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TEXAS UNIVERSITY OF THEOLOGY 

(Đại Học Thần Học Texas) 
 

SINH VIÊN QUỐC TẾ 
 

2020-2021 HỌC PHÍ VÀ CÁC PHÍ KHÁC 
 

Chứng Chỉ Kinh Thánh (1 Năm) – Cao Đẳng Thần Học (2 Năm) 

Chứng Chỉ Mục vụ (3 Năm) – Cử Nhân Thần Học (4 Năm) 
 

$675.00 ÷ 10 Lớp  $67.50  Học phí (Mỗi lớp) 

      15.00  $15 Tiền sách (Mỗi lớp)  

      82.50  Chi phí hàng tháng cho mỗi lớp  

 

Chương trình Chứng chỉ Kinh Thánh, Cao Đẳng, Chứng chỉ Mục vụ phải hoàn tất 10 lớp trong niên học.  

Chương trình Cử nhân: 120 giờ tín chỉ - 10 lớp cho mỗi niên khóa 

 

CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC 

 
$800.00 ÷10 Lớp      $80.00  Học phí (Mỗi lớp) 

15.00  $15 Tiền sách (Mỗi lớp)               

95.00  Chi phí hàng tháng cho mỗi lớp 

       

Chương trình phải có Bằng Cử nhân – 30 giờ tín chỉ -10 lớp + 30 trang bài luận án 
 

CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SỸ MỤC VỤ (D.Min.) 

 
$900.00 ÷ 10 Lớp    $90.00 Học phí (Mỗi lớp) 

          15.00 $15 Tiền sách (Mỗi lớp)         

    105.00 Chi phí hàng tháng cho mỗi lớp 

       

Phải có Bằng Cao học - 30 giờ tín chỉ - 10 Lớp, và 100 trang bài luận án  

 

HỆ TIẾN SỸ THẦN HỌC (Ph.D.) 

 
$1,250.00 ÷ 10 Lớp  $125.00 Học phí (Mỗi lớp) 

          15.00 $15 Tiền sách (Mỗi lớp) 

      140.00 Chi phí hàng tháng cho mỗi lớp 

       

Phải có Bằng Tiến sỹ Mục vụ, 10 Lớp, và 150 trang bài luận án 
 

~ PHÍ ĐÓNG MỘT LẦN ~ 

 

PHÍ ĐĂNG KÝ:  $30  

PHÍ TỐT NGHIỆP:  Dành cho tất cả sinh viên $50.00 

PHÍ LUẬN ÁN: $100.00 (Chỉ dành cho sinh viên chương trình Tiến sỹ) 

PHÍ GIÚP HƯỚNG DẪN LÀM BÀI LUẬN ÁN: $50.00 

Giá này đã được giảm 50% so với học phí của sinh viên sở tại Hoa Kỳ. 



TEXAS UNIVERSITY OF THEOLOGY 
(TRƯỜNG ĐẠI HỌC THẦN HỌC TEXAS) 
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TÍN CHỈ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VÀ TÍN CHỈ CHUYỂN ĐỔI 

 

Tất cả học viên trong lớp #3 phải cung cấp đầy đủ mọi thông tin này để làm 

điều kiện xét duyệt. Không có ngoại lệ! 
 

 

Trường Đại Học Thần Học Texas cấp chứng chỉ kinh nghiệm thực tiễn cho những chức vụ 

hầu việc Chúa trọn thời gian hoặc bán thời gian, và cho những học viên có tín chỉ chuyển đổi 

từ những trường đại học và các học viện khác. Khi học viên nộp đầy đủ các giấy tờ cần thiết 

với 25 đô-la là phí đánh giá, học viên sẽ nhận được kết quả bằng văn bản của trường. Xin vui 

lòng nộp các kinh nghiệm thực tiễn có giá trị, cùng với những thông tin sau: 

 

 Bản tóm tắt (CV) về quá trình công tác, kinh nghiệm thực tiễn trong chức vụ trọn 

thời gian. 

 Bản sao có chứng thực các giấy tờ của các học viện khác (tôn giáo và ngoài xã hội). 

 Thư giới thiệu. 

 Chứng chỉ, bằng cấp, và giấy khen thưởng. 

 Sách, báo do bạn viết. 

 Các hành trình truyền giáo. 

 Mô tả chức vụ mục sư và lãnh đạo. 

 

 

KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VÀ PHÍ ĐÁNH GIÁ 

 

Hồ sơ đánh giá: 25USĐ (không hoàn lại) 

Tín chỉ kinh nghiệm thực tiễn: 5USĐ cho mỗi tín chỉ 

 

Ví dụ: 30 tín chỉ x 5USD = 150USD + 25USD hồ sơ đánh giá 

         30 tín chỉ là tương đương với một (1) năm học (trị giá 675USD) 

             Tiết kiệm 500USD 

 

Nộp tất cả các giấy tờ để được đánh giá với mức phí là 50USD là điều vô cùng quan 

trọng. Thông tin này sẽ giúp chúng tôi ước tính mức độ mà bạn muốn đăng kí nhập học là gì. 

Chúng tôi không chấp nhận những bộ hồ sơ không đầy đủ. Tất cả các bản sao từ các học viện 

khác phải được thị thực. Chúng tôi không chấp nhận bản photo đơn thuần.  



 
 

Đại Học Thần Học Texas 
 

2020-2021 Các yêu cầu về Luận văn / Trang luận 
 

 

Bằng cấp    Số trang tối thiểu   Số trang tối đa 
 

Cử nhân Thần học (BA)  Miễn cho niên khóa 2020-2121 

Thạc sỹ Thần học (MA)  Miễn cho niên khóa 2020-2121 

 

Tiến sĩ Mục vụ (D.Min)        100 Trang       110 Trang  

Tiến sĩ (Ph.D.)         150 Trang       160 Trang 

 

Phí Cố vấn Luận văn: 

Bạn sẽ được chỉ định một người cố vấn để hỗ trợ bạn trong toàn bộ quá trình viết.  

100USD chỉ dành cho sinh viên hệ Tiến sĩ. 

 

 

Những Yêu cầu Xét duyệt sau cùng: 

1. Công việc sau cùng phải được phê duyệt và ký bởi cố vấn luận án.  

 Phí cố vấn phải được thanh toán đầy đủ và được trả trực tiếp cho cố vấn. 

   

2. Gửi 1 bản in trên giấy chưa đóng thành tập cộng với một bản lưu trên đĩa CD. 

 Bản giấy phải được in trên giấy trắng định lượng 70. 

 Không chấp nhận những loại giấy bìa dầy đặc biệt và giấy màu. 

 Bài nộp về này không được đóng kim, dùng kim kẹp hay đục lỗ. 

 Bạn sẽ bị tính phí nếu bài bị gửi trả về và phải in lại khi không thực hiện đúng theo yêu cầu. 
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ĐƠN XIN NHẬP HỌC 

Đánh máy hoặc viết in hoa rõ ràng 

 
Tên:        SS# _____- ____-_____   

Địa chỉ:        Giới tính:  Nam     Nữ  

Thành phố:    Bang:    Mã bưu điện:          

Điện thoại: Ban ngày (       )   Ban đêm  (     )            

Email:    __________   Ngày sinh ___ / __ /   _  

Nhận tài liệu bằng tiếng: Anh   Tây Ban Nha  Việt Nam 

Cấp độ đăng ký học 

Chứng chỉ học Kinh Thánh  (1 năm) 
 

Cao đẳng Thần Học  (2 Năm) 
 

Chứng chỉ Mục Vụ  (3 Năm) 
 

Cử nhân Thần Học  (4 Năm) 

Thạc sĩ Thần Học 
 

Tiến sĩ Mục vụ (D.Min.) 
 

Tiến sĩ Thần Học (Ph.D.) 
 

 Chương trình Tư vấn 
       (Chỉ dành cho sinh viên năm thứ tư của lớp Tiến sĩ) 
 

Thông tin chung 

 

Bạn đang phục vụ trong Hội thánh?   Có  Không   Chức vụ:      Bao lâu? _________ 

Tên Hội thánh bạn đang sinh hoạt: ____________________________________________________ 

Tên Mục sư quản nhiệm      Tỉnh/Tp _________________ 

Danh sách người để tham khảo 

 
Liệt kê ít nhất tên, địa chỉ và số điện thoại của một người trong hội thánh, đồng nghiệp hoặc bạn bè của bạn để tham khảo.  

 
Tên:                                                                                                                                          _____     

Địa chỉ:                                                                  Thành phố:                                     Mã bưu điện:                              

Điện thoại: (         )                                                                Địa chỉ email:                                                              

Gửi hồ sơ kèm với mức phí đăng ký là 50USD. (Không hoàn lại) 
 

Payable to: TXUT or Texas University of Theology 



                                                             Học vấn 
 
 

Bạn là sinh viên cũ?  Có  Không Nếu có, bạn đã từng học ở trung tâm nào? ___________________ 

Năm cuối cùng bạn đã học? _______  Bạn đã tốt nghiệp?  Có  Không    Nếu đã tốt nghiệp, xin đính 

kèm theo bằng cấp. 

Trường đại học hay học viện Kinh thánh đã học:           Bằng cấp:      

Học tại:    Ngày tốt nghiệp:        

Trường đại học hay học viện Kinh thánh đã học:           Bằng cấp:      

Học tại:    Ngày tốt nghiệp:        

Trường đại học đã tốt nghiệp:     Bằng cấp:      

Học tại:    Ngày tốt nghiệp:        

 (Bản sao bảng điểm, nếu có, cần phải được gửi kèm theo đơn đăng ký của bạn. Bảng điểm của sinh viên được chấp nhận để đánh 

giá, nhưng khi hoàn tất thủ tục nhập học thì bắt buộc phải nộp bảng điểm chính thức được cấp từ các tổ chức cũ.) 

 

Đây là thông tin cần thiết để chuẩn bị mọi thứ cho kỳ tốt nghiệp như mũ, áo choàng và bằng cấp . 

 
 

 

 
Xin ghi chính xác họ tên mà bạn muốn trên Bằng tốt nghiệp. 

 
Dành cho Mũ và Áo choàng:  Chiều cao _______ft. ______in.      Cân nặng _________lbs. 

 

            Kiểm Định và Công Nhận: 

 
*Phải ký tắt mỗi dòng và ký tên ở cuối trang. 

 

Kiểm định chất lượng: Đại học Thần học Texas (TXUT) chưa được công nhận bởi Hội đồng Kiểm định Giáo  

dục Đại học Hoa Kỳ (CHEA). 
 

Giấp phép của Florida: Đại học Thần học Texas (TXUT) được giấy phép điều hành và cấp bằng bởi Ủy ban 

Giáo dục của Bộ Giáo dục Florida, (850) 245-3200, theo Đạo luật Florida 1005,06 (1) (f). Mục đích là để trang bị 

cho những sinh viên được ơn kêu gọi như những người bước vào chức vụ, và các tín hữu trong phạm trù thần học. 
 

 Đại học Thần học Texas (TXUT) được cấp giấy phép và quyền tài phán hoặc nội dung của ủy ban theo Đạo luật 

Florida, Mục 1005,06 (1) (f); là một tổ chức thần học được cấp giấy phép hoạt động của bang. TXUT không được 

nhận tài trợ từ chính phủ hoặc tổ chức hỗ trợ tài chính nào. 

 

 Đại học Thần học Texas (TXUT) được cấp giấy phép và quyền tài phán hoặc nội dung của ủy ban theo Đạo luật 

Giáo dục Texas, Mục 132.002 (a) (2) là một tổ chức thần học được cấp giấy phép hoạt động của bang.  

 

Những bài học của Đại học Thần học Texas (TXUT) không được so sánh với các lĩnh vực đào tạo, hay nghề nghiệp 

thế tục. TXUT được lập ra để đào tạo cho người nam, người nữ của Đức Chúa Trời và trang bị cho họ những công cụ 

cần thiết để trưởng thành, ích lợi, và là những chi thể hoạt động của Thân thể Đấng Christ tại địa phương. 
 

  Tôi khẳng định trước Chúa rằng tôi đã đọc và hiểu tất cả năm (5) đoạn ở trên. 
 

 

Chữ ký Sinh viên*_____________________________________________ Ngày:______________________ 

 

Chữ ký Giám đốc Trung tâm*__________________________________ Ngày: _________________ 

  TXUT Forms 2019-20 

 



TEXAS UNIVERSITY OF THEOLOGY 

(Đại Học Thần Học Texas) 
P.O. Box 136130, Fort Worth, TX 76136 

www.globalreap.org/txut 

 

ĐIỀU KIỆN VÀ NHỮNG YÊU CẦU  
 

 

______NHỮNG YÊU CẦU CỦA KHÓA HỌC 

 

1. Đọc kỹ tất cả các thông tin được giao từ sách giáo khoa và tài liệu được phát kèm. 

2. Hoàn thành tất cả các bài tập, câu hỏi và bài kiểm tra và đăng ký những lớp kế tiếp. 

3. TẤT CẢ các Bài Tập của Khóa học phải được đánh máy; khoảng cách rộng (double-spaced), với cỡ chữ là #12. 

 

_______CÁC BIỂU MẪU CỦA SINH VIÊN: Những bản sao bổ sung của tất cả các biểu mẫu và thông tin sinh viên có 

thể được yêu cầu gửi bằng thư điện tử đến địa chỉ txutreap@daveroever.org 

 

_______HẠN NỘP BÀI Các bài tập và bài kiểm tra của từng môn học phải hoàn tất và nộp trước khi học lớp tháng kế 

tiếp. Mỗi bài tập nộp trễ sẽ tự động bị trừ 10 điểm. Bài tập nộp trễ không được phép gửi bằng fax hay email. Bài tập nộp 

trễ phải được nộp tận tay tại trung tâm của trường hoặc bằng thư qua đường bưu điện. 

 

_______Sự trung thực trong học tập: Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, Tôi đã hứa gìn giữ mạng lịnh công bình của 

Chúa, Và cũng làm theo sự hứa nguyện ấy (Thi thiên 119:105-106). Trung thực trong học tập sẽ là một lợi thế. TXUT 

khẳng định rằng các nguyên tắc trong Kinh thánh về lẽ thật và sự trung thực là rất cần thiết. Thật vậy, Kinh Thánh chứa 

đựng rất nhiều lời khuyên chống lại những lời chứng dối, không trung thực và gian lận. Giữ vững tiêu chuẩn liêm chính 

trong học tập phụ thuộc vào sự trung thực là trách nhiệm của cả giảng viên và sinh viên. 

 

______Không trung thực. Thiếu liêm chính được thể hiện là nói dối, gian lận, lừa lọc hay gạt gẫm. Bao gồm tất cả những 

hành vi sau: sao chép bài thi của người khác, cho phép người khác sao chép bài thi của mình, đọc một bản sao đề thi trước 

thời hạn được đưa ra mà không được sự cho phép của người hướng dẫn, nộp cùng một đề tài ở những khóa học khác nhau 

khi chưa có sự cho phép rõ ràng của người hướng dẫn, tiết lộ đề bài kiểm tra cho một người thực hiện bài kiểm tra sau đó, 

hoặc nhận đề bài từ một người đã làm bài kiểm tra trước đó, trong cùng khóa học. 

 

______Đạo văn. Đây là ăn cắp hoặc sử dụng ý tưởng hoặc bài viết của người khác, như là của chính mình. Nó liên quan 

đến việc không thừa nhận tài liệu được sao chép từ người khác hoặc không thừa nhận sự vay mượn của người khác những ý 

chính của những suy nghĩ quan trọng trong một tuyên bố chính thức, bằng văn bản hoặc bằng miệng. 

 

______Phân loại / Phát triển chuyên môn: Nếu trong học kỳ, người hướng dẫn lưu ý rằng một sinh viên không tiến triển 

thỏa đáng trong bất kỳ lĩnh vực được chỉ định nào, một cuộc họp sẽ được sắp xếp để sinh viên và người hướng dẫn thảo 

luận về các nhu cầu cụ thể để cải thiện tình trạng đó. 

 

______Hủy lớp: Trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, hãy vào trang website của trường www.globalreap.org/txut hoặc 

gọi cho văn phòng để cập nhật tình hình. Một email nhóm cũng sẽ được gửi trước 8:00 sáng của lớp nếu chúng tôi có địa 

chỉ email của bạn trong hồ sơ. Vui lòng cung cấp địa chỉ email: _______________________________________ 

 

______ Chuẩn bài viết: Tất cả các bài viết của học sinh nên dùng cở chữ là 12 và khoảng cách rộng (double-spaced) trừ 

khi có ghi chú khác trên phần bài tập. Tất cả các bài tập về nhà nên được cho vào trong các bìa đã được cung cấp cho bạn. 

 

______Trả lại bài làm cho sinh viên: Sinh viên sẽ nhận lại các bài tập của mình vào mỗi tháng với số điểm. Sinh viên 

cũng nên lưu giữ các bản sao của tất cả các khóa học lúc đầu đã gửi cho người hướng dẫn. Sinh viên nên nhận bài tập được 

phân theo lớp và sử dụng làm bài hướng dẫn cho các kỳ thi. 

 

_______Thanh toán phí cho khóa học: Việc thanh toán phí cho các khóa học được chấp nhận dưới các hình thức Tiền 

mặt, Séc, chuyển tiền và Thẻ tín dụng (Visa, MasterCard, American Express và Discover). Khi thanh toán bằng Séc sẽ viết 

thanh toán cho TXUT hoặc Đại học Thần học Texas. Vui lòng giữ một bản sao của tất cả các biên lai thanh toán của. 

 

_______Séc bị trả về: Khi một cái séc bị trả về, sẽ ghi rõ những khoản còn thiếu, và một mức phí 25USD sẽ được cộng 

thêm vào trong tài khoản tài chính của bạn. Nếu séc thanh toán của bạn bị trả về lần thứ hai, TXUT sẽ không bao giờ nhận 

tiếp việc thanh toán bằng séc cá nhân hay từ hội thánh của bạn thêm lần nào nữa. 

 

 



Sự Khước từ 

 
Các khóa học được cung cấp thông qua Chương trình Thần học, cũng như bất kỳ tài liệu và hướng dẫn đi kèm nào, chỉ 

dành cho mục đích giáo dục. Chúng không được thiết kế để đưa ra lời khuyên hợp pháp cũng như thay thế cho việc tư vấn 

pháp lý, chuyên nghiệp hay tư vấn về y tế. Vì luật pháp khác nhau tùy theo từng đất Nước, từng tiểu bang và từng tỉnh/thôn 

quê, sinh viên nên thảo luận về bất kỳ câu hỏi cụ thể nào với các cơ quan có thẩm quyền. Mục đích của chương trình và 

hướng dẫn này là trang bị cho sinh viên các công cụ giáo dục và kinh nghiệm để thấu hiểu nhu cầu bị tổn thương của mọi 

người và có thể cung cấp khả năng lãnh đạo trong kỷ luật của Thần học Mục vụ. Hoàn thành chương trình cấp bằng này, 

một phần hoặc toàn bộ, vẫn chưa đủ điều kiện để công nhận một cá nhân hoạt động như một Mục sư được chứng nhận 

hoặc được cấp phép / phong chức. Phong chức hoặc cấp giấy phép tùy thuộc vào tổ chức và giáo hội mà sinh viên gia 

nhập. 

 

Sinh viên phải thừa nhận rằng đã nhận được và hiểu rõ những thông tin được trình bày trong bộ Giáo trình Thần học này 

bằng cách ký tên và điền ngày tháng vào cuối biểu mẫu này. 

 

 

 

_________________________________   __________________________________ 

Họ tên (viết IN HOA)        Mã số sinh viên 

 

 

 

_________________________________   __________________________________ 

Ký tên          Ngày/Tháng/Năm 

 


