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Đại học Maine là trường đại học nghiên cứu công lập hàng đầu của bang Maine.
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Umaine có chương trình đào tạo xuất sắc về Kinh doanh, Kỹ thuật, Khoa học
Máy tính, Hải dương học, Biến đổi Khí hậu, và Khoa học Y sinh. Sinh viên có
thể lựa chọn trong 100 chuyên ngành cử nhân và hơn 100 chương trình sau đại học.
Ngoài ra trường cũng có các chương trình học tăng tốc.
Đại học Maine có cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới và đội ngũ giảng viên giàu nhiệt
huyết. UMaine mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa nghiên cứu toàn cầu với môi
trường cộng đồng; sinh viên làm việc trực tiếp với các giáo sư trong các nghiên
cứu và phát triển mang tính quốc tế.
Chứng nhận hàng đầu: Trường Kinh Doanh Maine được kiểm định bởi Hiệp hội
Phát triển Giảng dạy Doanh thương bậc Đại học (AACSB-International). Chưa đến
5% các trường dạy kinh doanh trên thế giới đạt được chứng nhận này. 11 chương
trình đào tạo của Trường Kỹ thuật đều được ABET chứng nhận.
Ngoài kế toán, tài chính, marketing và quản trị, Trường Kinh Doanh Maine còn có
chương trình trải nghiệm về giao dịch tại phố Wall bằng cách sử dụng hệ thống
Bloomberg Terminal tiếp cận dữ liệu về giá trong quá khứ và theo thời gian thực và
phân tích cổ phiếu, ngoại hối, v.v. Sinh viên khoa Kinh Doanh tự quản lý quỹ
đầu tư $2.6 triệu đô-la góp phần chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai
Tại Trường Kỹ thuật, sinh viên nghiên cứu giải pháp cho các thách thức toàn cầu.
Sinh viên làm việc trong các phòng thí nghiệm tân tiến trong các dự án nghiên
cứu và phát triển thực tế cho các công ty và tổ chức lớn của Mỹ cũng như đa
quốc gia, gồm NASA, SAPPI North America, National Science Foundation,
National Institutes of Health, v.v. Sinh viên làm việc với các giáo sư để phát
triển cảm biến không dây được sử dụng trên Trạm Vũ trụ Quốc tế, công nghệ
gió xa bờ để tạo ra năng lượng tái tạo trên toàn thế giới, và phát minh theo dõi giấc
ngủ y sinh để phát hiện bệnh Alzheimer và các rối loạn khác.
Trường có chương trình nhập học có điều kiện cho những sinh viên không đáp
ứng được yêu cầu tối thiếu về trình độ tiếng Anh! Không yêu cầu SAT. Có học
bổng dành cho sinh viên.
Umaine nằm tại một khu vực an toàn, sạch đẹp và yên bình ở Mỹ. Trường cách
Sân bay Quốc tế Bangor 15 phút, hàng ngày đều có chuyến bay đến thành phố New
York (1 tiếng), Washington, D.C. (2 tiếng), Philadelphia (2 tiếng) và Detroit (4
tiếng). Trường cách Boston 4 tiếng đi xe.
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Là một học sinh chuyên ngành kĩ sư hóa của the University of Maine đã 2 năm, có
nhiều điều về UMaine mà mình thích. Điều đầu tiên, UMaine sẽ cung cấp cho bạn
đầy đủ các phương tiện mà bạn cần để đạt được một kết quả học tập tốt: Trung tâm
tiếng Anh, trung tâm viết lách, trung tâm gia sư… Các giáo sư thì nhiệt huyết và
rất thân thiện. Họ rất quan tâm về chất lượng học của các học sinh, họ luôn sẵn
sàng trả lời các thắc mắc và đưa ra lời khuyên về bất cứ vấn đềnào trong quá trình
học. Bên cạnh việc học, UMaine có đến hơn 50 câu lạc bộ và tổ chức, đó lànhững
nơi có thể giúp học sinh xây dựng kinh nghiệm sống, đặc biệt là về mảng xã hội.
Thêm vào đó, có rất vô số các hoạt động ngoại khóa có thể giúp học sinh quốc tế
có thể dễ dàng kết bạnmới và thích nghi với cuộc sống đại học. Mỗi học kì,
UMaine đều tổ chức các sự kiện để có thểlàm dịu phần nào nỗi nhớ nhà của học
sinh quốc tế. Một điều mà mình cực thích ở UMaine làtrường cho phép học sinh
quốc tế làm việc cho trường với mức lương cạnh tranh và lịch làm việclinh hoạt.
Trường cũng có trung tâm việc làm có thể hỗ trợ học sinh tìm kiếm những công
việcthực tập trong quá trình học cũng như là công việc chính thức sau khi tốt
nghiệp. Thật vậy, mìnhđã tìm được 1 công việc thực tập có trả lương nhờ vào sự
giúp đỡ của khoa kĩ sư thuộc UMaine.Điều cuối cùng, mình rất thích thời tiết êm
dịu và cảnh quan của UMaine. Khuôn viên củatrường phủ đầy cây xanh, nên mình
có thể tận hưởng không khí trong lành khắp nơi. Nếu bạnghét thời tiết nóng bức ở
Việt Nam, UMaine sẽ là 1 nơi tuyệt vời cho bạn vì nhiệt độ sẽ khôngbao giờ tăng
quá 35°C, cho dù là trong tháng nóng nhất của mùa hè.
— Khoa, UMaine Class of 2021, Chemical Engineering
— Khoa, Da Nang, Vietnam
UMaine Class of 2021, Chemical Engineering
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