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Xây dựng một tương lai rạng ngời bắt đầu từ đây 

Những thành tựu xuất sắc 

• Ngành đào tạo kĩ sư xếp hạng thứ 50 trên toàn Thế giới* 

• Ngành Khoa học Máy tính xếp thứ 47 trên Thế giới* và xếp thứ 30 Thế giới bởi Essential 

Science Indicators (2011) 

• Đi đầu trong các ngành công nghệ chip điện tử, quang tử học, công nghệ thông tin, khoa 

học vật liệu, năng lượng mặt trời, công nghệ nano và tín hiệu sinh học. 

• Học viện quản lý được chứng nhận bởi AACSB ( Tổ chức của những trường đại học hàng 

đầu trong lĩnh vực kinh doanh) 

• Chương trình MBA xếp hạng thứ 5 của châu Á  theo Asia Inc 

* Xếp hạng của trường Đại học Giao Thông Thượng Hải trong Xếp hạng các trường đại học trên Thế giới năm 2012 

 

Cái nôi của những con người sáng tạo và các nhà doanh nghiệp 

• Hợp tác với Khu công nghệ cao Tân Trúc, thung lũng Silicon của Đài Loan bên cạnh trường 

• Có nguồn sản phẩm công nghệ và cho thuê dịch vụ công nghệ lớn nhất Đài Loan 

• Hơn 500 cựu sinh viên đang làm CEO và quản lý tại các công ty công nghệ hàng đầu (Acer, 

Asus, D-link, TSMC, UMC...) 

• Sinh viên tốt nghiệp được chào đón nhất bởi các doanh nghiệp Đài Loan 
 

Các chương trình học đa dạng phong phú  

Có trên 100 chương trình đại học và sau đại học 

• 9 học viện: Kĩ sư công trình, Kĩ sư điện & máy tính, Khoa học máy tính, Khoa học, Khoa 

học và công nghệ sinh học, Quang tử học, Quản lý, Khoa học xã hội & con người, Viên 

nghiên cứu văn hóa người Khách Gia Hakka. 

Các chương trình sau đại học bằng tiếng Anh 

• EECS International Graduate Program 

• International Graduate Program for Photonics 

• International Master of Science Program for Interdisciplinary Molecular Science 

• Interdisciplinary Neuroscience Program in Neural Engineering 

• Global MBA Program 

Các khóa học tiếng Trung hoàn toàn miễn phí 
 

Học bổng dành cho học sinh quốc tế xuất sắc (1USD : 30 NT$) 

• Học bổng NCTU: đển 15,000 NT$ một tháng cùng với/ hoặc miễn học phí 

• Học bổng chính phủ Đài Loan: đến 30,000 NT$ một tháng 

• Học bổng liên kết với các viện nghiên cứu: nhiều mức khác nhau 

Các khoản chi phí: 100,000 NT$ - 150,000 NT$ một năm (dao động đới với từng cá nhân) 
 

Nộp đơn xin học 

Ngày tháng 

• Khóa học mùa thu:   

   Mồng 1 tháng 10 – 31 tháng 12 (đợt 1) ; Mồng 1 tháng 1 – 31 tháng 3 (đợt 2 ) 

• Khóa học mùa xuân: Mồng 10 tháng 8 – 30 tháng 9 (Đối với thạc sỹ) 

 

Cách thức nộp đơn 

• Điền hồ sơ trên mạng tại: 

http://www.ia.nctu.edu.tw > Degree-Seeking Students > Admissions 

• In hồ sơ và và chuẩn bị các giấy tờ yêu cầu đã nêu rõ 

• Gửi bưu điện hoặc đích thân gửi tới văn phòng của chúng tôi trước ngày hết hạn. 


