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Việc học tại chương trình sẽ tập trung vào viết các bài luận, nâng cao kỹ năng giao tiếp xã 
hội, nắm căn bản các bài kiểm tra, và cải thiện tiếng Anh bậc đại học. Qua những khóa học 
và sự tương tác trực tiếp đến ngành học, các bạn học sinh sẽ có những cơ hội: 

Tìm hiểu về STEM ( khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học) và 
những đặc điểm nổi bật của từng ngành trong STEM.

Cải thiện về kỹ năng viết bài luận đại học, và tạo ra lập luận riêng 
biệt của bản thân. 

Khám phá môi trường thiên nhiên, một địa điểm thú vị nhất 
trên thế giới. 

Hiểu được những giá trị mang tới thành công cho việc nghiên 
cứu và cách hiện thức hóa như là một sinh viên đại học. 

Phát triển kỹ năng giao tiếp cộng đồng và diễn thuyết tại các diễn 
đàn. 

Hiểu hơn cách thức chuẩn bị các bài kiểm tra nhập học tại Mỹ.

“ The EducationUSA Academy” tại trường đại học Montana State University là một khóa 
học hè chuyên sâu đầy hấp dẫn dành cho học sinh trung học phổ thông ( từ 15 – 18 tuổi ) 
để trải nghiệm cuộc sống du học tại Mỹ, chuẩn bị thủ tục nhập học đại học, phát triển kỹ 
năng nghiên cứu và kỹ năng giao tiếp, cũng như việc tận hưởng một hành trình khám phá 
thắng cảnh và văn hóa. Trong năm nay, “STEM in the Greater Yellowstone Ecosystems” sẽ 
giới thiệu cho các học sinh đến các lĩnh vực trong khối ngành STEM và giúp hiểu sâu rộng 
việc khám phá học tập tại quốc gia đi đầu về nghiên cứu. 
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