
TRƯỜNG ĐÀI HỌC QUỐC LẬP CAO HÙNG 

[HỆ ĐÀO ĐẠO SINH VIÊN QUỐC TẾ 1+4] 

International Foundation Program 
 申請條件 Điều kiện xin học 
 Học sinh nước ngoài có bằng tốt nghiệp Phổ 

thông Trung học và Học bạ. 
 Đơn xin nhập học. 

- Học kì mùa Xuân tháng 2 (nhập học): nhận hồ 
sơ tháng 11 

- Học kì mùa Thu tháng 9 (nhập học): nhận hồ sơ 
tháng 6. 

 免中文基礎 Được miễn Tiếng Trung cơ sở. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 修業年限及規定 Năm học và quy định (Quy định trong từng năm học) 

修業年限 Năm học 課程 Chương trình 修業規定 Yêu cầu học tập 
Năm 1:  Bắt buộc học chương 
trình tiếng Hoa. 
 

Chương trình học tiếng Hoa bắt 
buộc: ít nhất là 720 tiếng. 

Trong thời gian học phải thi được chứng chỉ sơ cấp tiếng Hoa trình 
độ A2 (TOCFL), rồi mới được vào học trong các khoa ngành. 

Năm 2~5: Vào học trong các 
khoa ngành. 
 

Chương trình Cử nhân Trong thời gian học năm 2 phải đạt được chứng chỉ tiếng Hoa 
nâng cao trình độ B1 (TOCFL), mới tiếp tục học các chương 
trình của các khoa ngành. 

 

 

 招生系所 Chiêu sinh các khoa ngành 
 Khoa Kiến trúc học. 
 Khoa Khoa học Đời sống. 
 Khoa Vật lí Ứng dụng. 

 Khoa Kĩ thuật điện 

 Khoa Kĩ thuật dân dụng và môi trường. 

 Khoa Kĩ thuật Hóa học và Kĩ thuật vật liệu. 

 特色 Đặc biệt 
 Đơn xin học và xin visa được miễn chứng chỉ 

TOCFL 
 Trong thời gian học tập tại trường được cấp giấy phép 

đi làm thêm. 

 Học phí rẻ (Được Bộ Giáo dục Đài Loan trợ cấp) 
 Được cung cấp chỗ ở trong Kí túc xá của trường. 

Green University

Smart Campus



 Official Website: http://www.nuk.edu.tw 

 Admission Website: http://interadmission.nuk.edu.tw/ 

E‐mail: dia@nuk.edu.tw 

 

 111 學年度第二學期春季班(2023 年 2 月入學) 
Lớp mùa Xuân Học kì II năm học 2023 (nhập học vào tháng 2 năm 2023) 

項目 Hạng mục 日期 Ngày tháng năm 

1. Thông báo tuyển sinh. Ngày 19 tháng 9 năm 2022 

2. Mở hệ thống đăng ký trên mạng 
Từ ngày mồng 10 tháng 11 năm 2022 đến ngày 23 tháng 11 năm 
2022. 

3. Thông báo danh sách học sinh trúng tuyển (trên trang 

web tuyển sinh chính thức của trường). 

Ngày 20 tháng 12 năm 2022 

4. Gửi giấy thông báo trúng tuyển. Tháng 1 năm 2023 

5. Đăng ký thủ tục nhập học  Đầu tháng 2 năm 2023 

 112 學年度第一學期秋季班(2023 年 9 月入學) 
Lớp mùa Thu Học kì I năm học 2023 (nhập học tháng 9 năm 2023) 

 項目 Hạng mục 日期 Ngày tháng năm 

1. Thông báo tóm tắt tuyển sinh. Ngày 19 tháng 9 năm 2023 

2. Mở hệ thống đăng ký trên mạng 
Từ ngày 29 tháng 5 năm 2023  đến ngày 18 tháng 6 năm 2023 

3. Thông báo danh sách học sinh trúng tuyển (trên trang 

web tuyển sinh chính thức của trường). 

Ngày 27 tháng 7 năm 2023 

4. Gửi giấy thông báo trúng tuyển. Tháng 8 năm 2023 

6. Đăng ký thủ tục nhập học Giữa tháng 9 năm 2023 

 學費(NT$): 每學期 Học phí mỗi học kì (Tân Đài tệ):   
 

修業年限 Năm học 

 

Căn cứ vào chứng minh thư:

■Học sinh nước ngoài 

□Học sinh Hoa kiều 

Kiến trúc Khoa học Đời 
sống. 
Vật lí Ứng 
dụng 

Kĩ thuật điện 

Kĩ thuật dân dụng và môi trường

Khoa Kĩ thuật Hóa học và Kĩ 

thuật vật liệu. 
Năm 1:  Bắt buộc học 
chương trình tiếng Hoa. 

■ 27,000* 27,000*  27,000* 
□ 13,360* 13,255* 13,360* 

Năm 2~5: Vào học trong 
các khoa ngành. 

■ 54,000  54,000  54,000 
□ 26,720  26,510  26,720 

* Số tiền sẽ tùy vào số người đăng ký mỗi học kì để có sự điều chỉnh. 

 住宿費 (NT$) Tiền chỗ ở (Tân Đài tệ)   
 Trong trường chỉ từ 7,250 đến 9800 (mỗi học kì). 

  Ngoài trường: từ 3000 đến 5000 (mỗi tháng). 

 生活費 (NT$) Tiền sinh hoạt phí  
Mỗi tháng khoảng 8,000 đến 9,000. 

 

Bảng lịch trình quan trọng khi đăng ký học Hệ 
đào tạo sinh viên Quốc tế  


