 
» International airport located 15 minutes  
 from CCAD. 
» Columbus is home to a vibrant visual and   
 performing arts community.

TO LEARN MORE ABOUT COLUMBUS, VISIT 
experiencecolumbus.com

Explore ccad.edu to learn more about our majors, view student work, watch videos about CCAD and Columbus, 
and read about success stories on our blog. For more information contact: internationalinfo@ccad.edu 
CCAD is authorized under U.S Federal law to enroll non-immigrant alien students.

BFA APPLICATION REQUIREMENTS 
» CCAD application form 
» Essay 
» Official high school transcript 
» Official college/university transcript, if applicable 
» Portfolio of artwork 
» Proof of English proficiency 
 TOEFL iBT: 61 or higher 
 IELTS: 6.0 total band score 
 PTE Academic: 45 
 ELS: Level 109 
» SAT: recommended, but not required 
» Proof of finances once admitted

EARLY APPLICATION DEADLINE 
12/1

PRIORITY DEADLINE 
2/1

ROLLING APPLICATION AFTER 
2/1
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