
THÔNG BÁO HỌC BỔNG THẠC SĨ TẠI ĐÀI LOAN 

Giáo dục Đài Loan đã được công nhận là một nền giáo dục tiên tiến và hiện đại, chú trọng 

phát triển con người, đào tạo kỹ năng, giáo dục kết hợp thực tiễn phù hợp với xu thế phát triển của 

thế giới. Đài loan có nhiều trường Đại học danh tiếng có xếp hạng cao tại châu Á và thế giới. 

Học tập tại Đài Loan, người học không chỉ có cơ hội được hưởng nền giáo dục hiện đại tiêu  

chuẩn  Mỹ,  mà  còn  có  cơ  hội  học  2  ngoại  ngữ,  với  chi  phí  thấp  như  học  tại  Việt  Nam. 

Chính vì những ưu điểm vượt trội như vậy, Đài Loan đang là lựa chọn của nhiều phụ huynh và sinh 

viên trên con đường du học. 

Hiện nay, chúng tôi có chương trình học bổng bậc Thạc sĩ học bằng tiếng Anh miễn giảm 

100% học phí tại Trường Khoa học và Công nghệ Minh Tân, Đài Loan cho kỳ nhập học tháng 

9.2020. Chương trình cụ thể như sau: 

Đối tượng tuyển sinh: 

 Sinh viên tốt nghiệp hoặc đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Cơ điện tử, 

Công nghệ thông tin, Cơ khí 

 Chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 550 điểm trở lên hoặc tương đương (Nộp trước 

30/7/2020) 

Quyền lợi khi tham gia chương trình: 

 Sinh viên nhận được học bổng miễn giảm 100% học phí 

 Sinh viên chỉ chi trả ký túc xá và sinh hoạt phí tại Đài Loan dao động từ 6-8tr/tháng 

Thời gian học và thực tập tại doanh nghiệp 

 Thời gian học tập: 12 tháng 

 Thời gian thực tập: 12 tháng, sinh viên có 2 lựa chọn thực tập tại Đài Loan hoặc thực 

tập tại Việt Nam với mức thu nhập từ 18-20tr/tháng 

Thời gian phỏng vấn với trường Đại học và doanh nghiệp tại Đài Loan: 10-17/2/2020 

Hạn cuối đăng ký và nộp hồ sơ: 15/01/2020 

*** Sau khi tốt nghiệp: Sinh viên cam kết làm việc tại doanh nghiệp Đài Loan hoặc tại 

doanh nghiệp Đài Loan có vốn đầu từ tại Việt Nam với mức lương khởi điểm khoảng 

1,000USD/tháng trong thời gian 2 năm. 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Trung tâm Hợp tác quốc tế - UNETI - P.1005 tầng 10.HA10 cơ sở 218 Lĩnh Nam 

Email: trungtamhtqt@uneti.edu.vn - Hotline: 0947.090.399 

Fanpage: Trung tâm Hợp tác quốc tế - UNETI 
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