電資學院 Viện kỹ thuật điện tử
為因應全球工業 4.0 及電腦人才的需求，本校位於新北市新店區，鄰近土城、三重、內湖與南港等高科技重鎮，學
校旁的寶橋工業區、遠東ABC工業區及中和工業區，更是電子資通訊廠商林立，資訊與通訊產品的產值佔全國產能
的五分之一以上，業界對電腦與通訊人才需求若渴，學生的實習場域及學習類別相當多元化，院級中心「射頻量測
中心」所屬之各個特色實驗室，電磁相容(EMC)實驗室、天線(RF)實驗室、無線射頻辨識(RFID)檢測實驗室及MIMO
檢測實驗室，更提供同學與產業接軌的最佳平台，並協助學生參與國際競賽，捷報不斷。
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.

景文科技大學

Đại học Khoa học và Công nghệ Jinwen
學雜費減免 MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
為鼓勵學生安心向學，本校對專班學生提供學雜費減免獎助辦法如下：
第一學年所有學生學雜費減免一半。
第二學年起，學生未欠繳任何費用及操行成績80分以上；全班學期成績前5%之學生當期學費全免，全班學
期成績前10%之學生當期學費減免50%，全班學期成績前20%之學生當期學費減免25%。
Để động viên sinh viên yên tâm học tập, trường chúng tôi có chương trình miễn giảm học phí và tạp phí dành cho sinh viên
như sau:
Năm học đầu tiên, giảm 50% tiền học phí và tạp phí cho tất cả sinh viên.
Từ năm thứ hai trở đi, sinh viên nếu không nợ bất kỳ khoản phí nào, đồng thời điểm hạnh kiểm từ 80 điểm trở lên, nếu điểm
tổng thành tích thuộc top 5% của cả lớp, được miễn giảm toàn bộ học phí của học kỳ đó; nếu điểm tổng thành tích thuộc top
10% cả lớp, được miễn giảm 50% học phí của học kỳ đó, nếu điểm tổng thành tích thuộc top 20% của cả lớp, được miễn
giảm 25% học phí của học kỳ đó

申請資格 Điều kiện miễn giảm
(1)持越南高中或高專畢業學歷，每學年平均成績須達6分以上。
(2)應屆畢業生優先，年齡22歲以下為佳。
(3)具華語文能力測驗(TOCFL)1級(入門級)以上能力證明或多益成績(TOEIC)300以上。
(4)每學期開學前須繳清全額學費。

宿舍 Cơ sở vật chất ký túc xá
為提供學生更舒適且安全的住宿生活，本校宿舍已全面翻修，網路、電話、冷氣等設施一應具全。
(實際收費金額以正式公告為準。)
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…

Học sinh có bằng tốt nghiệp cấp ba hoặc tương đương, thành tích học tập trung bình mỗi năm từ 6 điểm trở lên.
Ưu tiên cho học sinh chuẩn bị tốt nghiệp, độ tuổi dưới 22 tuổi.
Có bằng năng lực Hoa ngữ (TOCFL) cấp 1 (cấp nhập môn) trở lên hoặc điểm TOEIC từ 300 trở lên.
Mỗi học kỳ trước khi nhập học cần nộp xong toàn bộ các khoản phí.

修習學分規定 Quy định về học phần
·越南專班學生四年應修畢128學分·包合專業科目 68學分。
通識科目：華語20學分，其他通識4學分
校外實習：36學分，校外實習課程自第二學年開始
Sinh viên lớp chuyên ban Việt Nam hệ 4 năm cần hoàn thành 128 học phần, bao gồm:
Môn chuyên ngành: 68 học phần.
Môn thường thức phổ thông: Gồm Tiếng Hoa 20 học phần, các môn thường thức khác 4 học phần.
Thực tập doanh nghiệp: 36 học phần, môn Thực tập doanh nghiệp bắt đầu từ năm học thứ hai trở đi.

打工及實習 Làm thêm và thực tập
大一入學註冊及繳完費用後，開始辦理居留證及工作證(約2個月)，領證後得依法在台半工半讀，除寒暑假外，每週
工讀時數不逾20小時為限。
大二到大四配合企業實習課程，每月由企業提供實習津貼。
Sinh viên năm thứ nhất sau khi nhập học và hoàn thành nộp phí, cần nộp hồ sơ làm thẻ cư trú và thẻ đi làm (khoảng 2 tháng).
Sau khi nhận được thẻ cư trú và thẻ đi làm, bên cạnh việc học tập, căn cứ theo quy định của luật pháp Đài Loan, sinh viên có
thể đi làm thêm. Trừ kỳ nghỉ Đông và kỳ nghỉ Hè, số giờ làm thêm mỗi tuần trong học kỳ không được vượt quá 20h.
Từ năm thứ hai đến năm thứ tư, sinh viên sẽ đi thực tập ở doanh nghiệp hợp tác với nhà trường, mỗi tháng doanh nghiệp sẽ
có tiền trợ cấp thực tập cho sinh viên.

國際與兩岸招生及交流中心
International Cooperation&Cross-Strait Exchanges Center

聯絡人：宋達溪 主任

Người liên hệ ：Darcy Soong

觀光餐旅學院 Viện Du lịch nhà hàng khách sạn
本專班是以融合「觀光餐旅休閒」特色為規劃主軸，結合觀光餐飲事業與服務性消費之發展趨勢，加強以文化、創意
及技術為主的基礎，培育具有服務實務能力之觀光餐旅專業人才。課程安排由點而線而面逐步拓展，強調「產學合作
」與「企業實習」，以實務反證學理，為產學搭起緊密的橋樑，以提高畢業後之國際就業能力。
Qui hoạch chính của lớp chuyên ban dựa trên sự dung hòa những điểm đặc sắc của 「du lịch nhà hàng khách sạn
」 , kết hợp với xu thế phát triển của ngành du lịch nhà hàng và tính chất phục vụ, nâng cao kĩ năng cơ bản về văn
hóa, sáng tạo, kĩ thuật, bồi dưỡng nhân tài có đầy đủ kĩ năng thực tế trong lĩnh vực du lịch nhà hàng khách sạn. Các
khóa học được sắp xếp từ phạm vi nhỏ sau đó dần mở rộng phạm vi, đẩy mạnh 「Hợp tác nhà trường-doanh nghiệp
」và「thực tập ở các doanh nghiệp」 ,lấy lý luận phản chứng thực tế làm cầu nối gắn kết mối quan hệ nhà trường-doanh nghiệp, để nâng cao khả năng việc làm trên toàn cầu cho học sinh sau khi tốt nghiệp

本專班是以融合本校「觀光餐旅休閒」特色為規劃主軸，結合我國觀光餐飲事業與服務性消費之發展趨勢，並著眼於
強化學生外語能力，培育餐飲業界所需之涉外人才；本專班以適合國際學生之國際觀光為主軸，輔以應外系英文組及
日文組相關課程共同組成本特色課程，將可全面活化國際學生對我國觀餐餐旅之學習視野，從多面向來導引學生發展
整合性專長，使其成為符合產業需求之全方位人才。
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.

人文暨設計學院 Viện nghệ thuật và nhân văn

商管學院 VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH
本專班是以融合本校商管教育特色為規劃主軸，結合我國商業與服務業發展趨勢，加強以文化、創意及技術為主的基
礎，培育具有實務能力之全方位產業人才，本專班之課程以商管相關課程共同組成，將可全面活化國際學生對企業經
營管理與行銷與流通管理系之學習視野，從多面向來引導學生發展整合性專長，使其成為符合產業需求之全方位商管
人才。
本專班所規劃之課程，著重理論基礎與實務執行並重，將企管、行銷、零售、物流、電子商務、網路行銷等相關商管
知識整合於課程之中。為使學生能與職場無縫接軌，本專班學生於第二學年起，開始安排在業界實習，讓學生透過業
界與學界互相切磋與學習，具備專業領域的廣度與深度。
Lớp chuyên ban là hình thức đào tạo đặc trưng trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh của Nhà trường, kết hợp với
Thương nghiệp và xu hướng phát triển của Ngành Dịch vụ của Đài Loan. Đồng thời, lớp chuyên ban được củng cố
nền tảng văn hóa, sáng tạo và công nghệ, và trau dồi tài năng công nghiệp toàn diện với khả năng thực tế. Khóa học
bao gồm các khóa học liên quan đến quản lý kinh doanh, sẽ cung cấp thêm kiến thức về tiếp thị và quản lý hậu cần.
Đồng thời, sinh viên được hướng dẫn phát triển chuyên môn tích hợp từ nhiều khía cạnh để trở thành nhân tài phù
hợp với các yêu cầu của Doanh nghiệp hiện nay.
Chương trình học của lớp chuyên ban được kế hoạch, tập trung vào cả về lý thuyết lẫn thực hành. Các môn học được
đưa vào gồm có Quản lý Doanh nghiệp, Marketing, Thương mại điện tử, Marketing hệ thống… cũng như các môn học
liên quan. Để giúp cho sinh viên có thể tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, Nhà trường đã sắp xếp cho sinh viên
được đi thực tập tại các doanh nghiệp từ năm thứ hai. Thông qua đó, sinh viên có thể học hỏi, lĩnh hội và mở rộng kỹ
năng chuyên môn.

