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Số sinh viên: 2.200
Nam: 40%
Nữ: 60% Tỷ lệ
sinh viên-giáo viên: 11/1 Sĩ số
trung bình lớp: 19

Thành lập: 1848 Lịch:
Học kỳ
Loại: Trường tư, nam sinh và nữ sinh, nội trú
Thuộc phái: Lutheran

Giới thiệu
Muhlenberg College có mục tiêu phát triển những người tư duy độc lập có
khả năng về trí tuệ, với niềm đam mê tranh luận có lý lẽ và văn minh, có hiểu
biết về những thành tựu và truyền thống của những nền văn minh và văn hóa
đa dạng, có khả năng diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và thanh thoát, cam
kết học tập cả đời, có những giá trị về đạo đức và công dân, và sẵn sàng cho
cuộc sống lãnh đạo và cống hiến.

Các Lựa chọn Nghiên cứu
Lehigh Valley Association of Independent Colleges (Hiệp hội các Trường
Đại học Độc lập Lehigh Valley) cung cấp các chương trình hợp tác văn hóa,
đăng ký chéo, và chia sẻ các nguồn thư viện cho sinh viên theo học tại các tổ
chức sau đây: Muhlenberg College, DeSales University, Lafayette College,
Lehigh University, Moravian College, và Cedar Crest College.

Các Chương trình Học thuật

Các Cơ hội Khác:

Trường có hai chương trình cấp bằng cấp, Cử nhân Nghệ thuật và Cử nhân
Khoa học. Cả hai chương trình đều nhấn mạnh vào việc học tập các môn khoa
học nghiên cứu tự do về chiều rộng cũng như việc học tập chuyên sâu một
chuyên ngành học thuật cụ thể. Nhiều sinh viên học cả hai chuyên ngành hoặc
chuyên ngành/ngành phụ.

Học kỳ Sân khấu Ý
Sân Khấu Luân Đôn
ngành Tự Thiết kế

Học tập ở Nước ngoài qua Thỏa thuận với 160 trường trên toàn thế giới

Các Chuyên ngành
Cử nhân Nghệ thuật
Kế toán
Tài chính
Nghiên cứu về nước Mỹ
Tiếng Pháp
Nhân chủng học
Lịch sử
Nghệ thuật
Nghiên cứu quốc tế
Lịch sử Nghệ thuật
Nghiên cứu Do thái
Nghệ thuật Xưởng vẽ
Âm nhạc
Kinh doanh
Biểu diễn
Quản trị Nghệ thuật
Lý thuyết Âm
nhạc Quản trị và Tổ chức
Lịch sử Âm nhạc
Nghiên cứu Kinh doanh
Triết học
Tài chính Quản trị
Triết học/Tư tưởng Chính trị Khoa học
Quản trị và
Kinh tế Chính trị & Chính sách Công
Các Hệ thống Thông tin
Khoa học Chính trị
Quản lý Nguồn Nhân lực Tâm lý học Tiếp thị Y tế Công cộng
Kinh doanh Quốc tế
Nghiên cứu Tôn giáo
Giao tiếp & Truyền thông
Nghiên cứu Nga
Khiêu vũ
Xã hội học
Kinh tế học
Tiếng Tây Ban Nha
Tài chính
Nghệ thuật Sân khấu
Kinh tế Quốc tế
Diễn xuất
Chính sách Công
Thiết kế
Tiếng Anh
Đạo diễn
Tập trung Viết
Nghiên cứu Biểu diễn
Nghiên cứu Phim
Quản trị Sân khấu

Cử nhân Khoa học
Hóa Sinh
Sinh Học
Hóa học
Khoa học Máy tính
Khoa học Môi trường

Toán
Khoa học Tự nhiên
Khoa học Thần kinh
Vật lý
Khoa học Vật lý

Các Chương trình Tiền Chuyên nghiệp
Tiền Y khoa
Tiền Luật

Tiền Thần học

3/4 Chương trình Nha khoa Cấp tốc với University of Pennsylvania Chương
trình Dự bị Y khoa với Trường Y của
Temple University
3/3 Chương trình Hợp tác Giảng dạy Vật lý trị liệu với Thomas Jefferson University
3/2 Chương trình Hợp tác Giảng dạy Trị liệu Nghề với Đại học Thomas Jefferson
University
3-2/4-2 Chương trình Kết hợp về Cơ khí với Columbia University 3-2/4-2
Chương trình Kết hợp về Lâm nghiệp với Duke University
3/4 Chương trình Hợp tác Giảng dạy Nhãn khoa với Trường Nhãn khoa
SUNY

Giảng viên
Đội ngũ giảng viên của Muhlenberg College được đánh giá cao về cam kết
với nghiệp giảng dạy và các tiêu chuẩn học thuật cao. Tất cả các lớp đều được
dạy bởi các giảng viên toàn thời gian hoặc bán thời gian; không có trợ giảng.
Hầu hết các giảng viên toàn thời gian đều có bằng tiến sĩ hoặc bằng cấp
cao khác. Giảng viên Toàn thời gian: 177 Giảng viên Bán thời gian: 125

Sinh viên
Các sinh viên Muhlenberg chủ yếu đến từ các tiểu bang vùng Middle Atlantic
và New England, mặc dù có khoảng 30 tiểu bang và trên một chục quốc gia
khác cũng có đại diện trong cộng đồng sinh viên. Các sinh viên cũng có nhiều
quan tâm về học thuật và ngoại khóa. Trường chọn các sinh viên có thành tựu
cao trong học tập, có mục đích nghiêm túc, và khả năng đóng góp xây dựng
cho cộng đồng trường.
Những thống kê của khóa năm thứ nhất (vào tháng
7/2016) Bài kiểm tra Năng lực Học tập
Nhóm 50% sinh viên năm thứ nhất ở giữa phân phối đạt điểm khoảng giữa

Các Chương trình Chứng chỉ
Chứng chỉ các lớp từ nhà trẻ đến lớp 4
thông (7-12) Chứng chỉ 4-8

Học kỳ Truyền thông Ireland Học kỳ
Học kỳ Kinh doanh Hà Lan Chuyên
Nghiên cứu/Học tập Độc lập Thực tập
Học kỳ Washington, D.C.

Chứng chỉ Trung học Cơ sở và Phổ

Các Ngành phụ
Hầu hết các chương trình là chuyên ngành cũng đều có các chương trình
ngành phụ. Ngành phụ về Nghiên cứu Phi Châu, Nghiên cứu Á Châu, Viết
Sáng tạo, Nghiên cứu Đức, Nghiên cứu Đổi mới & Kinh doanh, Nghiên cứu
Mỹ Latin
& Caribbean, Nghiên cứu Bền vững và Nghiên cứu Phụ nữ & Giới cũng
được cung cấp.

560 và 660 trong bài Đọc Luận SAT, khoảng giữa 560 và 670 trong bài
Toán SAT, và khoảng giữa 560 và 660 trong bài Viết SAT.
Xếp hạng trong lớp
Tốp mười phần trăm
đầu mười phần trăm
Tốp
thứ
Tốphai
mười phần trăm
thứ ba
Tốp
mười phần trăm
thứ
Tốptư
mười phần trăm thứ năm

36%
24%
18%
10%
5%

Kết quả Chuẩn bị từ Trường Trung học
Công: 66%

Tư/Tôn giáo: 34%
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Đời sống Sinh viên & Các Hoạt động Ngoại khóa

Tỷ lệ Sinh viên Tiếp tục theo học/Tốt nghiệp

Muhlenberg chú trọng xây dựng một môi trường cho phép sinh viên có

Muhlenberg có tỷ lệ sinh viên tiếp tục theo học và tốt nghiệp rất cao.
Tỷ lệ sinh viên tiếp tục theo học từ năm đầu đến năm thứ hai đối với khóa
nhập học vào Mùa Thu 2014 là 93,2%. Tỷ lệ tốt nghiệp bình quân trong 4
năm đối với ba khóa mới tốt nghiệp gần đây là 80,7%.

tự do đáng kể về mặt xã hội, học thuật, và cá nhân. Các sinh viên Muhlenberg
tham gia vào nhiều tổ chức và hoạt động xã hội, văn hóa, tôn giáo, chính trị,
lãnh đạo, và dịch vụ. Các hoạt động thể thao bao gồm một chương trình nội
bộ vững mạnh và 22 môn thể thao thi đấu giữa các trường, được liệt kê dưới
đây. Muhlenberg thi đấu tại Giải đấu Cấp III của NCAA trong Centennial
Conference. Các môn thể thao câu lạc bộ gồm có bóng bầu dục nữ và khúc
côn cầu trên băng nam.
Các môn Thể thao có Đội Đại diện cho Trường của Nam
Bóng đá Mỹ
Bóng đá
Chạy Việt dã

Bóng rổ
Vật
Bóng chày

Lacrosse
Tennis
Điền kinh Trong nhà Golf
Điền kinh Ngoài trời

Các môn Thể thao có Đội Đại diện cho Trường của Nữ
Khúc côn cầu
Bóng đá
Chạy Việt dã

Bóng chuyền
Bóng rổ
Bóng chày

Lacrosse
Tennis
Điền kinh trong nhà Golf
Điền kinh Ngoài trời

Quy tắc Trung thực Trong Học tập
Muhlenberg College đề cao sự trung thực và chính trực trong học tập. Do vậy,
các sinh viên của Muhlenberg cùng chia sẻ trách nhiệm duy trì các tiêu chuẩn
cao này và phải cam kết tuân thủ Quy tắc Trung thực Trong Học tập. Quy tắc
này, bao trùm tất cả các lĩnh vực và hoạt động của đời sống học tập tại
trường, là biểu tượng của sự chính trực cá nhân và trung thực trong hành xử
mà Muhlenberg yêu cầu ở mỗi sinh viên.

Các Hiệp hội Danh dự
Muhlenberg College là một trong 286 trường cao đẳng và đại học hàng đầu ở
Hoa Kỳ được phép duy trì một chi nhánh của Phi Beta Kappa, một hiệp hội
học thuật danh dự lâu đời nhất và nổi tiếng nhất của nước Mỹ. Muhlenberg
cũng có đại diện của mười hai hiệp hội danh dự quốc gia khác.

Các Dịch vụ Hỗ trợ Học tập
Trung tâm Hỗ trợ Học tập, mở cửa với tất cả sinh viên, hướng đến tất cả các
lĩnh vực thuộc phong cách học tập của một sinh viên, từ các kỹ năng học tập
đến sự âu lo khi làm bài kiểm tra. Trung tâm chú trọng phát triển các kỹ năng
“học để học”, phụ đạo miễn phí ở tất cả các môn học, và hỗ trợ học tập cá
nhân từ việc hỗ trợ đặc biệt cho các sinh viên khuyết tật tới các buổi hội thảo
về các chủ đề như Làm bài Kiểm tra, Quản lý Thời gian và Đọc Sách Giáo
khoa.

Kế hoạch & Bố trí Nghề nghiệp
Trung tâm Nghề nghiệp cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng, bao gồm tư vấn
nghề nghiệp, chiến lược tìm việc, dịch vụ giới thiệu việc làm, tuyển dụng trực
tuyến, và tuyển dụng tại khuôn viên trường bởi đại diện của các doanh
nghiệp, ngành và chính phủ.
Những con số thống kê sau là sự phân chia thường thấy của một khóa tốt
nghiệp trong vòng một năm sau tốt nghiệp:
Trường Chuyên nghiệp
Sau Đại học
Làm việc Toàn thời gian
Các lựa chọn khác

10-20%
15-20%
55-65%
5-10% (Đi du lịch, nhập ngũ, công
việc tạm thời, tình trạng
không rõ)
Các thông tin chi tiết hơn về bố trí nghề nghiệp có sẵn tại Văn phòng Đăng ký
Theo học.
Đăng ký Theo học
Muhlenberg College là một trong số hơn 600 trường cao đẳng và đại học hàng
đầu có đăng ký với tổ chức Common Application. Sinh viên muốn được theo
học phải nộp một mẫu đơn đăng ký Common Application, kèm theo bài viết
về bản thân. Ứng viên phải yêu cầu trường trung học của mình gửi một bảng
điểm chính thức, giới thiệu của cố vấn học đường, và một giáo viên để liên hệ
xác minh. Chúng tôi khuyến nghị nên có một buổi phỏng vấn.
Các Thời Hạn để Nộp Đơn xin Theo học:
Quyết định Tuyển sinh sớm — 15 tháng 2
Quyết định Tuyển sinh Thông thường — 15 tháng 2
Thông báo Quyết định Tuyển sinh sớm — 1 tháng 12 báo Tuyển sinh Thông thường — 15
Ứng viên Trả lời — 1 tháng 5

Hỗ trợ Tài chính
Muhlenberg College nỗ lực cung cấp các cơ hội giáo dục của mình cho tất cả
sinh viên đủ điều kiện bất kể tình trạng tài chính của họ ra sao. Mặc dù các hỗ
trợ tài chính của Muhlenberg chủ yếu ở dưới dạng “dựa trên nhu cầu” như
được xác định bởi tổ chức CSS Financial Aid PROFILE và Free Federal
Form (FAFSA), trường cũng cung cấp một số học bổng theo kết quả học tập
mỗi năm (có giá trị từ $1.000 đến $40.000 mỗi năm). Thông thường, hơn 80%
sinh viên Muhlenberg đủ điều kiện và nhận được học bổng theo kết quả học
tập hay hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu.

Các Nguồn Thư viện
Nguồn Thư viện Trexler của Muhlenberg gồm hơn 310.000 tập san và 29.000
tạp chí ấn bản và điện tử, cũng như kết nối điện tử hiện đại nhất. Một chương
trình mượn tài liệu kết hợp giữa các thư viện cung cấp hơn 1,75 triệu đầu sách
cho sinh viên Muhlenberg có giao sách tới khuôn viên trường hàng ngày.

Các khoản phí năm học 2016-2017
Học phí & Lệ phí
Chi phí Ở Nội trú

Chỗ ở
Khoảng 95% sinh viên toàn thời gian của Muhlenberg sống trong khu nhà của
trường. Sinh viên mới vào từ năm thứ nhất được cung cấp nhà ở trong suốt
bốn năm học tại Muhlenberg, chọn từ một trong số các lựa chọn sau:
1 khu nội trú đơn giới
5 khu nội trú
kết hợp
Nhà MILE

9 Tòa nhà căn hộ
3 căn nhà của hội nam sinh
4 căn nhà của hội nữ sinh
Nhà dành cho mối quan tâm đặc biệt

$48.310
$10.970
$59.280

Muhlenberg College không phân biệt đối xử với bất kỳ ai dựa trên
tuổi tác, màu da, khuyết tật, giới tính, nhận dạng giới tính, nguồn
gốc quốc gia hay dân tộc, chủng tộc, tôn giáo, định hướng tình
dục, tình trạng cựu chiến binh, hay bất kỳ tiêu chí nào khác được
luật pháp liên bang, tiểu bang, và địa phương bảo vệ. Tất cả
những quan ngại và câu hỏi về phân biệt đối xử cần được gửi đến
Văn phòng Nhân sự theo số
(484) 664-3166 (Trung tâm Đại học Haas).
www.muhlenberg.edu
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