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CHƢƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN
1. Chƣơng trình trao đổi học thuật (PAX)
Với nhiều khóa học bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh về Giáo dục khai phóng/đại cương,
Nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên, Kỹ thuật, Thú y, Quản lý, Chính trị & luật, Khoa
học đời sống, và Khoa học
2. Trao đổi nghiên cứu tại phòng lab
Tạo cơ hội tuyệt vời để thực hiện các dự án tại phòng lab nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực
*Lợi ích:
1.Miễn học phí (ngoại trừ các loại phí như bảo hiểm bắt buộc và chỗ ở)
2.Sinh hoạt phí hàng tháng sẽ được cấp dựa trên nguồn kinh phí sẵn có và năng lực của người
học
=>Lưu ý: số lượng tùy thuộc vào nội dung ký kết hợp tác với trường đối tác
QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ
1.Hạn giới thiệu:
Ứng viên phải được trường sở tại giới thiệu
Đối với học kỳ mùa Thu (tháng 9 đến tháng 1): Ngày 02 tháng 4 (cùng năm)
Đối với học kỳ mùa Xuân (tháng 02 đến tháng 6): ngày 15 tháng 10 (của năm trước)
2.Hạn nộp hồ sơ
Ứng viên được giới thiệu phải hoàn thành việc nộp hồ sơ trực tuyến trước mốc thời gian sau:
Đối với học kỳ mùa Thu (tháng 9 đến tháng 01): ngày 4 – 20 tháng 4 (cùng năm)
Đối với học kỳ mùa Xuân (tháng 02 đến tháng 6): ngày 15 – 31 tháng 10 (của năm trước)
THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ
Bƣớc 1
1. Ứng viên phải qua vòng giới thiệu của trường sở tại
2. Trường đối tác: điền phiếu giới thiệu trực tuyến trước hạn (ngày 02 tháng 4 hoặc ngày 15
tháng 10)
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Bƣớc 2
Sinh viên được giới thiệu phải hoàn thành quy trình nộp hồ sơ trực tuyến trước hạn (ngày 20
tháng 4 hoặc ngày 31 tháng 10)
Bƣớc 3
Hồ sơ sẽ được xem xét và quyết định cuối cùng do ủy ban xét duyệt hồ sơ của trường đại học
thực hiện. Kết quả xét duyệt hồ sơ sẽ được thông báo vào cuối tháng 6 đối với học kỳ mùa Thu
và giữa tháng 12 đối với học kỳ mùa Xuân
Bƣớc 4
Thông báo nhập học chính thức sẽ được gửi đến điều phối viên chương trình của trường đối tác
Bƣớc 5
Ứng viên được tuyển cần xác nhận “đồng ý nhập học” và cung cấp thông tin về thời gian đến
Đài Loan qua hệ thống trực tuyến
HỒ SƠ CẦN CÓ:
1. Đơn xin dự tuyển
2. Chứng nhận chính thức về tình trạng sinh viên
3. Bảng điểm chính thức
4. Hai thư giới thiệu
5. Kế hoạch học tập
6. Tiểu sử (300 đến 500 từ)
7. Chứng chỉ tiếng Trung/tiếng Anh (không bắt buộc)
8. Giấy tờ khác (không bắt buộc)
=>Tất cả giấy tờ cung cấp phải được viết bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh
LIÊN HỆ
-Châu Á và Châu Đại dương:
Ms. Eva Lin / eva0627@dragon.nchu.edu.tw
-Châu Âu và Châu Phi
Ms. Christina Cheng / yccheng@nchu.edu.tw
-Châu Mỹ và Trung Quốc đại lục:
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Ms. Tina Hsu / tinahsu@dragon.nchu.edu.tw
THÔNG TIN HỌC THUẬT
Lich học
-Học kỳ I (mùa Thu):
+Tháng 9: bắt đầu học
+Tháng 11: lễ kỹ niệm thành lập trường/ Thi giữa kỳ
+Tháng 01: thi cuối kỳ/ Kỳ nghỉ Đông bắt đầu
-Học kỳ II (mùa Xuân)
+Tháng 02: Tết âm lịch/ Bắt đầu học
+Tháng 4: thi giữa kỳ
+Tháng 6: thi cuối kỳ/ Kỳ nghỉ Hè bắt đầu
=> Lưu ý: truy cập trang web của phòng HTQT để cập nhật lịch học
ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
Trang Home > For Students > Study at NCHU > Incoming Exchange Student/academicsinformation
1 credit (tín chỉ) ở NCHU = 1 giờ * 18 tuần
1 tín chỉ = 2 ECTS [Hệ thống tích lũy và chuyển đổi tín chỉ châu Âu (tiếng Anh: European
Credit Transfer and Accumulation System (ECTS))]
Sinh viên theo chương trình PAX cần đăng ký ít nhất 2 khóa/môn học với bộ môn/viện tiếp
nhận (hoặc khoa tiếp nhận nếu cần). Nếu SV muốn học các khóa/môn học dạy bằng tiếng
Trung, SV phải trình chứng chỉ tiếng Trung và/hoặc được giảng viên phụ trách môn học cho
phép
ĐỜI SỐNG SINH VIÊN
Trang Home > For Students > Study at NCHU > Incoming Exchange Student/Life at NCHU
Để tìm hiểu thông tin về hoạt động SV, visa, bảo hiểm, trang thiết bị, phương tiện đi lại, chỗ
nghỉ, thức ăn và những thông tin khác.

4

CHƢƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI HỌC THUẬT (PAX)
Các môn học được dạy bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh trong các lĩnh vực Giáo dục khai
phóng/đại cương, Nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên, Kỹ thuật, Thú y, Quản lý, Chính
trị & luật, Khoa học đời sống, và Khoa học
TRAO ĐỔI NGHIÊN CỨU TẠI PHÒNG LAB
Khoa Kỹ thuật
Bộ môn
Kỹ thuật Hóa học

Viện Kỹ thuật y sinh sau
đại học

Tên phòng lab
Phòng lab phát triển quy
trình sinh học và chất xúc
tác vi sinh vật
Phòng lab polymer thông
minh
Phòng lab vật liệu hữu cơ
sinh học
Phòng lab kỹ thuật mô và
y học tái tạo
Phòng lab điện tử sinh
học và giao diện
Phòng lab dụng cụ y sinh
học và cảm biến
Phòng lab đo hàm lượng
chất chống oxy hóa ở mô
tế bào sống

Giành cho SV bậc
Thạc sĩ, TS

Tên phòng lab
Phòng lab vật liệu hữu cơ
Phòng lab hữu cơ sinh
học

Giành cho SV bậc
Cử nhân
Cử nhân, thạc sĩ, TS

Tên phòng lab
Phòng lab tiếp thị
Nghiên cứu hành vi khách
hàng
Phòng lab mô phỏng kinh
doanh
Phòng lab kinh doanh
nông nghiệp và doanh
nghiệp nhỏ & vừa
Phòng lab thể dục sinh lý
học

Giành cho SV bậc
Cử nhân
Cử nhân, thạc sĩ

Thạc sĩ, TS
Cử nhân, thạc sĩ
Cử nhân
Cử nhân, thạc sĩ, TS
Cử nhân, thạc sĩ, TS
Thạc sĩ

Khoa Khoa học
Bộ môn
Hóa học

Khoa Quản lý
Bộ môn
Tiếp thị

Viện quản trị sức khỏe và
thể thao sau đại học

Cử nhân, thạc sĩ, TS
Cử nhân, thạc sĩ, TS

TS
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Khoa Khoa học Đời sống
Bộ môn
Khoa học đời sống

Tên phòng lab
Phòng lab hình thái học động
vật và hệ thống
Phòng lab nội tiết và khối u
Phòng lab sinh lý học sinh thái
Viện gen và thông tin sinh Phòng lab tính toán tự nhiên và
học
thông tin sinh học
Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên

Giành cho SV bậc
Cử nhân

Bộ môn
Đất và khoa học môi
trường
Viện quản lý công nghiệp
sinh học sau đại học
Côn trùng học

Giành cho SV bậc
Cử nhân, thạc sĩ, TS

Khoa học động vật

Lâm nghiệp

Bệnh học thực vật

Trồng trọt

Tên phòng lab
Phòng lab vật liệu nano môi
trường
Phòng lab phân tích phát triển
công nghiệp
Phòng lab sinh hóa và hóa sinh
côn trùng
Phòng lab tương tác cây trồng –
côn trùng
Phòng lab côn trùng y học
Phòng lab sinh học phát triển
Phòng lab nội tiết động vật
Phòng lab sử dụng an toàn sản
phẩm từ động vật
Phòng lab kinh tế học môi
trường và giải trí lâm nghiệp
Phòng lab chế tạo bột giấy và
giấy
Phòng lab nghiên cứu năng
lượng sinh học cốt lõi
Phòng lab tuyến trùng thực vật
Phòng lab di truyền học của vi
khuẩn gây bệnh
Phòng lab nấm gây bệnh phân
tử
Phòng lab ký sinh trùng thực
vật và chẩn đoán phân tử kháng
thuốc trừ sâu
Phòng lab sinh thái học và kiến
trúc cảnh quan

Cử nhân
Cử nhân, thạc sĩ
Cử nhân, thạc sĩ, TS

Cử nhân
Cử nhân, thạc sĩ, TS
Cử nhân
Cử nhân
Cử nhân, thạc sĩ, TS
Cử nhân
Cử nhân
Thạc sĩ, TS
Cử nhân, thạc sĩ, TS
Cử nhân, thạc sĩ, TS
Cử nhân
Cử nhân, thạc sĩ, TS
Thạc sĩ, TS
Thạc sĩ, TS
Cử nhân, thạc sĩ, TS

