ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀI NAM (STUST)
Địa chỉ: No. 1, Nan-Tai Street, Yungkang Dist., Tainan City
Website: https://www.stust.edu.tw/en
(Trường lớn thứ 7 ở Đài Loan)

TUYỂN SINH NĂM 2018
NGÀNH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA QUỐC TẾ
1. Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng các ngành Tự động hóa, Điện công nghiệp,
Điện tử công nghiệp, Cơ điện tử trường Cao Đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.
2. Chương trình học: Tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh (có trợ giảng người Việt).
3. Bằng cấp: Bằng cử nhân được công nhận trên toàn thế giới. Có khả năng nói tiếng Anh và Trung.
4. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: Công ty dệt may Nam Phang (Đài Loan) và các Công ty khác
trên lãnh thổ Đài Loan và các nước khác.
5. Học phí: Hoàn toàn miễn phí học phí, ký túc xá và được trợ cấp chi tiêu 3.750.000 đồng/tháng.
Trong thời gian thực tập: được cung cấp 3 bữa ăn/ngày tại công ty.
6. Điều kiện dự tuyển: Sinh viên tốt nghiệp từ năm 2018 trở về trước có điểm trung bình từ 6.0 trở
lên, trình độ tiếng anh chuẩn A2 châu âu, IELTS 3.0+, TOEFL-iBT 30+,TOEIC 350+
7. Thời gian nộp hồ sơ: Đến hết ngày 25/6/2018
8. Ngày phỏng vấn: Từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 7/2018
9. Ngày thông báo nhập học: Ngày 13/7/2018
10. Thông tin liên hệ: Email: roger@stust.edu.tw (TS.Dương Minh Luân) hoặc vào website
www.stust.edu.tw/en để xem thêm thông tin.
11. Thời gian học cụ thể như sau:

NĂM THỨ 1
9/2018 – 6/2019
 Chương trình học toàn
tiếng Anh
 Trợ lý giáo viên người Việt
hỗ trợ giảng dạy
 Giảng viên chuyên ngành
sẽ hướng dẫn học tập và
huấn luyện cuộc sống.
 Ký túc xá (4 người/phòng)

NĂM THỨ 2
7/2019 – 6/2020
 Thực tập bên ngoài trường
tại công ty dệt may Đài
Nam
 Công ty có nhân viên
chuyên ngành và hướng dẫn
 Công ty dệt may cung cấp
ăn ở
 Giáo viên thăm quan hàng
tuần.

SAU KHI TỐT NGHIỆP
7/2020 – 6/2021
 Người có năng lực sẽ được
giữ lại ở Đài Loan thêm một
năm
 Sau khi thực tập sẽ được làm
cán bộ tại nhà máy Cty Đài
Loan ở Việt Nam
 Lương $300 (cộng $170 tiền
thưởng/tháng + 1 tháng tiền
thưởng cuối năm)

+ Các SV quan tâm xin vui lòng đăng ký tham gia hội thảo theo file đính kèm. Hạn
chót trước 17h ngày thứ 6 (11/5/2018).
Gửi về địa chỉ mail: phanhongthien@caothang.edu.vn.
+ Hội thảo được tổ chức vào 9-11h ngày 15/5 tại phòng hội thảo Trường CĐKT Cao Thắng.
+ Xem thông tin chi tiết tại : http://tudonghoa.caothang.edu.vn/

