Khoa Toán của trường Đại học miền Trung bang Arkansas (UCA) đào tạo chương trình Thạc sĩ
của hai chuyên ngành: Toán Ứng dụng và Toán Sư phạm. Khoa hiện có 19 giáo sư tiến sĩ, bao
gồm 8 vị làm về toán Ứng dụng, 8 vị làm về toán Sư phạm, và 3 vị làm về toán Lý thuyết.
Sinh viên đạt chuẩn khi được nhận vào chương trình sẽ được hỗ trợ tài chính dưới dạng trợ
giảng hoặc tài trợ nghiên cứu. Sự hỗ trợ này bao gồm học bổng học phí toàn phần ở mức
5.300 USD mỗi năm học, và sinh hoạt phí ở mức 9.000 USD trong 9 tháng của năm học. Trong
3 tháng hè, sinh viên cũng có thể được hỗ trợ tài chính. Sinh viên có thể dạy các lớp hè (1 lớp,
5 tuần, gặp 5 ngày/tuần) với mức lương 2.600 USD.
Mỗi năm, khoa Toán có 20 suất dành cho sinh viên cao học. Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 1
tháng 4 cho học kỳ mùa Thu, và ngày 1 tháng 11 cho học kỳ mùa Xuân.

Nộp hồ sơ online tại: http://uca.edu/graduateschool/admission-process/
Trang nhà của khoa Toán: http://uca.edu/math

E-mail liên lạc: math@uca.edu, hoặc liên lạc trực tiếp với Lê Hoàng Long: longl@uca.edu
Địa chỉ khoa Toán: 234 MCST Building, Department of Mathematics, UCA
201 Donaghey ave., Conway AR 72035

Một số thông tin cần lưu ý thêm:
- Con số 20 suất nêu trên là bao gồm sinh viên cũ và mới. Trung bình khoa Toán nhận từ 2 đến
8 sinh viên mới mỗi năm.
- Các bạn nên chuẩn bị TOEFL cho kỹ. EILTS cũng có thể được chấp nhận. Nếu có GRE thì
càng tốt.
- Nếu có câu hỏi gì, các bạn có thể liên lạc trực tiếp với tôi, Lê Hoàng Long, tại địa chỉ e-mail
nêu trên.
- Chương trình Thạc sĩ toán Sư phạm của UCA được đánh giá là mạnh nhất của bang
Arkansas. Chương trình toán Ứng dụng cũng thuộc vào loại mạnh của bang. Đã có nhiều sinh
viên của khoa chuyển tiếp lên Tiến sĩ ở các trường lớn khác.
- Khoa Toán nói riêng, và UCA nói chung, rất thân thiện và hiếu khách. Môi trường, không khí
của thành phố Conway rất trong lành và bình yên.
Mong nhận được câu hỏi và hồ sơ của các bạn!

