Hỗ trợ từ nhà trường

			

truòng
Zags tìm viêc!

92% sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm trong vòng 1 năm
Ba nhà tuyển dụng hàng đầu: Boeing, Microsoft, Amazon

Hô tro tù nhà truòng:

Cơ hội thực tập dành cho tất cả ngành học
Trung tâm hỗ trợ việc làm:
		 Hội chợ việc làm hàng năm
		 Hướng dẫn viết đơn xin việc
		 Hướng nghiệp dành cho sinh viên
Chương trình Gonzaga Alumni Mentor Program (GAMP) hỗ trợ và
kết nối sinh viên với cựu sinh viên và nhà tuyển dụng
Cơ hội kết nối và tương tác với nhà tuyển dụng khắp nước Mỹ qua
những chuyến tham quan đến các thành phố lớn
Hướng dẫn sinh viên quốc tế làm thủ tục làm việc tại
Mỹ (OPT và CPT)

Join Our Global Community

Hô tro tÙ nhà

CHI PHÍ HÀNG NĂM 2017-2018
Học phí
$40,540
Chi phí ăn & ở ký túc xá $11,560
99% sinh viên nhận được học bổng từ trường

Giá trị học bổng trung bình: $27,682
Bạn có thể xin nhiều hơn 1 học bổng và học bổng sẽ được trừ trực tiếp vào học phí

Sinh viên sẽ được xét học bổng Merit dựa trên đơn đăng ký nhập học:
Sinh viên năm nhất sẽ nhận được học bổng Merit từ $7,000 - $20,500 trên một năm
Sinh viên chuyển tiếp sẽ nhận được học bổng từ $10,000 - $20,000 trên một năm
Sinh viên tham gia chương trình Global Bridge sẽ được xét học bổng Merit khi trúng tuyển đại học

Học bổng Global Diversity Scholarship sẽ dành cho những sinh viên quốc tế xuất sắc:
Học bổng trung bình $2,000-$6,000 trên một năm

Trường còn có nhiều học bổng dành cho từng ngành học riêng biệt và từng cộng đồng. Mời ghé website www.gonzaga.edu/ischolarships để biết thêm thông tin chi tiết
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Scholarship Information

