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民國 106年 08月 15日 106學年度第 1次行政會議通過 

Được Hội nghị Hành chính thứ 1 năm học 106 vào ngày 15 tháng 08 năm 2017 

民國 107年 01月 09日 106學年度第 9次行政會議通過 

Được Hội nghị Hành chính thứ 9 năm học 106 vào ngày 09 tháng 01 năm 2018 

民國 107年 11月 27日 107學年度第 6次行政會議修正通過 

Được Hội nghị Hành chính thứ 6 năm học 107 vào ngày 09 tháng 01 năm 2018 

民國 108年 3月 5日 107學年度第 10次行政會議修正通過 

Được Hội nghị Hành chính thứ 10 năm học 107 vào ngày 05 tháng 03 năm 2019 

 

一、景文科技大學(以下簡稱本校)為協助優秀產學合作國際專班學生(以下簡稱國際學生)在校就業期間

生活無後顧之憂，訂定「景文科技大學產學合作國際專班學生學雜費減免實施要點」（以下簡稱本
要點）。 

Để hỗ trợ những sinh viên ưu tú của Lớp Chuyên ban Quốc tế Hợp tác giữa Nhà trường và Doanh nghiệp 

(dưới đây gọi tắt là Lớp Chuyên ban Quốc tế) giảm bớt lo lắng trong quá trình học, Đại học Khoa học và 

Công nghệ Cảnh Văn (dưới đây gọi là Nhà trường) đã đưa ra “Những điểm chính về việc miễn giảm học 

phí cho sinh viên lớp chuyên ban quốc tế” (sau đây gọi là văn bản này) 

二、國際學生學雜費減免辦法如下： 

Cách thức miễn giảm học phí cho sinh viên Lớp Chuyên ban như sau: 

(一) 本校國際產學合作專班，如依「教育部補助技專校院辦理產學合作國際專班申請及審查作業
要點」之規定，獲教育部補助開辦費時，新生依補助金額最多減免第一學年學雜費二分之一。 

Theo Công văn “Những điểm chính về việc xin và xét duyệt hỗ trợ sinh viên Lớp Chuyên ban Quốc 

tế Hợp tác giữa Nhà trường và Doanh nghiệp của Bộ Giáo dục”, khi nhận được sự hỗ trợ mở lớp 

của Bộ Giáo dục, sinh viên mới của Lớp Chuyên ban sẽ được nhận hỗ trợ nhiều nhất là miễn giảm 

một nửa học phí (bao gồm tiền học phần và tạp phí) của năm thứ nhất. 

(二) 已入學之第二學年國際學生無欠繳學雜費者(採分期繳納者則需繳完申請當月(含)前之分期款
項)： 

Sinh viên của Lớp Chuyên ban Quốc tế từ năm thứ hai trở và những sinh viên không nợ học phí 

(những sinh viên đã làm đơn xin và được chấp nhận phân tách thời gian đóng học phí bắt buộc phải 

đóng học phí đến thời hạn đã xin) dựa theo thành tích học tập: 

1.前一學期全班學業成績前 5%且操行成績 80分以上者，得減免當學期學費。 

Sinh viên có điểm trung bình tất cả các môn của học kỳ trước trên 80 điểm và thành tích trên 

khoảng 5% so với thành tích của toàn lớp sẽ được miễn giảm toàn bộ tiền học phí của học kỳ đó. 

2.前一學期全班學業成績前 10%且操行成績 80分以上者，得減免當學期學費之 50%。 

Sinh viên có điểm trung bình tất cả các môn của học kỳ trước trên 80 điểm và thành tích trên 

khoảng 10% so với thành tích của toàn lớp sẽ được miễn giảm 50% tiền học phí của học kỳ đó. 

3.前一學期全班學業成績前 20%且操行成績 80分以上者，得減免當學期學費之 25%。 

Sinh viên có điểm trung bình tất cả các môn của học kỳ trước trên 80 điểm và thành tích trên 

khoảng 20% so với thành tích của toàn lớp sẽ được miễn giảm 25% tiền học phí của học kỳ đó. 

獎助學金之核發，大學部學生以四年為限。 

Xét duyệt học bổng cho sinh viên đại học chỉ giới hạn trong 4 năm. 

三、本要點經行政會議通過，校長核定後公布施行。 

Văn bản này đã được Hội nghị Hành chính của Nhà trường thông qua, được công bố thi hành sau khi 

được Hiệu trưởng phê duyệt. 


