
 

 

 

DU HỌC ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM 
TẠI ĐÀI LOAN 

 
I./ ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH: 

1. Các bạn phải tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên; tuổi từ 18 đến 26 
2. Có chứng chỉ tiếng Hoa sơ cấp TOCFL Level 1. 

II./ NGÀNH NGHỀ BẠN CÓ QUYỀN LỰA CHỌN ĐỂ HỌC: 

1. Về kỹ thuật – công nghệ:  

- Kỹ thuật điện cơ & máy tính; kỹ thuật cơ khí chính xác; công nghệ điện tử, quang điện;  

- Công nghệ thông tin; thiết kế thời thượng, thiết kế thời trang;  Khoa học vật liệu … 

2. Về quản lý – thương mại:  

- Quản trị du lịch; Nhà hàng khách sạn;  

- Quản trị thương mại quốc tế marketing và logistic; Thương mại điện tử … 

III./ CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG: 

1. Chương trình học 4 năm Đại học vừa học vừa làm có lương cơ bản khoảng 730 USD/tháng (chưa 

tính tiền tăng ca). Sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Tốt nghiệp Đại học chính quy của Đài Loan. 

2.  Được quyền chọn lựa học Đại học tại Đài Bắc, Đài Nam, Đài Trung, Đào Viên, Chương Hóa, 

Cao Hùng, Tân Trúc. 

3.  Sau khi tốt nghiệp Đại học, nếu bạn được ở lại làm việc trong 5 năm bạn sẽ được cấp thẻ xanh ( 

cư trú vĩnh viễn) tại Đài Loan. Nếu trở về nước sau khi tốt nghiệp bạn sẽ được ưu tiên giới thiệu 

việc làm cho các Công ty Đài Loan tại Việt Nam với mức lương ưu đãi. 

4. Học kỳ 1 chỉ đi học không đi làm, bắt đầu học kỳ 2 sinh viên học theo chương trình 4-2-1 tức là 

(học 04 ngày, làm 02 ngày, nghỉ  01 ngày), từ năm thứ 2 đến hết năm thứ 4 sinh viên học theo 

chương trình 2-4-1 tức là (học 02 ngày, làm 04 ngày, nghỉ  01 ngày) 

5. Trong 01 năm học bạn được nghỉ hè 02 tháng của khoảng giữa 02 học kỳ, và nghĩ lễ theo luật Đài 

Loan, thời gian đó các bạn có thể ở lại tìm việc làm để tăng thu nhập hoặc về Việt Nam nghỉ tùy ý. 

IV./ CHI PHÍ  

- Tổng chi phí cần chuẩn bị để được đi du học Đại học vừa học vừa làm tại Đài Loan là 5.000 USD 

bao gồm: Phí làm thủ tục du học; vé máy bay; visa; khám sức khỏe; dịch thuật công chứng giấy 

tờ; học phí; nội trú và sinh hoạt phí (trong học kỳ đầu). Kể từ học kỳ 2 trở đi các bạn đã có tiền 

làm thêm để trả học phí và các sinh hoạt khác mà không cần sự hỗ trợ từ gia đình. 

- Đối với các bạn chưa có chứng chỉ TOCFL level 1 tiếng Hoa, các bạn cần chuẩn bị 180 USD 

(khoảng 4 triệu đồng VN) để học tiếng Hoa lấy chứng chỉ TOCFL Level 1 trong vòng 2 tháng. 

 

V./ THÔNG TIN LIÊN HỆ:  

TRƯỜNG THCS-THPT LẠC HỒNG   VP CÔNG TY PHƯƠNG NAM EMI 

2276/5 QL1A, P.Trung Mỹ Tây, Quận 12   595 Nguyễn Trãi, P.7, Q.5 
ĐT; 028.6255.9109 gặp Cô Trâm     Cô Kim Oanh:01273.99.11.39 emicohcm@gmail.com
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