Colgate University

54 Chuyên ngành

Nghiên cứu châu Phi và Mỹ Latinh
Nhân chủng học
Nghệ thuật và lịch sử nghệ thuật
Nghiên cứu Châu Á
Vũ trụ địa vật lý học
Thiên văn học/vật lý
(dân số 4.200)
Hóa sinh
Sinh học
Đại học Colgate được thành lập năm 1819, tọa lạc
Montreal
tại trung tâm của tiểu bang New York, cách thành
Hóa học
phố New York về phía tây bắc khoảng 4 giờ lái xe.
Tiếng Trung
Nghiên cứu cổ đại
Tổng số sinh viên đại học:
Văn hóa cổ đại
Đại TâyKhoa
Dương học máy tính
Khoa học máy tính/toán học
Boston
Kinh tế học
Nghiên cứu giáo dục
Tiếng Anh
Sinh học môi trường
1.626 sinh viên nữ
Kinh tế học môi trường
Thành phố New York
1.289 sinh viên nam
Địa lý môi trường
Địa chất môi trường
8
sinh viên sau đại học
Nghiên cứu môi trường
24% đến từ Tiểu bang New York
Tiếng Pháp
21,2% sinh viên da màu trong nước
Địa lý
Địa chất
10% sinh viên thế hệ đầu trong gia đình học đại học
Tiếng Đức
14% sinh viên quốc tế (bao gồm công dân có hai quốc tịch; đến từ 75 quốc gia)
Tiếng Hy Lạp
Lịch sử
Số Giảng viên Trong Khoa: 295
Khoa học nhân văn
Quan hệ quốc tế
Các khóa học giảng dạy bởi các giảng viên của khoa: 100%
Tiếng Nhật
Khoa đào tạo bằng PhD hoặc bằng cấp cao nhất trong lĩnh
Tiếng Latinh
vực của khoa: 99%
Toán kinh tế
Toán học
Khoa da màu: 22,7%
Nghiên cứu Trung Đông và Hồi giáo
Tỉ lệ Sinh viên/ Quy mô lớp
Tỉ lệ
Tỉ lệ
Sinh học phân tử
GIẢNG VIÊN
trung bình
duy trì
tốt nghiệp
Âm nhạc
Nghiên cứu người Mỹ bản địa
Khoa học tự nhiên
Khoa học thần kinh
Nghiên cứu hòa bình và xung đột
Triết học
Tài trợ: 817,9 triệu USD (ước tính)
Triết học và tôn giáo
Diện tích khuôn viên: 575 mẫu
Khoa học vật chất
Giảng dạy cả sinh viên nam và nữ từ: 1970
Vật lý học
Khoa học chính trị
Tâm lý học
Tôn giáo
Ngoài các ngành học chính, các ngành học phụ được giảng dạy bao gồm:
Nghiên cứu Nga và Á-Âu
Khoa học xã hội
Toán học ứng dụng
Ngôn ngữ học
Xã hội học
Viết sáng tác
Toán sinh học hệ thống
Tiếng Tây Ban Nha
Nghiên cứu phim và truyền thông
Nghiên cứu thời Trung cổ và Phục hưng
Kịch
Nghiên cứu Do thái
Nghiên cứu bảo tàng
Nghiên cứu Phụ nữ
Nghiên cứu LGBTQ
Viết và hùng biện

HAMILTON, NEW YORK

2.915

cơ cấu sinh viên

9:1

18

ngành học phụ

95%

88%

Sơ lược lớp học tốt nghiệp năm 2020

tỷ lệ xét: 752 Đơn đăng ký/369 Được ghi danh

Đơn đăng ký

được nhận (28,7%) được ghi danh Quốc tế

8.394

2.410 775
57% nữ; 43% nam

Đến từ 50 tiểu bang, Thủ đô Washington D.C., và 138 quốc gia

sinh viên da màu
trong nước

10%

20%

của lớp học

của lớp học

đến từ 27 quốc gia; các công dân có
hai quốc tịch đến từ 15 quốc gia khác

Điểm kiểm tra của SINH VIÊN được nhận VÀ GPA
Điểm SAT GIỮA KỲ 50%: 660–750 cr, 670–770 m

(Khoảng 1420-1520 theo thang điểm mới)

Điểm ACT GIỮA KỲ 50%: 31–34

Các trường sau đại học Thời hạn nộp đơn
hàng đầu mà cựu sinh
15/11: Ưu Tiên Xét Hồ Sơ Nộp Sớm I
15/1:	
Xét Thông Thường;
viên Colgate theo học
Boston College
Boston University
Columbia University
Duke University
Georgetown University
Harvard University
University of California, Los Angeles
University of Pennsylvania
University of Rochester
Yale University

Ưu Tiên Xét Hồ Sơ Nộp Sớm II

Colgate sử dụng Đơn xin Nhập học
Chung và Đơn xin Nhập học Liên kết.
Mỗi đơn xin nhập học phải nộp kèm một
tiểu luận nhập học theo chuyên đề của
Colgate. Hãy sử dụng các liên kết sẵn
có trên trang web của chúng tôi,
colgate.edu.

Nhà ở
Các lĩnh vực nghề
nghiệp phổ biến nhất
(Lớp học năm 2015)
Nghệ thuật/thiết kế
Dịch vụ kinh doanh
Thông tin liên lạc/truyền thông
Tư vấn
Giáo dục
Dịch vụ tài chính
Sức khỏe/y học
Luật/dịch vụ pháp lý
Bất động sản
Thay đổi xã hội
Thể thao/giải trí
Công nghệ/máy tính

Trên 200 Câu lạc
bộ sinh viên

GPA Trung bình: 3,8/4,0

2016—2017 Chi phí
Tham gia khóa học
Học phí
Chi phí hoạt động
ngoại khóa
Tiền ở
Ăn uống

320USD
6.310USD
+ 6.765USD

Tổng chi phí
của sinh viên

65.030USD

Chi phí cá nhân
/sách vở dự tính

100

%

Nhà trường đảm bảo nhà ở cho sinh
viên trong cả 4 năm học.

số sinh viên sống tại khu
nhà ở của colgate: 92%
Số sinh viên tham gia hội NAM
SINH hoặc hội nữ sinh: 31%

VẬN ĐỘNG VIÊN của
Phân khu I
Colgate có 25 đội tuyển thi đấu trong
Phân khu I trực thuộc Hiệp hội Thể thao
Đại học Hoa Kỳ (NCAA) như là một phần
của Liên đoàn Patriot và ECAC.

Colgate University

2.260USD

Colgate đáp ứng 100%
nhu cầu điển hình của
các sinh viên được
nhận theo học

Hỗ trợ tài chính
Học bổng trung bình dành cho sinh viên
được nhận hỗ trợ tài chính, 2016–2017:
Colgate cấp
Khoản vay cho sinh viên
Vừa học vừa làm

44.142USD
2.500USD
+ 2.800USD

Tổng Học bổng

49.442USD

41,6% của lớp năm nhất nhận
được hỗ trợ tài chính

Tỉ lệ tốt nghiệp của sinh viên
là vận động viên: 98%
Số sinh viên học ngoài
trường: 67%

51.635USD

16K USD

Khoản nợ trung bình
của sinh viên được
nhận hỗ trợ sau BỐN
năm học

13 Oak Drive, Hamilton, NY 13346 | colgate.edu
Văn phòng Tuyển sinh – admission@colgate.edu | 315-228-7401
Văn phòng Hỗ trợ Tài chính – finaid@colgate.edu | 315-228-7431

