Những câu hỏi của sinh viên quốc tế tại Đại Học Occidental
Địa điểm
Đại học Occidental nằm ở thành phố Los Angeles của bang California. Đó là một địa điểm rất
hoàn hảo cho một trường đại học đại cương. Học sinh có thể áp dụng những công cụ trong và
ngoài lớp học với một môi trường rất thuận tiện. Các bạn đã xem những bộ phim như The Kids
Are All Right, Made of Honor, The Holiday, Clueless, Glee hay NCIS chưa ? Trường Oxy đã có
mặt trong những bộ phim này đó!
Số học sinh
2,128 học sinh từ 44 bang của Mỹ và 24 nước trên thế giới.
56% sinh viên nữ, 44% sinh viên nam.
4.8% học sinh quốc tế.
Học tập
Oxy có 31 chuyên môn chính qua 40 ban. Các thầy cô giáo có thể chú tâm tới học sinh hơn vì tỉ
lệ giáo viên và học sinh là 10:1 và một lớp học trung bình có 19 học sinh. Nếu bạn cần sự hỗ trợ
trong học tập, chúng tôi có Trung Tâm Học Tập Xuất Sắc (Center for Academic Excellence) nơi
có thể giúp đỡ sinh viên của trường Occidental với bài tập như viết luận hay tất cả các bộ môn
khác.
Occidental có rất nhiều ngành học và cơ hội để thực tập như ở Liên Hợp Quốc, những chiến dịch
nghiên cứu, chiến dịch học kỳ, và chương trình trao đổi học sinh. Học sinh còn có thể chọn các
lớp học tại trường nghệ thuật và công nghệ Caltech and Art Center, hoặc bạn có thể chọn chương
trình học trường đại học Columbia hoặc trường cao đẳng Keck Graduate Institute.
Sinh hoạt
Occidental có hơn 100 câu lạc bộ và tổ chức cho học sinh cùng với 21 môn thể thao từ NCAA
Division III và 7 câu lạc bộ thể thao khác. Một số tổ chức khác cho học sinh như CatAList (câu
lạc bộ phim ảnh, Dance Production (câu lạc bộ nhảy), Fantastiprov (câu lạc bộ diễn kịch), Glee
Club (câu lạc bộ đàn hát), và đài KOXY.
Nhà ở
Oxy có 13 nhà nội trú và hầu hết là phòng 2 hay 3 người trong kiểu nhà căn hộ. Gần 75% học
sinh sống nội trú ở trong trường. Học sinh có thể đăng ký để sống ngoài ký túc xá sau năm học
thứ 3.
Cách đăng ký nhập học
Hoàn thành Đơn Xin Học (Common Application), những phần bổ sung cho học sinh quốc tế
(International supplement), giấy chứng nhận tài chính; nộp bảng điểm chính thức từ trường cấp
2/trường cấp 3 và một lá thư của thầy cô giáo chủ nhiệm, một báo cáo giữa năm học, 2 lá thư từ
thầy cô giáo tự chọn, điểm SAT hoặc ACT, cùng với điểm của bài kiểm tra TOEFL hoặc IELTS.
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