學生高分獎助學金
HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH DÀNH CHO HS-SV CÓ THÀNH TÍCH TỐT

為促進學用合一，有效支持企業發展及升級轉型，鼓勵產學共同培育所需之高
階技術或創新及跨領域人才，台灣高校教育聯盟結合自身優勢，辦理獎助學金
產學合作專案計畫，增補校企業結合之國際級人才。
Nhằm thúc đằy sự kết hợp giựằ học thúằt vằ thực hằnh, chúằn bi ngúọn nhằn lực
giọi chúyến mọn giọi ựng dúng trọng tựợng lằi, núọi dựợng nhằn tằi cọ trình đọ
học vằn cằọ vằ chúyến sằú, cọ đằú ọc vằ y tựợng sằng tằọ nhằm phúc vú chọ nến
sằn xúằt cọng nghiếp cúng nhự sự nghiếp giằọ dúc đằọ tằọ, tọ chực Liến Minh Giằọ
Dúc Bằc Cằọ Đằi Lọằn, bằng nhựng qúyến hằn hợp phằp vằ khằ nằng trọng giợi hằn
chọ phếp, giợi thiếú chựợng trình học bọng khúyến khìch dựằ trến sự kết hợp vợi
cọng ty dọằnh nghiếp dằnh chọ cằc nhằn tằi qúọc tế.
台灣高校教育聯盟在創新發展與創新投資領域一直不斷的在開發平台，希望能
讓培養學子創新創業能力與企業有一個相互激盪創意的空間，讓所學與需求能
找到流動群聚的契機。通過獎助學金三明治的學習，幫助學生在學習期間通過
實習組建真實團隊，台灣高校教育聯盟協助下創立共贏。
Cằc viến nghiến cựú vằ viến học thúằt giằọ dúc bằc cằọ lúọn lúọn hựợng đến vằ
thúc đằy sự sằng tằọ vằ phằt triến đi đằú, lằm nến tằng chọ sinh viến phằt triến vằ
đọi mợi tìch cực phú hợp vợi nhú cằú phằt triến cúằ xằ họi, mợ rọng cợ họi vằ
tựợng lằi cúằ sinh viến. Qúy học bọng liến kết giựằ nhằ trựợng vằ dọằnh nghiếp,
tằm gọi lằ học bọng “sằndwich” (thực tế - ly thúyết – thực tế) đựợc lằp rằ dựằ trến
sự liến kết giựằ khọi cằc cọng ty dọằnh nghiếp vằ khọi tằp thế cằc trựợng cằọ đằng
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đằi học, đựợc đằi diến bợi tọ chực Liến Minh Giằọ Dúc Đằi Lọằn, mằ thọng qúằ Liến
Minh cằc chựợng trình học bọng đựợc hình thằnh, đựợc qúằn ly vằ vằn hằnh.
經由台灣高等院校教育聯盟每年提供的獎助學金名額，每位學生的金額最高至
新台幣 135 萬元，由參與台灣高等院校教育聯盟共同培養的實習單位共同支
持，以幫助台灣學生在申請學校的同時，透過實習的方式獲取獎助學金。
Học bọng vợi tri giằ tọi đằ lến đến 1.350.000 Đằi Lọằn tế chọ mọi cằ nhằn nhằn
đựợc học bọng, vợi chựợng trình học tằp qúọc tế, kết hợp thực tằp, tằọ điếú kiến
tọi ựú chọ sinh viến đựợc hình thằnh vằ phằt triến tọằn vến nhằt trằch nhiếm xằ
họi cúng nhự tình cằnh trằnh chúyến nghiếp tìch cực.
『讓學生與企業及社會接軌』是我們共同努力的目標，經由學校專業且豐富的
教育資源規劃，讓孩子們找到自己的興趣及未來的方向。成為世界未來的人
才！
“Gằn kết học sinh sinh viến vợi cọng ty dọằnh nghiếp” lằ múc đìch hằng đằú cằn
đựợc hựợng đến. Vợi sự phọng phú vế ngúọn nhằn lực giằng dằy lằ cằc giằọ sự
dằy dằn kinh nghiếm chúyến mọn, đằm bằọ học sinh sinh viến cọ đựợc mọi
trựợng đằọ tằọ tọt nhằt, giúp cằc ếm cọ thế nhằn rằ vằ xằc đinh đựợc hựợng đi
cúng nhự mợ ựợc trọng tựợng lằi cúằ chình bằn thằn mình, trợ thằnh nhựng
nhằn tằi qúọc giằ, thằm chì cúằ thế giợi.

為了提供優秀學子更好的學習機會與環境，台灣高等院校教育聯盟設立優秀學
子獎學金申請計畫，鼓勵學生積極提升國際競爭力，將來能夠回饋貢獻於社
會。
Hựợng đến cằc học sinh sinh viến cọ thằnh tìch học tằp tọt, tọ chực Liến Minh trằọ
tằng nhựng phằn học bọng cọ giằ tri cằọ đế gọp phằn họ trợ cằc ếm trọng súọt qúằ
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trình học tằp sằp tợi, chằp cằnh chọ cọn đựợng tựợng lằi cúằ cằc ếm thếm phằn
rọng mợ
以下適用大學、碩士、博士升學申請
Các chựợng trình học bổng áp dụng chọ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

「入學獎學金」

1. 學測成績達頂標，並英文頂標。
2. 指考原始分數任三科總分 250 分以上，並英文 85 分以上。
3. 統測原始分數達 600 分以上，並英文 90 分以上。
4. 入學前被當年度 QS 世界 400 名大學錄取，並取得無條件錄取通知書，憑
無條件錄取通知書申請。
Học bổng nhập học
1. Cọ thằnh tìch học tằp thúọc tọp đằú, cúng vợi trình đọ tiếng Anh tọt
2. Tọng điếm thi chằt lựợng, thi đằú vằọ cúằ 3 mọn thi bằt ky tự 250/300 trợ lến
(tựợng đựợng 25/30 điếm), đọng thợi tiếng Anh 85/100 (8.5/10 điếm) trợ lến
3. Thằnh tìch tọng kết tự 600 trợ lến, đọng thợi tiếng Anh 90/100 (9/10 điếm)
trợ lến
4. Cằc trựợng hợp đằ đằú vằọ tọp 400 trựợng đằi học hằng đằú thế giợi (thếọ
bằng xếp hằng cúng nằm cằc trựợng đằi học thế giợi cúằ QS - Qúằcqúằrếlli
Symọnds) nhựng trọng cúng nằm chựằ thế nhằp học vì ly dọ họằn cằnh giằ đình
khọng chọ phếp.
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「學年度獎學金」

為鼓勵學生申請到更好的海外大學，我們鼓勵達到一定的成績並擁有一定的雅
思成績，提供前三名獎學金與學業高分優秀獎學金。學生須於各年級下學期結
束前提交雅思成績單以供查驗，始得此資格，逾期不受。
1. 學生年級年度排名前三名獎學金，年級 GPA3.5 以上，並通過雅思 6.5 分，
單科 6 分以上的成績，將可獲得前三名獎學金。
2. 學生年級年度優秀學生獎學金，年級 GPA3.5 以上，並通過雅思 6 分以上，
單科不低於 5.5 分的成績，將可獲得優秀學生獎學金。
3. 碩博士不在此申請範圍內。
Học bổng từng năm học
Nhằm khúyến khìch học sinh sinh viến cọ thế xin dú học nựợc ngọằi, đọi vợi cằc cằ
nhằn cọ thằnh tìch tọt đằt tiếú chúằn vằ cọ điếm IELTS đằt tiếú chúằn, tọ chực Liến
Minh sế chọn rằ tọp 3 đựng đằú đế trằọ tằng học bọng. Lựú y, bằng chựng nhằn
IELTS tằi thợi điếm xết dúyết học bọng phằi cọn hiếú lực.
1. Tọp 3 đựng đằú trọng dằnh sằch tọng kết nằm học, kết qúằ cúọi nằm GPA
3.5 trợ lến, đọng thợi IETLS 6.5 trợ lến (điếm tựng phằn nghế – nọi – đọc –
viết đếú phằi trến 6.0), cọ cợ họi nhằn học bọng Tọp 3.
2. Học sinh sinh viến cọ thằnh tìch tọt, kết qúằ cúọi nằm GPA 3.5 trợ lến, đọng
thợi IETLS 6.0 trợ lến (điếm tựng phằn nghế – nọi – đọc – viết đếú phằi trến
5.5), cọ cợ họi nhằn học bọng khúyến khìch.
3. Học bọng nằy khọng ằp dúng chọ bằc Thằc sì vằ Tiến sì.
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「英文高分獎學金」
第一至第四點僅限當年 8 月 1 日入學前申請，憑成績單正本提交，逾期不受。

1. 入學前提交，學測英文滿級分。
2. 入學前提交，指考原始分數英文 90 分以上。
3. 入學前提交，統測原始英文分數 93 分以上。
4. 入學前提交，雅思 6 分以上，單科不低於 5.5 分以上。
Học bổng dành cho cá nhân có điểm tiếng Anh tốt
Điếú kiến dựợi đằy ằp dúng chọ nhựng đợn xin nọp trựợc ngằy nhằp học 01/08
cúng nằm:
1. Trựợc khi nhằp học, điếm tiếng Anh đằt đú tiếú chúằn
2. Trựợc khi nhằp học, điếm tiếng Anh trọng ky thi chằt lựợng đằt 90/100 (9/10
điếm) trợ lến
3. Trựợc khi nhằp học, điếm tọng kết tiếng Anh trựợc đằy đằt 93/100 (9.3/10
điếm) trợ lến
4. Trựợc khi nhằp học, điếm IELTS tự 6.0 trợ lến (tằt cằ cằc mọn thằnh phằn khọng
dựợi 5.5)
備註
1. 以上所有獎助學金皆以實習方式按月領取。
2. 獎助學金錄取均經獎助學金委員會評審決議。
3. 實習單位得視學生表現情況發放獎助學金，亦可停止發放獎助學金。
Chú ý:
1. Tằt cằ cằc học bọng đếú đựợc phằt đếú đằn mọi thằng chọ nhựng cằ nhằn đằú
đựợc học bọng.
2. Tằt cằ kết qúằ học bọng đếú phằi đựợc họi đọng xết dúyết học bọng thọng nhằt
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đọng y.
3. Đợn vi tiếp qúằn thực tằp cọ thế kiến nghi tiếp túc họằc đình chì học bọng dựằ
vằọ kết qúằ vằ biếú hiến cúằ học sinh sinh viến trọng súọt qúằ trình thực tằp.

台灣高等院校教育聯盟 學生高分獎助學金
學生高分獎助學金由 台灣全球中心高等創新教育股份有限公司與皇家漢諾
威教育股份有限公司所提供，依照台灣高等院校教育聯盟獎助學金委員會評審
通過可獲得下列獎助學金資格，將頒發獎助學金錄取通知書：
Học bọng Khúyến khìch dằnh chọ Sinh viến cọ thằnh tìch tọt đựợc cúng cằp bợi
Cọng ty TNHH Giằọ dúc Sằng tằọ Tiến tiến Tọằn cằú Đằi Lọằn vằ Cọng ty Giằọ dúc
Họằng giằ Hằnọvếr, vằ sế đựợc trằọ dựằ vằọ kết qúằ xết dúyết cúằ Họi đọng xết
dúyết Học bọng cúằ Liến Minh Giằọ Dúc Bằc Cằọ Đằi Lọằn.
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2019獎助學金計畫
HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH
實習人數

100 人

Sọ lựợng

100 súằt

實習週時
Thợi giằn
thực tằp

40 小時

Phọng vằn trực tiếp,

Hình thực Phọng vằn qúằ cúọc
xết túyến

申請時間
Thợi hằn

40 giợ / túằn
視訊、電訪、面談

面試方式

碩士博士：2018 年 11 月 1 日至 2019 年 3 月 15 日

gọi vidếọ

Thằc sì, Tiến sì: tự 01 / 11/ 2018 đến 15 / 03 / 2019
高中大學：2018 年 11 月 1 日至 2019 年 3 月 17 日
THPT, Đằi học: tự 01 / 11/ 2018 đến 17 / 03 / 2019

實習地點

台灣、海外地區等，依實習單位需求安排

Điằ điếm thực Đằi Lọằn, Thựợng Hằi, … túy thúọc vằọ yếú cằú cúằ cọng
tằp

ty, dọằnh nghiếp

最高至新台幣135萬元，依獎助學金通知書，獎助學金以實習方式按月提供
Tọi đằ 1.350.000 Đằi Lọằn tế sế đựợc chiằ đếú cằp đếú đằn mọi thằng.
住宿由企業提供，水電等雜費或 其他交通機票補貼，視企業錄取通知書是否提供
獎助學金

Qúằ trình thực tằp đựợc dọằnh nghiếp sằp xếp nợi ợ, cằc chi phì giằọ thọng đi lằi, điến, nựợc,…

Học bọng

sế đựợc dọằnh nghiếp thọng nhằt khi đến thực tằp.
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獎助學金國際學程方案
報讀大學 ：最高至新台幣70萬元
2019 年 5 月 13 日 至 8 月 31 日，計約16週
2020 年 5 月 11 日 至 2021 年 1 月 24 日，共計約37週
2021 年 8 月 16 日 至 2022 年 8 月 21 日，共計約48週
報讀碩士：最高至新台幣90萬元
2019年 7 月 1 日 至 2021 年 8 月 31 日 ，共計約120週
報讀博士：最高至新台幣135萬元
2019 年 7 月 1 日 至 2022 年 8 月 31 日 ，共計約170週

Học bổng dành cho Chương trình học tập quốc tế
Đại học: tọi đằ 700.000 Đằi tế
-

Tự 13 / 05 / 2019 đến 31 / 08 / 2019 : 16 túằn

-

Tự 11 / 05 / 2020 đến 24 / 01 / 2021 : 37 túằn

-

Tự 16 / 08 / 2021 đến 21 / 08 / 2022 : 48 túằn

Thạc sĩ: tọi đằ 900.000 Đằi tế
-

Tự 01 / 07 / 2019 đến 31 / 08 / 2021 : 120 túằn

Tiến sĩ: tọi đằ 1.350.000 Đằi tế
-

Tự 01 / 07 / 2019 đến 31 / 08 / 2022 : 170 túằn

獎助學金輔導班方案
報讀輔導班升大學、碩士、博士寒暑期
每年寒暑假時間，，實際時程依照企業訂定

Học bổng với Lớp phụ đạo
Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đều học tập ở hai học kỳ:
實行方案

Học ky múằ thú vằ học ky múằ xúằn. Mọi nằm giựằ hằi học ky đếú cọ hằi đợt nghì hế vằ

Phựợng ằn nghì đọng, thợi giằn nghì túy thúọc vằọ qúy đinh cúằ tựng đợn vi thực tằp.
聯盟輔導班及申請國際學程（大學、碩士、博士）學生，另視學生專長系所背景
Chựợng trình học tằp qúọc tế mằ học sinh sinh viến múọn thếọ học (đằi học, thằc sì, tiến sì)
túy thúọc vằọ nến tằng vằ chúyến ngằnh trựợc đằy cúằ học sinh sinh viến.
申請條件
Điếú kiến

實習時，年滿 18 歲 ，未滿 20 歲須經家長書面同意
Tằi thợi điếm thực tằp, ựng viến phằi lằ học sinh lợp 12 họằc lằ sinh viến, đú 18 trợ lến
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適合科系：不限
Khọằ/Ngằnh phú hợp: khọng giợi hằn
適合職務與產業：機場、資訊、財務、旅館、醫務、觀光、商務、貿易、文創、金
融、商業、連鎖、設計、材料、生物、醫療、教育等等，全英或雙語的工作項目
Cọng viếc vằ ngằnh nghế phú hợp: hằng khọng, cọng nghế thọng tin, tằi chình, ngằn hằng,
khằch sằn, dú lich, thiết kế, kinh dọằnh, thựợng mằi, vằn họằ, y học, vằt liếú, sinh học, giằọ
dúc,… Mọi trựợng sọng ngự họằc họằn tọằn bằng tiếng Anh.
職務規劃

學生若欲更換實習企業，須經由「獎助學金產學合作委員會」會議同意。

Kế họằch

Trựợng hợp múọn thằy đọi đợn vi thực tằp, cằn phằi đựợc họi đọng xết dúyết học bọng

cọng viếc

thọng qúằ đọng y họằc khọng đọng y.
上述企業實習時間與週時及薪資均依獎助學金通知書為準。
Thợi giằn thực tằp cúng nhự mực lựợng thực tằp hằng túằn ợ cằc dọằnh nghiếp phằi
túằn thếọ qúy đinh cúằ chình dọằnh nghiếp đọ.
國際學程規劃，實習與學習時間如有調整時，將另行公告。

備註
Ghi chú

Kế họằch học tằp qúọc tế, thợi giằn học tằp vằ thực hằnh nếú cọ bằt ky sự thằy đọi nằọ
đếú sế đựợc cọng bọ.
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高分獎助學金專案流程
QUY TRÌNH

確認參與學程與獎助學
金專案

Qúyết định có hằy không
thằm giằ học bổng

申請獎助學金

Đăng ký xin học bổng

獲得獎助學金錄取通知

Thông báọ đậú học bổng

繳交國際學程學費

Đóng học phí học tập
qúốc tế

獲國際學程錄取與註冊

Họàn thành đăng ký
chựợng trình học tập
qúốc tế

簽約

Kế họạch thực tập

•學生與獎助學金合作企業簽約

•sinh viên và đợn vị cấp học bổng ký
kết

進入國際學程學習

Bắt đầú chựợng trình học
qúốc tế

實習

Thực tập

•在學期間至合作企業進行實習

•Thời giằn thực tập ở đợn vị cấp học
bổng trọng khọảng thời giằn củằ
học kỳ

取得獎助學金

Cấp học bổng

•實習期間由企業按月發放

•Học bổng cấp hằng tháng trọng thời
giằn thực tập
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2019 高分獎助學金實習職缺統計表
THỐNG KÊ CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG THỰC TẬP NĂM 2019

台灣全球皇家漢諾威
公司名称

Họằng Giằ Tọằn Cằú

Cọng ty

Hằnọvếr Đằi Lọằn

产业类别

教育機關

Ngằnh

Giằọ dúc – Đằọ tằọ

教務組

教學暨資訊技術助理 2 名

Phọng Giằọ vú

2 TA chọ mọn Ky thúằt thọng tin

國際事務組

行政助理 2 名

Phọng Qúọc tế

2 Trợ ly hằnh chình

學生事務組

網路營運暨校園大使（代表）6 名

Phọng Sinh viến

职称

6 Đằi diến trựợng vằ qúằn tri mằng

通識先修組

Vi trì

教學暨文書翻譯助理 2 名

Phọng Thọng tin

2 Trợ ly dằy học vằ phiến dich

總務組

行政助理 2 名

Phọng Tọng vú

2 Trợ ly hằnh chình

职缺部门

財務人事室

行政助理 1 名

Bọ phằn

Phọng Tằi vú Nhằn sự

1 Trợ ly hằnh chình

工作地址

依企業指派

职缺名额

共計15名

Điằ điếm

Thếọ chì đinh

Nhú cằú

Tọng cọng 15 vi trì
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教務組：（資訊背景、大學畢業）
協助授課教授完成教學目標與訂定教學計畫，協助線上教學系統
Phọng Giằọ vú:（tọt nghiếp đằi học vế mằng thọng tin）
Trợ ly họ trợ giằọ sự cằc cọng viếc liến qúằn đến giằng dằy, lằp kế họằch giằng dằy,
vằ họ trợ ọnlinế chọ mọn học cọ liến qúằn
國際事務組：
國際暨兩岸事務開發、執行、推廣、合作與協助學生出國留學之申請
Phọng Qúọc tế:
Đằm trằch xự ly cằc cọng viếc liến qúằn giựằ cằc bến, cằc trựợng, thực thi, qúằng bằ,
kết hợp vằ họ trợ sinh viến đằng ky dú học
學生事務組：
處理學生事務並推廣高等院校教育聯盟品牌與課程，整合線上與線下實體方案
Phọng Sinh viến:
Họ trợ cằc vằn đế cúằ sinh viến, qúằng bằ thựợng hiếú cúằ tọ chực Liến Minh vằ cằc
khọằ học (ọnlinế vằ ọfflinế)
通識先修組：
文書翻譯與教學計畫訂定，協助教授完成教學目標。
Phọng Thọng tin:
Phiến dich vằn thự vằ họằch đinh kế họằch học tằp, họ trợ giằọ sự cằc cọng viếc
hằnh chình cọ liến qúằn
總務組：
處理商務企業來往事項與各項辦公設備維護
Phọng Tọng vú
Xự ly cằc giằọ dich vằ bằọ trì cằc thiết bi vằn phọng
財務人事室：（人資背景、大學畢業）
实习职缺
内容与计划

人力資源管理與財務管理工作
Phọng Tằi vú Nhằn sự: (tọt nghiếp đằi học vế mằng nhằn sự, thọng tin)

Nọi dúng vằ kế họằch Qúằn ly ngúọn nhằn lực vằ qúằn ly tằi chình
工作条件

如：所需专长、学生系所等

Điếú kiến

Cọ chúyến mọn
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相关证照：__教務組須具備資訊系統處理能力________________
Bằng cằp：Phọng giằọ vú cằn chựng nhằn tọt nghiếp mằng thọng tin
语言(英文)能力：_通識先修組需另進行語言鑒定_____________
Ngoằi ngự：_____________
所需证照
Họ sợ cằn thiết
面试方式

其他：__________________________________________________
Khác：__________________________________________________
电访

Cằch thực túyến dúng Điến thọằi phọng vằn

委員會面试

其他: ________

Họi đọng phọng vằn trực tiếp

Khác: __________

是

否

住宿提供

Có

Không

Nợi ợ

住宿状况：距离：

厂区员工宿舍

Thọng tin nợi ợ：Khọằng cằch：Ký túc xá
住房：

2 人以内 3-4 人

Phọng： 2ngựợi

3-4ngựợi

另外租房(距离:__15__分钟)
Phòng trọ(cằch 15 phút)

5-6 人

6 人以上

5-6ngựợi

6ngựợi trợ lến

提供条件

是

否

其他额外提供(如餐食)：一餐

Đựợc họ trợ

Có

Không

Cằc khọằn khằc (ằn úọng)：1 búọi ằn
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