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Nhóm 1 : 
Văn, pháp luật, Kinh tế, Giáo dục và Nghệ
thuật, Ngôn Ngữ
Học các môn: Văn Học, Anh Văn, Toán
Học, Lịch Sử, Địa Lý, Công Dân.

Nhóm 2  :
Vật lí, Công nghệ, kỹ thuật, kỹ sư
Học các môn: Văn Học, Anh Văn, Toán
Học, Vật Lý, Hoá Học.

Nhóm 3 : 
Y học, Nông nghiệp, Sinh Vật Học
Học các môn: Văn Học, Anh Văn, Toán
Học, Vật Lý, Sinh Học, Hoá Học, Vật Lý.

Dành cho các bạn chưa có nền tảng về tiếng Hoa
Dựa trên giáo trình tiếng Trung là chính, ngoài ra
các bạn còn được học các môn như Anh Văn,
Toán, Khoa học, Giáo dục công dânv..v...

Học được trên 2500 từ tiếng Trung.
Xem và hiểu được các bài viết mô tả, tường
thuật sự kiện, đọc tài liệu hay kể cả việc chia
sẻ kinh nghiệm bản thân.
Đọc hiểu về các bài về chủ đề của bản thân,
hay các chủ đề chuyên môn khác
Tham gia thảo luận và hiểu sâu, tự tin trình
bày đưa ra ý kiến bản thân trong các cuộc trò
chuyện.

SAU KHI HOÀN THÀNH KHÓA HỌC BẠN CÓ THỂ:

Bộ kiều sinh là khoa giáo dục dự bị đại
học duy nhất tại Đài Loan. Chúng tôi sẽ
hướng dẫn, giúp đỡ và tổ chức thi tuyển
cho các em học sinh vào các trường đại
học ở Đài Loan.

Củng cố kiến thức cơ bản .
Thích ứng với cuộc sống văn hóa Đài Loan.
Đội ngũ giáo viên, giảng viên với trình độ chuyên
môn cao sẽ  hỗ trợ các bạn vào các trường đại học
tại Đài Loan.

 

Xin chào, mình là
Andrew, mình chưa
từng học qua tiếng
Trung, nhưng mình
rất muốn đền Đài

Loan du học

Xin chào các bạn, mình
là Anna, mình đã học

được 5 năm tiếng
trung, nên mình rất
muốn đến Đài Loan

học tập

Lớp Đặc Biệt LỚP MÙA THU

越南

Việc làm thêm tại trường 

Phí Học bổng
 

Thời gian theo
học

Thời gian nộp
đơn

Khai giảng giữa tháng 9,
tháng 6 năm sau tốt nghiệp

Ngày 1 tháng 2 đến ngày
28 tháng 2 trong năm

Đăng ký
trang web https://reurl.cc/WEap1D

Address: New Taipei City, Linkou District,
Ren-ai Road 1st, No. 2
Tel: 886-2-7749-8270
Email: chiayin@ntnu.edu.tw
Website: http://nups.ntnu.edu.tw/

Khóa học chia thành 3 nhóm được thiết kế và
tham khảo dựa trên các trường trung học
phổ thông và đại học trong nước.

Học phí : Phí kí túc xá : Những phí dùng trước trong trường 

1 năm họcphí bảo hiểm và sách vở 

36,000,000VND 15,500,000VND 13,000,000VND 64,500,000VND+ + =

2,500,000VND

3,700,000VND

( 1 tháng )

 ( 1 tháng )


