
新南向國際學生產學合作專班
(2022年9月入學)

聯絡單位 (Đơn vị liên hệ)

國際事務處(Phòng Đối Ngoại Giao Lưu Quốc Tế)

Tel: +886-2-2273-3567 ext.833; 836

Email: yukifung4812@mail.hdut.edu.tw, buithikimlien@mail.hdut.edu.tw

招生班別 (四年制) －申請中
Chiêu sinh các lớp (hệ 4 năm) – đang chờ xét duyệt

招生名額
Số lượng

資訊工程系－電子資訊產業製造專班
Ngành Kỹ Thuật Thông Tin - Lớp Chuyên Ban Chế Tạo Thông Tin Điện Tử

40

電腦與通訊工程系－電腦裝修技術專班
Ngành Kỹ Thuật Máy Tính & Truyền Thông – Lớp Chuyên Ban Kỹ Thuật Chỉnh Sửa Máy Tính

40

園藝系－園藝栽培與收穫後處理專班
Ngành Nghệ Thuật Trồng Trọt – Lớp Chuyên Ban Trồng Trọt và Xử Lý Sau Thu Hoạch

40

LỚP CHUYÊN BAN HỢP TÁC 

QUỐC TẾ TÂN HƯỚNG NAM

(KỲ HỌC THÁNG 9 NĂM 2022)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT

HỒNG QUỐC ĐỨC LÂM

選擇就讀宏國德霖科技大學
1.坐落於臺灣最繁榮的都市，交通便利
2.擁有飯店及建築等雄厚集團企業資源
3.合作企業均為最優選的臺灣企業
4.提供百分百實習/工讀機會
5.師資具實務經驗

Lý do để chọn Trường ĐHKT Hồng Quốc

Đức Lâm

1.Tọa lạc ở khu vực phồn hoa, nhộn nhịp tại Đài

Bắc, giao thông tiện lợi.

2.Nơi sở hữu nhiều tập đoàn khách sạn và các kiến

trúc doanh nghiệp hùng hậu.

3.Hợp tác cùng những doanh nghiệp tối ưu của Đài

Loan.

4.100% cơ hội cho học sinh thực tập và làm thêm.

5.Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, kinh nghiệm.



提供入學後第一學期學雜
費及校內住宿費全額減免，
第二學期學雜費及校內住
宿費半額減免

新生入學優惠 ƯU ĐÃI DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN

Sau khi nhập học ở kỳ đầu tiên, sinh

viên được nhà trường chu cấp 100% học

phívà chi phínội trú ký túc xá, sang kỳ

2 sinh viên được vẫn được hỗ trợ 50%

học phívà chi phínội trú ký túc xá.
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【工讀及實習津貼】：
大一至大三：依學生經濟需要，由學校協助申請
工作證，推薦打工企業，學生可合法打工20 小
時/週（168元/小時）(約越幣126,000 /小時)，寒
暑假每週可打工 40 小時以上 (168*40*4 週=

26,880/月)。
以科系課程計劃大四全學年是否配合企業實習或
在校上課補學分，由企業依實習時數提供實習津
貼(實習津貼比照臺灣勞動部規定之基本薪資以
上標準發放)。
【TRỢ CẤP LÀ M THÊ M VÀ THỰC TẬP】：

Năm học đầu tiên sau khi có được thẻ làm việc,

có thể lựa chọn hình thức mỗi tuần đi làm thêm tối

đa 20 tiếng trong học kì (168 tệ/ giờ) (khoảng

126,000VND/giờ), 40 tiếng trong kìnghỉ hè và nghỉ

đông (168 x 40 x 4 tuần = 26,880 tệ/ tháng).

Dựa trên kế hoạch khóa học mỗi khoa ngành

quyết định học sinh năm 4 có cần thực tập nguyên

năm hay học tại trường để bù tín chỉ. Thời gian thực

tập do bên doanh nghiệp quyết định (dựa trên quy

định của bộ lao động Đài Loan tiến hành).

【學雜費】：

•大一第1學期：全額減免

•大一第2學期：半額減免

•大二至大四 (共 6個學期 )：每學期
NT48,175-55,140元

【HỌC PHÍ】：

• Học kỳ 1 năm 1: Miễn giảm toàn bộ học

phí

• Học kỳ 2 năm 1: Miễn giảm 50% học phí

• Năm 2 đến năm 4 (tổng 6 học kì) : 48,175-

55,140 tệ/ học kỳ

【住宿費】：

• 大一第1學期：全額減免

• 大一第2學期：半額減免

• 大二至大四 (共 6個學期 )：每學期
NT13,000元

【TIỀN KÝ TÚ C XÁ】：

•Học kỳ 1 năm 1: Miễn giảm toàn bộ phíký

túc xá

•Học kỳ 2 năm 1: Miễn giảm 50% phíký túc

xá

•Năm 2 đến năm 4 (tổng 6 học kì) : 13,000/

học kỳ
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項目 Hạng Mục 日期 Ngày tháng

報名截止日
Ngày báo danh nhập học

2022年8月19日
19 tháng 08 năm 2022

開學日期
Ngày học chính thức

2022年9月19日(暫定)

19 tháng 09 năm 2022 (dự kiến)
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招生條件Điều kiện tuyển sinh：
 18~26歲的高中畢業生Học sinh tốt nghiệp cấp 3 (từ 18~26tuổi)

高中成績：每學年成績為6.0以上Thành tích cấp 3: điểm trung

bình 3 năm đều trên 6 điểm

身體健康，無犯罪證明Sức khỏe tốt, không có tiền án tiền sự

華語檢定第一級 (TOCFL 1) Bằng kiểm tra năng lực ngôn ngữ

Tocfl 1

財力證明$3,500-$5,000 Chứng mình tài chính $3,500-$5,000



學雜費之外費用列表 Bảng chi phíngoài học phí
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項目 Hạng mục 費用 Chi phí 備註 Ghi chú

台灣工作許可證
Thẻ làm việc tại Đài Loan

100 Đài tệ/ 6 tháng
入學第一個月以內

Trong vòng 1 tháng từ khi nhập học

住宿費
Chi phíký túc xá

13,000 Đài tệ/ học kỳ

住宿費備註欄內容 專班新生入學後第一學期免費，
第二學期減半收費，第二年開始正常收費

Cần nộp vào học kỳ 2 (đóng 6,500 Đài tệ)

外國新生醫療保險
Bảo hiểm khám chữa bệnh cho tân sinh 

viên

Khoảng 3,000 Đài tệ/ học kỳ đầu 

tiên

外國學生在臺第一學期需加保
Cần nộp bảo hiểm ở kỳ học đầu tiên

全民健康保險
Bảo hiểm y tế toàn dân

4,956 Đài tệ/ học kỳ
抵台第二學期後必須加入此保險

Cần nộp vào học kỳ 2

校內健康檢查費
Phí kiểm tra sức khỏe theo trường

Khoảng 800 Đài tệ/ lần
此為預估花費

Chi phí cần chuẩn bị nộp ở kỳ học đầu tiên

外僑居留證
Thẻ cư trú

1,000 Đài tệ/ năm

書費
Tiền sách

Khoảng 3,000 Đài tệ/ học kỳ
此為預估花費

Chi phí cần chuẩn bị nộp ở kỳ học đầu tiên và học kỳ 2

床墊組
Bộ chăn nệm sinh hoạt cá nhân

Khoảng 2,500 Đài tệ/ bộ
內含床墊，枕頭，棉被，棉被套。枕頭套

Bao gồm chăn, ga, gối, nệm

上課材料費
Dụng cụ học tâp

Khoảng 2,000 Đài tệ/ học kỳ
此為預估花費

Chi phí dự trù cần chuẩn bị

寒暑假住宿費（含網路費）
Phínội trú nghỉ hè, đông 

100 Đài tệ/ ngày

寒暑假備註欄內容以日計費，每日住宿費新台幣100
元

Cần nộp vào học kỳ 2

(Đông HK1 không cần đóng,hè HK2 1 ngày/50 Đài tệ)

生活費
Phísinh hoạt

Khoảng 6,000 Đài tệ/ tháng
此為預估花費

Chi phídự trù cần chuẩn bị

銀行開戶
Phímở tài khoản ngân hàng

1,000 Đài tệ/ lần
開戶完成後1,000元將存入銀行帳戶 (可退還)

Tiền mở và duy trì tài khoản (có thể hoàn)

防疫旅館
Phíkhách sạn cách ly

Khoảng 25,000 Đài tệ/ 15 ngày

自主管理旅館
Phíkhách sạn tự chủ quản lý sức khỏe

Khoảng 5,000-8,000 Đài tệ/

8 ngày

轉換居留簽證費用
Phíđổi visa cư trú tại Đài Loan

Khoảng 10,000 Đài tệ
此為預估花費

Chi phí cần chuẩn bị ở kỳ học đầu tiên
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