Ðại học Khoa học và Công nghệ Jinwen

Giáo trình sáng tạo phù hợp kết nối học sinh và giới doanh nghiệp.
Đạt giải Môi Trường giáo dục tốt ở thành phố Tân Bắc.
Trường đầu tiên tại Thành phố Tân Bắc đạt chứng nhận cơ cấu môi trường giáo dục.
Trường đạt chứng nhận an toàn quốc tế ISS.
Trường đại học khoa học kỹ thuật ₫ược bộ giáo dục Đài Loan cấp phép.

Trong 2 năm gần đây (theo tạp chí Viễn Thị) đứng thứ 2 trong
tổng thể doanh nghiệp được yêu thích nhất.
Giành 1 giải vàng và giải đặc biệt về sáng tạo xuất sắc trong triển lãm phát minh Quốc tế về Sáng kiến
và Công nghệ mới Hồng Kông.
Giành giải điểm đỏ – thiết kế bao bì đóng gói trong cuộc thi giành giải thiết kế điểm đỏ Đức 2017.
Giành giải bạc trong triển lãm phát minh thiết kế mùa hè Nhật Bản 2017.
Giành giải bạc trong cuộc thi phục vụ bàn năm 2017.
Trong cuộc thi nghệ thuật nấu ăn F H M tại Kuala Lumpur Malaysia đã giành đc 1 giải vàng, 2 giải bạc,
7 giải đồng, 4 giải thẩm mỹ.
Cuộc thi nghệ thuật nấu ăn quốc tế W A C S Hàn Quốc 2017 giành được 4 giải vàng, 4 giải bạc, 1 giải đồng.

Cuộc thi đầu bếp giỏi tại Thái Lan 2017 T U C C, giành được 1 giải xuất sắc, 1 giải vàng, 8 giải bạc, 5 giải
đồng, 7 giải thẩm mỹ.

Viện quản lí nhà hàng khách sạn và du lịch
Lớp chuyên sinh viên quốc tế ngành nhà hàng khách sạn và du lịch
Lớp chuyên dựa trên sự tích hợp ( tham quan du lịch giải trí ) đặc sắc làm kế hoạch chủ đạo, kết hợp quản trị nhà
hàng khách sạn và xu hướng phát triển dịch vụ tiêu thụ , tăng cường về mặt văn hoá, sáng tạo và công nghệ làm nền
tảng cơ bản ,bồi dưỡng nhân tà và tăng cường khả năng thực hành về quản trị du lịch nhà hàng khách sạn . Các khóa
học được xây dựng từ quy mô nhỏ đến dần dần mở rộng , nhấn mạnh ( hợp tác giữa Doanh nghiệp & Đại học) và (
thực tập tại Doanh nghiệp ) , dựa vào thực hành là phản ánh quá trình học tập, thắt chặt mối liên kết giữa doanh
nghiệp và nhà trường , lấy ( nhập học là tìm việc ) làm mục đích chính . Để đạt được mục đích đề ra, nên chương trình
học của lớp chuyên sẽ kết hợp tư vấn về các chứng chỉ quốc tế chuyên ngành , hỗ trợ sinh viên đạt được các chứng
chỉ chuyên ngành , nâng cao khả năng tìm được việc làm tại nước ngoài sau tốt nghiệp .

Lớp chuyên kết hợp doanh nghiệp đào tạo nghề dành cho sinh viên quốc tế ngoại ngữ du lịch.
Lớp chuyên được sự dung hợp và quy hoạch dựa trên chủ đạo đặc sắc về " du lịch nhà hàng tiêu khiển " của
trường.,và tập trung tăng cường năng lực tiếng nước ngoài của học sinh, bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ cần thiết
cho nhân viên nước ngoài. Đặc sắc của lớp chuyên này chủ yếu thích hợp cho sinh viên quốc tế đang học ngành du
lịch và sinh viên ngoại ngữ có liên quan đến tiếng Nhật và tiếng Anh. Đẩy mạnh đào tạo toàn diện để sinh viên quốc
tế linh hoạt tiếp thu và đúc kết kiến thức về ngành du lịch nhà hàng của nước ta. Kết hợp đào tạo đa phương diện
về nghiệp vụ để trở thành nhân tài chuyên nghiệp đạt yêu cầu của doanh nghiệp.

Viện nghệ thuật và nhân văn

Viện quản trị kinh doanh
Lớp chuyên sinh viên quốc tế ngành quản trị kinh doanh
Lớp chuyên là sự kết hợp đặc sắc giữa giáo dục và thương mại của nhà trường làm kế hoạch chủ đạo，sự kết hợp giữa
xu hướng ngành dich vụ và ngành thương mại của Đài Loan，tăng cường về văn hoá, sáng tạo và kỹ thuật làm nền tảng
，bồi dưỡng nhân tài có năng lực thực hành và quản trị chuyên nghiệp；chương trình học của lớp chuyên lấy quản trị
kinh doanh làm chủ đạo，bổ sung khoa quản lý tiếp thị– phân phối và các khoá học thương mại khác xây dựng nên，
sinh viên quốc tế sẽ được học tập toàn diện về quản trị kinh tế doanh nghiệp trong quá trình theo học, hướng dẫn sinh
viên phát triển kỹ năng tổng hợp từ nhiều mặt，trở thành nhân tài phù hợp với các yêu cầu của doanh nghiệp.
Kế hoạch học tập các lớp chuyên của nhà trường，tập trung cả về lý thuyết và thực hành, khóa học giảng dạy các kiến
thức liên quan đến thương mại như các môn học: tiếp thi ,nguồn nhân lực, quản lí tai chính, sản xuất và doanh nghiệp.
Giúp cho sinh viên tiếp cận sát xao với môi trường làm việc thực tế ，bắt đầu từ năm thứ hai sinh viên lớp chuyên，
sẽ được sắp xếp đến các doanh nghiệp thực tập，học tập thông qua việc vừa học vừa làm，linh hội và mở rộng kỹ
năng chuyên môn。

Viện kỹ thuật điện tử
Lớp chuyên sinh viên quốc tế ngành khoa học máy tính và kỹ thuật thông tin
Hợp tác Doanh nghiệp —Đại học chương trình đào tạo điện tử và viễn thông lớp sinh viên quốc tế
Do ngành công nghiệp toàn cầu hoá 4.0 và nhu cầu nhân tài ngành điện tử, trường đại học Cảnh Văn tọa lạc tại
quận Tân Điếm , thành phố Tân Bắc , giáp với quận Thổ Thành ,Tam Trùng, Nội Hồ và Nam Cảng— các thị trấn công
nghệ cao , khu công nghiệp bên cạnh trường học như Bảo Kiều , khu công nghiệp Viễn Đông ABC ,và khu công nghiệp
Trung Hoà , thậm chí các nhà cung cấp thông tin điện tử ở khắp mọi nơi , giá trị sản lượng của các sản phẩm thông
tin và truyền thông chiếm hơn ⅕ năng lực sản xuất toàn quốc ，nền công nghiệp khao khát tài năng điện tử và viễn
thông, môi trường thực tập và học tập của sinh viên khá đa dạng ,viện và trung tâm (trung tâm đo lường tần số radio)
thuộc đặc điểm riêng biệt của từng phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm tương thích điện từ (EMC) ,phòng thí nghiệm
ăng– ten (RF), phong thí nghiệm nhận dạng tần số vô tuyến không dây(RFID) và phòng thí nghiệm kiểm tra MIMO, hơn
nữa chuẩn bị cho sinh viên có nền tảng tốt nhất khi tiếp xúc với Doanh nghiệp, ngoài ra hỗ trợ sinh viên tham gia các
cuộc thi quốc tế, tin tức liên tục cập nhật.

Cơ sở vật chất ký túc xá
Để cung cấp cho học sinh môi trường ký túc xá
thoải mái và anh toàn, nhà trường đã làm mới
ký túc xá, lắp các thiết bị phục vụ sinh hoạt như
internet, điện thoại, điều hòa…
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