HỌC BỔNG
Cơ hội hộc bộng dành chộ hộc sinh (lơp 12), sinh viên đài hộc và sàu đài hộc cuà
tàt cà càc trương trên đià bàn nươc Viêt Nàm. Thơi hàn đàng ký hộc bộng kêộ dài
đên hêt ngàý 18 / 02 / 2019 vơi càc mưc hộc bộng như sàu:
-

Hộc bộng đài hộc lên đên 700.000 Đài Lộàn tê (TWD)

-

Hộc bộng thàc sĩ lên đên 900.000 TWD

-

Hộc bộng tiên sĩ lên đên 1.350.000 TWD

ƯU ĐIỂM
Chương trĩnh Hộc bộng nàý đươc sư hộ trơ tư phĩà dộành nghiêp, dộ độ đàm bàộ
sinh viên cộ cơ hội đươc thưc tàp tài càc cộng tý dộành nghiêp lơn tài trộng và
ngộài Đài Lộàn, Trung Quộc (Thương Hài, Giàng Tộ, …) như một phàn bàt buộc
trộng chương trĩnh hộc xên kê giưà càc hộc ký.
-

Trộng thơi giàn thưc tàp cộ nhàn lương, 40 giơ/tuàn.

-

Cơ hội càộ đươc nhàn vàộ làm viêc chĩnh thưc tài cộng tý, dộành nghiêp
sàu khi tột nghiêp nêu cộ biêu hiên tột trộng thơi giàn thưc tàp.

Cộ thê nhàp hộc vàộ càc trương ơ Đài Lộàn, Trung Quộc, hộàc thàm già càc chương
trĩnh liên kêt quộc tê vơi càc trương đài hộc tộp 400 đưng đàu thê giơi ơ Cànàdà,
Mý, Úc, Anh và chàu Au (dộ chĩnh càc trương nàý càp bàng).
SỐ LƯỢNG
100 suàt
THỜI HẠN ĐĂNG KÝ
Tư ngàý 01 / 11 / 2018 đên 15 / 03 / 2019
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HÌNH THỨC XÉT TUYỂN
Phộng vàn ộnlinê bàng tiêng Anh đươc tộ chưc vàộ càc ngàý như sàu:
1. 18 / 11 / 2018 (Chu Nhàt)
2. 16 / 12 / 2018 (Chu Nhàt)
3. 13 / 01 / 2019 (Chu Nhàt)
4. 17 / 02 / 2019 (Chu Nhàt)
5. 17 / 03 / 2019 (Chu Nhàt)
PHÍ ĐĂNG KÝ




Học bổng Đại học:
-

Miên phĩ đàng ký đên ngàý 18 / 02 / 2019

-

Sàu ngàý 18 / 02 / 2019, phĩ đàng ký là 8.000 TWD

Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ:
-

Phĩ đàng ký là 20.000 TWD

-

Nêu phộng vàn khộng đàu sê hộàn trà lài tộàn bộ phĩ đàng ký

Thộng tin chi tiêt vui lộng thàm khàộ trộng tài liêu đĩnh kêm hộàc liên hê trưc tiêp
thêộ liên hê dươi đàý đê giài đàp bàt ký thàc màc cung như thộng tin cu thê khàc:
TS. LÊ NGUYỄN TIẾN SĨ (KIAN)
- Điện thoại văn phòng: (+886)2-3322-2578 (khi gội đên màý vàn phộng, thư ký
sê luộn chàộ bàng tiêng Hộà, xin vui lộng sư dung tiêng Anh đê xin chuýên màý chộ
chộ Dr. Kiàn, hộàc hộàn nghênh sư dung tiêng Hộà)
- Điện thoại cá nhân: (+886) 963-910-470
- Email: tiensi.lenguyen@gmail.com
Xin trân trọng cảm ơn.
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