
Thế Giới Của 
Tiềm Năng
Ryerson University là trường đại học hàng đầu 
Canada về giáo dục định hướng nghề nghiệp và 
đổi mới. Tọa lạc ở trung tâm thành phố Toronto, 
Ryerson cung cấp cho sinh viên cơ hội kết nối trực 
tiếp đến mọi ngành thông qua các chương trình 
thực tập hưởng lương, thực tập không hưởng lương 
và bố trí việc làm. Chúng tôi nổi tiếng thế giới về các 
chương trình nghiên cứu đổi mới và sáng tạo, cũng 
như hệ thống cơ sở vật chất tiên tiến, không gian 
xanh yên bình và các khu ký túc xá hiện đại.

Các chương trình Đào tạo Cử nhân
Chương trình Dự bị
- Chương trình Dự bị ESL của Ryerson
-  Chương trình Dự bị Đại học Quốc tế 

Khoa Xã hội
-  Nghiên cứu Đương đại và Nghệ thuật 

[Cử nhân KHXH (Danh dự)]
- Tội phạm học [Cử nhân KHXH (Danh dự)]
- Anh Ngữ [Cử nhân KHXH (Danh dự)] 
-  Môi trường và Bền vững Đô thị  

[Cử nhân KHXH (Danh dự)]
- Phân tích Địa lý [Cử nhân KHXH 
(Danh dự)]
- Lịch sử [Cử nhân KHXH (Danh dự)]
-  Kinh tế và Tài chính Quốc tế (Cử nhân 

KHXH)
-  Ngôn ngữ và Nghiên cứu  

Liên Văn hóa [Cử nhân KHXH (Danh dự)]
- Triết học [Cử nhân KHXH (Danh dự)]
-  Chính trị và Quản trị 

[Cử nhân KHXH (Danh dự)]
- Tâm lý học (Cử nhân) 
- Xã hội học [Cử nhân KHXH (Danh dự)]
-  Các chuyên ngành xã hội chưa xác định 

(chỉ áp dụng cho năm học đầu)

Khoa Truyền thông và 
Thiết kế
- Các Ngành Sáng tạo  (Cử nhân KHXH)
- Thời trang (Cử nhân Thiết kế)
-  Quản lý Truyền thông Đồ họa  

(Cử nhân Công nghệ) 
- Nghệ thuật Hình ảnh: Nghiên cứu Phim  
 (Cử nhân Mỹ thuật)
-  Nghệ thuật Hình ảnh: Nghiên cứu Nhiếp 

ảnh (Cử nhân Mỹ thuật)
- Thiết kế Nội thất (Cử nhân Thiết kế  
 Nội thất)
- Báo chí (Cử nhân Báo chí)
- Sản xuất Truyền thông (Cử nhân KHXH)
- Truyền thông mới (Cử nhân Mỹ thuật)
- Diễn xuất Biểu diễn (Cử nhân Mỹ thuật)
- Khiêu vũ Biểu diễn (Cử nhân Mỹ thuật)
- Sản xuất Biểu diễn (Cử nhân Mỹ thuật)
-  Truyền thông Nghề nghiệp  

[Cử nhân (Danh dự)]
- Âm nhạc Chuyên nghiệp  
 [Cử nhân (Danh dự)]
-  Truyền thông Thể thao (Cử nhân KHXH) 

Khoa Dịch vụ Cộng đồng
- Chăm sóc Trẻ và Thanh Thiếu niên   
 (Cử nhân)
- Giáo dục Mầm non (Cử nhân)
- Hộ sinh (Cử nhân Khoa học Sức khỏe) 
- Điều dưỡng (Cử nhân Khoa học Điều  
 dưỡng)
-  Điều Dưỡng Sau Chứng chỉ (Cử nhân 

Khoa học Điều dưỡng)
- Dinh dưỡng và thực phẩm (Cử nhân  
 Khoa học Ứng dụng)
-  Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp 

(Cử nhân Khoa học Ứng dụng)
- Y tế Công cộng (Cử nhân Khoa học  
 Ứng dụng)
- Công tác Xã hội (Cử nhân Công tác Xã hội)
-  Quy hoạch Vùng và Đô thị (Cử nhân 

Quy hoạch Vùng và Đô thị)

Khoa Kỹ thuật và Khoa học 
Kiến trúc
- Kỹ thuật hàng không (Cử nhân Kỹ thuật)
- Khoa học Kiến trúc (Cử nhân Khoa  
 học Kiến trúc)
- Kỹ thuật Y sinh (Cử nhân Kỹ thuật)
-  Thực tập hưởng lương ngành Kỹ thuật 

Hóa học (Cử nhân Kỹ thuật)
- Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng (Cử nhân  
 Kỹ thuật)
- Kỹ thuật Máy tính (Cử nhân Kỹ thuật)
- Kỹ thuật Điện (Cử nhân Kỹ thuật)

- Kỹ thuật Công nghiệp (Cử nhân Kỹ thuật)
- Kỹ thuật Cơ khí (Cử nhân Kỹ thuật)
-  Các chuyên ngành kỹ thuật chưa xác định 

(chỉ áp dụng cho học kỳ đầu tiên)

Khoa Khoa học
- Sinh học [Cử nhân Khoa học (Danh dự)]
-  Khoa học Y sinh (Cử nhân Khoa học 

(Danh dự)]
- Hóa học [Cử nhân Khoa học (Danh dự)]
- Khoa học Máy tính [Cử nhân Khoa học  
 (Danh dự)]
-  Toán Tài chính [(Cử nhân Khoa học 

(Danh dự)]
-  Toán Ứng dụng (Cử nhân Khoa học 

(Danh dự)]
- Vật lý Y khoa [Cử nhân Khoa học  
 (Danh dự)]
-  Các chuyên ngành khoa học chưa xác 

định (chỉ áp dụng cho năm học đầu)

Trường Quản lý Ted Rogers 
- Kế toán & Tài chính (Cử nhân Thương  
 mại)
- Quản trị Kinh doanh (Cử nhân Thương  
 mại)
-  Quản lý Công nghệ Kinh doanh (Cử 

nhân Thương mại)  
-  Quản lý Khách sạn và Du lịch [Cử nhân 

Thương mại (Danh dự)]
-  Quàn lý Bán lẻ [Cử nhân Thương mại 

(Danh dự)]

Tất cả các chương trình được cung cấp trên cơ sở toàn thời gian trừ khi có ghi chú khác.  
 

  Lựa chọn chương trình thực tập hưởng lương– kéo dài năm năm
  Lựa chọn chương trình thực tập hưởng lương – kéo dài năm năm 
  Chỉ trên cơ sở thực tập hưởng lương – kéo dài năm năm
  Ứng viên phải là công dân hoặc thường trú tại Canada mởi đủ điều kiện tham gia 

chương trình này

KHOA LUẬT
Chương trình Juris Doctor (JD) của chúng tôi mô phỏng lại quá trình giáo dục 
pháp luật để đào tạo ra các luật sư kiểu mới - những người hiểu biết về công 
nghệ, một động lực của nền kinh tế mới và được trang bị những quan điểm đa 
dạng cần thiết để trở thành người đấu tranh cho những công dân bình thường. 

ryerson.ca/law

Toronto, Canada



36,700
sinh viên đại học

215,000 
cựu sinh viên trên toàn thế giới

146
quốc gia mà sinh viên của chúng 
tôi gọi là nhà

80+
ngôn ngữ được sử dụng bởi sinh 
viên và giảng viên Ryerson

“ Tôi tin rằng một môi 
trường cởi mở và thân 
thiện là yếu tố rất quan 
trọng khi chọn trường 
đại học. May mắn thay, 
tôi đã chọn đúng nơi. 
Ryerson là ngôi nhà 
thứ hai của tôi, và đã 
giúp tôi trở thành một 
phần của cộng đồng.”

  Mai Trinh, Khoa Quản lý Khách sạn và Du lịch 
Sinh viên quốc tế từ Việt Nam, Cao đẳng Quốc tế 
Columbia International College, Hamilton, Canada

Toronto: Thuộc nhóm 10 thành phố đáng sống nhất trên thế giới.

NHIỆT ĐỘ 
TRUNG BÌNH
Toronto có bốn mùa rõ rệt.

Mùa thu 
5 đến 15 C  
Mặc áo khoác mỏng.

Mùa đông 
-10 đến -5 C 
Mang nón, găng tay 
và áo khoác ấm.

Mùa xuân 
5 đến 12 C 
Mặc áo khoác nhẹ.

Mùa hè 
15 đến 25 C  
Mặc quần áo chất liệu nhẹ, 
thông thoáng và chống nắng.

Hãy cùng tìm hiểu thêm!
Điều kiện Tuyển sinh và Cách Ứng tuyển
-  Để được xét duyệt vào một chương trình cấp bằng cử nhân toàn 

thời gian, ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào do Ryerson 
công bố, bao gồm các điều kiện tiên quyết về môn học của hệ 
thống giáo dục mà ứng viên đang ứng tuyển từ đó.  Chi tiết truy cập 
ryerson.ca/admissions/undergraduate/requirements/international.

-  Ngày 01 tháng 02: Ngày đảm bảo xét duyệt hồ sơ đăng ký của 
tất cả các chương trình.

-  Cách ứng tuyển: ứng tuyển trực tuyến, gửi/tải lên các tài liệu yêu 
cầu và kiểm tra trạng thái ứng tuyển của bạn. Truy cập ryerson.
ca/admissions/undergraduate/apply.

Học bổng và các chi phí cần quan tâm
-  Nộp đơn là điều kiện bắt buộc để xin học bổng và mẫu đơn có  

tại ryerson.ca/scholarships.

-  Học bổng đầu vào của Hiệu trưởng: 12 phần học bổng trị giá 
$40.000 CAD (có thể xin thêm mỗi năm $10.000 CAD). 

-  Học bổng Tài năng của Trường Trung học Quốc tế: Bảy phần 
học bổng trị giá $5.000 CAD mỗi phần (chỉ khi nhập học,cho ứng 
viên nhập cảnh Canada theo giấy phép nhập học).

-  Khoảng học phí: $28.570 đến $39.900 CAD* hàng năm 
(2020/2021). Chi tiết truy cập ryerson.ca/admissions/tuition-fees.

* Khoảng phí này bao gồm cả Chương trình Dự bị Đại học Quốc tế 
và Chương trình Dự bị ESL của Ryerson.

Kết nối trực tuyến với 
chúng tôi
RU Live: chương trình cung cấp thông 
tin trực tuyến 
Các buổi hội thảo trực tiếp trên nền web 
của RU sẽ cho phép bạn trò chuyện với 
sinh viên, giảng viên và các cán bộ đại diện 
phụ trách tuyển sinh. Chúng tôi thường 
xuyên bổ sung các chương trình mới lên 
trang web. Truy cập ryerson.ca/ru-live và 
đăng ký chủ đề bạn quan tâm.

Chuyến tham quan ảo  
Tham quan khuôn viên trường của chúng 
tôi từ ngay tại nhà bạn – xem trực tuyến 
chuyến tham quan ảo tại  
ryerson.ca/virtualtour.

why.ryerson.ca 
Nghe chia sẻ về trải nghiệm tại Ryerson từ 
chính các sinh viên của chúng tôi.Hãy đăng ký 
bản tin tháng để luôn được cập nhật tin tức mới!

ask.ryerson.ca  
Ask Ryerson là kho tài nguyên giúp trả lời 
tất cả câu hỏi về tuyển sinh của Ryerson. 
Bạn có thể truy cập 24 giờ một ngày, 7 
ngày một tuần, 365 ngày một năm.

choose.ryerson.ca 
Truy cập Choose>Ryerson để kiểm tra 
trạng thái ứng tuyển và các giấy tờ của bạn.

Bạn có thắc mắc?  
international@ryerson.ca 

Hãy ghé thăm chúng tôi! 
ryerson.ca/admissions/ 
visits-tours

Kết nối với chúng tôi tại  
@WhyRyerson

          

Toronto, Canada


