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Lịch sử sơ lược về Chin Yi  

 

Chin yi được sáng lập vào năm 1970 bởi tướng quân Trương Minh, dựa vào tinh 

thần chí công vô tư lấy từ xã hội, báo đáp lại xã hội, nên vào năm 1992 hiến tặng cho 

nhà nước trở thành trường quốc lập.  

 

Trường đại học khoa học công nghệ Chin Yi quốc lập nằm tại khu Thái Bình 

thành phố Đài Trung, gần với “thung lũng vàng” tập trung công nghiệp máy móc 

chính xác của Đài Loan, kết cấu hợp tác trường đại học với doanh nghiệp và điều kiện 

ưu việt. Giữ vững phương châm nhà trường “chăm chỉ, nghị lực, thành thật, giản dị”, 

bồi dưỡng nhân tài chất lượng cao có cả đức lẫn tài “kiến thức chuyên nghiệp, tu 

dưỡng nhân văn, quan tâm chăm lo xã hội, tầm nhìn quốc tế”. Thiết lập 5 học viện là 

công trình, điện tử thông tin, quản lý, sáng tạo nhân văn, giáo dục đại cương.., 14 

khoa bậc đại học, 13 lớp thạc sỹ, 3 lớp tiến sỹ, trong đó có 2 học trình tiến sỹ công 

nghiệp, tổng số sinh viên gần 11890 người. 

 

Sinh viên nhập học tại trường vô cùng ưu tú, liên tục giành được giải thưởng tốt 

trong các cuộc thi trong ngoài nước, kể từ năm 1959 thành lập nhà trường đến nay đã 

có hơn 9 vạn học sinh, là trụ cột trung kiên hỗ trợ xã hội. Quốc tế hóa là chính sách 

quan trọng của nhà trường, ngoài thúc đẩy trao đổi sinh, thực tập ở nước ngoài, cơ chế 

học song bằng và hợp tác học thuật quốc tế, hưởng ứng chính sách hướng nam của 

chính phủ, bồi dưỡng nhân tài thực tiễn công nghiệp, tổ chức các lớp hợp tác giữa nhà 

trường- doanh nghiệp hướng nam mới, sáng tạo môi trường học tập quốc tế thực sự, 

giúp nhà trường đứng vững trên trường quốc tế, nổi tiếng khắp toàn cầu. 

 

Nhà trường phối hợp mục tiêu bồi dưỡng nhu cầu nhân tài quốc gia, nắm bắt điều 

kiện độc đáo sở hữu 60 km thung lũng vàng ngành nghề máy công cụ, thích ứng với 

nhu cầu kỹ thuật máy công cụ và ngành nghề liên quan đến khoa học công nghệ xanh 

miền Trung, xây dựng hai đặc sắc chính là “kỹ thuật ngành nghề máy công cụ” và “kỹ 

thuật khoa học công nghệ năng lượng xanh”, tích cực thực hiện tích hợp giữa các lĩnh 

vực “lấy máy công cụ và ngành khoa học kỹ thuật năng lượng xanh làm trục chính, sử 

dụng công trình điện tử thông tin,bổ sung quản lý , lấy nhân văn làm gốc”, đồng thời 

liên kết kỹ thuật sản phẩm hóa, bồi dưỡng nhân tài và nuôi dưỡng ngành công nghiệp, 

hòa nhập sự phát triển kỹ thuật chế tạo, rô bốt, chế tạo thông minh thời đại sau, tích 

trữ năng lượng nghiên cứu phát triển của nhà trường, tạo ra những điểm sáng đặc sắc. 

Đồng thời cũng phản ánh thành quả nghiên cứu phát triển kỹ thuật vào giảng dạy, để 
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tuần hoàn “công nghiệp, nhà trường, nghiên cứu” thắt chặt hơn, cùng nhau phát triển, 

tạo nền tảng vững chắc kinh doanh bền vững cho viễn cảnh “trường đại học khoa học 

công nghệ công nghiệp chất lượng cao sáng tạo hướng tới áp dụng thực tiễn”. 
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Chương 1. Giới thiệu sơ lược các đơn vị hành chính liên quan  

1.Ban giáo vụ (nằm tại tầng 2 tòa nhà Quốc Tú) 

 

1.Tổ đăng ký: giải quyết những việc như sinh viên đăng ký, đăng ký tư cách sinh 

viên nhà trường, thành tích học tập, xin chuyển khoa, khen thưởng thành tích học 

tập xuất sắc của sinh viên và học bổng thành tích nhập học xuất sắc… 

 

2.Tổ công tác môn học: giải quyết công việc chọn, giảm môn học,học hè, thi cử, 

xin nghỉ phép của sinh viên  

 

2.Ban công tác sinh viên  

 

1.Tổ phục đạo đời sống (nằm tại tầng 6 tòa nhà Thanh Vĩnh) 

 

Giải quyết việc sinh viên xin nghỉ phép, trốn tiết, ký túc xá sinh viên, tổ 

chức lễ tốt nghiệp, tọa đàm phụ huynh và giáo viên. 

 

2.Tổ chỉ đạo hoạt động ngoại khóa (nằm tại tầng 6 tòa nhà Thanh Vĩnh) 

 

Xử lý hoạt động câu lạc bộ sinh viên, sinh viên vừa học vừa làm trong 

trường, cung cấp môi trường học tập ngoại khóa cho sinh viên và cơ hội trải 

nghiệm. 

 

3.Tổ chăm sóc sức khỏe y tế (nằm tại tầng 1 tòa nhà Quốc Tú) 

 

Chịu trách nhiệm phòng ngừa chăm sóc sức khỏe cho giáo viên sinh viên 

toàn trường, điều dưỡng thông thường, xử lý vết thương khẩn cấp, hành 

chính y tế, bảo hiểm nhóm sinh viên, kiểm tra sức khỏe sinh viên và phụ 

đạo vệ sinh ăn uống. 

 

4.Phòng quân huấn (nằm tại tầng 1 tòa nhà Quốc Tú) 

 

Chịu trách nhiệm an toàn nhà trường, giảng dạy quân huấn… 

3.Trung tâm tư vấn phụ đạo (nằm tại tầng 6 tòa nhà Thanh Vĩnh) 

 

Cung cấp dịch vụ như tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm, phụ đạo nghề, khiếu nại sinh 

viên và sinh viên khuyết tật… 
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4.Ban hành chính tổng hợp (tổ thu ngân nằm tại tầng 2 tòa nhà Hành 

chính) 

 

Có 6 tổ là sửa chữa xây dựng, sự vụ, bảo quản, văn thư, an toàn môi trường, thu 

ngân, tổ liên quan nhất tới sinh viên là tổ thu ngân, nếu sinh viên cần đóng học 

phí hoặc viết giấy chứng nhận đóng tiền của sinh viên, xin hãy đến tổ thu ngân 

giải quyết.  

5.Trung tâm máy tính điện tử (nằm tại tầng 5 tòa nhá Tu Zi) 

 

Xử lý các vấn đề như tài khoản email sinh viên và đăng nhập và xác nhận hệ 

thống thông tin… 

 

6.Trung âm an ninh nhà trường (nằm tài tầng 1 tòa nhà Quốc Tú) 

 

Trung tâm an toàn nhà trường  nằm tại phòng giáo viên quân sự tầng 1 tòa nhà 

Quốc Tú, chịu trách nhiệm thông báo và xử lý các vụ việc an toàn toàn nhà 

trường, nếu sinh viên cần sự hỗ trợ tức thì, thì có thể thông qua đường dây trực 

ban 24 tiếng của trung tâm để cung cấp sự hỗ trợ thích hợp. 

Điện thoại :04-23928053 

Fax :04-23926755 

E-MAIL: ncut119@ncut.edu.tw 

7.Ban công tác quốc tế (nằm tại tầng 4 tòa nhà Hành Chính) 

 

Là đầu mối quan trọng trong giáo dục đối ngoại của nhà trường, thúc đẩy hợp tác 

học thuật quốc tế và hoạt động giao lưu tại nước ngoài. 

 

8.Ban nghiên cứu phát triển (nằm tại tầng 3 tòa nhà phát triển sáng tạo) 

 

Ban nghiên cứu phát triển là đơn vị hành chính chủ yếu của nhà trường thúc đẩy 

nghiên cứu học thuật trong, ngoài nước và nghiên cứu phát triển nhà trường – 

doanh nghiệp, hiện tại thành lập 3 tổ là tổ phát triển học thuật, tổ hợp tác nhà 

trường – doanh nghiệp và tổ thực tập tìm việc làm, nghiệp vụ tổ chức hoạt động 

thực tập và thăm quan ngoài nhà trường cho sinh viên, liên minh nghiên cứu giữa 

doanh nghiệp – chính phủ - nhà trường, thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa nhà 

trường – doanh nghiệp…. 
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Chương II. Thông tin giáo vụ  

I.Điều cần biết khi sử dụng thẻ sinh viên (tổ đăng ký) 

 

1.Thẻ sinh viên chỉ được sử dụng cho sinh viên đó, không được chỉnh sửa hoặc 

làm giả, người vi phạm sẽ chịu trách nhiệm pháp luật. 

 

2.Bản sao thẻ sinh viên đóng dấu đăng ký được coi như là “chứng nhận đang học 

tập”. 

 

3.Thẻ sinh viên nếu bị mất, xin hãy vào website “Giao diện ký phiếu điện tử” 

hoàn thành khai báo “mất trực tuyến” và làm thủ tục cấp lại thẻ tại Đơn vị đăng 

ký, cần nộp tiền công làm lại thẻ, trường hợp trước khi làm thủ tục khai báo mất 

trực tuyến bị giả mạo sử dụng, thì do chủ thẻ chịu trách nhiệm. 

 

4.Thẻ sinh viên nhà trường có chức năng của thẻ easy card, cần nạp tiền trước 

mới có thể sử dụng. 

 

5.Nếu muốn tra tìm tình trạng học tập, xin hãy sử dụng APP “trường Chin Yi 

điện tử” 

 

II.Thời gian học (tổ công tác môn học) 

 

Thời gian học bộ phận ban ngày  

Tiết học  Thời gian học  

Tiết 1 08:10 ~09:00 

Tiết 2 09:10 ~10:00 

Tiết 3 10:10 ~11:00 

Tiết 4 11:10 ~12:00 

Tiết 5 13:10 ~14:00 

Tiết 6 14:10 ~15:00 

Tiết 7 15:10 ~16:00 

Tiết 8 16:10 ~17:00 

Tiết 9 17:10 ~18:00 

Buổi học sáng tiết 15 07:10 ~08:00 

Buổi học trưa tiết 16 12:10 ~13:00 

Thời gian học bộ phận xúc tiến tiến tu  

Tiết học  Thời gian học  
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Tiết 10 18:10 ~18:55 

Tiết 11 19:00 ~19:45 

Tiết 12 19:50 ~20:35 

Tiết 13 20:40 ~21:25 

Tiết 14 21:30 ~22:15 
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3.Quy định chọn môn (tổ công tác môn học) 

 

Căn cứ vào “Biện pháp chọn môn và tăng giảm môn học dành cho sinh viên”, có 

những quy định dưới đây cần sinh viên chú ý:  

Điều 3: Học phần học mỗi học kỳ của sinh viên ngoài trường hợp đặc biệt được chủ quản 

các đơn vị giảng dạy đồng ý, trưởng Ban giáo vụ (chủ nhiệm bộ phận xúc tiến 

tiến tu) xét duyệt từng trường hợp ra, cần thực hiện theo các quy định dưới đây:  

 

Hệ 4 năm: mỗi học kỳ năm thứ 1, 2,3 không được ít hơn 10 học phần,năm thứ 4 

không được ít hơn 9 học phần, các năm học đều không được nhiều hơn 28 học 

phần (bộ phận xúc tiến tiến tu không được ít hơn 9 học phần). 

 

Hệ 2 năm: năm thứ 1 mỗi học kỳ không được ít hơn 10 học phần, năm thứ 2 

không được ít hơn 9 học phần (Bộ phận xúc tiến tiến tu không được ít hơn 9 học 

phần), các năm học đều không được nhiều hơn 28 học phần. 

 

Bộ phận cao đẳng trực thuộc: Mỗi học kỳ không được ít hơn 12 học 

phần, không được nhiều hơn 28 học phần (bộ phận xúc tiến tiến tu mỗi 

học kỳ không được ít hơn 9 học phần, không được nhiều hơn 28 học 

phần). 

 

Nhưng sinh viên được cơ quan chủ quản giáo dục xác nhận là nạn nhân 

trực tiếp của thiên tai nghiêm trọng, thì không chịu sự ràng buộc của 

mục 1-3 nêu trên. 

 

Trường hợp sinh viên được cơ quan chủ quản giáo dục xác nhận là nạn 

nhân trực tiếp của thiên tai nghiêm trọng nói trên có tổng số học phần 

trong học kỳ chưa đạt đến 16 học phần, thì được đối chiếu với sinh 

viên gia hạn thời gian học tập, nộp tiền học phí và phụ phí học phần 

(giờ) theo số học phần theo học. 

 

Học phần cần học mỗi học kỳ của thạc sỹ, tiến sỹ do giáo viên hướng 

dẫn và sở trưởng xem xét quyết định. 

 

Điều 6. Sinh viên chọn thêm hoặc giảm môn học, cần thực hiện trong 

thời hạn quy định của mỗi học kỳ. Sau khi kết thúc tăng giảm môn học, 

không được yêu cầu tăng giảm môn học với bất kỳ lý do nào. 

 

Điều 4    Sinh viên cùng hệ đào tạo không cùng khóa được chọn lẫn môn tự 
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chọn, môn tự chọn của sinh viên không cùng hệ đào tạo về nguyên tắc là không 

được chọn lẫn nhau; Nhưng sinh viên hệ 4 năm, 2 năm được chủ quản đơn vị 

giảng dạy đồng ý chọn môn giữa hai hệ đào tạo, sinh viên hệ 4 năm được chọn 

môn tự chọn của hệ 2 năm, sinh viên hệ 2 năm được giới hạn chọn môn học năm 

thứ 3, thứ 4 của hệ 4 năm. Giữa lớp đại học năm thứ 4 với lớp thạc sỹ Sở nghiên 

cứu và giữa lớp thạc sỹ và lớp tiến sỹ Sở nghiên cứu được chủ quản đơn vị giảng 

dạy đồng ý mở chung lớp, tiêu chuẩn thành tích đạt yêu cầu của lớp đó căn cứ 

vào quy định của các hệ đào tạo.   

 

Điều 5 Sinh viên chọn thêm hoặc giảm môn học, cần thực hiện trong thời hạn 

quy định của mỗi học kỳ. Sau khi kết thúc tăng giảm môn học, không được yêu 

cầu tăng giảm môn học với bất kỳ lý do nào. 

 

Điều 7 Quy trình chọn môn và quy định liên quan  

 

1.Chọn lần đầu và tăng giảm môn học của sinh viên mới: “Môn bắt 

buộc” do các khoa tự thực hiện chọn môn tập thể theo Bảng kế 

hoạch học phần và danh sách lớp mà tổ đăng ký (Tổ giáo vụ Bộ 

phận xúc tiến tiến tu) cung cấp. “Môn tự chọn” do các khoa thực 

hiện vào thời gian chọn tăng giảm môn học, đồng thời in ra phiếu 

chọn lần đầu cho sinh viên mới.  

 

2.Chọn trước môn học và chọn tăng giảm môn học của sinh viên không 

phải là sinh viên mới: “Môn bắt buộc” là do các khoa thực hiện 

chọn môn tập thể theo Bảng kế hoạch học phần và danh sách lớp mà 

tổ đăng ký (Tổ giáo vụ Bộ phận xúc tiến tiến tu) cung cấp. “Môn tự 

chọn” là do các khoa thực hiện vào học kỳ trước. Vào thời gian 

chọn trước môn học , sinh viên tối thiểu cần chọn học 2-3 môn tự 

chọn, mong các khoa hỗ trợ thực hiện, để tiện sắp xếp môn học cho 

các khoa và giảng viên giảng dạy, khi khai giảng học kỳ sau thì in 

phiếu chọn lần đầu tiên cho sinh viên. 

 

3.Sinh viên lên mạng thực hiện chọn tăng giảm môn học trong thời 

gian chọn tăng giảm môn học, vào tuần thứ 4 sau khi khai giảng đều 

cần lên mạng xác nhận kết quả chọn môn học, nếu có sai sót cần kịp 

thời xin chỉnh sửa với tổ công tác môn học (tổ giáo vụ bộ phận xúc 

tiến tiến tu). 

4.Sau khi kết thúc chọn tăng giảm môn học, Ban giáo vụ (tổ giáo vụ Bộ 

phận xúc tiến tiến tu) sẽ in phiếu chọn môn học chính thức của sinh 

viên đại học khoa học kỹ thuật Chin yi cho sinh viên đối chiếu, sau 
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khi sinh viên xác nhận không sai sót thì ký tên và nộp lại cho Ban 

giáo vụ (tổ giáo vụ Bộ phận xúc tiến tiến tu) lưu trữ, trường hợp 

không ký tên nộp lại phiếu đó, thì coi như đã đồng ý với môn học 

học kỳ đó .  

5.Sinh viên gia hạn thời gian học tập lên mạng chọn môn trong thời 

gian chọn tăng giảm môn học, và sau khi in phiếu chọn môn thì ký 

tên và nộp lại cho ban giáo vụ (tổ giáo vụ bộ phận xúc tiến tiến tu) 

lưu trữ, trường hợp không ký tên đã nộp lại thì coi như đồng ý với 

môn học học kỳ đó. 

6.Khi sinh viên chọn môn trên mạng (chọn trước, chọn tăng giảm môn), 

cùng môn học (như vi tích phân..) không được chọn học 2 lần (lớp) 

trở lên, sau khi phát hiện, sẽ xóa toàn bộ việc chọn môn học đó. 

7. Sinh viên được nhà trường phê duyệt tiến tu hoặc thực tập ở nước 

ngoài, những môn học bắt buộc như thực tiễn chuyên đề, thảo luận 

sách báo hoặc luận văn…của sinh viên đó, vì trường hợp đặc biệt, 

được chủ quản đơn vị giảng dạy hoặc ủy ban môn học các khoa 

đồng ý, bảo lưu môn học đó.  

Điều 8 . Những môn mà sinh viên học mỗi học kỳ căn cứ vào phiếu chọn môn 

chính thức do Ban giáo vụ (tổ giáo vụ Bộ phận xúc tiến tiến tu) cấp, 

những môn chưa chọn, mặc dù có thành tích, cũng không được đăng 

ký ; những môn đã chọn lựa, nhưng chưa chọn giảm môn học đó thì 

không được bỏ giữa chừng, nếu không thành tích sẽ bị đăng nhập là 0 

điểm, tính gộp vào tổng điểm bình quân của học kỳ đó. 

Điều 9 . Sinh viên không được học môn trùng thời gian lên lớp, nếu bị 

phát hiện, đồng loạt hủy đăng nhập môn trùng thời gian, cũng không 

được học môn học giống nhau trong cùng học kỳ hoặc chọn lại môn 

học đã đạt yêu cầu, thành tích,số học phần của môn học trùng lặp hoặc 

trùng thời gian đều không được thừa nhận. Những môn học đã đạt yêu 

cầu mà vẫn học lại hoặc những môn học cùng tên gọi đã phê duyệt 

được giảm miễn học, thì đồng loạt không tính vào số học phần bắt 

buộc tối thiểu để xét tốt nghiệp. Những môn mà sinh viên học theo quy 

định của hai khoa chính quy hoặc khoa phụ, nếu sinh viên đã học môn 

học của một trong những khoa đó và thành tích đạt yêu cầu, khi đề xuất 

xin học môn học của khoa khác mà môn học đó chỉ trùng tên gọi 

nhưng khác nhau về nội dung thực chất môn học, thì cần được chủ 

quản đơn vị mở lớp đó đồng ý mới được chọn học, trường hợp thành 

tích đạt yêu cầu mới được liệt kê vào học phần hai khoa chính quy 

hoặc khoa phụ. 

Điều 10. Môn học bắt buộc cần lên lớp theo thời gian mà lớp học cũ đã 

định, khi thời gian môn học lại trùng với môn học bắt buộc mới có thể 
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điều chỉnh học môn học bắt buộc cùng với lớp khác.Nếu có nguyên 

nhân đặc biệt, được viết “Đơn xin hủy chọn môn bắt buộc”, sau khi 

được giảng viên môn học đó (giáo viên hướng dẫn), tổ trưởng tổ công 

tác môn học (tổ trưởng tổ giáo vụ bộ phận xúc tiến tiến tu), trưởng ban 

giáo vụ (chủ nhiệm bộ phận xúc tiến tiến tu), chủ quản các đơn vị 

giảng dạy đồng ý, được học môn học đó muộn hơn. 

Điều 11. Quy định giải quyết việc sinh viên học lại học bù môn bắt 

buộc và học môn cũ mới như sau:  

1.Môn học đó của khoa (Sở) này vốn là môn bắt buộc, nhưng năm 

sau đó sửa là môn tự chọn hoặc ngừng mở, và sinh viên hệ 2 năm 

phải học lại, học bù hoặc học vào kỳ nghỉ hè, thì được miễn học 

dựa vào “bảng đối chiếu miễn giảm môn học cũ mới” đã được Hội 

nghị giáo vụ thẩm duyệt thông qua hoặc sau khi được chủ quản các 

đơn vị giảng dạy cho phép lập tức đổi sang môn học gần với nội 

dung của khoa (sở) này hoặc khoa (sở) khác. 

2.Học phần học lại môn bắt buộc cần tương đương hoặc cao hơn số 

học phần môn học cũ. 

3.Khi số học phần môn bắt buộc đã học lại, học bù ít hơn số học 

phần môn học cũ, thì lấy học phần mới quy định làm chuẩn, cần 

học thêm môn học liên quan mà khoa quy định để bù đủ học phần. 

4.Trường hợp nếu thay đổi tên môn học, nhưng nội dung môn học 

trước và sau khi thay đổi đã được đơn vị mở lớp nhận định là gần 

nhau hoặc giống nhau, thì bắt buộc coi như môn học tương đồng 

quy định tại Mục 1 Điều 9, không được học lại. 

Điều 14   Chọn môn giữa các khoa sở, các bộ phận (tức là chọn môn học giữa 

bộ phận ban ngày ban đêm hoặc chọn môn học giữa bộ phận cao 

đẳng tiến tu đến bộ phận ban ngày ban đêm), giữa các khoa lớp tại 

chức, cần trong thời gian chọn tăng giảm môn học, cầm phiếu thẩm 

duyệt giữa các khoa, sau khi được sự đồng ý của giảng viên môn 

học (giáo viên hướng dẫn) và chủ quản các đơn vị giảng dạy, gửi 

đến Ban giáo vụ (tổ giáo vụ bộ phận xúc tiến tiến tu) thực hiện đăng 

ký. Nhưng môn chuyên ngành tự chọn trong khoa, không được ít 

hơn 2/3 số học phần tự chọn cần thiết để tốt nghiệp mà các khoa quy 

định.  

Điều 18 Sau khi sinh viên kết thúc tăng giảm môn học, vì nhân tố đặc biệt như 

năng lực học tập.., không thể tiếp tục học, thì được xin thôi học môn 

đó. 

 

1.Thời gian xin: hoàn thành thủ tục xin vào tuần thứ 7-13 mỗi 

học kỳ. 
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2.Trình tự xin: mang “Đơn xin giảm môn học”, sau khi được giảng 

viên môn học và chủ quản các đơn vị giảng dạy đồng ý đến Ban 

giáo vụ (tổ giáo vụ Bộ phận xúc tiến tiến tu) thực hiện giảm 

môn học. 

3.Những môn học phải nộp phí học phần theo quy định, thì sau khi 

giảm môn học đó vẫn không được hoàn trả lại phí học phần, 

trường hợp chưa đóng phí học phần vẫn cần nộp bù mới được 

giảm môn học. Nhưng sau khi giảm môn học tổng số học phần 

môn học vẫn không được thấp hơn số học phần tối thiểu cần 

học của học kỳ đó, những sinh viên gia hạn thời gian học cần 

tối thiểu bảo lưu một môn học. 

 

4.Những môn chọn giảm, không đăng nhập thành tích .  

 

5.Sau khi chọn giảm môn học, số người tối thiểu mở lớp của mỗi 

môn học không được ít hơn 5 người, số người mở lớp không 

chịu sự ràng buộc của quy định tại Điều 17. 

 

6.Trường hợp các khoa có quy định đặc biệt về việc chọn giảm môn 

học, thì thực hiện theo quy định của khoa đó. 

 

IV.Cơ chế thôi học và phương thức đánh giá đạo đức (tổ đăng ký) 

Trường hợp căn cứ vào quy định Điều 45 Quy tắc học tập trong nhà trường , 

sinh viên thuộc một trong những trường hợp dưới đây, cần buộc 

thôi học  

1.Trường hợp tư cách nhập học hoặc chuyển học không đạt yêu cầu  

2.Người đồng thời đăng ký nhập học ở trường khác  

3.Trường hợp thôi học quá hạn chưa học lại  

4.Đã hết thời gian học, theo quy định tại Điều 23, Điều 55 quy tắc học tập kéo 

dài thời hạn, vẫn chưa học đủ môn học, số học phần và đạt tiêu chuẩn (điều 

kiện) tốt nghiệp mà các khoa quy định.  

5.Trường hợp thành tích đạo đức không đạt yêu cầu, theo quyết định của Hội 

nghị công tác sinh viên, buộc thôi học. 

6.Trường hợp vi phạm quy định nhà trường với tình tiết nghiêm trọng, do hội 

nghị công tác sinh viên thông qua, cần buộc thôi học. 

7.Trường hợp vi phạm luật hình sự, bị tòa án phán quyết phạt tù. 

8.Trường hợp tự động xin thôi học. 

9.Số học phần các môn học có điểm học kỳ không đạt yêu cầu, chiếm 1/2 tổng 

số học phần cần học liên tục trong 2 học kỳ. 
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10.Trường hợp sinh viên Hoa kiều, sinh viên nước ngoài, sinh viên Mông cổ 

Tây Tạng, sinh viên thổ dân, sinh viên là con em của nhân viên công tác nước 

ngoài và sinh viên thành tích thể thao tốt phù hợp điều kiện quy định Bộ Giáo 

dục, có số học phần môn học không đạt yêu cầu, chiếm 2/3 tổng số học phần 

cần học liên tục trong 2 học kỳ.  

 

Sinh viên có (sổ) chứng nhận khuyết tật hoặc giám định sinh viên giáo dục đặc 

biệt và Ủy ban phụ đạo học tập xác định là sinh viên khuyết tật an trí học tập, 

được cơ quan chủ quản giáo dục nhận định là sinh viên bị tai nạn nghiêm trọng, 

trường hợp số học phần học kỳ đạt 9 học phần trở xuống và sinh viên khóa học 

học vị cử nhân chuyên ngành 2 sau cử nhân , không thích hợp áp dụng quy 

định thôi học vì thành tích học tập tại khoản 9, khoản 10 mục trên đây. 

 

Theo quy định điều 46 Quy tắc học tập nhà trường, trường hợp sinh viên có một 

trong các trường hợp dưới đây cần khai trừ tư cách sinh viên:  

1.Giả mạo mượn, mạo dùng, làm giả hoặc thay đổi giấy tờ chứng nhận quá 

trình học (lực) để nhập học. 

2.Trường hợp trong kỳ thi nhập học giả mạo lừa đảo, quay cóp, qua điều tra 

đúng sự thật hoặc phán quyết hình sự… 

3.Trường hợp vi phạm quy định nhà trường tình tiết nghiêm trọng, được hội 

nghị công tác sinh viên quyết định thông qua, cần xóa bỏ tư cách sinh viên. 

Trường hợp nêu trên nếu đã tốt nghiệp mới bị phát hiện, ngoài việc hủy bỏ 

giấy chứng nhận tốt nghiệp theo luật, còn thông báo hủy bỏ tư cách tốt nghiệp 

của người đó. 

 

Trường hợp có một trong các trường hợp dưới đây theo quy định Điều 12 Quy 

định thưởng phạt sinh viên nhà trường, buộc thôi học  

1.Tái phạm quy định nhà trường trong thời gian quan sát định kỳ, xử phạt ghi 

lỗi nhỏ trở lên. 

2.Trường hợp làm giả hoặc mạo dùng giấy tờ của người khác  

3.Trường hợp thành tích đạo đức không đạt yêu cầu. 

4.Trường hợp phạm lỗi nghiêm trọng, hoặc được báo chí đăng tải, qua điều tra 

xác định rõ, tổn hại nghiêm trọng uy tín của nhà trường với tình tiết nghiêm 

trọng. 

5.Trường hợp vi phạm pháp luật và quy định bị tòa án ra lệnh phán quyết hình 

sự, không được án treo. 

6.Trường hợp vi phạm quy định liên quan Điều 45 quy tắc học tập Ban giáo vụ 

nhà trường. 

Trường hợp có một trong các trường hợp dưới đây theo Điều 13 Quy định 

thường phạt sinh viên nhà trường, bị buộc khai trừ tư cách sinh viên:  
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1.Trường hợp làm nhục giáo viên tình tiết nghiêm trọng . 

2.Trường hợp cố ý vi phạm pháp lệnh quốc gia (chính phủ), hoặc gây trợ ngại 

cho các biện pháp hành chính nhà trường. 

3.Trường hợp có hành vi ăn trộm nghiêm trọng . 

4.Trường hợp có hành vi xấu khác, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng. 

5.Trường hợp vi phạm quy định liên quan Điều 46 quy tắc học tập Ban giáo vụ 

nhà trường. 

Đánh giá thành tích đạo đức như sau:  

Phương pháp đánh giá thành tích đạo đức điều 5 Biện pháp khảo sát thành 

tích đạo đức sinh viên nhà trường:  

1.Thành tích đạo đức đánh giá mỗi học kỳ 1 lần  

2.Điểm đạo đức cơ bản của mỗi sinh viên là 82  

3. Theo hạng mục điều 2 Biện pháp này, giáo viên có thể tăng giảm 1 đến 5 

điểm, chủ nhiệm khoa có thể tăng giảm 1 đến 3 điểm đối với điểm số đạo 

đức cơ bản của mỗi sinh viên. 

Phương pháp tính thưởng phạt thành tích chuyên cần theo Điều 7 Biện Pháp 

khảo sát thành tích đạo đức sinh viên nhà trường như sau:  

1.Toàn bộ học kỳ chưa từng bỏ học, xin nghỉ (ngoại trừ ngày nghỉ quy định) 

đến muộn, về sớm và tham gia hội họp, tăng 4 điểm chuyên cần . 

2.Ghi 1 công lớn, tăng 7,5 điểm. 

3.Người ghi 1 công nhỏ, tăng 2,5 điểm, người ghi 3 công nhỏ tương đương 1 

công lớn. 

4.Trường hợp khen thưởng, mỗi lần tăng 1 điểm  

5.Người ghi 1 lỗi lớn, trừ 7, 5 điểm. 

6.Người ghi 1 lỗi nhỏ, trừ 2,5 điểm, ghi 3 lỗi nhỏ tương đương 1 lần lỗi lớn . 

7.Người bị nhắc nhở, mỗi lần khấu trừ 1 điểm. 

8.Bỏ học ( bao gồm thực tập) 1 tiết khấu trừ 0,5 điểm, hội họp, họp lớp 1 tiết 

khấu trừ 1 điểm. 

9.Đến muộn, về sớm (bao gồm các loại hội họp) 1 lần khấu trừ 0,25 điểm. 

10.Nghiên cứu sinh bỏ học, đến muộn, về sớm không khấu trừ điểm, tham 

gia đầy đủ không tăng thêm điểm. 

Điều 8 Biện pháp khảo sát thành tích đạo đức sinh viên nhà trường: 
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Trong thời gian ở nhà trường có thể lập công để chuộc tội đã mắc phải ; quy 

định chuộc tội như sau: khen thưởng chuộc lỗi cho cảnh cáo, công nhỏ chuộc  

cho lỗi nhỏ (khen thưởng 3 lần chuộc cho lỗi nhỏ 1 lần), công lớn chuộc cho 

lỗi lớn (3 lần công nhỏ được thay thế cho 1 lần lỗi lớn, nhưng cần được hội 

nghị công tác sinh viên thông qua). 

Xử phạt định kỳ quan sát tại Điều 9 Biện pháp khảo sát thành tích đạo đức 

sinh viên nhà trường :  

1.Thời hạn quan sát định kỳ là 1 năm . 

2.Trường hợp thành tích đạo đức trong học kỳ của sinh viên định kỳ quan sát 

đó đạt yêu cầu, tính là 60 điểm, trường hợp không đạt yêu cầu, thì buộc thôi 

học. 

3.Trường hợp sinh viên quan sát định kỳ chưa từng bị xử phạt cảnh cáo trở 

lên nào trong một năm kể từ ngày công bố, sau khi hết hạn, cho phép chấm 

dứt quan sát định kỳ sinh viên đó. 

4.Trường hợp sinh viên định kỳ quan sát có khen thưởng ghi 1 công nhỏ trở 

lên, cho phép cuối học kỳ xem xét chấm dứt quan sát định kỳ người đó. 

5.Sau khi chấm dứt định kỳ quan sát, cần bảo lưu xử phạt 2 lỗi nhỏ ban đầu 

của sinh viên đó, sau này có thể chuộc lỗi tùy theo số lượng ghi công của sinh 

viên đó. 

6.Cảnh cáo 3 lần, coi như ghi 1 lỗi nhỏ  

Điều 13 Biện pháp khảo sát thành tích đạo đức sinh viên nhà trường : Khi 

sinh viên có thắc mắc về thành tích đạo đức, cần trong vòng 30 ngày kể từ 

ngày thông báo, chuẩn bị đầy đủ bản lý do cụ thể và kèm theo bảng điểm học 

kỳ, xin phúc tra tại Ban công tác học tập.  
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Chương III. Chế độ khen thưởng  

I.Kế hoạch khen thưởng thành tích tiếng Hoa  

Đại học khoa học kỹ thuật Chin Yi quốc lập 

Biện pháp kế hoạch khen thưởng thành tích tiếng Hoa tiến bộ   

1.Mục đích : Trung tâm ngôn ngữ (dưới đây gọi tắt là Trung tâm này) của đại học 

khoa học kỹ thuật Chin Yi quốc lập (dưới đây gọi tắt là nhà trường) nhằm khích lệ 

sinh viên quốc tế nhà trường tiếp tục tích cực học tập tiếng Hoa, nâng cao năng lực 

tiếng Hoa, tăng cường khả năng thích ứng xã hội, môn học và sức cạnh tranh nơi làm 

việc, đồng thời giành được chứng chỉ chuyên ngành tiếng Hoa và kiểm tra hiệu ích 

học tập, đã lập kế hoạch khen thưởng thành tích tiếng Hoa tiến bộ này (dưới đây gọi 

tắt là kế hoạch này) để tăng cường động cơ học tập và thi chứng chỉ tiếng Hoa của 

sinh viên .  

Đối tượng thực hiện :sinh viên quốc tế có tư cách sinh viên nhà trường (sinh viên 

nước ngoài tại Đài loan không có quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc) và tiếng mẹ đẻ 

không phải là tiếng Hoa. 

Biện pháp thực thi : Sau khi sinh viên quốc tế của nhà trường (bao gồm sinh viên lớp 

quốc tế) nhập học, tham gia sàng lọc nhanh trắc nghiệm năng lực tiếng Hoa (TOCFL) 

do Ủy ban công tác thúc đẩy trắc nghiệm tiếng Hoa quốc gia trong trường tổ chức lấy 

đó làm thành tích trắc nghiệm trước, đồng thời sau khi học các khóa học tiếng Hoa 

liên quan trong trường tự đăng ký thi trắc nghiệm năng lực tiếng Hoa do Ủy ban công 

tác thúc đẩy trắc nghiệm tiếng Hoa quốc gia tổ chức, cung cấp điểm số trắc nghiệm 

của trung tâm làm thành tích trắc nghiệm sau, trường hợp thành tích trắc nghiệp sau 

đạt tiêu chuẩn, được khen thưởng (tiền thưởng tiến bộ căn cứ vào cấp độ trắc nghiệm 

sau), kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:  

Cấp độ khen thưởng tiến bộ và số tiền khen thưởng thể hiện như sau:  

TOCFL Cấp trắc 

nghiệm trước TOCFL 

TOCFL Cấp trắc nghiệm 

sau TOCFL 
Số tiền thưởng (Đài tệ) 

A1 A2 1,000元  1000 Đài tệ  

A2 B1 1,300元 1300 Đài tệ 

B1 B2 1,500元 1500 Đài tệ  

B2 C1 1,700元 1700 Đài tệ  

Tất cả sinh viên quốc tế của nhà trường đạt tiêu chuẩn khen thưởng nói trên, người 

xin lần đầu có thể xin số tiền thưởng tiến bộ và hỗ trợ chi phí đăng ký thi trắc nghiệm, 

chi phí đăng ký tối đa xin 1 lần. 

Tất cả sinh viên quốc tế đạt tiêu chuẩn khen thưởng nêu trên, sau (từ) lần thứ 2 có thể 

xin tiền khen thưởng tiến bộ, lấy cấp cao nhất lưu tại Trung tâm làm tiêu chuẩn so 

sánh . 
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Biện pháp xin ： 

Trường hợp muốn xin , học kỳ đầu tính từ ngày nhận được hồ sơ đến ngày 31 tháng 

10, học kỳ sau tính từ ngày nhận được hồ sơ đến ngày 31 tháng 5. Chuẩn bị đầy đủ 

bản sao chứng chỉ trắc nghiệm trước sau và bản sao bảng điểm, bản sao thẻ sinh viên, 

sổ tài khoản của mình tại ngân hàng đến Trung tâm ngôn ngữ để làm thủ tục xin. Sau 

khi hoàn thành thẩm duyệt tài liệu đăng ký, người đạt yêu cầu được cấp tiền thưởng.  

 

Kinh phí cần thiết cho kế hoạch này được chi từ kinh phí kế hoạch tăng cường giáo 

dục bậc đại học của nhà trường. 

 

Bản kế hoạch này được thực thi sau khi được hội nghị quản lý khảo thí dự án cấp nhà 

trường thông qua, trình hiệu trưởng xác nhận, khi sửa đổi cũng thực hiện tương tự. 

Biện pháp khen thưởng và hỗ trợ chứng chỉ  

Biện pháp khen thưởng và hỗ trợ sinh viên đại học khoa học kỹ thuật Chin Yi giành 

được chứng chỉ  

Hội nghị hành chính mở rộng lần thứ 3 học kỳ 2 năm 2006 ngày 21 tháng 6 năm 2007 

thông qua 

Công văn số 0961300262 về Chin Yi Ke Da Yan Zi ngày 10 tháng 7 năm 2007  

Hội nghị hành chính lần thứ 4 học kỳ 1 năm 2008 ngày 25 tháng 12 năm 2008 thông 

qua 

Hội nghị hành chính lần thứ 1 học kỳ 2 năm 2010 ngày 24 tháng 3 năm 2011 thông 

qua 

Hội nghị hành chính lần thứ 3 học kỳ 1 năm 2013 ngày 28 tháng 11 năm 2013 thông 

qua 

Hội nghị hành chính lần thứ 1 học kỳ 1 năm 2014 ngày 25 tháng 9 năm 2014 thông 

qua 

Hội nghị ủy ban quản lý tiền trợ cấp tiền học bổng học tập dành cho sinh viên học kỳ 

1 năm 2016 ngày 23 tháng 11 năm 2016 thông qua. 

Hội nghị ủy ban thẩm tra khen thưởng chứng chỉ sinh viên học kỳ 2 năm 2016 ngày 

27 tháng 4 năm 2017 thông qua. 

Công văn số 1061300774 về Chin Yi Ke Da Yan Zi ngày 30 tháng 10 năm 2017  

Công văn số 1071300402 về Chin Yi Ke Da Yan Zi ngày 16 tháng 7 năm 2018 

Điều 1 Để khích lệ sinh viên bồi dưỡng nhiều kỹ năng chuyên môn, khích lệ sinh viên tham 

gia các cuộc thi chứng chỉ kỹ thuật chuyên nghiệp, nhằm thích ứng với nhu cầu trào lưu và 

cống hiến sở trường, nên biên soạn “Biện pháp khen thưởng và hỗ trợ sinh viên đại học khoa 

học kỹ thuật Chin yi giành chứng chỉ” (dưới đây gọi tắt là biện pháp này). 

Điều 2: Đối tượng khen thưởng trong biện pháp này là sinh viên nhà trường có được chứng 

chỉ trong thời gian học tập (lấy ngày khai giảng làm tiêu chuẩn). 

Điều 3: Loại khen thưởng và nhận định  

1.Chứng chỉ kỹ năng chuyên môn: “Chứng chỉ kỹ năng chuyên môn” trong Biện pháp này là 
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tham gia các cuộc thi bậc đại học hoặc phổ thông dành cho nhân viên ngành nghề chuyên 

môn và kỹ thuật do đơn vị chính phủ tổ chức, cuộc thi chứng chỉ kỹ sư dành cho nhân viên kỹ 

thuật chuyên nghiệp, giám định kỹ năng kỹ thuật viên toàn quốc và cuộc thi giám định loại 

ngành nghề chuyên môn liên quan được chính quyền chấp nhận, giành được các chứng chỉ 

liên quan và chứng chỉ đó phù hợp với “Bảng danh sách chứng chỉ các cơ quan chủ quản sự 

nghiệp trung ương được cơ quan chính phủ thông báo hàng năm”, thì được xin khen thưởng. 

2.Chứng chỉ chuyên môn cốt lõi: Chứng chỉ chuyên môn cốt lõi trong biện pháp này là chỉ 

chứng chỉ cốt lõi mà các khoa xác định đăng tải trên “Bảng danh sách chứng chỉ được Đại 

học khoa học kỹ thuật Chin Yi Quốc lập công nhận”phù hợp nhu cầu tuyển chọn nhân sự 

trong ngành và được Hội nghị liên quan của khoa (sở) thẩm duyệt xác định, tối đa mỗi khoa 

20 chứng chỉ, để phù hợp với những thay đổi xã hội và phối hợp với nhu cầu tuyển chọn nhân 

sự trong giới, mỗi học kỳ định kỳ sửa đổi một lần (vào ngày 1 tháng 2 đến ngày 1 tháng 8 

hàng năm), đồng thời kèm theo biên bản hội nghị gửi Ban phát triển nghiên cứu (dưới đây gọi 

tắt là ban này) lưu kiểm tra. 

3.Chứng chỉ thông thường: “Chứng chỉ thông thường” trong biện pháp này là chỉ chứng chỉ 

mà sinh viên thi nhưng chưa liệt kê trong “Bảng danh sách chứng chỉ các cơ quan chủ quản 

sự nghiệp trung ương”, nhưng được hội nghị liên quan của khoa (Sở) thảo luận xác nhận 

tương đương với chứng chỉ giám định kỹ năng cấp A, B, C, đăng nhập trên “Bảng danh sách 

chứng chỉ được Đại học khoa học kỹ thuật Chin Yi quốc lập công nhận”. 

4.Chứng chỉ khác: “Chứng chỉ khác” trong biện pháp này là chỉ các chứng chỉ mà sinh viên 

đã thi được Ủy ban thẩm tra khen thưởng chứng chỉ sinh viên nhận định là không liên quan 

đến năng lực chuyên môn của khoa đó. 

Điều 4: Hạng mục khen thưởng và số tiền  

1.Tiền thưởng chứng chỉ kỹ năng chuyên môn  

 (1) Tham gia các cuộc thi bậc đại học dành cho nhân viên ngành nghề chuyên môn và kỹ 

thuật do đơn vị chính phủ tổ chức, cuộc thi chứng chỉ kỹ sư dành cho nhân viên kỹ thuật 

chuyên nghiệp, giành được chứng chỉ kỹ sư đạt yêu cầu, giành được chứng nhận giám định 

đạt yêu cầu liên quan,phù hợp với “Bảng danh sách chứng chỉ các cơ quan chủ quản sự 

nghiệp trung ương được cơ quan chính phủ thông báo hàng năm, được xin tiền thưởng tối đa 

5000 Đài tệ. 

 (2)Tham gia các cuộc thi phổ thông dành cho nhân viên ngành nghề chuyên môn và kỹ thuật 

do đơn vị chính phủ tổ chức, kiểm định kỹ năng nhân viên kỹ thuật cấp A giành được chứng 

nhận giám định đạt yêu cầu liên quan, hơn nữa phù hợp với “Bảng danh sách chứng chỉ các 

cơ quan chủ quản sự nghiệp trung ương được cơ quan chính phủ thông báo hàng năm, được 

xin tiền thưởng tối đa 3000 Đài tệ. 

 (3) Tham gia kiểm định kỹ năng nhân viên kỹ thuật cấp B mà cơ quan chính phủ tổ chức,  

giành được chứng nhận giám định đạt yêu cầu liên quan, hơn nữa phù hợp với “Bảng danh 

sách chứng chỉ các cơ quan chủ quản sự nghiệp trung ương được cơ quan chính phủ thông 

báo hàng năm, được xin tiền thưởng tối đa 2000 Đài tệ 

 (4)Tham gia kiểm định kỹ năng nhân viên kỹ thuật cấp C mà cơ quan chính phủ tổ chức,  

giành được chứng nhận giám định đạt yêu cầu liên quan, hơn nữa phù hợp với “Bảng danh 

sách chứng chỉ các cơ quan chủ quản sự nghiệp trung ương được cơ quan chính phủ thông 

báo hàng năm, được xin tiền thưởng tối đa 750 Đài tệ 
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 (5)Việc xin khen thưởng các loại chứng chỉ trên đây, mỗi chứng chỉ tối đa xin 1 lần. 

2.Tiền học bổng chứng chỉ cốt lõi  

Thi được chứng chỉ cốt lõi, được xin tiền thưởng theo thống báo hàng năm của Ban nghiên 

cứu phát triển , tối đa 500 Đài tệ. Nếu là cơ quan chính phủ cấp (không phù hợp Bảng danh 

sách chứng chỉ các cơ quan chủ quản sự nghiệp trung ương), thì được xin tiền thưởng tối đa 

1000 Đài tệ. 

Điều 5  Hạng mục xác nhận và cấp bậc: Chứng chỉ thông thường và chứng chỉ khác không 

được xin tiền học bổng, nhưng trường hợp hội nghị liên quan của khoa (Sở) thẩm định xác 

định tương đương cấp bậc dưới đây và đăng ký vào “Bảng danh sách chứng chỉ được đại học 

khoa học kỹ thuật Chi Yi công nhận”, có thể quy đổi tích lũy số giờ thực tập đa dạng theo 

“Điểm chính thực tập ngoài nhà trường của trường đại học khoa học và kỹ thuật Chin Yi 

Quốc Lập”. 

1.Trường hợp tương đương thi bậc đại học dành cho nhân viên ngành nghề chuyên môn và 

kỹ thuật, thi chứng chỉ loại kỹ sư dành cho nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp, giành được 

chứng chỉ tư cách kỹ sư hoặc kiểm tra tiếng anh toàn dân bậc cao cấp trở lên, và giành được 

giấy chứng nhận đạt yêu cầu kiểm định liên quan. 

2.Trường hợp tương đương thi phổ thông dành cho nhân viên ngành nghề chuyên môn và 

kỹ thuật, kiểm định kỹ năng nhân viên kỹ thuật cấp A, kiểm tra tiếng Anh toàn dân cấp trung 

cao cấp, giành được chứng nhận đạt yêu cầu kiểm định liên quan. 

3.Trường hợp tương đương kiểm định kỹ năng nhân viên kỹ thuật cấp B do cơ quan 

chính phủ tổ chức, kiểm tra tiếng Anh toàn dân trung cấp, giành được chứng nhận đạt yêu 

cầu kiểm định liên quan. 

4. Trường hợp tương đương kiểm định kỹ năng nhân viên kỹ thuật cấp C do cơ quan 

chính phủ tổ chức, kiểm tra tiếng Anh toàn dân sơ cấp, giành được chứng nhận đạt yêu 

cầu kiểm định liên quan. 

5. Chứng nhận khác không liên quan đến năng lực chuyên môn của khoa, giành được 

chứng nhận đạt yêu cầu kiểm định liên quan. 

 

Điều 6  Quy trình xin  

1.Tiền thưởng chứng chỉ kỹ năng chuyên môn: Người xin tiền thưởng chuẩn bị đầy đủ giấy tờ liệt kê 

tại Điều 4 của Biện pháp này đến xin tại Hệ thống quản lý chứng chỉ của Ban, do các khoa (Sở) 

thẩm duyệt danh sách khen thưởng và số tiền khen thưởng, gửi đến Ủy ban thẩm tra khen thưởng 

chứng chỉ dành cho sinh viên để thẩm tra.  

2. Quy trình xin tiền thưởng chứng chỉ cốt lõi:  Người xin chuẩn bị đủ giấy tờ liệt kê tại 

Điều 4 Biện pháp này đến xin tại hệ thống quản lý chứng chỉ của Ban, do khoa (Sở) thẩm 

duyệt danh sách khen thưởng gửi đến ban phúc duyệt. 

3.Quy trình xin chứng chỉ thông thường và chứng chỉ khác: Người xin chuẩn bị đủ giấy tờ liệt 

kê tại Điều 5 Biện pháp này đến xin tại hệ thống quản lý chứng chỉ của Ban, do khoa (Sở) 

thẩm duyệt danh sách khen thưởng gửi đến ban phúc duyệt. 

Điều 7 .Thời gian xin : Phạm vi khen thưởng thời gian lấy được chứng chỉ xác định thực hiện 

theo thời gian có được chứng chỉ điền theo tháng 3 và tháng 10 trên kho dữ liệu các trường kỹ 

thuật của Bộ giáo dục trong mỗi học kỳ. Các khoa (Sở) và học viện thực hiện theo thời gian 

quy định dưới đây, trường hợp quá thời hạn xin không được duyệt cấp tiền thưởng. 

1.Tiền thưởng chứng chỉ kỹ năng chuyên môn và tiền thưởng chứng chỉ cốt lõi :  
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 (1)Sau khi khai giảng học kỳ một đến trước ngày 1 tháng 10, xin tại các khoa (Sở) (giải 

quyết cho chứng chỉ được cấp từ ngày 1 tháng 2 đến 31 tháng 7 cùng năm), các khoa (Sở) và 

học viện hoàn thành thẩm duyệt và tổng hợp vào trước ngày 15 tháng 10, đồng thời gửi hồ sơ 

liên quan đến Ban để thống nhất tổng hợp thực hiện. 

 (2)Sau khi khai giảng học kỳ sau đến trước ngày 1 tháng 3, xin tại các khoa (Sở) (giải quyết 

cho chứng chỉ cấp ngày 1 tháng 8 năm trước đến ngày 31 tháng 1 năm nay ), các khoa (Sở) và 

học viện hoàn thành thẩm duyệt và tổng hợp vào trước ngày 15 tháng 3, đồng thời gửi hồ sơ 

liên quan đến Ban để thống nhất tổng hợp thực hiện. 

 (3)Sinh viên tốt nghiệp cần vào trước khi tốt nghiệp ra trường đến xin tại Hệ thống quản lý 

chứng chỉ của Ban, các khoa (Sở) và học viện hoàn thành thẩm duyệt và tổng hợp vào ngày 

thông báo,đồng thời gửi hồ sơ liên quan đến ban này thống nhất tổng hợp thực hiện. 

2.Chứng chỉ thông thường và chứng chỉ khác: Căn cứ vào thời gian thông báo hàng năm của 

Ban nghiên cứu phát triển, sinh viên đề xuất xin tại các khoa (Sở) trực thuộc. 

Điều 8: Điểm chính thiết lập Ủy ban thẩm tra khen thưởng chứng chỉ dành cho sinh viên của 

Biện pháp này được quy định riêng. 

Điều 9 Biện pháp này trích xuất từ tiền trợ cấp học bổng hoặc kinh phí dự án của Bộ Giáo dục, 

tiền học trợ cấp học bổng hàng năm, được điều chỉnh từ tỷ lệ mức kinh phí trong năm; khi 

duyệt phân phối kinh phí, được thông báo dừng xin trợ cấp năm đó.  

Điều 10: Biện pháp này được thông qua tại hội nghị “Ủy ban quản lý tiền trợ cấp học bổng 

sinh viên”, sau khi trình hiệu trưởng xét duyệt được đưa vào thực thi, khi sửa đổi cũng thực 

hiện tương tự như vậy. 

Chương IV 

1.Bảo vệ quyền lợi sinh viên thực tập. 

Các trường đại học thông qua tổ chức khóa thực tập ngoài nhà trường, thực hiện hợp tác mật 

thiết với ngành sản xuất, qua đó bồi dưỡng kỹ năng thực tiễn của sinh viên ngành kỹ thuật để 

rút ngắn khoảng cách giữa học và hành. Về việc sinh viên lớp chuyên biệt này “Thực tập 

ngoài nhà trường thông thường”, là chỉ thực tập sinh trong thời gian thực tập tại đơn vị thực 

tập, lấy học tập làm mục đích chủ yếu, không cung cấp dịch vụ lao động bên ngoài khóa học 

tập huấn luyện hoặc thực sự làm việc; thực tập sinh chỉ có tư cách sinh viên tại các tổ chức 

thực tập. Mấy năm qua, mặc dù ngày càng nhiều sinh viên tham gia vào khóa thực tập, nhưng 

việc bảo đảm quyền lợi thực tập vẫn còn cần tăng cường, chỉ có giúp sinh viên thực tập tại 

đơn vị hợp tác có sự bảo đảm quyền lợi hoàn chỉnh, mới có thể thúc đẩy thành công chất 

lượng học tập thực tập tốt. Dưới đây giải thích rõ vấn đề quyền lợi thực tập thường xuyên xảy 

ra mà vai trò “sinh viên thực tập” đang đối mặt. 

Q01 Trước khi thực tập cần chú ý những việc nào? 

Sinh viên tham gia thực tập ngoài nhà trường là thực tập vào nơi làm việc thực hiện học 

tập thực tiễn, đào tạo kỹ năng, thao tác thực tế…, khác với môi trường học tập trong nhà 

trường, sinh viên trước khi thực tập ngoài việc có đầy đủ tâm lý ra, còn cần lưu ý những việc 

dưới đây:  

1.Đọc kỹ các quy định liên quan đến khóa thực tập của nhà trường hoặc của khoa. 

2.Tìm hiểu nội dung hợp đồng thực tập, đều cần tìm hiểu về thời gian làm việc thực tập, bảo 

hiểm liên quan… 
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3.Xác nhận giáo viên hướng dẫn tại trường của mình, trước khi thực tập lấy phương thức liên 

hệ với giáo viên trong thời gian thực tập.  

4.Thảo luận với giáo viên hướng dẫn và xin chỉ dẫn về “kế hoạch thực tập” có lợi cho bản 

thân, đồng thời thu thập trước tài liệu liên quan đối với các chủ đề.  

5.Tham gia buổi tọa đàm và cuộc họp giải thích liên quan trước khi thực tập do nhà trường tổ 

chức 

6.Xem xét đến sự tiện lợi và an toàn đi lại ở đơn vị hợp tác, cần sớm hỏi các thông tin về nơi 

ở, thuê phòng và giao thông với nhà trường, các anh chị khóa trên hoặc đơn vị hợp tác. 

Q02 Trong quá trình thực tập, nếu nhận được sự đối đãi không hợp lý của doanh nghiệp cần 

phải xử lý thế nào? 

Sinh viên trong quá trình thực tập bị doanh nghiệp yêu cầu bắt buộc phối hợp làm thêm 

giờ, không cho thời gian nghỉ, nội dung thực tập thực tế khác biệt rất lớn với kế hoạch thực 

tập, những điều này đều là không hợp lý thậm chí có thể vi phạm pháp luật. Sinh viên nếu gặp 

phải tình trạng tương tự, cần phải lập tức phản ánh với giáo viên hướng dẫn của khoa về tình 

trạng thực tập bất hợp lý, thời gian tiếp tục, phản ánh của đơn vị hợp tác…, để giáo viên 

hướng dẫn của nhà trường tham khảo thực hiện giải quyết và đàm phán sau này.  

Nếu sau khi nhà trường đứng ra điều phối, đơn vị hợp tác vẫn không được cải thiện,  

sinh viên cần nhanh chóng thông báo cho giáo viên hướng dẫn của nhà trường và khởi động 

công việc đổi đơn vị hợp tác. Tiếp theo dưới sự hỗ trợ của nhà trường và giáo viên hướng dẫn, 

làm xong thủ tục thôi việc tại đơn vị hợp tác cũ và đổi đến đơn vị hợp tác mới tiếp tục hoàn 

thành khóa thực tập. 

Q03 Trên đường đến đơn vị hợp tác hoặc khi làm việc thực tập không may bị tai 

nạn, cần làm thế nào? 

Sinh viên nếu xảy ra tai nạn trên đường đến đơn vị hợp tác, hoặc bị thương ở nơi thực 

tập làm việc, những điều này đều có thể xin bồi thường chi trả bảo hiểm. Nếu nhà trường 

đóng bảo hiểm tai nạn khi thực tập cho sinh viên, sinh viên cần lưu giữ trước giấy tờ chứng 

nhận khám bệnh liên quan hoặc biên lai, sau đó cung cấp giấy tờ chứng nhận nói trên cho 

nhân viên nghiệp vụ nhà trường, nhân viên thực hiện sẽ cùng với nhân viên công ty bảo hiểm 

chủ động giải quyết sự việc liên quan đến bồi thường bảo hiểm tai nạn.  

Q04 Đơn vị hợp tác đột nhiên muốn ký kết giấy tờ hợp đồng khác, có nên ký kết 

không ? 

Việc bảo đảm tất cả quyền lợi nghĩa vụ của sinh viên trong thời gian thực tập đến từ quy 

phạm hợp đồng thực tập mà nhà trường ký kết với đơn vị thực tập, do đó bắt buộc đọc kỹ và 

hiểu rõ nội dung hợp đồng trước khi thực tập. 

Nếu đơn vị hợp tác trong thời gian thực tập đột nhiên lấy ra hợp đồng khác hoặc bản 

cam kết khác yêu cầu sinh viên ký tên, sinh viên không nên lập tức ký kết, cần xác nhận trước 

mục đích và dụng ý của bản hợp đồng đó, tiếp theo cung cấp bản hợp đồng cho đơn vị tổ chức 

thực tập của nhà trường hoặc giáo viên hướng dẫn của nhà trường để xác nhận nội dung hợp 

đồng đó có vấn đề hay không. Nếu có bất cứ thắc mắc gì về nội dung, cũng có thể thông báo 

cho giáo viên hướng dẫn, do nhà trường hoặc giáo viên hướng dẫn trao đổi ý kiến và chỉnh 



24 
 

sửa nội dung hợp đồng với đơn vị hợp tác, sau khi thỏa đáng, mới thông báo cho sinh viên 

tình hình ký kết hợp đồng. 

3.Vấn đề thường gặp trong thực tập ngoài trời  

1 

Q： Vì sao cần tham gia thực tập ngoài trường ? 

A： Thông qua thực tập ngoài nhà trường có thể hỗ trợ sinh viên kết hợp lý thuyết với 

thực tiễn, đồng thời tăng cơ hội tốt nghiệp tìm việc làm, nói chung đối với sinh viên 

có thể tăng sức cạnh tranh tìm việc làm. 

 
 

2 

Q： Khoa thực tập ngoài nhà trường có phải tương đương với làm thêm không? 

A： Khóa thực tập ngoài nhà trường là một trong khóa học chính thức của nhà 

trường, khác với tính chất đi làm thêm tính giờ không thông qua sự sắp xếp và 

quy hoạch chuyên nghiệp. Khóa học thực tập ngoài nhà trường có nghĩa là nhà 

trường thực hiện quy hoạch liên quan đến thực tập ngoài nhà trường đối với kỹ 

năng cần thiết tìm việc làm, phát triển sự nghiệp trong tương lai cho sinh viên 

tốt nghiệp, sắp xếp đơn vị hợp tác ngoài nhà trường cử chuyên viên đảm nhận 

giáo viên phụ đạo ở doanh nghiệp, tham gia vào quy hoạch khóa học, thiết kế 

và chỉ đạo thực tiễn thực tập ngoài nhà trường. 
 

3 

Q： Trong thời gian sinh viên thực tập vì không thích ứng được muốn dời khỏi 

đơn vị thực tập, cần giải quyết thế nào? 

A： Nhà trường cần lập cơ chế phụ đạo sinh viên thực tập ngoài nhà trường không 

thích ứng và chuyển sang đơn vị hợp tác khác. Nếu sinh viên không thích ứng, 

bất kể là do bản thân sinh viên thực tập hoặc đơn vị hợp tác phản ánh, nhà 

trường đều cần mời giáo viên hướng dẫn của nhà trường nhanh chóng liên hệ 

với sinh viên thực tập và phụ đạo, giáo viên hướng dẫn cần tiếp tục theo dõi 

tình hình thích ứng hoặc tình hình cải thiện quyền lợi khác, nếu vẫn có sinh 

viên có thể thích ứng môi trường thực tập hoặc tình hình bất thường tại đơn vị 

hợp tác không cải thiện, thì giáo viên hướng dẫn cần hỗ trợ sinh viên xin chấm 

dứt thực tập hoặc chuyển đơn vị hợp tác khác, đồng thời sau khi thẩm duyệt 

thông qua theo trình tự nhà trường quy định, do nhà trường hỗ trợ chuyển đến 

đơn vị hợp tác mới tiếp tục hoàn thành khóa thực tập. Nội dung phiếu xin 

chuyển đơn vị hợp tác có thể bao gồm: Tên đơn vị hợp tác cũ, tên đơn vị hợp 

tác chuyển đến,  nguyên nhân chuyển, ghi chép quá trình hướng dẫn và xem 

xét liên quan, đánh giá cơ hội thực tập mới. 

 
 

4 

Q： Khi sinh viên gặp bất cứ vấn đề gì trong thời gian thực tập cần liên hệ với 

ai? 

A： Nhà trường cần thiết lập cơ chế liên hệ thực tập ngoài nhà trường dành cho sinh 

viên, từ đầu mối chuyên trách tại khoa đến đầu mối liên hệ cấp trường, thông 

báo cho mọi người biết trước khi sinh viên tham gia thực tập ngoài nhà trường, 

để sinh viên có thể liên hệ xin ý kiến giáo viên hướng dẫn hoặc đầu mối liên 
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quan của nhà trường. 
 

5 

Q： Sinh viên có thể xin nghỉ khi thực tập ngoài trườ ng không? 

A： Khi nhà trường và đơn vị hợp tác bàn bạc về nội dung hợp đồng thực tập, cần 

đưa quy định liên quan về việc sinh viên có thể xin nghỉ phép vào trong quy 

phạm hợp đồng. Vì vậy, sinh viên có thể xin nghỉ phép trong thời gian thực tập 

ngoài nhà trường, nhưng cần tuân thủ quy định của hợp đồng thực tập. Nếu có 

tình hình đặc biệt khác, cần phản ánh với giáo viên phụ đạo trong doanh nghiệp 

và giáo viên hướng dẫn trong trường và giải thích rõ lý do, sau khi được nhà 

trường và đơn vị thực tập đồng ý, được điều chỉnh linh hoạt số ngày quy định 

xin nghỉ phép. 
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IV.Ghi chép thực tập hàng tuần dành cho lớp quốc tế hợp tác giữa doanh nghiệp – đại học  

Đại học khoa học kỹ thuật Chin Yi quốc lập  

Lớp quốc tế hợp tác giữa doanh nghiệp- đại học  

Ghi chép thực tập hàng tuần  

 

 

Học kỳ ----------năm học -------- 

 

 

 

 

 

Tên khóa học : 

Lớp: 

Mã số sinh viên : 

Họ tên: 

Doanh nghiệp hợp tác : 

Giáo viên hướng dẫn : 

Nội dung chú ý : 

 

1. Ghi chép thực tập hàng tuần xin hãy viết mỗi tuần 1 lần  

2. Sau khi viết xong xin hãy mời chủ quản trực thuộc tại công ty ký tên đóng dấu, tiếp theo 

giao cho giáo viên hướng dẫn ký tên đóng dấu. 

3. Yêu cầu viết ngay ngắn, nghiêm cấm viết cẩu thả 

4. Cuối học kỳ giao cho đại diện lớp thống nhất thu gom, nộp cho giáo viên hướng dẫn. 

5. Nếu giáo viên hướng dẫn thực tập không phải là giáo viên hướng dẫn của lớp, sinh viên 

hãy liên hệ với giáo viên hướng dẫn thực tập hỏi về thời gian nộp ghi chép thực tập hàng 

tuần. 
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Tuần thứ    
Cho điểm tâm trạng của bạn  

(Tròn 100 điểm) 

        điểm  

Trình bày tóm tắt nội dung công việc (cụ thể, liệt kê ): 

 

 

Xem xét công việc (nội dung xem xét bao gồm thuận lợi, khó khăn, tự phản ánh, kiến nghị…) 

 

 

 

 

   

   

 (Xin hãy nộp báo cáo thực tập cho giáo viên hướng dẫn thực tập đúng thời hạn vào buổi họp lớp hoặc vào 

thời gian đi học), yêu cầu viết báo cáo ngay ngắn, nghiêm cấm cẩu thả. 

Cột ghi chú/ Ghi tâm trạng  

 

Xin hãy nộp báo cáo thực tập cho giáo viên hướng dẫn thực tập đúng thời hạn vào buổi họp lớp hoặc vào thời 

gian đi học 

Chương V, APP hệ thống thông tin sinh viên và trường học   

I.Hướng dẫn sử dụng hệ thống email của sinh viên nhà trường  

1.Hướng dẫn sử dụng tài khoản  

Sinh viên học tại trường , không cần xin, sau khi nhập học lập tức có tài khoản của máy 

chủ,dung lượng cài đặt trước của email là 500 M, sau khi sinh viên tốt nghiệp sẽ lập tức 

xóa tài khoản đó theo quy định liên quan của mạng học thuật Đài Loan. 

Tài khoản cài đặt trước :s+mã số sinh viên cá nhân (chữ cái tiếng Anh viết thường) 

E-mail 位址為 địa chỉ email là ：(mã số sinh viên viết 

thường)@student.ncut.edu.tw 

Mật khẩu cài đặt trước: s+ mã số sinh viên viết thường  

Ví dụ mã số sinh viên là 9A511099 

Địa chỉ email là: s9a511099@student.ncut.edu.tw 

Mật khẩu cài đặt trước : s9a511099 

.Đăng nhập  

mailto:s+小寫學號@student.ncut.edu.tw
mailto:s+小寫學號@student.ncut.edu.tw
mailto:s9a511099@student.ncut.edu.tw
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(1) Sau khi đăng nhập vào Website đại học khoa học kỹ thuật Chin Yi quốc lập 

(http://www.ncut.edu.tw), kích chọn “Sinh viên đang học tại trường”, đồng thời 

đăng nhập vào “Bưu điện mạng sinh viên” của hệ thống thông tin sinh viên 

(http://student.ncut.edu.tw/). 

(2)Đăng nhập mật khẩu tài khoản, tài khoản cài đặt trước : s+ mã số sinh viên 

cá nhân  

Địa chỉ E-mail là：s+mã số sinh viên viết thường @student.ncut.edu.tw，預設 

   Mật khẩu: s+ mã số sinh viên viết thường, sau khi đăng nhập lập tức có thể nhìn 

thấy nội dung thư. 

3.Tra tìm  

Bên trái có thể kích chọn “Hộp thư đến”, “Hộp thư gửi đi”, “Sao lưu thư gửi đi”, 

“Thùng rác” và “Thư nháp”…. Bên trên có thể lựa chọn “bổ sung” (viết thư mới) , 

trả lời và chuyển gửi đi….sau khi sử dụng xong xin hãy nhớ “đăng xuất” góc trên 

bên phải. 

 

2. Mục sinh viên  tại hệ thống hành chính nhà trường và hệ thống chọn môn học (tổ 

công tác môn học) 

http://www.ncut.edu.tw/
http://student.ncut.edu.tw/
mailto:s+小寫學號@student.ncut.edu.tw
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1.Mục sinh viên  tại hệ thống hành chính nhà trường  

(1) Từ trang đầu trường Chin Yi kích chọn “ hành chính nhà trường” “Hệ 

thống mạng hành chính nhà trường – Mục sinh viên ” 

 

 

 (2)Đăng nhập Mục sinh viên   

Sau khi nhập mật khẩu theo hướng dẫn và ấn xác nhận (mật khẩu cài đặt trước 

là s+ mã số sinh viên viết thường) đăng nhập vào mục chọn môn học. Trường 

hợp nếu có thay đổi mật khẩu, xin hãy nhập mật khẩu mới, nếu có xuất hiện 

hình xác nhận thì hãy thao tác theo chỉ dẫn. 

 

Khi sinh viên mới đăng nhập và hệ thống, màn hình sẽ dẫn nhập trang bảo trì câu 

hỏi bảo mật:  

 

Sau khi điền chi tiết toàn bộ thông tin cần điền, kích chọn “lưu trữ và gửi 

thư xác nhận”, sau đó đến hòm thư bạn cài đặt để lấy thư xác nhận và 

thực hiện xác nhận hòm thư, những thay đổi hòm thư về sau cũng bắt 

buộc xác nhận lại, mới có thể sử dụng chức năng liên quan đến Mục sinh 

viên. 

3. Sau khi đăng nhập thành công, sẽ hiển thị thông báo quan trọng, ở cuối 

trang (cuối cùng của trang web) hiển thị thông tin cá nhân của sinh viên. 
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Nếu không nhận được thư xác nhận hãy liên hệ với trung tâm điện 

toán：Máy nhánh 2237 Cô Hứa  

 

 (3)Chức năng tra tìm (Tổ công tác môn học) 

 Tra tìm bảng môn học:Hoàn thành chọn môn có thể in tự bảo lưu . 

Tra tìm điểm học kỳ (Tổ đăng ký) 
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Tra tìm bảng điểm các năm học : (Tổ đăng ký) 

 

Tra tìm hồ sơ xin nghỉ bỏ học/thưởng phạt 

Tra tìm trình tự tốt nghiệp ra trường (Tổ đăng ký) 
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Tra tìm kết quả chuyển bộ phận/chuyển khoa (tổ đăng ký) 

2.Hệ thống chọn môn (Tổ công tác môn học)  

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Thao tác chọn tăng giảm môn học chia làm 3 loại, chọn trước đơn vị mở lớp, 

chọn tăng giảm môn học trong học kỳ và chọn tăng giảm môn học vào kỳ nghỉ 

hè. Mỗi môn học, đều có giới hạn số người chọn tối đa và tối thiểu. 

Xin hãy ấn xác nhận sau khi nhập mã số sinh viên và mật khẩu, đăng nhập hệ 

thống chọn môn học, ấn chọn tăng giảm môn để đăng nhập vào bước cuối cùng, 

sau đó lựa chọn các chức năng tùy theo nhu cầu. 
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(2)Sau khi cài đặt mật khẩu mới  

 

1.Hệ thống chọn môn học có hai phương thức chọn môn, một là “Chọn 

môn theo lớp”, hai là “Chọn tăng giảm từng môn riêng biệt”. 

Chọn môn theo lớp: Có thể chọn tăng hoặc chọn giảm môn học trong 

lớp từ danh sách các môn học của lớp. 

Chọn tăng giảm từng môn riêng biệt: Chọn tăng giảm từng môn học: 

Chủng loại môn học lựa 

chọn  

Thời gian chọn 

môn 

Phương thức 

chọn môn học  
Giải thích  

Chọn trước đơn vị mở lớp 

(chọn đầu tiên) 
Khoảng 7-18 tuần  

Tình nguyện lựa 

chọn  

 

Chọn môn không theo giai đoạn (không 

bao gồm sinh viên chậm tốt nghiệp) 

Chọn tăng giảm môn học 

trong học kỳ  

1-2 tuần khai 

giảng  

Bốc thăm vì số 

lượng đăng ký 

rối loạn 

Phân chia giai đoạn chọn môn theo 

đối tượng sinh viên, 9:00-24:00 mỗi 

ngày là thời gian đăng ký, sau 7:00 

hôm sau công bố kết quả bốc thăm 

vào Bảng môn học cá nhân.  

Chọn tăng giảm môn 

học trong kỳ nghỉ hè  
Cuối học kỳ 2  

Chọn được 

học ngay  

Phân chia giai đoạn chọn môn theo 

đối tượng sinh viên  
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Chọn tăng giảm từng môn riêng biệt, có thể từ phía trên kích chọn 

điều kiện lựa chọn để tra tìm môn học của khoa/lớp khác thực hiện 

đăng ký chọn tăng,chọn giảm môn học. 

【Chọn môn theo lớp】 

【 Chọn tăng giảm từng môn riêng biệt 】 

2.Sau khi chọn môn học hãy đăng nhập vào “Phiếu xác nhận chọn môn” 

tra tìm quy trình chọn môn đã hoàn thành toàn bộ hay chưa, sau khi hoàn 

thành bắt buộc đăng xuất khỏi hệ thống. 

3.Hướng dẫn hệ thống xin nghỉ phép  

一、http://stdl.ncut.edu.tw/StdL/Web/main.html 

1.Đăng nhập hệ thống http://stdl.ncut.edu.tw/StdL/Web/main.html 

http://stdl.ncut.edu.tw/StdL/Web/main.html
http://stdl.ncut.edu.tw/StdL/Web/main.html
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(1)Đăng nhập “Website cổng xin nghỉ phép dành cho sinh viên” 

 

(2)Nhập tài khoản sinh viên  

(3)Đăng nhập mật khẩu  

(4)Đăng nhập màn hình chủ của hệ thống  

 

(5)Nếu còn có một số đơn xin nghỉ (1) chưa ký duyệt hoặc trả lại, sẽ hiển 

thị trên trang chủ này. 

(6)Dữ liệu 5 trường hợp xin nghỉ gần nhất sẽ hiển thị trên trạng thái biểu 

phiếu (2), Có thể nhìn thấy trạng thái ký duyệt hiện tại. 

(7)Phía dưới màn hình hiển thị nội dung thông báo của hệ thống (3) 

 

2.Xin nghỉ trực tuyến (thao tác) 

Đơn xin nghỉ nếu đã gửi đi, đều ở trạng thái không thể sửa. Tên cột hiển thị 

màu đỏ là cột bắt buộc điền, bắt buộc sau khi bổ sung thông tin mới có thể 

lưu trữ file. Nếu muốn tải tài liệu lên xin hãy kích chọn “kéo file tải lên”, 
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sau khi lựa chọn đường link và file muốn tải tài liệu lên thực hiện “lưu file” 

mới có thể tải lên thực sự.  

★File tài liệu chứng nhận giới hạn định dạng jpg;.png;.pdf;.doc, dung lượng 

file không được lớn hơn 4M. 

 (1)Kích chọn chuyên mục sinh viên  

 (2)Thao tác sinh viên xin nghỉ phép  

 (3)Theo thứ tự lựa chọn “Loại hình xin nghỉ phép”, “Ngày bắt đầu”, 

“Ngày kết thúc” (Tất cả khóa học, tiết học trong thời gian xuất hiện) 

 (4)Lý do đăng nhập, kích chọn tiết học xin nghỉ phép (đánh V vào 

trong ô vuông) 

 (5)Ấn “Lưu file”, hoàn thành xin nghỉ phép trực tuyến . 

 

Giải thích ： 

1.Khi môn học xin nghỉ là “họp lớp” hoặc là “Cuộc họp quan trọng” thì 

hãy bổ sung theo “Môn học bổ sung” phía trên danh sách môn học. 

 

2.Khi loại xin nghỉ phép là “nghỉ có việc riêng”, “Ra nước ngoài hay 
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không” là cột bắt buộc điền. Nếu lựa chọn là “có”, thì bắt buộc phải 

nhập lịch trình du lịch. 

 

Có thể kích chọn hình mô tả tra tìm nhanh chóng mã quốc gia  

 

Nội dung chú ý  

 (1)Hệ thống này mở linh hoạt thời hạn xin nghỉ phép là 30 ngày, kính 

mong các sinh viên chú ý thời gian. 

          (2)Quy trình xin phép trực tuyến cần hoàn thành đăng ký tại đơn vị công 

tác sinh viên, mới coi như hoàn thành thủ tục xin nghỉ phép. 

 (3)Hệ thống xin nghỉ phép này không bao gồm nghỉ thi, trong thời gian 

thi xin hãy xin nghỉ thi tại đơn vị giáo vụ. 

 (4)Quy định liên quan đến xin nghỉ phép, chủ yếu dựa vào luật định của 

giáo viên hướng dẫn các lớp.  

 (5)Nếu hệ thống có bất cứ vấn đề gì, xin hãy lập tức phản ánh, để tránh 

ảnh hưởng đến quyền lợi bản thân. 

3.Hủy xin nghỉ phép (thao tác) 

Đơn xin nghỉ phép nếu đã giải quyết xong, có thể hủy bỏ trạng thái đơn xin 

nghỉ phép, toàn bộ đơn xin nghỉ phép đã hủy bỏ là đơn xin nghỉ phép không 

có hiệu lực, không thể tra tìm được hồ sơ ghi chép. 

 (1)Lựa chọn chuyên mục sinh viên  

 (2)Hủy bỏ xin nghỉ phép  

 (3)Lựa chọn “Ngày bắt đầu”, “Ngày kết thúc” 
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 (4)Ấn tra tìm  

 (5)Chuyển thao tác muốn hủy đơn xin nghỉ phép thành “Hủy” 

 (6)Ấn “Lưu file”, hoàn thành xin hủy nghỉ phép trực tuyến  

 

4.Tra tìm đơn xin nghỉ phép  

Tra tìm hồ sơ đơn xin nghỉ phép có thể lọc dữ liệu theo ngày tháng xin nghỉ 

phép hoặc điều kiện trạng thái ký duyệt, trạng thái đơn xin nghỉ phép có thể 

nhìn thấy kết quả ký duyệt của giáo viên giảng dạy. 

 (1)Kích chọn chuyên mục sinh viên  

 (2)Tra tìm hồ sơ xin nghỉ phép  

 (3)Lựa chọn “Ngày tháng bắt đầu”, “Ngày tháng kết thúc”, “Trạng thái”. 

 (4)Ấn “Tra tìm” 

 (5)Màn hình kết quả tra tìm chia làm 2 phần: bên trái hiển thị Bảng liệt kê 

tất cả đơn xin nghỉ phép phù hợp điều kiện tra tìm  

 (6)Sau khi kích chọn bất cứ dữ liệu (hình mô tả)đơn xin nghỉ phép nào, 

bên phải sẽ hiển thị chi tiết đơn xin nghỉ phép đó. 

 

5.In đơn xin nghỉ phép được phê duyệt  

 (1)Kích chọn chuyên mục sinh viên  

 (2)Danh sách đơn xin nghỉ phép đã phê duyệt  

 (3) Lựa chọn “Ngày tháng bắt đầu”, “Ngày tháng kết thúc” 

 (4)Ấn “Tra tìm” 

 (5)Màn hình hiển thị Bảng liệt kê tất cả đơn xin nghỉ phép đã phê duyệt 

phù hợp điều kiện tra tìm  

 (6)Ấn in xuất phiếu báo PDF  
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6.In danh sách vắng mặt nghỉ học 

(1) Kích chọn chuyên mục sinh viên 

Danh sách vắng mặt nghỉ học  

 (2) Lựa chọn “Ngày tháng bắt đầu”, “Ngày tháng kết thúc” 

 (3)Ấn “Tra tìm” 

 (4) Màn hình hiển thị Bảng liệt kê tất cả dữ liệu vắng mặt nghỉ học phù 

hợp điều kiện tra tìm. 

 (5) Ấn in xuất phiếu báo PDF 

 

4.APP trường đại học khoa học kỹ thuật Chin Yi  

1.Trường học điện tử Chin Yi  

 (1)Bước 1:Lắp đặt APP 

Xin hãy tải lắp đặt tại chuyên mục chương trình ứng dụng trường điện 

tử Chin Yi. 

http://web2.ncut.edu.tw/files/14-1000-39473.php 

 (2)Bước thứ 2: Bước vào trang đầu APP, cung cấp thông tin kịp thời liên 

quan đến nhà trường, bao gồm thông tin tức thì, Lịch công tác, sơ đồ mặt 

http://web2.ncut.edu.tw/files/14-1000-39473.php
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bằng nhà trường, thông tin giao thông, thông tin thư viện, cơ hội vừa học 

vừa làm, chuyên mục giáo viên sinh viên… 

 

 (3)Bước thứ 3: Kích chọn “Chuyên mục giáo viên và sinh viên” và đăng 

nhập “Chuyên mục sinh viên”, sau đó có thể kích chọn thông tin công tác 

nhà trường cá nhân hóa như tra tìm bảng môn học, tra tìm vắng mặt, tra tìm 

thành tích … 

Tài khoản đăng nhập:Mã số sinh viên  , mật khẩu đăng nhập: 

giống mật khẩu “Hệ thống hành chính nhà trường –Mục sinh 

viên”. 

 

 

(4)Bước thứ 4: “Phạm vi sinh hoạt” có thể tra tìm thông tin công tác nhà 
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trường cá nhân hóa như : thông tin vui chơi giải trí và chức năng sinh hoạt 

xung quanh nhà trường, tra tìm tình hình vắng mặt, tra tìm thành tích học 

tập… “Chỉ dẫn giao thông” có thể tra tìm thông tin bản đồ và động thái xe 

bus kịp thời. 

 

 

 

(5)Bước thứ 5: “Điện thoại khẩn cấp” Nếu gặp tình huống khẩn cấp 

cũng có thể thông qua điện thoại khẩn cấp, lập tức liên hệ với nhân viên 

an ninh nhà trường hoặc đơn vị liên quan. 
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Chương VI.Thông tin đời sống   

1.Điều cần biết về visa  

Sinh viên muốn đến học học vị, có thể xin “Visa cư trú” tại văn phòng 

lãnh sứ quán Trung Hoa Dân quốc ở nước ngoài trước khi xuất phát; Nếu 

không thể có được visa cư trú, có thể xin visa du lịch trước (visa lưu trú), 

đồng thời sau khi nhập cảnh đổi sang visa cư trú, sau đó tiếp tục mang visa 

cư trú xin thẻ cư trú dành cho người nước ngoài. 

 

Sinh viên nhập cảnh bằng visa cư trú ,cần trong vòng 15 ngày sang Đài Loan nhanh 

chóng làm thủ tục “Visa cư trú dành cho người nước ngoài”, và “Giấy phép nhập cảnh 

nhiều lần” (re-entry permit) tại Trạm phục vụ các huyện thị thuộc Sở xuất nhập cảnh 

và di dân Bộ Nội Chính nơi cư trú; trước khi làm thẻ cư trú dành cho người nước 

ngoài, cần hoàn thành thủ tục đăng ký nhập học trước, đồng thời mang thẻ sinh viên 

hoặc giấy chứng nhận đang học tập tại trường. Thông tin liên quan còn lại, xin hãy 

xem chi tiết tại website Ban công tác quốc tế. 

 

Giấy tờ cần thiết để làm “Visa cư trú” 

Bản chính hộ chiếu có thời hạn 6 tháng  

01 Đơn xin visa và dán 2 ảnh màu 4 x6  

Bản chính giấy phép nhập học tại trường/ giấy chứng nhận đang học tập tại trường  

Bản chính và bảo sao Giấy chứng nhận học lực cao nhất bao gồm giấy chứng nhận tốt 

nghiệp (cần xác nhận của văn phòng lãnh sự quán)  

Giấy chứng nhận kiểm tra sức khỏe đạt yêu cầu  

Giấy tờ cần thiết liên quan khác tùy theo yêu cầu từng trường hợp  

Chi phí visa: 

Chi phí visa cư trú quy định là 1000 Đài tệ (khoảng 30 USD) 

Chi phí giải quyết tương đối 3600 Đài tệ (100 USD, hiện tại chỉ áp dụng cho người 

quốc tịch Mỹ) 

Xin chuyển visa lưu trú sang visa cư trú tại Đài Loan, ngoài ra thu thêm chi phí thủ 

tục đặc biệt 3000 Đài tệ (khoảng 90 USD). 

Đơn vị thực hiện: Cục lãnh sự Bộ Ngoại Giao (Website: http://www.boca.gov.tw/) 

Website Văn phòng bộ ngoại giao tại miền Trung:  

Điện thoại văn phòng Bộ Ngoại Giao tại miền Trung : (04)22510799 

Thời gian phục vụ: sáng 8:30- 17:00 chiều từ thứ 2 đến thứ 6  

Giấy tờ cần thiết để làm “Visa cư trú dành cho người nước ngoài”: 

1 phiếu xin  

1 ảnh 4 x6  

http://www.boca.gov.tw/
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01 Bản chính hộ chiếu và 01 bản sao hộ chiếu và visa cư trú  

01 bản chính, 01 bản sao thẻ sinh viên và giấy chứng nhận đang học tập tại trường,  

Chi phí: 1000 Đài tệ một năm  

Đơn vị thực hiện: Sở Di Dân Bộ Nội Chính (website: https://www.immigration.gov.tw/) 

Trạm phục vụ thứ 1 Đài Trung Sở Di Dân: Tầng 1 số 22 đường Văn Tâm Nam 3 khu 

Nam Đồn thành phố Đài Trung  

Điện thoại phục vụ : (04)24725103 

Trạm phục vụ thứ 2 Đài Trung Sở Di Dân:Số 280 đường Trung Sơn khu Phong 

Nguyên thành phố Đài Trung  

Điện thoại phục vụ: (04)25268551 

Điều cần biết về giấy phép làm việc 

Sinh viên nước ngoài muốn làm việc tại Đài Loan (bất kể trong hay ngoài nhà trường), 

bắt buộc phải xin và có được giấy phép làm việc theo quy định trước, mới có thể đi 

làm.Nếu không xin giấy phép làm việc theo quy định, bị xử phạt 3 vạn Đài tệ trở lên, 

15 vạn Đài tệ trở xuống, kính mong các sinh viên cần đặc biệt chú ý ! 

 

Giấy tờ cần thiết để xin giấy phép làm việc:  

Bản chính chứng nhận đang học tại trường  

Bản sao hộ chiếu  

Bản sao mặt chính và mặt sau thẻ sinh viên  

Bảng điểm 1 học kỳ gần nhất hoặc bảng điểm cả năm của khóa học ngôn ngữ  

Bản sao hộ chiếu còn hiệu lực, bản sao mặt chính và mặt sau thẻ cư trú dành cho 

người nước ngoài  

Nộp bản chính biên lai gửi phí thẩm tra qua bưu điện (Mỗi người 1000 Đài tệ chẵn), 

người xin có thể đến bưu điện chuyển tiền, chủ tài khoản: Tài khoản chuyên thu phí 

giấy phép tuyển dụng Cục huấn luyện nghề nghiệp Ủy ban lao động Viện Hành Chính, 

tài khoản gửi tiền: 19058848 hoặc trực tiếp nộp phí tại quầy của Cục huấn luyện nghề 

nghiệp. 

Giấy tờ chứng nhận liên quan, cần nộp theo một trong những giấy chứng nhận dưới 

đây:  

Trường hợp năng lực tài chính của người đó không thể tiếp tục duy trì học tập và sinh 

hoạt của người đó, đồng thời có thể cung cấp chứng minh cụ thể. 

Xin hãy lược thuật lý do trong thư đồng ý xin giấy phép làm việc dành cho sinh viên 

nước ngoài đại học khoa học kỹ thuật Chin Yi quốc lập 

Trường hợp đơn vị nghiên cứu giảng dạy của trường đang theo học cần sinh viên 

nước ngoài hỗ trợ tham gia làm việc. 

Đơn vị nghiên cứu giảng dạy xin tuyển dụng xuất trình giấy chứng nhận, đồng thời 

đính kèm giấy chứng nhận vào cột lý do xin trên Thư đồng ý xin giấy phép làm việc 

dành cho sinh viên nước ngoài đại học khoa học kỹ thuật Chin Yi Quốc lập. 

 

https://www.immigration.gov.tw/
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Trường hợp có liên quan đến môn học của bản thân, cần thực hiện thực tập ngoài nhà 

trường. 

Khoa (Sở) mở lớp xuất trình giấy chứng nhận, đồng thời đính kèm giấy chứng nhận 

vào cột lý do xin trên Thư đồng ý xin giấy phép làm việc dành cho sinh viên nước 

ngoài đại học khoa học kỹ thuật Chin Yi Quốc lập. 

 

Trong cột lý do xin trên Thư đồng ý xin giấy phép làm việc dành cho sinh viên nước 

ngoài đại học khoa học kỹ thuật Chin Yi Quốc lập 

Quy trình xin : 

Điền phiếu xin trực tuyến và kèm theo giấy tờ cần chuẩn bị liên quan  

https://ezwp.wda.gov.tw/wcfonline/wSite/Control?function=ApplIndexPage 

Tải tài liệu liên quan nói trên vào website đó  

Sau khoảng 3 tuần gửi đến nhà trường 

https://ezwp.wda.gov.tw/wcfonline/wSite/Control?function=ApplIndexPage
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Thông tin bảo hiểm  

Bảo hiểm sinh viên  

 (1)Bảo hiểm nhóm sinh viên: 

Đối tượng bảo hiểm: Tất cả sinh viên đang theo học tại nhà trường  

Công ty bảo hiểm: Năm 2019 do công ty bảo hiểm nhân thọ Cathay bảo hiểm  

Chi phí bảo hiểm: mỗi người mỗi học kỳ tự chi trả 304 Đài tệ trích thu từ trong tiền học phí, 

nhà trường hỗ trợ 50 Đài tệ (chi phí điều chỉnh theo từng năm). 

Thời hạn bảo hiểm:học kỳ 1 từ ngày 1 tháng 8 năm 2019 đến ngày 31 tháng 1 năm 

2020, học kỳ 2 từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020. 

Hạng mục bồi thường: khám ngoại trú cấp cứu và nằm viện khi tai nạn, bệnh tật gồm 

có nằm viện và phẫu thuật, tàn phế, bệnh nghiêm trọng (nội dung cụ thể xem tại 

website Ban công tác sinh viên nhà trường – Bảo hiểm nhóm sinh viên – Điều khoản 

hợp đồng bảo hiểm nhóm sinh viên). 

Xin bồi thường: Sau khi chữa khỏi xin hãy chuẩn bị bản chính hoặc bản sao biên lai 

điều trị (bản sao cần đóng dấu bệnh viện), giấy chứng nhận chẩn đoán (bản chính), 

bản sao mặt chính và mặt sau thẻ sinh viên, bản sao thẻ cư trú tại Đài Loan, bản sao 

bìa sổ tài khoản ngân hàng của sinh viên, con dấu cá nhân của sinh viên (chưa tròn 20 

tuổi cần đóng thêm dấu của giáo viên hướng dẫn của lớp) đến tổ chăm sóc sức khỏe y 

tế tầng 1 Tòa nhà Quốc Tú (từ thứ 2 đến thứ 6 từ 8:00-17:00 sáng) điền đơn xin bồi 

thường, phiếu báo cáo sự cố bảo hiểm nhóm mà sinh viên đăng ký. 

 (2)Bảo hiểm điều trị bệnh tật và thương tích cho sinh viên ở nước ngoài và hiểm 

y tế toàn dân  

Bảo hiểm điều trị bệnh tật và thương tích  

Thực hiện theo Điểm chính thao tác bảo hiểm điều trị bệnh tật và thương tích 

dành cho sinh viên nước ngoài  

Đối tượng tham gia: Trước khi thời gian cư trú của sinh viên nước ngoài có 

thẻ cư trú chưa đủ 6 tháng. 

 Chi phí điều trị bệnh tật và thương tích  

Phương thức thu phí trích thu từ trong tiền học phí, mỗi học kỳ thu 1 lần. 

Thời hạn bảo đảm: từ tháng 9 đến tháng 2 đối với học kỳ 1; từ tháng 3 đến tháng 8 đối 

với học kỳ 2. 

500 Đài tệ mỗi tháng x 6 tháng = 3000 Đài tệ  

Xin bồi thường điều trị y tế (xin hãy xem bảo hiểm y tế nhóm sinh viên của công ty 

nhân thọ Cathay): Nếu cơ thể khó chịu bắt buộc đi khám bệnh, khi khám bệnh nộp 

toàn bộ chi phí, sau khi chữa khỏi bệnh chuẩn bị bản chính hoặc bản sao biên lai điều 

trị y tế, bản chính giấy chứng nhận chẩn đoán đến Ban công tác quốc tế tầng 4 tòa nhà 

hành chính (8:00 -17:00 sáng ngày thứ 2 đến thứ 6), điền vào “Phiếu xin bồi thường 

bảo hiểm công ty bảo hiểm nhân thọ Cathay”. 

Bảo hiểm sức khỏe toàn dân  
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Theo điều 9 Luật bảo hiểm y tế toàn dân: Đối tượng bảo hiểm là những trường hợp 

nhận giấy chứng nhận cư trú tại khu vực Đài Loan, đồng thời phù hợp một trong các 

đối tượng dưới đây, cần tham gia bảo hiểm này: (1)Cư trú đủ 6 tháng tại Đài Loan, (2) 

Người được thuê có chủ thuê nhất định.  

 

Theo Điều 91 Luật bảo hiểm sức khỏe toàn dân: <Trường hợp đối tượng bảo hiểm 

không tham gia bảo hiểm này theo quy định luật này, xử phạt 3000 Đài tệ trở lên đến 

15000 Đài tệ trở xuống, đồng thời truy thu đóng bù bảo hiểm kể từ ngày phù hợp điều 

kiện đóng bảo hiểm, trước khi chưa đóng hết tiền phạt và phí bảo hiểm, tạm thời 

không được chi trả bảo hiểm> 

 

Phí bảo hiểm dành cho sinh viên nước ngoài: Hiện nay phí bảo hiểm là 1249 Đài 

tệ/tháng, sinh viên tự nộp 749 Đài tệ, 749 x 6 tháng = 4494 Đài tệ (mỗi học kỳ), học 

kỳ một từ tháng 9 đến tháng 2, học kỳ hai từ tháng 3 đến tháng 8. 

Phương thức tính toán sinh viên nước ngoài nhận thẻ bảo hiểm y tế toàn dân:  

Theo quy định Sở bảo hiểm y tế Trung ương Bộ Phúc Lợi Y tế, sinh viên Hoa Kiều 

(nước ngoài) nhận được giấy chứng nhận cư trú một mình học tập tại Đài Loan, đối 

tượng đóng bảo hiểm là người được bảo hiểm mục 2 loại 6, coi nhà trường đang theo 

học là đơn vị đóng bảo hiểm. 

Bắt đầu từ năm 2017, Sinh viên Hoa kiều (nước ngoài ) mới nhập học bắt đầu từ ngày 

cư trú đủ 6 tháng tại Đài Loan, lập tức có được tư cách tham gia bảo hiểm y tế. 

 

Để bảo vệ quyền lợi cá nhân , kính mong sinh viên nước ngoài trong thời gian về 

nước kỳ nghỉ đông, cân nhắc thời gian quay lại trường. Sau khi có được thẻ bảo hiểm 

y tế, số lần xuất nhập cảnh không bị giới hạn. 

 

Sinh viên nước ngoài tham gia bảo hiểm Y tế thông qua nhà trường, nếu thực tập hoặc 

làm thêm ngoài nhà trường, căn cứ vào Mục 2 Khoản 1 Điều 10 Luật bảo hiểm sức 

khỏe toàn dân (Người được tuyển dụng bởi đơn vị, tổ chức nhà nước, tư nhân), thuộc 

người được bảo hiểm loại 1, cần do công ty tham gia bảo hiểm y tế toàn dân. 

Kiểm tra sức khỏe  

Kiểm tra sức khỏe cư trú  
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Làm thử cư trú theo quy định Sở Di Dân, bắt buộc kèm theo “bảng kiểm tra sức khỏe 

(Bảng B) đạt yêu cầu kiểm tra sức khỏe cư trú, chi phí kiểm tra sức khỏe cư trú là 

1.775 Đài tệ. 

 

Trường hợp nếu không trình xuất chứng nhận tiêm phòng sởi Đức, bắt buộc phải tiêm 

phòng sởi Đức, chi phí 850 Đài tệ. 

Kiểm tra sức khỏe sinh viên  

 

Thực hiện theo “Sổ tay công tác kiểm tra sức khỏe sinh viên các trường đại học” công 

văn số 1050048737 Tai Jiao Zong (5) zi ngày 18 tháng 4 năm 2016 Bộ Giáo Dục và 

Điều 8 Luật y tế nhà trường . 

 

Hạng mục kiểm tra sức khỏe sinh viên (Xem chi tiết tại website Ban công tác sinh 

viên nhà trường – Kiểm tra sức khỏe sinh viên – Giải thích lịch trình kiểm tra sức 

khỏe sinh viên-Bảng ghi chép kiểm tra sức khỏe):  

 

Kiểm tra lý học thông thường: chiều cao, cân nặng, BMI, vòng eo, huyết áp, mạch , 

thính lực, thị lực, khả năng nhận biết màu sắc, kiểm tra bác sỹ nội khoa (kiểm tra sờ 

nắn các tuyến bạch huyết vùng đầu và cổ, tuyến giáp, kiểm tra nghe tim phổi vùng 

ngực, kiểm tra sờ nắn vùng bụng, cơ thịt, khớp xương, kiểm tra quan sát da…), kiểm 

tra bác sỹ nha khoa (khoang miệng, răng ). 

 

Kiểm tra phòng xét nghiệm: Kiểm tra thường quy nước tiểu (protein nước tiểu, đường 

nước tiểu, máu nước tiểu, độ PH), kiểm tra thường quy máu (huyết sắc tố, bạch cầu, 

hồng cầu, tiểu cầu, tỷ lệ hematocrit bình quân), xét nghiệm mỡ máu (cholesterol toàn 

phần), chức năng thận (creatinine, Axit uric), chức năng gan (SGOT, SGPT), viêm 

gan B (HbsAg, HbsAb). 

 

Kiểm tra X quang vùng ngực  

Chi phí: Mỗi người 580 Đài tệ (nộp tại hiện trường) (chi phí điều chỉnh từng năm) 

 

Scholarships and grants 

2.Hệ thống thông tin tiền học bổng  

Nhà trường cung cấp các học bổng dưới đây cho sinh viên quốc tế:  

1.Tiền học bổng nhập học : Trường hợp sinh viên mới của lớp 

chuyên biệt đã hoàn thành đăng ký. 

2.Tiền học bổng học tập 

Thành tích học kỳ trước cần phù hợp các quy định dưới đây: 

Thành tích điểm học kỳ bình quân 60 điểm trở lên, không được quá ½  số 

môn không đạt yêu cầu  
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Trường hợp không bị xử phạt cảnh cáo trở lên  

3.Tiền học bổng quyên góp  

Tư cách thẩm tra ： 

Trường hợp được đơn vị hợp tác khóa thực tập ngành nghề giới thiệu  

Trong thời gian học tập lớp chuyên biệt, thành tích học tập học kỳ trước 

bình quân 60 điểm trở lên, không được quá ½  môn học trở lên không đạt 

yêu cầu, hơn nữa không bị xử phạt cảnh cáo trở lên. 

※ Tiền học bổng căn cứ vào thông báo tại “Điểm chính thiết lập tiền học bổng dành cho 

sinh viên nước ngoài lớp hợp tác quốc tế giữa doanh nghiệp và đại học khoa học kỹ thuật 

Chin Yi Quốc lập”. 

※Khi chưa hoàn thành đăng ký vào cuối học kỳ và thời gian nhập học lại sau khi nghỉ học 

thì đều mất tư cách xin tiền học bổng. 

3.Thông tin nơi ở  

1.Quy định nơi ở  

 (1)Sống tại “Quốc tế học nhân xá” cần có chứng minh thư Trung Hoa Dân quốc, 

hộ chiếu Đài Loan, thẻ cư trú dành cho người nước ngoài (bản thân vào ở) hoặc 

xuất trình giấy chứng nhận có hiệu lực làm thủ tục đăng ký ký túc.  

 (2)Quốc tế học nhân xá chỉ nhận điện thoại đặt phòng vào 9:00-17:00 thứ 2 đến 

thứ 7 hàng tuần, không cung cấp dịch vụ nhận phòng vào ngày tết và ngày nghỉ 

đặc biệt. 

 (3)Trước khi vào sống tại Quốc tế học nhân xá, mong đơn vị giới thiệu 

trong trường đến đóng phí tại Tổ thu ngân trước, sau đó mang theo biên 

lai đóng phí đến nhận chìa khóa tại chỗ giáo viên hướng dẫn ký túc, hoàn 

thành thủ tục ký túc. 

 (4)Quốc tế học nhân xá sẽ thực hiện vệ sinh phòng sau khi khách dời đi 

(thay ga giường, chăn hoặc vỏ gối..), một lần là 300 Đài tệ (đóng cùng với 

phí phòng), liên tục trong thời gian ở, nếu cần vệ sinh phòng cũng sẽ thực 

hiện tương tự (nộp sau khi dời khỏi ký túc), xin hãy thông báo riêng cho 

phòng quản lý. 

 (5)Quốc tế học nhân xá cấm hút thuốc, uống rượu hoàn toàn ,người sống 

trong ký túc không được hút thuốc hoặc uống đồ uống có cồn tại phòng 

khách và khu vực công cộng. 

 (6) Trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm pháp định hoặc bệnh nặng khác 

không thể chữa khỏi trong thời gian ngắn cần phải cách ly hoặc người 

điều trị đặc biệt hoặc trường hợp đặc biệt khác không tiện sinh sống tập 

thể, đều không được xin ở ký túc, để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho 

người sống tại ký túc. 

(7)Nộp phí và hoàn phí  

Bảng tiêu chuẩn thu phí ký túc Quốc tế học nhân xá đại học khoa học kỹ thuật Chin Yi Quốc lập  
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1.Tiêu chuẩn nộp phí ： 

2.Tiêu chuẩn hoàn phí: So sánh đối chiếu Tiêu chuẩn hoàn học phí và 

phụ phí Bộ Giáo dục, sinh viên phù hợp tiêu chuẩn hoàn trả phí 

ký túc, cần mang theo giấy chứng nhận xin làm thủ tục hoàn phí. 

(1) Trường hợp trả phòng trong vòng 15 ngày sau ngày làm thủ tục vào ký túc, sinh 

viên đó được hoàn lại 2/3 phí học kỳ. 

(2) Trường hợp trả phòng sau 15 ngày làm thủ tục vào ký túc mà chưa quá 1/3 học kỳ, 

sinh viên đó được hoàn trả lại 1/2 phí ký túc. 

(3) Trường hợp trả phòng sau khi làm thủ tục vào ký túc khi đã quá 1/3 học kỳ, 

nhưng chưa đến 2/3 học kỳ, sinh viên đó hoàn trả lại 1/3 tiền ký túc. 

(4) Trường hợp trả phòng sau khi làm thủ tục vào ký túc khi đã quá 2/3 học kỳ, sinh 

viên đó không được hoàn trả tiền ký túc. 

(8)Nội dung chú ý khi vào ở ký túc Quốc Tế Học Nhân Xá như sau:  

1.Sinh viên không sống trong ký túc không được vào học xá Chin Yi.  

2.Cổng chính học xá Chin Yi đóng cửa vào 11h mỗi tối, mở vào 6h 

sáng hôm sau, người qua đêm bên ngoài, người về muộn cần báo 

cáo hoàn thành thủ tục xin nghỉ phép tại phòng quản lý. 

3.Không được mang theo đồ vật bị cấm và nguy hiểm, không được 

thực hiện hành vi phi pháp trong phòng khách . 

4.Không được mang theo vật nuôi. 

Ngày ở tại ký 

túc 
Hàng ngày  6-15 ngày  

Từ 15 ngày đến 

dưới 1 tháng 

mỗi ngày 

30 ngày  

Quá 30 

ngày mỗi 

ngày 

Ghi chú  

Phòng khép 

kín 4 người 

khu C 

 1000/Đài tệ   2000 Đài tệ   

Chưa đủ 15 

ngày tính theo 

½  giá, quá 15 

ngày đến dưới 

30 ngày tính là 

1 tháng  

Ghi chú 

1.Để phù hợp với giá thành hoạt động tiêu chuẩn thu phí không giải quyết từng trường hợp, nếu 

cần ưu đãi quý khách có thể chuyển chi phí nghiệp vụ từ các đơn vị. 

2.Cần nộp phí sử dụng internet ký túc 200 Đài tệ, tính theo học kỳ. 

(1) Tất cả trường hợp làm thủ tục ký túc khi chưa quá 1/3 học kỳ, thì phải 

nộp toàn bộ phí ở ký túc.  

(2) Trường hợp vào ký túc khi đã quá 1/3 học kỳ đến dưới 2/3 học kỳ, thì 

nộp 2/3 tiền phí ở ký túc. 

(3) Trường hợp vào ký túc khi đã quá 2/3 học kỳ, thì nộp 1/3 tiền phí ở ký 

túc. 

(4) Mỗi phòng ngủ mỗi học kỳ chi tiền điện quá 600 số cần tính phí theo giá 

điện riêng. 
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5.Không được mang theo thức ăn có mùi lạ. 

6.Đồ đạc trong phòng nếu bị cố ý phá hoại, sẽ phải bồi thường theo 

giá hiện hành trong năm hoặc theo chi phí sửa chữa. 

7.Không được sử dụng đồ điện tử không phù hợp điện áp ổ cắm trong 

phòng, để đảm bảo an toàn. 

8.Không sử dụng bếp gas, bếp điện từ hoặc các loại bếp khác để nấu 

nướng trong phòng, để đảm bảo an toàn . 

9.Xin hãy vặn nhỏ âm lượng ti vi, đài, nhạc cụ hoặc âm lượng nói 

chuyện để giữ gìn yên tĩnh cho người khác sống trong ký túc. 

10.Trường hơp phá hoại, sẽ đòi bồi thường theo giá gốc . 

11.rong phòng ngủ cần giữ ngăn nắp sạch sẽ, không chứa rác, đồ lặt 

vặt hoặc phơi quần áo tùy tiện, hành lang không được để vật dụng 

cá nhân (như dép lê, đồ dùng đi mưa..) 

Công ước sinh hoạt tại Học xá Chin Yi  

 

(1)Trong ký túc nếu có việc ăn trộm, quay trộm, đánh bác, hút thuốc, 

uống rượu và đánh bài.., người vi phạm bị xử phạt nghiêm theo quy 

định nhà trường. 

(2)Nghiêm cấm nuôi động vật trong ký túc, người vi phạm bị khấu trừ 

điểm theo quy định. 

(3)không được sử dụng vật nguy hiểm, vật dễ cháy trong khu ký túc, 

hơn nữa không được tự ý lắp ghép đồ điện tử chưa được sự đồng ý 

của nhà trường. 

(4)Trừ trường hợp đã xin cho phép, còn lại sinh viên không sống 

trong ký túc không được vào trong ký túc, sinh viên sống trong ký túc 

không được vào trong ký túc khác giới. 

(5)Vào ký túc cần giữ yên tĩnh, nếu to tiếng làm ồn hoặc tạo ra tiếng 

ồn, bị xử phạt khấu trừ điểm theo quy định . 

(6)Khi dán, bôi tường treo tranh ảnh trong ngoài phòng cần xin nhân 

viên ký túc cho phép trước, hơn nữa cần phục hồi nguyên hiện trạng 

khi dời khỏi ký túc. 

(7)Tại khu ký túc có cài chế độ quản lý ra vào cửa quẹt thẻ, vào 23:00 

h thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần, trưởng tòa nhà sẽ điểm danh từng phòng 

ngủ, xin phép vào ngày thường cần hoàn thành thủ tục xin nghỉ phép 

vào trước 22:00 ngày hôm trước. Xin phép vào thứ 6 đến chủ nhật xin 

hãy điền phiếu ở lại ngày nghỉ .  

(8)Sinh viên sống trong ký túc bắt buộc giữ gìn vệ sinh môi trường ký 

túc, các phòng ngủ mỗi ngày cần có người trực nhật chịu trách nhiệm 

bảo vệ môi trường trong phòng. 
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(9)Bắt đầu từ 23h mỗi ngày đến 6:00 sáng hôm sau, nghiêm cấm chơi 

game online, hơn nữa không được sử dụng internet thực hiện các 

hành vi phi pháp. 

(10)Sau khi phân loại rác thông thường và rác tái chế bảo vệ môi 

trường, xin hãy vứt vào xe rác mẹ xe rác con phòng thu hồi tài 

nguyên tầng 1 và khu thu hồi. 
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2.Quy phạm thực hiện khấu trừ điểm sinh hoạt  

Hạng mục  Giải thích lý do  
Số điểm 

khấu trừ  
Ghi chú  

v
ệ sin

h
 sạch

 sẽ 
 

3-1Người vứt rác bừa bãi ở khu vực công cộng  

3-2Người không thực hiện phân loại rác theo 

quy định  

3-3Người tùy tiện dán tờ rơi, áp phích khi chưa 

được phê duyệt  

3-5 điểm  Tùy theo tình 

tiết (đồng thời 

phục vụ 2 

tiếng tại ký 

túc) 

4-1Trường hợp viết vẽ (phun)bậy vào bàn ghế, 

cửa sổ, tủ, tường, trần . 

4-2Người vi phạm quy định trong ký túc 

nghiêm cấm nuôi động vật 

  

5-7 điểm  

K
ỷ
 lu

ật trật tự
 

1-2 Người về muộn sau khi thực hiện cấm ra 

vào , thực hiện tích lũy điểm phạt, mỗi lần phạt 

2 điểm, tương tự như vậy, phạt đủ 10 điểm bị 

buộc ra khỏi ký túc. 

1-3 Rời khỏi phòng không mang theo thẻ 

phòng  

1-2 điểm  

2-1 Khi chưa được cán bộ như nhân viên phụ 

đạo ký túc trở lên cho phép , tự động đổi 

giường phòng ngủ . 

2-4 Làm ồn trong ký túc xá (xử phạt nặng hơn 

sau giờ muộn), cãi cọ, vận động (chạy ).., gây 

trở ngại trật tự yên tĩnh… 

2-6 không phục tùng sự khuyên bảo, ngăn cản, 

chỉ huy của nhân viên phụ đạo ký túc, cán 

bộ tự quản. (tùy theo tình tiết nặng nhẹ) 

3-5 điểm  

3-1 Ký túc là khu vực cấm hút thuốc lá, người 

hút thuốc trong phạm vi ký túc xá . 

3-2 Người đánh bài, uống rượu trong khu vực 

ký túc xá (bao gồm đồ uống có cồn). 

3-3 Người điểm danh hộ và người được điểm 

danh hộ. 

(Người tái phạm nhiều lần bị buộc ra khỏi ký 

túc xá) 

5-7 điểm   

4-1Người tự ý ra ngoài sau khi thực hiện cấm 

ra vào, mỗi lần khấu trừ 5 điểm, khấu trừ 

đủ 10 điểm thì buộc ra khỏi ký túc. 

4-3Người trèo tường bao (ngăn), cửa sổ, mái 

nhà, lưới thép…. 

Ra khỏi 

ký túc 
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A
n
 to

àn
 p

h
áp

 trị 

1-1Sinh viên ký túc cần tiện tay đóng chặt 

các cửa cấm cửa chính, đồng thời lưu ý 

người lạ ra vào ký túc, để tránh ảnh 

hưởng an toàn của toàn thể sinh viên 

trong ký túc. 

1-2Khu vực ký túc lắp quản chế ra vào cửa 

quẹt thẻ, không được mượn thẻ sinh 

viên của người khác hoặc sử dụng thẻ 

tạm thời. 

1-3Sinh viên ký túc không dừng đỗ xe ô tô, 

xe máy và xe đạp đúng nơi quy định. 

1-4Vi phạm những quy định liên quan khác 

đủ để ảnh hưởng an toàn  

1-3 điể m  

2-1Tự ý lắp nối thiết bị điện, như sục điện, 

điều hòa, tủ lạnh, bếp điện từ, nồi điện, 

ti vi … 

2-2Tự ý sử dụng dụng cụ, thiết bị chống 

cháy lắp đặt trong ký túc.., như thiết bị 

dập lửa, thang thoát hiểm… 

2-3Người nấu ăn trộm trong ký túc xá 

2-4Người không hội họp khách theo quy 

định hội họp khách  

2-5Người phá hoại đồ vật công cộng thông 

thường ở ký túc (ngoài ra cần bồi thường 

hoặc phục hồi nguyên trạng). 

3-5 điểm  

Hạng mục chất cấm sử 

dụng  

Đặt ra thông báo theo 

Ủy ban tự trị ký túc 

xá. 

3-1Sử dụng vật nguy hiểm, chất dễ cháy, 

như cồn, gas, khói lửa… ở khu ký túc 

xá (được tùy theo tình tiết nặng nhẹ xử 

phạt theo quy định riêng của nhà 

trường) 

3-2Hành vi nguy hại an toàn công cộng, 

như đốt giấy và đồ vật…. 

(được tùy theo tình tiết nặng nhẹ xử 

phạt theo quy định riêng của nhà trường) 

3-3Nghiêm cấm dùng chướng ngại vật 

hoặc phương thức khác khiến cho cửa 

quẹt thẻ mất tác dụng (bao gồm trường 

hợp ấn nút khẩn cấp ra vào, người tái 

phạm bị buộc ra khỏi ký túc) 

5-7 điểm 

Nếu vì hành vi tôn 

giáo như đốt hương 

hoặc đốt đèn…ngoại 

trừ trường hơp thông 

báo được phép. 

 

4-1Người say rượu gây sự 

4-2Người có hành vi ẩu đả  

4-3Người có hành vi trộm cắp  

4-4Người có hành vi quay trộm 

4-5Người có hành vi đánh bạc 

 

Buộc ra 

khỏi ký túc   

Trường hợp vi phạm 

một trong các trường 

hợp dưới đây , ra lệnh 

dời khỏi ký túc tùy 

theo tình tiết nặng nhẹ 
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4-6Người cố tình phá hoại (trang) thiết bị 

an toàn quan trọng của ký túc (ngoài ra cần 

bồi thường hoặc phục hồi nguyên dạng) 

 

4-7Người chứa đồ nguy hiểm hoặc vật cấm 

trong phòng ngủ. 

4-8Người tự ý dẫn bạn khác giới ở lại trong 

phòng ngủ.  

4-9Người không sống trong ký túc nhà 

trường  sau khi thực hiện cấm ra vào vẫn 

ở lại ký túc. 

4-10Tự ý sang nhượng giường, chiếm dụng 

giường hoặc bài xích người khác vào sống. 

4-11Sử dụng internet thực hiện hành vi phi 

pháp  

4-12.Người gây trở ngại trật tự công cộng 

và phong tục tốt đẹp. 

đưa sang Ủy ban công 

tác sinh viên xử lý, 

đồng thời xóa bỏ tư 

cách được ở ký túc 

trong thời gian học 

tập. 

Khác 5-1Biện pháp xử phạt khấu trừ điểm khác  
Quy định 

riêng  

Được do sinh viên ký 

túc kiến nghị, được ủy 

ban ký túc và tổ phụ 

đạo sinh viên xác định 

điểm khấu trừ, thông 

báo cho sinh viên ký 

túc biết. 

Ghi chú: màu sắc: Tương đối nghiêm trọng, màu sắc: Vô cùng nghiêm trọng  
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4.Thông tin an toàn nhà trường  

 I.Quy trình thao tác tiêu chuẩn xử lý bệnh tật (tử vong) 123 
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5.Giải thích thao tác： 

5-1、Trình tự xử lý  

5-2.1─Bệnh tật thông thường  

1.Sinh viên phát hiện bản thân hoặc người khác có sự khác lạ về tình trạng 

sức khỏe, cần tự đến nơi khám bệnh (hoặc bệnh viện) khám bệnh, nếu 

thời gian kéo dài quá lâu mà không muốn đi khám hoặc tình trạng khẩn 

cấp, xin hãy phản ánh với tổ chăm sóc sức khỏe, giáo viên hướng dẫn, 

khoa hoặc giáo viên hướng dẫn quân sự, hỗ trợ thuyết phục đi khám 

bệnh. 

2.Bệnh thông thường về nguyên tắc không báo cho phụ huynh, trường 

hợp nếu nghiêm trọng ảnh hưởng đến môn học hoặc dự đoán bệnh tình 

có xu hướng nghiêm trọng, bắt buộc thông báo cho phụ huynh biết. 

3.Sinh viên nếu bắt buộc nằm viện quan sát, cần thông báo cho phụ huynh 

đến chăm sóc, tùy tình hình được hỗ trợ nhờ bạn học chăm sóc thay 

(thời gian ngắn). 

4.Không nằm viện hoặc mổ không được xin bảo hiểm bình an. 

5-2.2─Bệnh nghiêm trọng 

1.Khi phát bệnh nếu xảy ra ở trong trường, trước tiên do y tá tổ chăm sóc 

sức khỏe thực hiện cứu hộ khẩn cấp, đồng thời phối hợp xe cấp cứu lập 

tức đưa đi bệnh viện (nhờ bạn học, giáo viên hướng dẫn quân sự hoặc 

giáo viên hướng dẫn đi cùng trước), do Trung tâm an toàn nhà trường 

nắm bắt toàn bộ quá trình và thông báo người liên quan như phụ huynh 

và giảng viên trên khoa… 

2.Khi phát bệnh nếu ở ngoài trường, khi giáo viên hướng dẫn hoặc Trung 

tâm an toàn nhà trường nhận được thông báo, tùy theo tình hình được 

mời giáo viên quân sự ngoài nhà trường gần nơi sở tại đến thăm và 

thực hiện xử lý khẩn cấp, đồng thời thông báo cho phụ huynh đến 

chăm sóc. 

3.ếu là bệnh truyền nhiễm pháp định, do Tổ chăm sóc sức khỏe và hệ 

thống điều trị y tế địa phương tùy theo tình hình thực tế thực hiện 

thông báo, đồng thời do Trung tâm an toàn nhà trường thông báo cho 

Trung tâm an toàn nhà trường thuộc Bộ Giáo Dục, việc kiểm dịch 

khám chữa bệnh tiếp theo do Tổ chăm sóc sức khỏe chủ đạo, Trung 

tâm an toàn nhà trường và khoa hỗ trợ xử lý, do người phát ngôn nhà 

trường thống nhất giải thích với bên ngoài . 

4.Trong thời gian nằm viện được do bạn học cùng lớp xin nghỉ phép hộ, 

nếu số giờ xin nghỉ phép ảnh hưởng nghiêm trong đến môn học, thì 

làm thủ tục xin nghỉ học theo quy định. 

5.Nằm viện, mổ được kèm theo giấy chứng nhận liên quan và biên lai xin 

bồi thường bảo hiểm bình an sinh viên tại Tổ chăm sóc sức khỏe; nếu 

nằm viện (từ) 7 ngày trở lên, cũng có thể xin cứu trợ cứu nạn Quỹ nhà 

trường và doanh nghiệp  (Tổ chỉ đạo môn học). 

6.Chủ động quan tâm chăm sóc tình hình phục hồi sức khỏe của sinh viên 

nằm viện và phản ánh tâm lý, khi cần thiết chuyển giới thiệu cho phòng 

phụ đạo cung cấp hỗ trợ chuyên nghiệp. 

7.Đối với sinh viên phục hồi sức khỏe cần giữ liên hệ mật thiết với phụ 

huynh, giải thích rõ những việc liên quan đến xử lý và phụ đạo, có thể 

giúp phụ huynh yên tâm, khiến cho sinh viên có thể học tập trong môi 

trường học tập an toàn. 

5-2.3─Chết vì bệnh  

1.Hỗ trợ người nhà xin Bảo hiểm bình an sinh viên, quỹ nhà trường và 

doanh nghiệp, và điền báo Trung tâm an toàn nhà trường thuộc Bộ Giáo 
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dục. 

2.Giáo viên hướng dẫn quân sự phối hợp giáo viên hướng dẫn và nhân 

viên phụ đạo tâm lý thực hiện phụ đạo theo lớp, và nắm bắt trạng thái 

cảm xúc của đồng nghiệp tiếp theo . 

3.Tăng cường giáo dục y tế và chăm sóc sức khỏe   

6.Trọng điểm kiểm soát: Phân bố rủi ro 1  

6-1、Phân tích : Thực hiện phù hợp theo pháp quy mới nhất của Bộ Giáo dục và 

nhà trường, thực sự thực hiện công tác an toàn nhà trường. 

6-2、Kiểm soát: Thực hiện theo pháp quy của Trung tâm an toàn nhà trường trực 

thuộc Bộ Giáo dục, đồng thời coi trọng ý kiến của đơn vị điều trị y tế 

chuyên nghiệp, tránh đáng tiếc về sau. 

6-3、Thông báo:Công tác thông báo là cốt lõi của công tác an toàn nhà trường, 

thực sự thực hiện theo trình tự. 
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 2. Quy trình thao tác tiêu chuẩn xử lý tai nạn xe cộ  
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5.Giải thích thao tác： 

5-1、Nguyên tắc xử lý tai nạn xe cộ  

5-1.1Sự cố tai nạn giao thông , vì liên quan đến tổn hại thân thể và tài sản, trước 

tiên nặng đưa đến bệnh viện cấp cứu, tiếp theo là bảo vệ an toàn tại hiện 

trường. 

5-1.2Khi nhân viên an toàn nhà trường hỗ trợ xử lý sự cố tai nạn giao thông, 

trước khi phía cảnh sát chưa đến cần đưa nạn nhân đi bệnh viện, tiếp đó 

hỗ trợ lắp biển cảnh báo, hỗ trợ chỉ huy giao thông ở hiện trường tai nạn, 

để phòng tránh xảy ra tai nạn giao thông lần 2. 

5-1.3Nếu sinh viên đã đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhân viên an toàn cần kịp thời 

đến bệnh viện, ngoài việc tìm hiểu quá trình xảy ra sự việc, bày tỏ sự 

động viên thăm hỏi của nhà trường, còn cung cấp hỗ trợ trước khi phụ 

huynh học sinh có mặt. 

5-1.4Theo thời hạn quy định cấp độ sự kiện, thông báo cho Trung tâm an toàn 

các nhà trường Bộ Giáo dục, đồng thời thông báo cho giáo viên hướng 

dẫn, phụ huynh sinh viên. 

5-1.5Sinh viên tổ chức các hoạt động đoàn thể ở nơi xa như chuyến đi ngoài nhà 

trường, du lịch tốt nghiệp….nếu xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, 

cần lập tức khởi động nhóm ứng phó khẩn cấp, cử nhân viên đến hiện 

trường giải quyết. Đồng thời hỗ trợ Trung tâm an toàn  nhà trường Bộ 

Giáo dục thông báo cho nhân viên biệt phái ngoài nhà trường tại địa 

phương hỗ trợ.Sau khi biết được danh sách thương vong, cần lập tức 

thông báo phụ huynh sinh viên, đồng thời thông báo cho nhà trường tình 

hình giải quyết, ngoài ra chỉ định chuyên viên tiếp đón phụ huynh sinh 

viên tại hiện trường. 

5-2、Trình tự giải quyết (cụ thể như hình đính kèm) 

5-2.1Giai đoạn 1 –khi nhận được thông báo  

1.Lập tức cử người đến hiện trường hỗ trợ  

2.Thông báo 110, yêu cầu cảnh sát khu vực đến hiện trường xử lý, đồng 

thời thông báo địa điểm xảy ra tai nạn xe cộ và tình hình người bị 

thương… 

5-2.2Giai đoạn 2- Xử lý tại hiện trường  

1. Sau khi đến hiện trường, quan sát tình hình vết thương của sinh viên 

và thông báo cho 119 đưa sinh viên bị thương đi bệnh viện, tháp tùng 

cảnh sát hoàn thành bản vẽ hiện trường tai nạn. 

2. Thông báo tình hình sinh viên bị thương và địa điểm khám bệnh cho 

Trung tâm an toàn nhà trường thông báo lại cho phụ huynh hoặc bạn 

bè người thân đến bệnh viện hỗ trợ những việc liên quan. 

5-2.3Giai đoạn 3- Xử lý về sau  

1. Thăm hỏi sinh viên bị thương, liên hệ phụ huynh cung cấp hỗ trợ tất 

yếu. 

2. Sau này hòa giải cuộc trao đổi giữa phụ huynh sinh viên và đối 

phương.Khi phụ huynh không đến ủy quyền do nhân viên an toàn 

nhà trường hỗ trợ, nhân viên an toàn nhà trường chỉ có thể thông báo 

quyền lợi và nội dung chú ý, không thay mặt quyết định điều kiện 

hòa giải, quá trình hòa giải cần giữ liên hệ điện thoại với phụ huynh 

sinh viên. 

  6.Trọng điểm kiểm soát: Phân bố rủi ro 1  

6-1、Phân tích : Thực hiện phù hợp theo pháp quy mới nhất của Bộ Giáo dục và 

nhà trường, thực sự thực hiện công tác an toàn nhà trường. 
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6-2、 Kiểm soát: Thực hiện theo pháp quy của Trung tâm an toàn nhà trường Bộ 

Giáo Dục, và coi trọng thời hiệu giải quyết thỏa đáng  

6-3、Thông báo:Công tác thông báo là cốt lõi của công tác an toàn nhà trường, 

thực sự thực hiện theo trình tự. 
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3. Quy trình thao tác tiêu chuẩn xử lý ứng phó khẩn cấp bệnh truyền nhiễm 

pháp định  

 

5.Giải thích thao tác： 
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5-1、Trường hợp phát hiện： 

1. Chủ động phát hiện: Đơn vị này chủ động phát hiện hoặc do giáo viên sinh 

viên toàn trường, phòng giáo viên quân sự và đơn vị y tế chủ động thông báo. 

2. Bệnh viện thông báo: Giáo viên sinh viên tự đi khám điều trị, được kiểm tra 

sàng lọc phát hiện. 

5-2、Trường hợp xác nhận lây nhiễm: Xử lý theo phân loại bệnh truyền nhiễm và biện 

pháp phòng trị (như bảng đính kèm). 

5-3、Ứng phó và thông báo  

1.1.2.5Nếu phát sinh lập tức tổ chức hội nghị ứng phó phòng dịch. 

2.3.4Phát sinh sẽ do Tổ chăm sóc sức khỏe thông báo Sở quản chế bệnh . 

5-4、Biện pháp ứng phó： 

1. Tiếp tục theo dõi bệnh tình, chủ động liên hệ giáo viên sinh viên, tìm hiểu hồ 

sơ bệnh tình và thiết lập thông tin cơ bản (họ tên, loại khoa, loại lớp, điện 

thoại, địa chỉ). 

2.Xác định có dừng học hay không  

3.Tiếp tục theo dõi bệnh tình từng trường hợp, hỗ trợ xin nghỉ phép, thông báo 

cho giảng viên sinh viên có khả năng bị lây nhiễm thực hiện xét nghiệm; thực 

hiện các thủ tục nghiệp vụ tùy theo tình hình lây nhiễm (ví dụ: theo dõi bệnh 

tình từng trường hợp, hỗ trợ xin nghỉ từng trường hợp, sắp xếp và thông báo 

cho sinh viên có khả năng lây nhiễm thực hiện xét nghiệm). 

3. Thông báo cho sinh viên có khả năng lây nhiễm thực hiện xét nghiệm, xác 

định giảng viên sinh viên có bị lây nhiễm không theo giấy chẩn đoán của 

bệnh viện, khi xác định lây nhiễm, điền Phiếu thông báo sự kiện thảm họa 

trong nhà trường tùy theo tình hình thực tế trình báo cho lãnh đạo (chủ nhiệm 

công tác sinh viên, trung tâm an toàn nhà trường, hiệu trưởng) tùy theo tình 

hình thông báo cho Bộ Giáo dục, Đơn vị y tế, và theo dõi đến khi sinh viên đó 

được chữa khỏi hoàn toàn . 

5-5、Biện pháp phòng chống ： 

1. Hỗ trợ cơ quan chủ quản nông nghiệp, y tế cùng giải quyết. 

2. Giảng viên viên chức và sinh viên bị lây nhiễm theo sự đánh giá của cơ quan 

chủ quản và bác sỹ, thực hiện tiêm chủng và điều trị. 

3. Phối hợp cơ quan chủ quản nông nghiệp, y tế thực hiện biện pháp phòng 

chống liên quan tiếp theo. 

4. Nắm bắt tình hình giảng viên viên chức và sinh viên bị lây nhiễm. 

5. Công bố bản tin, phát ngôn ra bên ngoài  

6. Tăng cường tuyên truyền hướng dẫn chăm sóc y tế, tùy theo loại hình sự kiện, 

xem xét biện pháp cải tiến như quản lý động vật sân trường, vệ sinh môi 

trường và vệ sinh ăn uống… 

5-6、Kết thúc giải quyết: Theo bản chẩn đoán của bệnh viện xác định sinh viên đó 

không bị lây nhiễm hoặc đã kết thúc giải quyết sau khi chữa khỏi bệnh, đồng thời 

tổng hợp liệt kê quản lý lưu file dữ liệu liên quan. 

6、Trọng điểm kiểm soát: Công bố rủi ro 2  

6-1.Phân tích: Kiểm tra lại quy trình thông báo phòng chống bệnh truyền nhiễm, công 

tác dự phòng chậm trễ. 

6-2.Tra duyệt:Quá trình theo dõi từng trường hợp cần phù hợp quy định, thận trọng 
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phòng tránh rò rỉ thông tin cá nhân . 

6-3.Thông báo: Thời gian theo dõi từng trường hợp, khi gặp sự việc nghiêm trọng, 

cần thông báo cho cấp trên . 

Bảng phụ lục  

Phân loại bệnh truyền nhiễm và biện pháp phòng chống  

Phân loại bệnh truyền nhiễm  

Loại  Tên bệnh truyền nhiễm  

Loại 1  Bệnh đậu mùa, bệnh dịch hạch, hội chứng hô hấp cấp tính nặng, bệnh dại, cúm H5N1 

Loại 2  

Bạch hầu, sốt thương hàn, sốt xuất huyết, viêm màng não do dịch, sốt phó thương hàn, viêm đa cơ, bệnh lỵ 

trực khuẩn, bệnh lỵ amip, sốt rét, sởi, viêm gan siêu vi A, chảy máu đường ruột, Hội chứng virus Hanta, 

bệnh tả, sởi Đức, bệnh lao đa kháng thuốc, Chikungunya, sốt West Nile, thương hàn sốt dịch phát ban, bệnh 

thán thư. 

Loại 3 

Ho gà, uốn ván, viêm não Nhật Bản, lao phổi (trừ lao đa kháng thuốc), hội chứng sởi Đức bẩm sinh, viêm 

gan siêu vi cấp tính (trừ loại A), quai bị, bệnh lê dương, bệnh Haemophilus influenzae týp B, giang mai, lậu, 

uốn ván sơ sinh, hội chứng nhiễm virus đường ruột, nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người, bệnh Hansen 

Loại 4 

Nhiễm virus Herpes B, bệnh leptospirosis, bệnh Melioidosis, trúng độc clostridium botulinum, nhiễm phế 

cầu khuẩn xâm lấn, sốt Q, sốt phát ban đặc hữu, bệnh Lyme, bệnh tularemia, bệnh sốt do ấu trùng mò, hội 

chứng thủy đậu, bệnh lây nhiễm Toxoplasmosis, hội chứng cúm, bệnh CJD, bệnh brucellosis.  

Loại 5 
Sốt rift Valley, sốt xuất huyết do virus Marburg, sốt vàng da, sốt xuất huyết Ebola, sốt lassa, nhiễm 

coronavirus hội chứng hô hấp Trung Đông, cúm H7N9. 

 

Biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm  

Loại Tên bệnh  Thời hạn báo cáo 
Biện pháp xử lý 

bệnh nhân  
Xử lý thi thể  

Loại 1  

 

Bệnh đậu mùa, bệnh dịch hạch, 

hội chứng hô hấp cấp tính nặng, 

bệnh dại, cúm H5N1 

 

lập tức thông báo  
Xử lý theo trình 

tự pháp định 

Xử lý theo trình tự 

pháp định 

Loại 2  Chi tiết như bảng phân loại  24 tiếng  
Xử lý theo trình 

tự pháp định 

Xử lý theo trình tự 

pháp định 

Loại 3 Chi tiết như bảng phân loại Trong vòng 1 tuần  
Xử lý theo trình 

tự pháp định 

Xử lý theo trình tự 

pháp định 

Loại 4 

Nhiễm virus Herpes B,  

Bệnh leptospirosis,  

Bệnh Melioidosis,  

Bệnh trúng độc 

clostridium botulinum 

24 tiếng  

 

Khi cần thiết, 

thực hiện điều trị 

cách ly tại đơn vị 

điều trị cách ly 

chỉ định 

Sau khi hỏa táng 

hoặc trình báo cơ 

quan chủ quản địa 

phương phê duyệt 

thực hiện chôn sâu 
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Loại Tên bệnh  Thời hạn báo cáo 
Biện pháp xử lý 

bệnh nhân  
Xử lý thi thể  

Loại 1  

 

Bệnh đậu mùa, bệnh dịch hạch, 

hội chứng hô hấp cấp tính nặng, 

bệnh dại, cúm H5N1 

 

lập tức thông báo  
Xử lý theo trình 

tự pháp định 

Xử lý theo trình tự 

pháp định 

Loại 2  Chi tiết như bảng phân loại  24 tiếng  
Xử lý theo trình 

tự pháp định 

Xử lý theo trình tự 

pháp định 

Loại 3 Chi tiết như bảng phân loại Trong vòng 1 tuần  
Xử lý theo trình 

tự pháp định 

Xử lý theo trình tự 

pháp định 

Nhiễm phế cầu khuẩn xâm lấn  

sốt Q 

sốt phát ban đặc hữu 

bệnh Lyme 

 bệnh tularemia,  

bệnh sốt do ấu trùng mò 

hội chứng thủy đậu 

, bệnh lây nhiễm 

Toxoplasmosis,  

hội chứng cúm 

bệnh brucellosis 

Trong vòng 1 tuần  

 

Bệnh CJD Trong vòng 1 tháng  

Khi cần thiết, 

thực hiện điều trị 

cách ly tại đơn vị 

điều trị cách ly 

chỉ định 

Thi thể không dược 

chôn sâu, nhiệt độ 

hỏa táng cần đạt 

1000 độ C và giữ 30 

phút trở lên. 

Loại 

5 

Sốt rift Valley 

sốt xuất huyết do 

virusMarburg 

sốt vàng da 

sốt xuất huyết Ebola 

 

sốt lassa 

24 tiếng 

Thực hiện điều trị 

cách ly tại đơn vị 

điều trị cách ly 

chỉ định Trong vòng 24 tiếng 

nhập quan và hỏa 

táng  

Nhiễm coronavirus hội chứng 

hô hấp Trung Đông, cúm H7N9 
24 tiếng 

Khi cần thiết, 

thực hiện điều trị 

cách ly tại đơn vị 

điều trị cách ly  

chỉ định 

 

V.Dịch vụ tài chính  
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Tiền mang theo trong lần nhập cảnh đầu tiên không được quá 2 vạn tiền 

mặt NDT và tiền mặt ngoại tệ trong vòng 1 vạn USD, vượt quá số tiền nói 

trên cần khai báo với hải quan. 

Để thuận tiện cho việc thực hiện gửi tiền,chuyển tiền và bồi thường bảo 

hiểm sau này, các sinh viên sang Đài Loan bắt buộc phải mở tài khoản tại 

bưu điện hoặc ngân hàng. Sinh viên nếu mang theo tiền mặt cũng xin hãy 

nhanh chóng gửi tiền mặt vào tài khoản, để tránh mất mát. Giấy tờ xin mở tài 

khoản là phiếu đăng ký, dấu, thẻ sinh viên, giấy phép xuất nhập cảnh và giấy 

phụ thứ 2 cùng mã số ID do Sở xuất nhập cảnh và di dân cấp. Nếu chưa đủ 

20 tuổi, xin hãy chuẩn bị sẵn giấy đồng ý của phụ huynh trước khi sang Đài 

Loan và mang theo giấy đó sang Đài loan để chứng nhận. Khi mở tài khoản 

có thể xin làm thẻ tín dụng IC, có thể dùng để gửi tiền, rút tiền và chuyển 

tiền tại ATM. 

Phần lớn ATM (máy rút tiền) của Đài Loan đều có thể sử dụng UnionPay 

card để rút tiền. Trong trường hiện nay có máy ATM ngân hàng the first bank, 

nằm tại tầng 1 tòa nhà Tu Zi, ngoài ra có các cửa hàng tiện ích như 7-11, 

Family, OK, Hi-life có lắp máy ATM đều có thể rút tiền bằng thẻ Union Pay, 

kính mong các bạn sinh viên có thể tranh thủ sử dụng. 

Mở tài khoản tại trường: Ngân hàng the first bank cử chuyển viên đến 

trường phục vụ sinh viên vào 15:00 -15:30 chiều hàng ngày. Những sinh viên 

đủ 20 tuổi cần chuẩn bị đủ giấy tờ là thẻ cư trú và hộ chiếu. 

VI.Vẻ đẹp Đài Loan  

Đài loan là hải đảo hẹp dài từ Nam đến Bắc, diện tích khoảng 3,6 vạn km2, 

nằm ở giữa miền Đông Nam lục địa châu Á, cung đảo Đông Á bờ tây Thái 

Bình Dương, phía Bắc giáp Nhật Bản, quần đảo Ryukyu, quần đảo 

Philippines phố Nam, là đầu mối qua lại khắp nơi châu Á; mạng lưới hàng 

không tỏa đi khắp nơi, là một trong những nơi du lịch vô cùng tiện lợi.  

 

Về các nguồn tự nhiên, do sự di chuyển liên tục của các mảng địa tầng, tạo 

thành địa hình phức tạp và đa dạng của Đài Loan, thêm vào đó là đường chí 

tuyến bắc xuyên qua từ bên trong, khiến Đài Loan có nhiều hệ sinh thái tự 

nhiên như vùng nhiệt đới, á nhiệt đới và ôn đới, trong đó tỷ lệ các chủng loại 

đặc hữu nguyên sinh tương đối cao, trong số hơn 18.400 loài động vật hoang 

dã đã chiếm hơn 20% trở lên, như bọ cạp hoa anh đào, khỉ vằn Đài Loan, gấu 

đen Đài Loan, gà lôi bụng xanh, v.v., đã đưa Đài Loan trở thành một trong 

những khu vực bảo tồn quan trọng trên thế giới. Để duy trì cảnh quan thiên 

nhiên tuyệt đẹp và bảo vệ hệ sinh thái, những khu vực đó được quy hoạch là 

công viên quốc gia và khu danh lam thắng cảnh quốc gia, tập hợp những 

cảnh quan đẹp nhất và tài nguyên du lịch của Đài Loan vào trong đó.   
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Về phương diện diện mạo văn hóa nhân văn, bất kể trong lĩnh vực tín 

ngưỡng tôn giáo, kiến trúc, ngôn ngữ, thói quen sinh hoạt và hương vị ẩm 

thực, đều thể hiện cảnh tượng đa dạng hài hòa khắp mọi nơi; Trong đó “ẩm 

thực” là một đại diện tươi mới nhất , ví dụ như món ăn Đài Loan, món ăn 

khách gia, món ăn Hồ Nam…hoặc là món ăn vặt truyền thống, ẩm thực đặc 

sản địa phương, thể hiện bữa tiệc ẩm thực đa dạng phong phú, khiến Đài 

Loan được thế giới công nhận là “Vương quốc ẩm thực”. Về đại thể, Đài 

loan ấm áp quanh năm, trong 4 mùa thì mùa xuân và mùa đông thay đổi 

tương đối lớn, mùa thu và hè thay đổi tương đối nhỏ, nhiệt độ bình quân năm 

là 22 độ, bình quân tối thiểu không quá 12-17 độ. Vào lúc chuyển giao mùa 

xuân và mùa hè (tháng 3- tháng 5 hàng năm), chịu ảnh hưởng qua lại của mặt 

frông tĩnh, có hình thái thời tiết mưa phùn, ở Đài loan nên nhớ luôn mang 

theo ô. Mùa hè ở Đài loan rất nóng, thỉnh thoảng có cơn bão đi qua. Đài loan 

vào mùa thu (khoảng tháng 9-10 mỗi năm), mát mẻ trong xanh. Mùa đông 

ấm áp ngắn ngủi, thỉnh thoảng có dòng khí lạnh đi qua, là mùa yêu thích nhất 

của nhóm người thích tắm hơi. Nói tóm lại, bốn mùa của Đài Loan đều có 

phong cách khác nhau, hoan nghênh các bạn sinh viên trải nghiệm chi tiết! 

 

Đài loan phổ biến sử dụng tiền mặt, vì vậy bắt buộc chuẩn bị tiền mặt 

chi tiêu, tốt là Đài tệ hoặc ngoại tệ (như USD) tương đối dễ dàng đổi thành 

Đài tệ. Sử dụng Visa hoặc Master là phương pháp tin cậy đổi lấy tiền mặt, 

bởi vì có một số ngân hàng có thể trả trước tiền mặt, có một số máy ATM 

cũng có thể tiếp nhận thẻ tín dụng hoặc thẻ ATM của nước ngoài.Hiện tại tỷ 

giá Đài tệ đổi sang USD là 30: 1. 

 

VII.Sơ đồ bố trí nhà trường  
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VIII.Chỉ dẫn giao thông  

Đại học khoa học kỹ thuật Chin Yi quốc lập nằm tại khu Thái Bình 

thành phố Đài Trung – miền trung Đài Loan, khu Thái Bình vốn là một thị 

trấn nhỏ của khu vực Đài Trung, song do sự phát triển của đường quốc lộ, 

khiến cho khu vực Thái Bình phát triển tương đối nhanh chóng mấy năm gần 

đây. 
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Trường đại học khoa học kỹ thuật Chin Yi Quốc lập cách nhà ga xe lửa 

Đài Trung khoảng 15 phút đi xe, cách gas tàu cao tốc khoảng 30-40 phút. 

Giao thông qua lại Nam Bắc tương đối tiện lợi. 

Khu vực Thái Bình cách khu phong cảnh nổi tiếng nhất Đài Trung – 

núi A Li khoảng 3 tiếng; Nhật Nguyệt Đàm và Khê Đầu khoảng 1 tiếng, cách 

Thiền Tự Đài Trung khoảng 40 phút đi xe. 
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