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序號 學校
No.

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

提供之碩士名額

提供之博士名額

科系

提供之碩士名額

Department/Program

Master's Quota

Doctoral's Quota

No.

School

Department/Program

Master's Quota

Doctoral's Quota

亞洲大學

生物科技與保健營養科技、健康產業管理學系、
經營管理學系、資訊科技學程、國際企業學系

依年度預算及審查
結果核定名額

X

16

國立屏東
科技大學

中文授課—不限科系、
全英授課—熱帶農業暨國際合作系

依委員會審定

依委員會審定

It depends on the
committee review

It depends on the
committee review

營建工程所、生化科技研究所、建築及都市設計研究所

X

各科系一名

國立中山大學

不限科系All programs

名額不限 open

名額不限 open

國立臺中
教育大學

14

4

National Taichung
University of
Education
www.ntcu.edu.tw

中文授課—不限科系、
全英授課—教育測驗統計研究所

Chinese-taught:all programs, English-taught:
Graduate Institute of Educational Measurement
and Statistics

國立臺北
科技大學

不限科系All programs

名額不限 open

名額不限 open

國立臺灣
科技大學

不限科系All programs

名額不限 open

名額不限 open

21

國立東華大學

不限科系All programs

名額不限 open

名額不限 open

22

國立聯合大學

不限科系All programs

視本校財務狀
況彈性調整

視本校財務狀
況彈性調整

Asia University
www.asia.edu.tw

朝陽科技大學

Chaoyang University
of Technology
www.cyut.edu.tw

建國科技大學
Chienkuo
Technology
University
www.ctu.edu.tw

輔仁大學

Fu Jen Catholic
University
www.fju.edu.tw

義守大學
I-Shou University
www.isu.edu.tw

崑山科技大學
Kun Shan University
www.ksu.edu.tw

銘傳大學
Ming Chuan
University
www.mcu.edu.tw

明新科技大學

Minghsin University
of Science and
Technology
www.must.edu.tw

國立成功大學
National
Cheng Kung
University
web.ncku.edu.tw

國立嘉義大學

National Chiayi
University
www.ncyu.edu.tw

Biotechnology & Health-Care Nutritional Biotechnology,
Healthcare Administration, Business Administration, Information
Technology, International Business
Graduate Institute of Construction Engineering, Graduate Institute
of Biochemical Sciences and Technology, Graduate Institute of
Architecture and Urban Design

機電光系統研究所、電機工程研究所、電子工程研究所
、製造科技研究所、土木與防災研究所

2

One person for
each program

X

不限科系

All programs

全英授課—「國際組」管理碩士學程(IMBA)、
中文授課—全科系不限

名額不限 open

2

名額不限 open

中文授課—不限科系、全英授課—機械工程研究所、
企業管理研究所、機械與能源工程研究所博士班
Chinese-taught: all programs, Enlighs-taught: Department of
Mechanical Engineering, Graduate School of Business
Administration, Ph.D Program of Mechanical and Energy
Engineering

中文授課—華語文教學學系研究所、
應用中國文學研究所、管理博士班，英文授課—
國際事務研究所、應用英語研究所、
國際企業管理研究所

14

依每年董事會
公佈名額為準

Quota is decided by
the Board of Directors

2

2

Institute of Precision Mechatronic Engineering

不限科系All programs

不限科系All programs

3

依系所核定

It depends on the dept.
review

名額不限 open

X

依系所核定

It depends on the dept.
review

15

不限科系All programs

10

X

National Kaohsiung
Marine University
www.nkmu.edu.tw

24

25

國立勤益
科技大學

國立高雄海洋
科技大學

23

名額不限 open

Chinese-taught:all programs, English-taught:Computer Science
and Information Engineering, Civil Engineering, Appied Chemistry

National Ilan
University
www.niu.edu.tw

National Taiwan
University of Science
and Technology
www-e.ntust.edu.tw

Quota is decide d by
the Board of Directors

Chinese-taught: Teaching Chinese as a Second Language, Applied
Chinese, PhD in Management; English-taught: Graduate School
of International Affairs, Applied English, IMBA"

精密機電工程研究所

不限科系All programs

不限科系All programs

依委員會審定

National Dong Hwa
University
www.ndhu.edu.tw

National United
University
www.nuu.edu.tw

國立陽明大學
National Yang-Ming
University
www.ym.edu.tw

南臺科技大學
Southern Taiwan
University
http://engwww.stut.
edu.tw

It depends on the
ﬁnancial condition
of the school

不限科系All programs

碩士—視覺傳達系、商管專業學院碩士班、機械系、電機系
，博士—機電科技研究所、電機系

Master-Visual Communication Design Department, Global Master of
Business Administration (GMBA), Mechanical Engineering Department (ME)
, Electrical Engineering Department (EE), Ph.D-Graduate Institute of
Mechanical Science and Technology, Electrical Engineering Department (EE)

It depends on the
ﬁnancial condition
of the school

至多10個，視本校財 至多10個，視本校財
務狀況彈性調整
務狀況彈性調整
At most 10, depends on
the ﬁnancial condition
of the school

At most 10, depends on
the ﬁnancial condition
of the school

各科系一名

各科系一名

One person for
each program

One person for
each program

St. John's University
www.sju.edu.tw

中文授課—工業工程與管理系、自動化及機電整合研究所、
5 (含學碩士including X
電機工程系、電子工程系、資訊工程系、電腦與通訊工程系、 Bachelor & Master)
企業管理系

26

國立臺南藝術大學

不限科系All programs

2

2

27

臺北醫學大學

不限科系All programs

100 (含學碩博士

100 (含學碩博士

依委員會審定

聖約翰科技大學

Tainan National
University of the Arts
www.tnnua.edu.tw
Taipei Medical
University
io.tmu.edu.tw

Chinese-taught:Institute of Automation and Mechatronics, Industrial
Engineering and Management, Electrical Engineering, Electronic Engineering,
Computer Science and Information Engineering、Computer and
Communication Engineering, Business Administration

including Bachelor,
Master & Ph.D.)

including Bachelor,
Master & Ph.D.)

It depends on the
committee review

It depends on the
committee review

28

淡江大學

不限科系All programs

1

1

外國研究生
獎助學金

外國研究生
獎助學金

29

環球科技大學

中小企業經營策略管理研究所

名額不限 open

X

15

X

30

東海大學

不限科系All programs

依總人數設定比例

依總人數設定比例

It depends on the
percentage
of total application

It depends on the
percentage
of total application

Foreign
postgraduate only

不限科系 All programs

National Sun Yat-sen
University
www.nsysu.edu.tw

Chinese-taught:all programs, English-taught:Tropical Agriculture and
International Cooperation

提供之博士名額

National Taipei
University of Technology
www-en.ntut.edu.tw

依每年董事會
公佈名額為準

National Chi Nan
University
www.ncnu.edu.tw

國立宜蘭大學

19

20

English-taught: IMBA, Chinese-taught: all programs

名額不限 open

National Chung
Hsing University
www.nchu.edu.tw

18

X

名額不限 open

國立中興大學

17

Institute of Mechatronoptics System Engineering,Graduate School
of Electrical Engineering, Graduate School of Manufacturing
Engineering, Graduate School of Electronic Engineering,
Graduate Institute of Civil and Disaster Reduction Engineering

National Chin-Yi
University of
Technology
web2.ncut.edu.tw

13

National Pingtung
University of Science
and Technology
www.npust.edu.tw

It depends on the
annual budget

中文授課—不限科系、
全英授課—資訊工程學系、土木工程學系、應用化學系

國立暨南
國際大學

序號 學校

Foreign
postgraduate only

Tamkang University
www.tku.edu.tw

TransWorld University Graduate Institute of Strategic Management of
international.twu.edu.tw Small & Medium Enterprise
Tunghai University
www.thu.edu.tw

台蒙碩博獎學金計畫
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科系

School

3

蒙古台灣教育中心自2007年成立於烏蘭巴托，旨在提升台灣與蒙古兩國間文化交流與學術合作，協助兩
國各級學校間之交流與聯繫。
2011年台灣教育中心設於Global Leadership大學，辦公室呈列上百所各大專校院的資訊，我們隨時歡迎
您來訪與免費諮詢有關到台灣求學的資訊。
Монгол дахь Тайваний Боловсролын төв нь 2007 онд Улаанбаатар хотод байгуулагдсанаас
хойш Тайван Монгол хоёр орны соёлын харилцаа,эрдэм шинжилгээний хамтын ажиллагааг өсгөн
нэмэгдүүлж түүнчлэн бүх шатны сургуулиуд хоорондын харилцаа холбоонд ихээхэн тус дэм болж
байгаа билээ.
Тайваний Боловсролын төв нь Глобал Удирдагч дээд сургууль дээр байрладаг ба та хүссэн үедээ
манай оффисд ирж Тайваны 100 гаруй их дээд сургуулиудын танилцуулга болон Тайваньд суралцах
талаарх мэдээллийг авах боломжтой.
聯絡方式：
蒙古台灣教育中心Taiwan Education Center in Mongolia
地址: Global Leadership University
Barilgachid-3, 11th Khoroo, Sukhbaatar District, Ulaanbaatar, 210620
電話: +976-5000-8603
Email: contact@thegloballeadership.org
Холбоо барих:

Монгол дахь Тайваний Боловсролын төв.
Хаяг:Монгол дахь Тайваний Боловсролын төв. Глобал Удирдагч дээд сургууль Барилгачидын
гудамж-3, 11 хороо, СБ дүүрэг, Улаанбаатар 210620
Утас: +976-5000-8603
Email: contact@thegloballeadership.org

來台讀書申請程序
申請來台灣的大學或研究所讀書，資格為高中或大學畢業生，依照各學校的要求
台灣各大學有不同的入學資格規定與條件，順利通過申請學校的面試或審核程序被錄取後，將取得入學
許可信，方便辦理入台簽證。

‧ Study in Taiwan: http://www.studyintaiwan.org/
‧ Mandarin Chinese Studies in Taiwan: http://www.studyintaiwan-mandarin.org.tw/

2.準備申請文件
1.入學申請表1份(依照各學校規定表格)
2.高中/大學畢業證書影本(另附英文或中文譯本)
3.高中/大學成績單影本(另附英文或中文譯本
4.2封推薦信
5.健康建查證明(包含HIV檢測)
6.英文或中文讀書計畫
7.財力證明(金額足夠在台灣讀書)
8.其他申請文件(依各學校規定)
想知道更多申請程序與規定，請直接寫信或電話詢問各申請學校。

2. ргөдөл гаргахад бүрдүүлэх материалууд:
1.Элсэлтийн маягт 1% тухайн сургуулийн зөвшөөрөгдсөн маягт
2.Бүрэн дунд болон их сургууль төгссөн гэрчилгээний хуулбар. (англи эсвэл хятад хэл дээрх
орчуулга)г
3.Бүрэн дунд болон их сургууль төгссөн дүнгийн жагсаалтын хуулбар (англи эсвэл хятад хэл дээрх
орчуулга)
4.2%сайшаалын хуудас
5.Эрүүл мэндийн тодорхойлолт (HIVшинжилгээ өгсөн байх )
6. Англи эсвэл хятад хэл дээрх суралцах төлөвлөгөө.
7.Санхүүгийн батламж (Тайванд сурахад хүрэлцхүйц байх)
8.Бусад бүрдүүлэх матириал нь тухайн сургуулиас хамаарана.Илүү их мэдээлэл авхыг хүсвэл
захидал эсвэл утсаар сургуулитайгаа холбоо барина уу.

3.辦理簽證
錄取學生可辦理台灣簽證有兩種:Visitor visas, resident visas，如何申請簽證：
簽證申請表可於下面網站自由下載：

Сургуульд өргөдөл явуулах дэс дараалал
Тайваны их дээд сургууль ба магистрантурт рг д л гаргахад б рэн дунд болон их сургууль т гсс н
байх ёстой б г д сургууль тус б рийн шаардлага элсэлт авах д рэм горим р учир тухайн сургуулийн
горимын дагуу матириалиа б рд лж явуулна.Улмаар рг д л гаргасан сургуулийн ярилцлагад тэнцэж
з вш рлийн бичиг х лээн авснаар тайваны визанд орох эрхтэй болно.

台灣各大學都歡迎外籍學生申請，學生依照個人興趣選擇申請學校，想瞭解台灣各大學的課程介紹，下
面網站提供豐富的資訊可供查詢：
‧ Study in Taiwan: http://www.studyintaiwan.org/
‧ Mandarin Chinese Studies in Taiwan: http://www.studyintaiwan-mandarin.org.tw/

1.Сургуулиа хэрхэн сонгох вэ?

Тайваны б х дээд сургууль нь гадаад оюутнуудыг элс лэхдээ баяртай байдаг.Суралцагч рийн
сонирхлын дагуу дуртай сургуулидаа рг д л гаргаж болно. Сургуулиудын хичээлийн талаарх
дэлгэрэнг й мэдээллийг доорх интернет хаягнаас авна уу:

申請文件

台蒙碩博獎學金計畫
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1.如何選擇學校

申請資格

‧取得台灣學校正式入學許可信
‧學生個人護照
‧護照有效期6個月以上
‧完整申請表
‧來回飛機票
‧個人正面照片1張
‧其他證明文件

‧ Bureau of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs:
http://www.boca.gov.tw/lp.asp?ctNode=92&CtUnit=58&BaseDSD=7&mp=2
駐烏蘭巴托台北貿易經濟代表處
‧Taipei Trade and Economic Representative Office in Ulaanbaatar
Tel: 11-322735; Fax: 11-322916; Email: mng@mofa.gov.tw
Address: 3rd Fl., Taiwan House, Art Bogd Trade Center, Chingeltei district, P.O.Box 1269,
Ulaanbaatar-13

5

目錄 Гарчиг

Виза бүрдүүлэлт:
Сурхаар явж буй иргэн нь 2 төрлийн визанд орох боломжтой:Visitor visas, resident visas. бүрдүүлэх
матириалууд:
Визний өргөдөлийн маягтыг доорх интернет хаягнаас авна уу:
		
Өргөдөл хүсэх
эрх
		
		
Өргөдөл гаргах
бичиг баримт
		

●Тайваны сургуулиас албан ёсоор сургуульд элсүүлсэн зөвшөөрлийн
хуудас
●Сурагчийн паспорт
●Паспортын хугацаа 6 сараас дээш байх
●Өргөдлийн маягт
●Ирж очих онгоцны тиз
●Цээж зураг 1%
●Бусад нотлох бичиг баримтууд

‧ Bureau of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs:
http://www.boca.gov.tw/lp.asp?ctNode=92&CtUnit=58&BaseDSD=7&mp=2
Улаанбаатар дахь Тайбэй хотын худалдаа эдийн засгийн төлөөлөгчийн газар.
Утас: 11-322735; Факс: 11-322916; имэйл: mng@mofa.gov.tw
хаяг: Ulaanbaatar-13 P.O.Box 1269, Chingeltei distric Art Bogd Trade Center, t Taiwan House3rd Fl.,

語言能力規定 (依各申請學校規定)
一、具備足夠之英語能力者(適用於申請英語授課系所學生)：
1.英語為母語者或畢業於英語授課之高中並具證明者。
2.有國際認證英語文能力測驗通過之證明者，包括TOEFL Paper Test 500、CBT 173、IBT 61或IELTS
5.5以上。
二、具備足夠之中文能力者(適用於申請中文授課系所學生)：華語文能力測驗(TOP) 3級或漢語水平考試
(HSK) 6級。

Хэлний т вшингийн журам
1.А нгли хэлний тодорхой мэдлэгтэй (сонгосон мэргэжлийн анги нь англи хэл дээр хичээл
явуулдагсурагч ) :
-эх хэл нь нь англи эсвэл бүрэн дунд сургуулиа англи хэл дээр төгссөн төгсөгч
-олон улсад хүлээн зөвшөөрөгддөг англи хэлний төвшин тогтоох шалгалтад дараах онооноос
дээш авсан байх.үүнд: TOEFL Paper Test 500 ,CBT 173 ,IBT 61 ,IELTS 5,5 зэрэг багатна.

其它

Бусад:
1.эрүүл мэндийн байдал сайн байх ,оршин суугаа газрынхаа эмнэлгийн хүчинтэй тодорхойлолтыг
англи эсвэл хятад хэл дээр хавсаргах
2.элсэлтийн бусад чухал дүрэм журмыг боловсролын яамны “Гадаад оюутны Тайванд суралцах
арга” интэрнэт хаягаас авна уу. http://www.moe.gov.tw/
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朝陽科技大學

Chaoyang University of Technology

13

建國科技大學

Chienkuo Technology University

18

輔仁大學

Fu Jen Catholic University

22

義守大學

I-Shou University

25

Kun Shan University

28

Ming Chuan University

34

明新科技大學

Minghsin University of Science and Technology

38

國立成功大學

National Cheng Kung University

42

國立嘉義大學

National Chiayi University

47

國立暨南國際大學

National Chi Nan University

50

國立勤益科技大學

National Chin-Yi University of Technology

54

國立中興大學

National Chung Hsing University

57

國立宜蘭大學

National Ilan University

61

National Kaohsiung Marine University

68

崑山科技大學
銘傳大學

國立高雄海洋科技大學
國立屏東科技大學

National Pingtung University of Science and Technology 70
National Sun Yat-sen University

74

國立臺中教育大學

National Taichung University of Education

77

國立臺北科技大學

National Taipei University of Technology

85

國立臺灣科技大學

National Taiwan University of Science and Technology

88

國立東華大學

National Dong Hwa University

95

國立聯合大學

National United University

99

國立陽明大學

National Yang-Ming University

102

南臺科技大學

Southern Taiwan University

105

St. John's University

114

Tainan National University of the Arts

117

Taipei Medical University

121

Tamkang University

126

TransWorld University

129

Tunghai University

132

國立中山大學

聖約翰科技大學
國立臺南藝術大學
臺北醫學大學
淡江大學
環球科技大學
東海大學

"所有學校獎學金資料以中文說明為主"
"Бүх сургуулийн тэтгэлгийн материал нь Хятад хэл дээрх тайлбарыг голчилно."

台蒙碩博獎學金計畫

台蒙碩博獎學金計畫
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一、 身體健康狀況良好，附有當地合格醫院開具之英文或華文健康證明者。
二、 其他重要入學資格規定，請參照教育部「外國學生來臺就學辦法」，網址如下：http://www.moe.
gov.tw/

Asia University

亞洲大學

7

亞洲大學
Азийн Их сургууль
網址: http://www.asia.edu.tw/index.htm
Вэб сайт: http://www.asia.edu.tw/index.htm

學校特色簡介
包括學術強項、學校發展重心、招收蒙古外籍學生之策略與特色課程
• 本校榮獲教育部94年大學評鑑私校(三)組第一名、領先其他新設大學
• 本校連續四年獲教育部「大學教學卓越計畫」、教學品質優良
• 本校專任助理教授以上師資比率高達90.46%，並聘多位國內外講座教授、榮譽教授及客座教授，教學陣容
堅強。
• 希臘羅馬式校園建築典雅藝術、全國無以倫比
• 各系特色學程完善、落實專業實習
• 設有新生入學獎學金
• 校內現有來自11國共159位國際學生就讀，其中含55位蒙古學生。本校國際交流頻繁、與近57所國外大學
策略聯盟，並有美國學生來校交流修課，可培育學生世界觀。
• 提供大學、碩士、博士完整的學程，目前大學部計有22個學系、17個碩士班、5個博士學程
• 設有尖端領域專業實驗室，軟硬體設備充足，實驗研究題目新穎多樣，提供師生完善之教學與研究支援。

Сургуулийн онцлог

獎學金聯絡人 Тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах х н

外籍生申請期限 Гадаад оюутны өргөдөл хүлээж авах хугацаа
● 秋季班 Намрын семестерын элсэлт		
● 春季班 Хаврын семестерын элсэлт		

2011/01/01(yy/mm/dd)起至2011/05/31(yy/mm/dd)止
2011/06/01(yy/mm/dd)起至2011/11/30(yy/mm/dd)止

外籍生申請負責單位Гадаад оюутны өргөдөл хариуцсан хэлтэс
同上表獎學金聯絡人 Дээрх тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
● 其他：
(請留詳細聯絡方式)
○ Бусад：
нэмэлт мэдээлэл үлдээх хэлбэр
● 外籍生申請網站(說明申請程序與繳交文件等資訊): http://ciae.asia.edu.tw/Admissions.html
○ Гадаад оюутан хүсэлт гаргах вэб сайт(Хүсэлт гаргах дараалал болон нөхцөл зэрэг мэдээлэл ):
http://ciae.asia.edu.tw/Admissions.html
● 線上申請網址: http://ciae.asia.edu.tw/appapp/index4.php
○ хүсэлт гаргах вэб сайт: http://ciae.asia.edu.tw/appapp/index4.php

獎學金內容 Тэтгэлгийн агуулга
碩士 名額 Магистр Элсэгчийн тоо
□ 1名
□ 2名
□ 3名
□ 名額不限
■ 其他：依年度預算及審查結果核定名額
□ 1		
□ 2		
□ 3		
□ тоо хязгааргүй
■ бусад:Тухайн жилийн төсөв болон хяналтаас шалтгаалж элсэлтийн тоог тогтооно.
● 科系中文名稱：生物科技與保健營養科技
○ Мэргэжлийн хятад нэр: Биотехнологи болон шим тэжээлийн технологи
● 科系中文網址: http://web.asia.edu.tw/Main_pages/academics/dept_introd/Biotechnology/index_v.html
○ Интернет хаяг: http://web.asia.edu.tw/Main_pages/academics/dept_introd/Biotechnology/index_
v.html

台蒙碩博獎學金計畫

台蒙碩博獎學金計畫
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Эрдэм шинжилгээний хөтөлбөр, сургуулийн хөгжлийн төв, Монгол оюутнуудыг элсүүлэх журам
болон мэргэжлийн зэрэг
• Тус сургууль нь боловсролын яамаас 94 жил хувийн сургуулиас нэгдүгээр байранд мөн шинээр
байгуулагдсан сургуулиудыг тэргүүлдэг гэж үнэлэгдсэн.
• Боловсролын яамнаас тус сургууль нь 4 жил дараалан магадлан итгэмжлэгдсэн. (Боловсролын
шилдэг төлөвлөгөөтэй их сургууль)
• Н ийт багш нарын 90.46% нь дэд профессороос дээш зэрэгтэй. Түүнчлэн гадаад дотоодын
профессор багш нарыг урьж авчиран хичээл заалгадаг.
• Грекийн Ром хотыг санагдуулам сонгодог уран барилга бүхий хэв загварын кампустай. Тайваний
үлгэр жишээ сургуулиудын нэг
• Салбар бүр боловсронгуй онцгой сургалттай мэргэжлийн дадлагад гаргадаг
• Шинэ оюутнуудыг тэтгэлэгт хамруулахаар төлөвлөөд байгаа
• Одоогоор 11 улсын 159 олон улсын оюутан суралцаж байгаа бөгөөд үүний 55 нь Монгол оюутан
байна.
• Олон улсын оюутан солилцооны хөтөлбөрийн дагуу 57 их дээд сургуультай холбоотой. Түүнчлэн
АНУ аас солилцооны оюутан ирж суралцдагаараа олон улсын оюутнуудыг сурган хүмүүжүүлдэг.
• Баклавр, магистр доктор бүгд зэрэг бүх төрлийн сургалтыг явуулдаг. Одоо баклаврийн 22 салбар ,
17 магистрийн анги , 5 докрын анги сургалт явуулж байна.
• Салбар мэргэжлийн дадлагын анги, нарийн мэргэжлийн лабораторийг бий болгохоор төлөвлөж
байгаа. Тоног төхөөрөмжийн хангамж сайтай, олон төрлийн шинэ туршилт судалгаа хийх
боломжтой. Багш нарийн боловсролын төвшин өндөр бөгөөд тэр хэмжээгээр сурагчдаа дэмжиж
ажилладаг

中文姓名: 黃玟萃
Нэр: Jennifer Huang
中文單位/職稱: 國際學術交流中心
Албан тушаал: Олон улсын боловсролын солилцооны төв
中文地址: 41354台中市霧峰區柳豐路500號
Хаяг: 500 Liufeng Road, Wufeng, Taiwan, 41354, ROC
電話: +886-4-23323456 ext .6278
傳真:+886-4-23394140
Утас: +886-4-23323456 ext .6278
Факс: +886-4-23394140
E-mail: ciae@asia.edu.tw

授課語言 Хичээл орох хэл
● 中文，科系：
○ Хятад хэл , хичээл:
● 英文，科系：Biotechnology & Health-Care Nutritional Biotechnology
○ Англи хэл, хичээл:
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獎學金科系課程中文簡介(300字以內):
生物科技與保健營養科技學程隨時依時代之脈動及產業之需求調整方向，不論系所教育目標及課程規劃
皆不斷改善，以求符合時代之需求。本系設立宗旨為「配合國家推動生物科技發展政策，培養生物科技產業
所需專業人員」。以此宗旨為基礎，訂定教育目標為：通才教育：重視學生通才教育，培養團隊合作精神及
領導管理能力，養成生物科技產業經營管理人才。 理論與實際結合：結合理論與實驗，引起學生對生命科
學及生物科技產業之興趣，提升學生的專業素養與技能。 生物科技人才的培育：培育農業、環境及醫衛保
健等生物科技產業從業人力；進而培植生物科技研發之高級專業人才。 本系的特色在於配合政府政策及生
物科技發展之趨勢，訂定教育目標，再經由高學歷與富經驗之教授群，培育理論與實務兼備之符合政府機構
及企業所需之優秀基礎或高等之生物科技產業及研究人才。

Тэтгэлэгтэй салбарын хятад хэл дээрх танилцуулга:
Биотехнологи болон шим тэжээлийн технологи гэгдэх энэхүү салбар цаг хугацааны дагуу аж
үйлдвэрлэлийн өндөр шаардлагыг давахын тулд салбарын боловсролын зорилго болон хичээлийн
төлөвлөгөөг тасралтгүй сайжруулж, түүнчлэн цаг үеийнхээ шаардлагыг хангаж ирсэн. Тус салбар нь
улс оронтойгоо хамтран биотехнологийн хөгжлийн бодлогыг ахиулж тус салбарын аж үйлдвэрлэлд
шинэ мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх зорилгыг тавьж ажилладаг.Энэ зорилгын боловсролын
зорилтын үндэс нь ерөнхий боловсрол дахь сурагчдийн багаар ажиллах чадвар, удирдах чадвар
, биотехнологийн үйлдвэрлэлийн менежментийн хувийн чадварыг чухалчилж үздэг. Онол болон
практикийн хослол нь сурагчдийг биотехнологийн шинжлэх ухааныг амьдралд хэрэгжүүлэх
сонирхлыг бий болгон сурагчдын мэргэжлийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэгдэнэ.
Биотехнологийн шинжлэх ухааны мэргэжилтний боловсрол: газар тариалан, хүрээлэн буй орчин
, эрүүл ахуй зэрэг биотехнологийн мэргэжлийн чадвар бий болгож ургамлын биотехнологийг
судлах зэрэг өндөр мэргэжлийн чадвартай болдог. Тус салбар нь засгийн газрын бодлоготой
хамтран биотехнологийн хөгжлийг ахиулахыг онцолдог ба боловсролын зорилтод тулгуурлан
дээд боловсролын салбарт олон жил ажилласан туршлагатай багаар онол болон практикаар
дадлагажуулан засгийн газрын бүтэц болон аж ахуй нэгжүүдэд өндөр зэрэглэлийн биотехнологийн
аж үйлдвэрүүдийг судлах чадвартан бэлтгэдэг.

獎學金內容Тэтгэлгийн хэлбэр
■ 住宿費(含/不含寒暑假)
■ 生活津貼
■ 學費
■ Сургалтын төлбөр ■ Дотуур байр(багтах/өвөл зуны амралт багтахгүй)
□ Бусад：
□ 1學期
□ 1семистер		

■ 2年
■ 2жил		

□ 其他：
□ Бусад：

獎學金首次發放時間Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■ 100學年第1學期
■ 2011 оны 1 семистер

□ 100學年第2學期
□ 2012 оны 2 семистер		

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
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□ 1年
□ 1жил		

■ 視申請者申請文件而定

□ 其他：
□ Бусад：

оноо)

碩士 名額 Элсэгчийн тоо
□ 1名
□ 2名
□ 3名
□ 名額不限
■ 其他：依年度預算及審查結果核定名額
□ 1		
□ 2		
□ 3		
□ тоо хязгааргүй
■ бусад：Тухайн жилийн төсөв болон хяналтаас шалтгаалж элсэлтийн тоог тогтооно.
● 健康產業管理學系
○ Эрүүл мэнд аж үйлдвэрлэлийн удирдлага
● 科系中文網址: http://web.asia.edu.tw/Main_pages/academics/dept_introd/healthcare_administration/
index_v.html
授課語言 Хичээл орох хэл
● 中文，科系：
○ Хятад хэлээр орох анги
● 英文，科系:Healthcare Administration
○ Англи хэлээр орох анги: Healthcare Administration

獎學金科系課程中文簡介
本系擁有專任教師多達二十五位，教師陣容堅強，包含有四位衛生署副署長、國民健康局副局長、衛生
局技正等專業人才。課程規劃首要配合醫療資源整合與醫病關係互動之當代醫務管理發展趨勢，強調專業與
通識之均衡，重視理論與實務之印證，以及學習型組織環境之營造。
Тус салбар мэргэжлийн 25 гаруй багштай , багш нар нь чадварлаг.Үүнд : 4н эрүүл мэндийн
салбарын нарийн бичгийн дарга, үндэсний эрүүл мэндийн гүйцэтгэх захирал , эрүүл мэндийн
салбарын мэргэжлийн мэргэжилтэн зэрэг туршлагтай хүмүүс бий. Хичээлийн төлөвлөгөөнд нэн
тэргүүнд эрүүл мэндийн нөөцийг нэгтгэн эмч өвчтөний харилцаа нь тогтвортой эрүүл мэндийн
менежтентийн хөгжлийн хандлагыг бий болгож мэргэжлийн болон ерөнхий боловсролын тэнцвэрт
байдлыг онцлон үзэж онол болон практикийн нотолгоог чухалчлан үзэж суралцах орчин нөхцлийг
бий болгодог.

台蒙碩博獎學金計畫
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獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа

□ 其他：
■ Стипент

□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□TOP
級；□HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
оноо)
■ 英文能力證明（■ TOEFL CBT
213
分；□ IELTS
分）
■ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (■ TOEFL CBT
213оноо；□ IELTS
□ 其他：
□ Бусад：

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
■ 學費
■ 住宿費（含/不含寒暑假）
■ 生活津貼
□ 其他：
■ Сургалтын төлбөр
■ Дотуур байр(багтах/өвөл зуны амралт багтахгүй)
■ Стипент
□ Бусад：
獎學金期限Тэтгэлгийн хугацаа
□ 1學期

□ 1年

■ 2年

□ 其他：
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朝陽科技大學
Чао Ян Технологийн Их Сургууль
□ 1семистер		

□ 1жил		

■ 2жил		

□ Бусад：

網址: www.cyut.edu.tw
Веб сайт: www.cyut.edu.tw

獎學金首次發放時間Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■ 100學年第1學期
■ 2011 оны 1 семистер

□ 100學年第2學期
□ 2012 оны 2 семистер		

□ 其他：
□ Бусад：

學校特色簡介
包括學術強項、學校發展重心、招收蒙古外籍學生之策略與特色課程
本校創立1994年，雖僅16年歷史，但因全體師生努力及對教育品質堅持，辦學績效榮獲肯定，畢業生更深
受企業界歡迎。朝陽共有5個學院，包括管理學院、理工學院、設計學院、人文社會學院及資訊學院，22個
學系、18個碩士班及5個博士班

申請條件Тавигдах шаардлага
□無
■ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
оноо)
■ 英文能力證明（■ TOEFL CBT
213
分；□ IELTS
分）
■ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (■ TOEFL CBT
213оноо；□ IELTS
□ 其他：
□ Бусад：

傑出表現

оноо)

1.「2010世界大學科研論文排名」，本校「資訊學門」榮列世界第200名，國內第11名。
2.「2009世界大學網路學術影響力」評比，本校在全球上榜6,000所名校中，排名第581（前10%），全
國第19。
國際合作
目前有90所姐妹校遍及世界各地。合作項目為師生交換、雙學位學程、境外學分或學位課程、合辦國際
研討會、學者短期講學及遊學或語言課程。目前約有320名國際學生，提供多項獎助學金，開設中文課程，
並辦理多元課外活動。

Сургуулийн онцлог
Эрдэм шинжилгээний хөтөлбөр, сургуулийн хөгжлийн төв, Монгол оюутнуудыг элсүүлэх журам
болон мэргэжлийн зэрэг
Тус сургууль нь 1994 онд байгуулагдаж, хэдийгээр 16хан жилийн түүхтэй ч , бүх багш оюутаны
хичээл зүтгэл болон чанартай сургалтын үр дүнд бэхжин тогтож, төгсөгчид ажлын байраар хангагдаж
чаддаг. Чао Ян нийт 5 сургууль, үүнд Удирдлага , Технологи , Дизайн , Хүмүүнлэг болон Мэдээлэл
мөн 22 тэнхим , 18 магистрийн анги болон 5 докторын ангитай.
Гаргасан амжилт
1.( 2010оны Дэлхийн их сургуулиудын судалгааны ажлын жагсаалт)-аар мэдээлэл зүйн
хичээлээрээ дэлхийн 200 сургуулиас 11д орсон.
2.( 2009оны Дэлхийн их сургуулиудын сургалтанд нөлөөлөх интернет эрдэм шинжилгээний
ажлаараа) тус сургууль дэлхийн 6000 сургуулиас, 581т (эхний 10%) орж , улсдаа 19д орсон.
Олон улсын хамтын ажиллагаа
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Одоо дэлхийн өнцөг булан бүрээс 90 сургуультай холбоотой. Багш оюутны солилцоо, хосолсон
зэрэгийн программ, хилийн чанд дахь программ , олон улсын хурал болон хамтарсан тэтгэлэг,
эксперт урьж авчирч богино хугацааны лекц тавих, зун гадаадад хэлний дадлага хийх программ
зэрэгээр хамтарч ажилладаг,

獎學金聯絡人Тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
中文姓名: 胡宜芬
Нэр: Jessica Hu
中文單位/職稱: 研發處國際事際中心 / 組員
Албан тушаал: Олон улсын хэрэг эрхлэх газрын ажилтан
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中文地址: 41349 台中市霧峰區吉峰東路168號
Хаяг: 168, Jifeng E. Rd., Wufeng Township, Taichung, 41349, Taiwan, R.O.C.
電話: 04-23323000-3123
傳真: 04-23742317
Утас: 04-23323000-3123
Факс: 04-23742317
E-mail: yifenhu@cyut.edu.tw

2.大地工程組：
大地工程領域研究重點在於深開挖工程、大地防災與新科技的應用，包括地錨數值模擬與現場試驗、深
層攪拌樁及地盤改良、大型土石流水槽模擬試驗及數值分析、土壤液化調查分析及動態基礎研究、基樁非破
壞檢測、透地雷達之試驗研究、地理資訊系統與類神經網路之應用研究等。

外籍生申請期限 Гадаад оюутны өргөдөл хүлээж авах хугацаа

3.營建管理組：

● 秋季班Намрын семестрын элсэлт
● 春季班Хаврын семестерын элсэлт

營建管理領域著重於開發各項決策分析工具及應用，例如：電腦模擬系統，可用於分析作業作業流程及
資源分配最佳化，結合GIS、GPS、AUTOCAD，可用於排程模擬及車隊規劃。

2011/03/01(yy/mm/dd)起至2011/05/31(yy/mm/dd)止
2011/08/01(yy/mm/dd)起至2011/10/31(yy/mm/dd)止

負責單位хариуцсан хэлтэс

Тэтгэлэгтэй мэргэжлийн танилцуулга

同上表獎學金聯絡人 Дээрх тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн

1.Барилгын технологи

● 其他：
(請留詳細聯絡方式)
нэмэлт мэдээлэл үлдээх хэлбэр
○ Бусад:
● 外籍生申請網站(說明申請程序與繳交文件等資訊): http://www.cyut.edu.tw/~recruit/foreign/
○ Гадаад оюутан хүсэлт гаргах вэб сайт(Хүсэлт гаргах дараалал болон нөхцөл зэрэг мэдээлэл )
http://www.cyut.edu.tw/~recruit/foreign/
● 線上申請網址: http://www.cyut.edu.tw/~ias/English/register_online.php
○ хүсэлт гаргах вэб сайт: http://www.cyut.edu.tw/~ias/English/register_online.php

Энэ салбар нь бүцтийн анализ , хөрсний механик анализ, бүтцийн дизайн, хатуу хучилтын
инженерийн дизайн, ус зайлуулалтын тогтвортой байдлын анализ, газар хөдлөлтийн инженерийн
дизайн, шинэ барилгын арга техник болон технологи зэргийг багтаадаг.
2.Барилгын менежмент

Энэ мэргэжилд инженерийн менежментийн өндөр төвшний сургалт, инженерийн төлөвлөгөө,
барилгын хяналт, хөрөнгө оруулалт ба шийдвэр гаргалт, барилгын автоматжуулалт, барилгын хууль
тогтоомж зэрэг багтдаг.

獎學金內容 Тэтгэлгийн агуулга

3.Барилгын материал

博士名額 доктор Элсэгчийн тоо

Энэ салбарт барилгын материалын шинж чанар, цементэн бүтээгдэхүүний чанарын хяналт,
цутгамал материалын норм, шалгах стандарт, лабораторын техник зэрэг багтдаг. Үл эвдрэх шалгах
технологи болон арга барил зэрэг нь энэ хэсэгт ордог.

□ 1名
□ 2名
■ 3名
□ 名額不限
□ 其他：
□ 1		
□ 2		
■ 3		
□ тоо хязгааргүй
□ бусад：
● 備註：營建工程所、生化科技研究所及建築及都市設計研究所各1名
○ (барилгын инженер, биотехнологийн магистр, болон Архитектур болон хот зохион байгуулалтийн
магистрт тус бүр 1 хүн авна. )
● 營建工程所
○ барилгын инженер
● 科系中文網址：http://www.cyut.edu.tw/~ce/department/index2.html
○ Салбарын хятад хаяг:http://www.cyut.edu.tw/~ce/department/index2.html
授課語言 Хичээл орох хэл
● 中文，科系：營建工程所（中文為主/英文為輔）
○ Хятад хэл дээр орох анги:барилгын инженер (Хятад хэл голлоно/англи хэл туслана)

獎學金科系課程中文簡介
1. 結構組：
結構組之研究主軸分為波動力學應用與構材行為為研究兩大領域；前者之重點項目已非破壞檢測技術之
研發與應用為主，代表項目包括應力波技術於損傷偵測以及其與紅外線及透地雷達影像間之交叉驗證；後者
包括一般傳統土木以及若干新式環保構材之力學研究行為，代表項目包括冷軋鋼構材與環保再生RC構件行

● 生化科技研究所
○ биотехнологийн магистр
● 科系英文名稱: Graduate Institute of Biochemical Sciences and Technology
○ Мэргэжилийн англи нэр: Graduate Institute of Biochemical Sciences and Technology
● 科系中文網址: http://www.cyut.edu.tw/~ib/index~news-1.html
○С
 албарын хятад хаяг:http://www.cyut.edu.tw/~ib/index~news-1.html
授課語言 Хичээл орох хэл
● 中文，科系：生化科技研究所（中文為主/英文為輔）
○ Хятад , хичээл: биотехнологийн магистр(Хятад хэл голлоно/англи хэл туслана)

台蒙碩博獎學金計畫

台蒙碩博獎學金計畫
14

為研究。

獎學金科系課程中文簡介
生化科技研究所博士班招生對象為國內外大學理、工、醫、農等相關研究所碩士班畢業者。本所博士班
以培育高級生化科技人才、增進產學合作關係為目標。
本所博士班是國內技職教育體系中第一所以「生化科技」為名的教學研究單位，是一整合型的研究所，
以生物科技為主體，以化學技術為基礎，且以環境工程與管理為應用。全部學程以「植物生技」、「生物程
序」與「生物醫學」為主軸，結合「生物有機與分析化學」與「環境生物技術」等領域作為學生學習與研究
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的方向。本校與「農業試驗所」及「農業藥物毒物試驗所」等研究機構相比鄰，已形成區域學術聚落，同時
並規劃與台中地區大型醫院合作教學研究，本博士班將以「天然物相關之生物醫學」為發展特色。

Магистрын оюутнууд нь судалгаа шинжилгээний ажилд
оролцохоос гадна мөн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд оролцдог. Мөн магистрын курс нь 6
факультетийн гишүүдээр заагддаг бөгөөд манай заах арга зүйн програм нь Хэрэглээний химийн
тэнхим, Орчны инженер болон удирдлага, Газар тариалангийн институти ба Тайваний газар
тариалан химийн ба хортой бодисын суралгааны институти зэрэг салбараас бүрдсэн 30 гаруй
факультетийн гишүүд заан явуулдаг. Институтийн хичээлийн төлөвлөгөө суралгааны хүрээ нь
гурван үндсэн сэдвээр явагддаг: Суулгацын био технологи, Биопрогресс, Биоанагаах. Биоорганик/
биоаналитикийн хими болон орчны шинжлэх ухааны судалгаа нь сурагчдад мэдлэгээ хэрхэн тэлж
судалгаагаа чанаржуулахад сургадаг. Тус институтийн заах арга зүйн зорилго нь сурагчдийн бие
даан судалгаа хийх чадвартай болгох биотехнологитой холбоотой мэдлэгтэй болгохыг онцгой
анхаардаг. Энэхүү цорын ганц боловсролын хүчирхэг дэмжлэг нь биотехнологи дээр суурилсан газар
тариалангийн судалгааг ирээдүйд илүү үр дүнтэй болгож бие даасан мэргэжилтнийг бий болгоход
туслах болно.
● 建築及都市設計研究所
○ Архитектур болон хот төлөвлөлтийн магистр
● 網址:http://www.cyut.edu.tw/~urban/
○ Салбарын хятад хаяг:http://www.cyut.edu.tw/~urban/
授課語言 Хичээл орох хэл
● 中文，科系：建築及都市設計研究所（中文為主/英文為輔）
○ Хятад , хичээл: Архитектур болон хот зохион байгуулалтийн магистр (Хятад хэл голлоно/англи
хэл туслана)

獎學金科系課程中文簡介

Дизайны шинжлэх ухааны Ph.D.
Олон улсын жишигт нийцсэн мэргэжлийн дизайний удирдлагыг бий болгох зорилгоор Архитехтор

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
■ 學費
□ 住宿費（含/不含寒暑假）
□ 生活津貼
■ Сургалтын төлбөр □ Дотуур байр(өвөл зуны амралт багтана)
□ Бусад：

□ 其他：
□ Стипент

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
□ 1學期
□ 1семистер		

□ 1年
□ 1жил		

□ 2年
□ 2жи		

■ 其他：就讀期間
■ Бусад: суралцаж байх хугацаанд

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■100學年第1學期
■ 2011 оны 1 семистер

□ 100學年第2學期
□ 2012оны 2 семистер		

□ 其他：
□ Бусад：

台蒙碩博獎學金計畫
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本所根據學生個人志趣與性向，評估其基礎教育之潛力，在建築、建築設計及都市設計等方面授予高深
知專業學術與技能，以培育：
1.具有高深學術及技術水準之建築及都市設計專業人才，獨立領導規劃與設計之工作。
2.具有提供決策者政策建議能力之人才，提昇政府都市建設行政水準與效能，促進都市健全之發展。
基此，本所發展之重點在於以下數端：
1. 建築史與理論
2. 建築計畫及設計
3. 都市計畫及設計
4. 科技及管理
5. 環控及設備
6. 營建自動化
7. 空間系統分析

болон Хот зохион байгуулалтын сургууль нь Ph.D. хөтөлбөрийг 2002 онд Магистрийн праграмыг
нээсний дараа бий болгосон. Ph.D. програм нь хамгийн багадаа гурван жилийн хугацаанд
сургуулийн боловсролын сургалтын хүрээнд судалгааны ажил хийх хөтөлбөр юм. Энэ хөтөлбөр
нь онол болон архитехтор , хот, ландшафт болон гадаад тохижуулалтын дизайны удирдлагыг
онцгойлон авч үзэж дараах зүйлийг судалдаг:
1.Онол болон архитекторын хөгжлийн түүх, хот, ландшафт болон гадаад тохижуулалтын дизайн
2.Архитектур ба хотын нөөцлөлт, архитектурын бүтэц, архитехтурын барилга болон материал,
физик орчны хяналт
3.Архитехтурын компьютер туслах дизайн болон практик, хот судлал, ландшафт болон гадаад
тохижуулалт
4.Дизайны менежментийн шинжлэх ухаан, дизайн дүрэм журам болон менежмент
Дээр дурьдагдсан 4 мэргэжлээс гадна , энэхүү програм нь урлаг болон гадаад судлалыг хамтад нь
багтаасан урлаг болон дизайны мэргэжлийн практикийн болон төлөвлөгөөний цогц дизайны агуулга
бүхий боловсролоор хангадаг. Энэ хөтөлбөрийн хичээлийн төлөвлөгөөнд доорх зүйлийг багтаадаг.
1.Лекц семенар: онол, архитехтур , хот судлал, хүрээлэн буй орчин, ландшафт болон гадаад
орчны тохижуулалт зэрэг хичээлийн сэдвийн хүрээнд дадал чадвартай болох
2.Гадаад судлал: Ph.D. ын оюутан нь түншлэгч сургуульд нэг семестрийн хугацаанд /багадаа 4
сарын хугацаанд/ өөрийн салбарын онол болон арга зүйн мэдлэг чадварт суралцана.
3.Дипломын ажил: Ph.D. ын оюутан нь архитектор, хот судлал, ландшафт болон гадаад орчны
тохижуулалт сэдэвтэй холбогдолтой салбарын онол дээр суурилан сонирхсон сэдвээ сонгон
факультетийн гишүүдээс зөвлөгч багшаа сонгож судалгааны ажил бичнэ.

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
■ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
оноо)
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT
分；□ IELTS
分）
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT
оноо□ IELTSоноо)
□ 其他：
□ Бусад：
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建國科技大學
Зиань Гуо технологийн их сургууль
網址: http://ctu.edu.tw
Веб сайт:http://ctu.edu.tw

學校特色簡介
包括學術強項、學校發展重心、招收蒙古外籍學生之策略與特色課程
本校辦學理念係【活力、優質、傑出】以邁向傑出科技大學為最高目標，造就術德兼修、手腦並用，具
理論、實作與研發創新能力、為產業界所樂用之人才，進而使之成為善良社會之棟樑；教導學生兼具實務與
能力，充實職場競爭力。現有四個學院五所十五系；
工程學院：機電光系統研究所、電機工程研究所、製造科技研究所、電子工程研究所、土木與防災研究
所、機械工程系、電機工程系、電子工程系、土木工程系、自動化工程系、電腦與通訊工程系
設計學院：商業設計系、空間設計系、數位媒體設計系
管理學院：工業工程與管理系、國際企業管理系、資訊管理系
生活科技學院：應用外語系、運動健康與休閒系、美容系

Сургуулийн онцлог

中文姓名: 建國科技大學外籍學生獎學金
Нэр: Зиань Гуо технологийн их сургуулийн тэтгэлэг
中文單位/職稱: 國際合作與交流中心
Албан тушаал: Олон улсын хэрэг эрхлэх т в
中文地址: 500台灣彰化市介壽北路一號
Хаяг: 1 Chieh Shou North Road, 50094 Changhua City, Taiwan
電話: +886-4-711-1111#1720
傳真: +886-4-711-6382
Утас: +886-4-711-1111#1720
Факс: +886-4-711-6382
E-mail: irischen@ctu.edu.tw

外籍生申請期限 Гадаад оюутны өргөдөл хүлээж авах хугацаа
● 秋季班 Намрын семестрын элсэлт
● 春季班 Хаврын семестерын элсэлт

2011/2/1 (yy/mm/dd)起至 2011/6/30 (yy/mm/dd)止
2010/12/01 (yy/mm/dd)起至2011/04/08 (yy/mm/dd)止
2011/9/1 (yy/mm/dd)起至 2011/12/30 (yy/mm/dd)止

外籍生申請負責單位 Гадаад оюутны өргөдөл хариуцсан хэлтэс
● 同上表獎學金聯絡人：陳怡君 E-mail:irischen@ctu.edu.tw
○ Дээрх тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн Chen Yi-Chun E-mail:irischen@ctu.edu.tw
● 其他：黃珍良E-mail: jin@ctu.edu.tw
○ Бусад: Huang Zhen Liang E-mail: jin@ctu.edu.tw
● 外籍生申請網站(說明申請程序與繳交文件等資訊): http://cia2.ctu.edu.tw/files/13-1029-2768.php
○ Гадаад оюутан хүсэлт гаргах вэб сайт(Хүсэлт гаргах дараалал болон нөхцөл зэрэг мэдээлэл ):
http://cia2.ctu.edu.tw/files/13-1029-2768.php
● 線上申請網址: http://120.109.1.65/ctu/001/admission.aspx
○ хүсэлт гаргах вэб сайт:http://120.109.1.65/ctu/001/admission.aspx

獎學金內容 Тэтгэлгийн агуулга
碩士名額 Магистр Элсэгчийн тоо
□ 1名
□ 1 		

■ 2名
■ 2		

□ 3名
□ 3		

□ 名額不限
□ тоо хязгааргүй

□ 其他：
□ бусад：

科系名稱 Мэргэжлийн хятад нэр

台蒙碩博獎學金計畫

台蒙碩博獎學金計畫
18

Эрдэм шинжилгээний хөтөлбөр, сургуулийн хөгжлийн төв, Монгол оюутнуудыг элсүүлэх журам
болон мэргэжлийн зэрэг
Тус сургуулийн боловсролын философийн салбараас технологийн их сургуулийн зорилгын дагуу
Герман стандарт хэлбэрээр онол дадлагыг хослуулах санааг шинээр эрэлхийлсэн чадвартныг
дэлхий нийтэд бэлтгэхийг зорьдог. Одоо 4н сургууль , 5 н магистрийн анги 15 салбартай.
Инженерийн сургууль:
Механик гэрлийн системын магистр
Цахилгаан машины инженерийн магистр
Үйлдвэрлэлийн технологийн магистр
Цахилгааны инженерийн магистр
Барилга болон гамшгаас сэргийлэх магистр
Механик инженерийн салбар
Цахилгаан машины инженерийн салбар
Цахилгааны инженерийн салбар
Барилгын инженерийн салбар
Автоматжуулалтийн инженерийн салбар
Компьтер болон мэдээллийн инженерийн салбар
Дизайны сургууль
Зар сурталчилгааны дизайн
Орон зайн дизайн
Дижитал мультимедиа дизайн
Удирдлагын сургууль
Үйлдвэрийн инженер болон удирдлагын сургууль
Олон улсын бизнессийн удирдлагын салбар
Мэдээллийн удирдлагын салбар
Хүмүүнлэгийн технологийн сургууль
Хэрэглээний гадаад хэлний салбар
Кинезиологи спорт эрүүл мэнд чөлөөт цагийн салбар
Гоо сайхны салбар

獎學金聯絡人 Холбоо барих хүн

● 機電光系統研究所
○ Цахилгаан болон гэрлийн системийн инженер
● 電機工程研究所
○ Электроникийн инженер
● 電子工程研究所
○ Цахилгааны инженерийн магистр
● 製造科技研究所
○ йлдвэрлэлийн технологийн магистр
● 土木與防災研究所
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○ Барилга болон гамшгаас сэргийлэх инженерийн магистр
● 科系中文網址: http://epage.ctu.edu.tw/files/11-1000-168.php
○С
 албарын хятад веб сайт: http://epage.ctu.edu.tw/files/11-1000-168.php
授課語言 Хичээл орох хэл
● 中文為主/英文為輔
○ Хятад хэл голлож англи хэл туслах

獎學金科系課程中文簡介
● 機電光系統研究所︰
碩士班設置有「機器人於智慧型控制」、「奈米科技與材料」、「光電科技」及&「科技管理」、等四個
組，各組學生須選修專業核心課程至少五門，方能畢業，俾使學生具有充分專業知識。
● 電機工程研究所：
課程涵蓋電力與能源及控制與晶片應用兩個課程模組，結合業界實務專題製作訓練，使其熟悉各種電機
儀器設備之特性及工作原理，俾能從事電機設備之操作控制、檢驗、維修，及相關產品之設計與應用開發。
● 製造科技研究所：
課程規劃特色以電腦輔助機械設計、電腦輔助機械製造、電腦輔助工程分析為主軸。課程內容係配合上
述主題，並以理論實務並重為原則。
● 電子工程學研究所：
課程規劃特色以電子設備與系統之設計、製造、運用、修護為主軸，除了專業必修科目之外，並規劃有
計算機系統、通訊、光電半導體等三類學程，學生可依與趣選修不同學程。
● 土木與防災研究所：
課程規劃特色以除了要使學生有紮實的專統土木工程專業訓練之外，同時於相關課程中強調電腦在土木
及營建工程中各不同領域之應用，以因應數位化時代之要求。此外並加強電腦補助設計、工業安全衛生、土
木防災、營建自動化管理、環境生態、CPS、GIS等課程之安排，以利學生未來多元化之發展。

Цахилгаан болон гэрлийн системтийн магистр
Роботжуулалтын анги , нанотехнологи болон наноматериал, гэрлийн технологи болон технологийн
удирдлага зэрэг дөрвөн төрөлтэй. Сурагчид мэргэжлийн 5 аас доошгүй хичээлийг заавал сонгож
төгсөхдөө бүрэн мэргэжлийн мэдлэгтэй болно.

Барилгын болон гамшгаас сэргийлэх магистр

Хичээлийн төлөвлөгөөн дэх онцлог нь оюутан тусгай барилгын инженерийн мэргэжлийн
туршлага хуримтлуулахаас гадна түүнчлэн хичээлийн дунд компьютер дээрх барилга болон
барилгын инженер дэх ондоо салбарын хэрэглээний онцлогтой харилцан холбогдож дижитал үеийн
шаардлагыг хангадаг. Үүнээс гадна мөн компьютерийн туслах дизайн үйлдвэрийн аюул байдал ,
эрүүл ахуй , барилга гамшгаас сэргийлэх , барилга автоматжуулалтын удирдлага, орчин , CPS, GIS,
зэрэг хичээлүүдийг төлөвлөдөг. Сурагчдын

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
■ 學費
■ 住宿費（含/不含寒暑假）
■ 生活津貼
□ 其他：
■ Сургалтын төлбөр ■ Дотуур байр(багтах/өвөл зуны амралт багтахгүй)
■ Стипент
□ Бусад：
獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
□ 1學期
□ 1семестэр		

□ 1年
□1 жил		

■ 2年
■ 2 жил		

□ 其他：
□ бусад：

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■ 100學年第1學期
■ 2011 оны 1 семистер

□ 100學年第2學期
□ 2012оны 2 семистер		

□ 其他：
□ Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
□ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй □ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна.
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
оноо)
□ 英文能力證明（□ TOEFL560 CBT
分；□ IELTS
分）
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (■ TOEFL CBT
560оноо；□ IELTS
□ 其他：
□ Бусад：

оноо)

台蒙碩博獎學金計畫
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Цахилгааны инженерийн магистр

Хичээлийн төлөвлөгөөний онцлогт элетроникийн сурилуулалт , системийн дизайн, үйлдвэрлэл,
гадна электрон тоног төхөөрөмжийн системийн хэрэглээ засвар зэрэг багтана . Үүнээс компьютер
, харилцаа холбоо, гэрлийн хагас дамжуулагч зэрэг гурван төрлийн хичээлийг зайлшгүй сонгоно.
Сурагч өөрийнхөө сонирхсон хичээлийг сонгон судалж болно.

Хичээлийн програм нь хүчдэлийн систем , автомат хяналт , компьютер ба харилцаа болон
IC хагас дамжуулагч зэргийг багтаасан байдаг. Энэхүү програмын төгсгөлд бүх мэргэжлийнхэн
багаараа бүтээгдэхүүн юмуу дизайн гаргах шаардлагатай.
Үйлдвэрлэлийн технологийн инженерийн мастер

Хичээлийн төлөвлөгөөний онцлогт компьютерийн туслах механик дизайн , компьютерийн туслах
механик үйлдвэрлэл , компьютерийн туслах байгууламжийн анализ голлодог. Эдгээрийн онол
дадлага нь хичээлийн агуулга болж ордог.
Электроникийн инженерийн магистр

20

21

輔仁大學
Фү Рень Их Сургууль
網址: www.fju.edu.tw
Вэб сайт: www.fju.edu.tw

學校特色簡介
輔仁大學為直屬羅馬教廷之天主教綜合大學，現有11學院（文、藝、醫、理工、外語、民生、法律、社
科、管理、傳播、教育）、47學系、46碩士班、20碩士在職專班、11博士班，進修部計16學系，並有二年
制護理在職專班（夜間學制），全球姊妹校168所。
校園規劃有致，綠蔭盎然，軟硬體設備齊全。今日輔仁為莘莘學子積極提供多元、全人、跨領域與國際
化的學習與生活環境。

Сургуулийн онцлог
Анх Холи Сий гэдэг хүн Фү Рен Католик их сургуулийг байгуулсан. Одоогийн байдлаар 11
коллеж( Хүмүүнлэг ,Урлаг, Анагаах, Шинжлэх ухаан, Гадаад хэл, Хүний экологи, Хууль, Нийгмийн
шинжлэх ухаан, менежмент, харилцаа холбоо ба боловсрол) 47 тэнхим, 46 магистрын програм,
20 орон тооны магистрын програм, 11 докторын хөтөлбөртэй бөгөөд Боловсролын сургууль нь
16 баклаврын тэнхим болон 2 жилийн сувилагчийн програмтай. Тус их сургууль нь 168 гаруй их
сургуультай түншлэлийн харилцаа байгуулсан. Оюутнуудад ялгаатай, олон улсын орчин нөхцөлд
суралцах боломжийг олгодог.

獎學金聯絡人 Тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
中文姓名：張于真
Нэр: Agnes CHANG
中文單位/職稱：組員/國際學生中心
Албан тушаал: Олон улсын оюутны төвийн зөвлөх
中文地址：24205 新北市新莊區中正路510號
Хаяг: No.510, Zhongzheng Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 24205, Taiwan (R.O.C.)
電話：+886-2-2905-2944
傳真：+886-2-2905-2614
Утас: +886-2-2905-2944
Факс: +886-2-2905-2614
E-mail：048253@mail.fju.edu.tw

外籍生申請期限 Гадаад оюутны өргөдөл хүлээж авах хугацаа

負責單位 хариуцсан хэлтэс
同上表獎學金聯絡人 Дээрх тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
● 其他：
（請留詳細聯絡方式）
○Б
 усад：
нэмэлт мэдээлэл үлдээх хэлбэр
● 外籍生申請網站（說明申請程序與繳交文件等資訊）：http://140.136.251.199/upload/uploadfile/
Public991/20111315277.pdf
○ Гадаад

оюутан хүсэлт гаргах вэб сайт(Хүсэлт гаргах дараалал болон нөхцөл зэрэг мэдээлэл )

獎學金內容 Тэтгэлгийн агуулга
碩士名額 Магистр Элсэгчийн тоо
□ 1名
□ 1		

□ 2名
□ 2		

□ 3名
□ 3		

■ 名額不限
■ тоо хязгааргүй

□ 其他：
□ бусад：

科系中文名稱 Мэргэжилийн хятад нэр
● 科系中文名稱或 不限科系
○ Мэргэжилийн хятад нэр:салбар хязгаарлахгүй
授課語言 Хичээл орох хэл
□ 中文
□ Хятад

□ 英文
□ Англи		

■ 中文為主/英文為輔
■ 英文為主/中文為輔
■ Хятад голлож/Англи туслах ■ Англи голлож/ хятад туслах

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
□學
□ 住宿費（含/不含寒暑假）
■ 生活津貼
□ 其他：
□ Сургалтын төлбөр		
□ Дотуур байр(багтах/өвөл зуны амралт багтахгүй)
□ Бусад：

■ Стипент

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
■ 1學期
■ 1семистер

□ 1年
□ 1жил

□ 2年
□ 2жил

□ 其他：
□ Бусад：

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
□ 100學年第1學期
□ 2011 оны 1 семистер

□ 100學年第2學期
□ 2012 оны 2 семистер		

■ 其他：每年開放兩次申請
■Бусад: Жил бүр 2 удаа эхлэнэ

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
□ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй □ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
оноо)
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT
分；□ IELTS
分）
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT
оноо□ IELTSоноо
■ 其他：新生畢業平均成績達75分（GPA 3.5/4）以上者。在學生前ㄧ學期平均成績達全班前30 者；碩士
二年級以上學生前一學期平均成績達80分者。
■ Бусад: Шинэ оюутны төгссөн дүнгийн дундаж 75аас дээш(голч3.5/4)байх, Сургуулийн оюутны
эхний семестерийн дундаж ангидаа эхний 30%д байх, Магистрийн 2-р ангийн оюутаны өмнөх
семестерийн дундаж 80 аас дээш байх.

台蒙碩博獎學金計畫
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● 2011年第一次申請2010/03/01起至2010/04/30止
○ 2011оны эхний элсэлт 2010/03/01ээс2010/04/30хүртэл

http://140.136.251.199/upload/uploadfile/Public991/20111315277.pdf
● 線上申請網址：http://admission.fju.edu.tw/foreignstudent/
○ хүсэлт гаргах вэб сайт:http://admission.fju.edu.tw/foreignstudent/
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義守大學
И Шөү Их Сургууль
博士名額 доктор Элсэгчийн тоо
□ 1名
□ 2名
□ 3名
■ 名額不限
□ 1		
□ 2		
□ 3		
■ тоо хязгааргүй
● 科系中文名稱或 不限科系
○М
 эргэжилийн хятад нэр: салбар хязгаарлахгүй

□ 其他：
□ бусад：

授課語言 Хичээл орох хэл
□ 中文
□ Хятад

□ 英文
□ Англи		

■ 中文為主/英文為輔
■ 英文為主/中文為輔
■ Хятад голлож/Англи туслах ■ Англи голлож/ хятад туслах

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
□ 學費
□ 住宿費（含/不含寒暑假）
■ 生活津貼
□ 其他：
□ Сургалтын төлбөр □ Дотуур байр(багтах/өвөл зуны амралт багтахгүй)
■ Стипент
□ Бусад：
獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
■ 1學期
■1семистер		

□ 1年
□ 1жил		

□ 2年
□ 2жил		

□ 其他：
□ Бусад：

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
□ 100學年第1學期
□ 2011 оны 1 семистер

□ 100學年第2學期
□ 2012 оны 2 семистер		

■ 其他：每年開放兩次申請
■ Бусад: Жил бүр 2 удаа эхлэнэ

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
□ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй □ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
оноо)
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT
分；□ IELTS
分）
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT
оноо□ IELTSоноо
■ 其他: 新生畢業平均成績達75分（GPA 3.5/4）以上者。在學生前ㄧ學期平均成績達全班前30 者。
■Б
 усад: Шинэ оюутны төгссөн дүнгийн дундаж 75аас дээш(голч3.5/4)байх, Сургуулийн оюутны
эхний семестерийн дундаж ангидаа эхний 30%д байх,

學校特色簡介
義守大學位於台灣南部高雄的東北方觀音山上，是創辦人林義守先生為感懷母恩與回饋鄉里之心而興
辦，發展至2010年有6個學院、35個學系、18個碩士班、7個博士班，進修部則有14個進修學士班、10個
碩士在職專班及4個二年制在職專班。全校近一萬六千名學生，共有550位專任教師，其中87%具有博士資
格，是一所年輕、有發展淺力的大學。義守大學董事會所屬的義聯集團，包含生產、醫療、教育、地產及休
閒四大事業體。義聯集團投入大筆經費在義守大學的教學及研究環境上，讓義守大學成為國內少數理論與實
務兼具，並有產業敏感度的綜合型大學。除了與義聯集團相關企業合作外，更積極與其他企業產學合作，辦
理就業學程計畫，讓學生有更多機會至企業實習，目前已近260家，從科技、電子、醫院、鋼鐵到餐飲、百
貨、飯店等。

Сургуулийн онцлог
И Ш их сургууль (ISU)нь Тайваний хойд хэсэгт байрлах с рлэг Гуан Ин ууланд байдаг. Ноён И
Ш Лин нь ISU-ыг ээжийнхээ дурсгалд зориулан сс н т рс н тосгондоо байгуулсан. Уг их сургууль
нь 1990 оноос анх оюутан элс лж эхэлсэн. 2010 оны байдлаар тус сургуульд 6 коллеж , 35 тэнхим
, 18 мастерийн х т лб р болон 7 докторын програм хэрэгжиж байна. Боловсролын хэлтэс нь 14
баклаврын програмтай.16000 гаруй оюутан, 550 б тэн цагийн багш нартай б г д факультетуудын 87
гаруй хувь нь докторын програмтай. ISU нь гайхалтай н ц бололцоог олгож чадах сургууль билээ.
Е Юнайтед гр п нь тус сургуулийн бизнес йлдвэрлэл, эмчилгээ йлчилгээ, боловсрол болон
л х дл х х р нгийн салбарын охин компани юм. М н т нчлэн Иэ Пх й ХХК , Иэ Юнайтед гангийн
корпораци (дэлхийд ган б тээгдэх нээрээ 3рт ордог) Иэ Пх й нг т ган хавтангийн компани, Е Да
эмнэлэг, Элит Интернейшнл Корпраци , Кроун Плаза зочид буудал зэргийг эзэмшдэг.
Е Юнайтед гр пээс олгодог санх гийн х р нг оруулалтын р д нд тус их сургууль нь тоног
т х р мж хэрэглэгдэх нээрээ бусад Тайваний их сургуулиудтай харьцуулашг й юм.Т нчлэн ISU
нь онол практикийг нд р т вшинд олгож чаддаг ц н сургуулийн нэг билээ. М н тус сургууль Е
Юнайтед гр пийн салбар компаниудтай хамтран ажиллахаас гадна р олон т рлийн бизнессийн
байгууллагуудад дадлага хийх боломжуудыг эрэлхийлдэг. Ингэснээр оюутнууд нь олон т рлийн
салбарт ажиллах туршлагыг хуримтлуулж чаддаг. йлдвэрлэлийн технологи , электроник ,
эмчилгээний йлчилгээ, ган, эмнэлэг, их дэлг зочид буудал зэрэг тус их сургуультай хамтран
ажилладаг 260 гаруй йлдвэрлэл их сургуулийн хамтралууд байдаг. ISU нь олон т рлийн
йлдвэрлэлийн хэрэгцээ шаардлагыг хангасан, мэргэжлийн чадварлаг дадал туршлагыг т л вш лдэг
нарийн судалгаа явуулдах боломж б хий их сургууль юм.

獎學金聯絡人 Тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн

台蒙碩博獎學金計畫
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網址: www.isu.edu.tw
Вэб сайт: www.isu.edu.tw

中文姓名: 林建良
Нэр: Mark Lin
中文單位/職稱: 國際事務處/組員
Албан тушаал: Олон улсын хэрэг эрхлэх газрын ажилтан
中文地址: 84001高雄市大樹區學城路1段1號
Хаяг: No. 1, Sec. 1, Syuecheng Rd., Dashu District, Kaohsiung City 84001, Taiwan
電話: +886-7-6577711 #2085 傳真: +886-7-6577472
Утас: +886-7-6577711 #2085 Факс: +886-7-6577472
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E-mail: chienliang@isu.edu.tw

Англиар заадаг хичээл:

外籍生申請期限 Гадаад оюутны өргөдөл хүлээж авах хугацаа
● 秋季班 Намрын семестрын элсэлт
● 春季班 Хаврын семестерын элсэлт

至2011/08/15 (yy/mm/dd)止
至2011/12/31 (yy/mm/dd)止

外籍生申請負責單位 Гадаад оюутны өргөдөл хариуцсан хэлтэс
同上表獎學金聯絡人 Дээрх тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
● 其他：
（請留詳細聯絡方式）
○ Бусад：
нэмэлт мэдээлэл лдээх хэлбэр
● 外籍生申請網站（說明申請程序與繳交文件等資訊）: http://www2.isu.edu.tw/upload/29100/12/files/
dept_12_lv_2_12781.pdf
○Г
 адаад оюутан хүсэлт гаргах вэб сайт(Хүсэлт гаргах дараалал болон нөхцөл зэрэг мэдээлэл )
http://www2.isu.edu.tw/interface/showpage.php?dept_mno=29100e&dept_id=0&page_id=6263

獎學金內容 Тэтгэлгийн агуулга
碩士名額 Элсэгчийн тоо
□ 1名
■ 2名
□ 3名
□ 名額不限
□ 其他：
□ 1		
■ 2		
□ 3		
□ тоо хязгааргүй
□ бусад：
● 全英授課—「國際組」管理碩士學程(IMBA)/中文授課—全科系不限
○ англи хэл дээр орох –Олон улсын бизнесийн удирдлага(IMBA) /хятад хэл дээр орох –бүх салбар
● 科系網址:www.isu.edu.tw/pages/induex4.html
○С
 албарын хятад хаяг:www.isu.edu.tw/pages/induex4.html
授課語言 Хичээл орох хэл
● 中文，科系：不限
○ Хятад хэл дээр орох анги: салбар хязгаарлахгүй
● 英文，科系：International Master of Business Administration
○ Англи хэл дээр орох анги: Олон улсын бизнесийн удирдлага

獎學金科系課程中文簡介
「國際組」管理碩士學程(IMBA)

中文授課
電機資訊學院：電機工程學系、電子工程學系、資訊工程學系、資訊管理學系、生物醫學工程學系。
理工學院：機械與自動化工程學系、土木與生態工程學系、材料科學與工程學系。
管理學院：工業工程與管理學系、企業管理學系、財務金融學系、公共政策與管理學系。
語文暨傳播學院：應用英語學系、應用日語學系。
醫學院：醫務管理學系。

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
● 其他：義守大學提供以下四種獎學金供學生申請
1. 新台幣120,000元整/1學年
2. 學雜費全免/2學期
3. 新台幣60,000元整/1學年
4. 學雜費減半/2學期
○ Бусад: И Шөү Их Сургууль нь дараах 4 төрлийн тэтгэлэгт элсэлт авна.
1. 120,000 тайвань доллар/1жил
2. Сургалтын т лб р/2 семестер
3. 60,000 тайвань доллар/1жил
4. Сургалтын хагас т лб р/2 семестер
獎學金期限 Тэтгэлгийн эхлэх хугацаа
□ 1學期
□ 1семистер		

■ 1年
■ 1жил		

□ 2年
□ 2жил		

□ 其他：
□ Бусад：

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■ 100學年第1學期
■ 2011 оны 1 семистер

□ 100學年第2學期
□ 2012 оны 2 семистер

□ 其他：
□ Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага

台蒙碩博獎學金計畫
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完全以英文授課，以培育具前瞻性及國際化之管理人才為發展目標。以健全的師資趁融合充足的設備資
源，致力培育具有國際視野、策略思考、解決問題能力及人文素養之傑出專業管理人才。成績良好的同學會
優先推薦制國外友校進修雙聯學位。本學程包括基礎必修、基礎核心、特色核心和選修課。

IMBA нь олон улсын үйлчилгээний соёл стратегийг эзэмшсэн дэлхийн бизнесийн ертөнцөд
өрсөлдөх чадвар бүхий ирээдүйн менежер мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх зорилго бүхий англи хэл дээр
заагддаг програм юм. Сайн суралцагч оюутнууд нь гадаад дахь түншлэгч сургуулиудад суралцах хос
MBA зэрэг авах боломжтой. Энэхүү курс нь суурь , бүтэц, болон өндөр төвшний агуулгыг багтаасан.
Хятад хэл дээр заагддаг хичээл: И Шөү Их сургууль нь олон төрлийн магистрийн програмыг
санал болгодог. Үүнд: Цахилгааны инженер болон мэдээллийн инженерийн коллеж нь цахилгааны
инженер, элекроник инженер, мэдээллийн инженер, мэдээллийн менежмент, био анагаахын инженер
зэрэг програмыг явуулдаг. Шинжлэх ухаан инженерийн коллеж нь механик автоматын инженерийн
ангид элсэлт авдаг. Удирдлагын коллеж нь үйлдвэрийн инженер болон менежмент, бизнесийн
удирдлага, санхүү олон нийтийн хяналтын менежмент зэрэг ангитай. Хэл харилцаа холбооны
коллеж нь хэрэглээний англи хэл болон хэрэглээний япон хэл, Анагаахын коллеж нь эрүүл мэндийг
хамгаалах захиргаа гэсэн ангиудтай.

□無
□ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй □ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
оноо)
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT
分；□ IELTS
分）
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT
оноо□ IELTSоноо)
■ 其他: 請參照義守大學外籍生獎學金設置要點：http://www2.isu.edu.tw/upload/29100/12/files/dept_12_
lv_1_5159.pdf
■ Бусад: И Шөү Их Сургуулийн гадаад оюутны тэтгэлэгийн талаарх танилцуулгыг үзнэ
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崑山科技大學
Кун Шань Их Сургууль
網址:http://www.ksu.edu.tw
Вэб сайт: http://www.ksu.edu.tw

學校特色簡介
本校為因應全球化趨勢，於2008年2月1日成立國際事務中心，專責推動教育國際合作業務，擔任本校與
國外大學或相關國際機構之聯繫窗口，拓展本校國際合作交流關係，並擴大業務發展積極招募國際學生來本
校就讀，加強國際間各校之相互交流，落實校園國際化。2010年升級為國際事務處。
業務概述：本處室將業務區分為「國際交流」與「國際學生」兩部分為重點目標。
國際交流：負責與國外大學及學術機構之簽約、接待貴賓與姐妹校相關業務、國際會議及學術演講、開
設境外專班與越南產發專班等活動辦理。
國際學生：負責外國學生招收及咨詢輔導、交換學生計畫、跨國雙聯學位及寒暑假等學生出國遊學等相
關事宜。
崑山科技大學外國學生獎學金核給要點：http://www.ksu.edu.tw/cht/unit/D/A/IO/pageDetail/4926/

Сургуулийн онцлог
Даяарчлалын чиглэлийн дагуу, 2008 оны 2 сарын 1-д KSU нь олон улсын байгууллагуудтай
боловсролын хамтын ажиллагаа явуулах зорилготойгоор Олон улсын газрыг байгуулсан. Олон
улсын оюутнуудыг х т лб рт татан оролцуулах болон гадаадын их сургуулиудтай харилцан
ажиллахыг онцгой анхаардаг. 2010 онд бид Олон улсын хэрэг эрхлэх газрыг шинээр байгуулсан.
Танилцуулга: Энэ алба нь “Олон улсын харилцан йл ажиллагаа＂ болон “Олон улсын
оюутнууд＂ гэсэн хоёр ндсэн гол ойлголтыг багтаан здэг.
Олон улсын харилцан йл ажиллагаа:
Гадаадын их дээд сургуулиудтай сургалтын гэрээ хэлэлцээр хийх, зочид т л л гчид болон
т ншлэгч их сургуулиудын йл ажиллагааг зохион байгуулах, олон улсын хурал з вл г н , эрдэм
шинжилгээний бага хурал явуулах, гадаадын бакалаврын х т лб р, Вьетнамын аж йлдвэрлэл болон
х гжлийн х т лб рийг бий болгох
Олон улсын оюутнууд: Олон улсын оюутнуудыг элс лэх, тэдэнд з вл г г х, оюутан солилцооны
х т лб р, давхар зэрэг олгох х т лб р болон сургалт танилцуулах аялал зэргийг зохион байгуулах
KSU Гадаад оюутнуудын тэтгэлэг: http://www.ksu.edu.tw/cht/unit/D/A/IO/pageDetail/4926/

外籍生申請負責單位 Гадаад оюутны өргөдөл хариуцсан хэлтэс
同上表獎學金聯絡人 Дээрх тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
● 其他：
（請留詳細聯絡方式）
○ Бусад：
нэмэлт мэдээлэл үлдээх хэлбэр
● 外籍生申請網站(說明申請程序與繳交文件等資訊): http://www.ksu.edu.tw/eng/unit/D/A/IO/
pageDetail/6110/
○ Гадаад оюутан хүсэлт гаргах вэб сайт(Хүсэлт гаргах дараалал болон нөхцөл зэрэг мэдээлэл )
http://www.ksu.edu.tw/eng/unit/D/A/IO/pageDetail/6110/
● 線上申請網址
○ хүсэлт гаргах вэб сайт

獎學金內容 Тэтгэлгийн агуулга
碩士名額 Магистр Элсэгчийн тоо
□ 1名
□ 2名
□ 3名
□ 名額不限
■ 其他：依每年董事會公佈名額為準
□ 1		
□ 2		
□ 3		
□ тоо хязгааргүй
■ бусад: жил бүр удирдах зөвлөлөөс элсэгчийн тоог зарлана.
● 科系中文名稱：不限定系所
○ Мэргэжилийн хятад нэр: салбар хязгаарлахгүй
● 科系中文網址: http://www.ksu.edu.tw/cht/unit/D/T/CE/MER/
○ Салбарын хятад хаяг:http://www.ksu.edu.tw/cht/unit/D/T/CE/MER/
授課語言 Хичээл орох хэл
● 中文，科系：不限定系所
○ Хятад хэл дээр орох анги: салбар хязгаарлахгүй
● 英文，科系：機械工程研究所、企業管理研究所
○ Англи хэл дээр орох анги: механик инженерийн магистр, аж ахуй нэгжийн удирдлага

獎學金聯絡人 Тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн

獎學金科系課程中文簡介

中文姓名:李妍儀
Нэр: Christina Lee
中文單位/職稱: 國際事務處組長
Албан тушаал: Олон улсын хэрэг эрхлэх газрын захирал
中文地址: 71003 台南市永康區大灣路949號
Хаяг: No.949, Da-Wan Rd., Yong-Kang District, Tainan City 71003
電話: +886 2727175 #259
傳真: +886 2059422
Утас: +886 2727175 #259
Факс: +886 2059422
E-mail: oiac@mail.ksu.edu.tw

以機械工程研究所為例：

外籍生申請期限 Гадаад оюутны өргөдөл хүлээж авах хугацаа

即日起至2011/5/31 (yy/mm/dd)止 2011 оны 5 сарын 31 хүртэл

本學程需修畢36學分（包括一般選修、專業選修與論文課程）。專業課程涵蓋CAD/CAM/CAE、精密模
具、塑膠射出成型技術、RE/RP/RT、微模具、再生能源、綠色能源、自動控制、精密機械、車輛工程、高
分子材料、光學及光電材料等領域。畢業生可獲頒機械工程系「工學碩士」學位。
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● 秋季班 Намрын семестрын элсэлт

以企業管理所為例：
為達成本校培育學生成為「新世代企業所需之頂尖人才」之目標，本系以培養具有企業經營管理學識及
技術之人才，配合企業國際化、作業電腦化、與管理跨領域化之趨勢，使能有效處理企業各項資源：人力、
物料、設備、資金、能源、時間、與資訊等，並擔任管理企劃、制度建立、及其他經營管理相關之任務。
本系以工商業之現代化經營與管理分析為研發重點。各研發重點包括下列領域：
1. 策略管理與行銷規劃：前瞻未來企業經營型態之變革，研擬企業使命與目標，進行內外部環境之分
析，以建立企業競爭之策略優勢，同時規劃組織設計與發展前景、進行企業動態網頁設計，展開網路
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行銷與市場開拓。
2. 組織與人力資源：以組織行為、組織理論、人力資源管理、消費者行為
3. 企業電子化與作業管理：以企業資源規劃（ERP）為核心，結合前端顧客關係管理（CRM）、及後端
供應鍊管理（SCM）系統、建立全面電子化之企業體系，並整合企業智慧、知識管理、構築電子商務
與網路行銷發展之能量。作業管理 以全面品質管理、科技管理、專案管理等為重點。
4. 服務業管理：服務品質與行銷、顧客關係管理、消費者行為等為重點 。

Механикийн инженерийн тэнхим
Энэ хөтөлбөрт ерөнхий хичээл, магистрын ажлын хичээл болон сонгон суралцах хичээл зэрэг 36
кредит багтдаг. Сонгон суралцах хичээлүүдэд CAD/CAM/CAE, Precision Mold, Trouble Shooting on
Plastic Injection, RE/RP/RT, Micro Mold, Сэргээгдэх эрчим хүч, Ногоон энерги, Автомат хяналт, нарийн
механик, автомашины инженер, Ногоон материал, болон оптик ба Фото цахилгаан материал зэргийг
багтаадаг. Магистрт суралцагч нь Механикийн Инженерийн Магистрын зэрэг авна.
Бизнесийн удирдлагын институти:

Тэнхимийн зорилго бол сэтгэн бодох, аж үйлдвэрийн бүх салбарт удирдан зохион байгуулах
чадвар бүхий бизнесийн лидерийг бэлтгэх явдал юм.
Оюутнууд нь менежментийн салбарт дараах үндсэн мэдлэгийг олж авдаг: хүний нөөцийн
менежмент, ашиглалтын менежмент, маркетингийн менежмент, санхүүгийн менежмент, технологийн
менежмент, болон мэдээллийн менежмент.
Нэмж сонгон судлах хичээлүүдэд: байгууллагын зан байдал, электрон худалдаа, хөрөнгө
оруулалт, чанарын менежмент, мэдлэгийн менежмент зэрэг үндсэн мэдлэгийг тэлэх болон бататгах
хичээлүүд ордог.
Тэнхим нь доорх салбарт судалгаа явуулдаг:

1. Э-Бизнес
2. Үйлчилгээ аж үйлдвэрийн менежмент
3. Маркетинг
4. Хүний нөөц менежмент
Стратеги менежмент, ашиглалтын менежмент, санхүүгийн менежмент, гэх мэтийн бусдад
холбоотой салбарт судалгаа явуулах боломжтой.

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр

■ 2年
■ 2жил

□ 其他：
□ Бусад：

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■ 100學年第1學期
■ 2011 оны 1 семистер

□ 100學年第2學期
□ 2012 оны 2 семистер

博士名額 доктор Элсэгчийн тоо
□ 1名
□ 2名
□ 3名
□ 名額不限
■ 其他：依每年董事會公佈名額為準
□ 1		
□ 2		
□ 3 		
□ тоо хязгааргүй
■ бусад: жил бүр удирдах зөвлөлөөс элсэгчийн тоог зарлана.
● 科系中文名稱：不限
○ Мэргэжилийн хятад нэр: салбар хязгаарлахгүй
● 科系英文名稱: Ph.D Program of Mechanical and Energy Engineering（機械與能源工程研究所博士班）
○ Мэргэжилийн англи нэр: Ph.D Механик болон эрчим хүчний инженерийн доктор
● 科系中文網址: http://www.ksu.edu.tw/cht/unit/D/T/
○ Салбарын хятад хаяг: http://www.ksu.edu.tw/cht/unit/D/T/
● 科系英文網址: http://www.ksu.tw/eng/unit/D/T/
○ Салбарын англи хаяг: http://www.ksu.tw/eng/unit/D/T/
授課語言 Хичээл орох хэл
● 中文，科系：不限
○ Хятад хэл дээр орох анги: салбар хязгаарлахгүй
● 英文，科系：Ph.D Program of Mechanical and Energy Engineering(機械與能源工程研究所博士班)
○ Англи хэл дээр орох анги: механик инженерийн магистр, аж ахуй нэгжийн удирдлага

獎學金科系課程中文簡介

□ 其他：
□ Бусад：

1.國內各大學院校至今尚無能源研究所博士班的設立。
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□ 其他：
□ Стипент

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
□ 1年
□ 1жил

□無
■ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
оноо)
■ 英文能力證明（□ TOEFL CBT
分；□ IELTS
分）
■ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT
оноо□ IELTSоноо)
□ 其他：
□ Бусад：

以機械與能源工程研究所博士班為例

■ 學費
■ 住宿費（含寒暑假）
□ 生活津貼
■ Сургалтын төлбөр ■ Дотуур байр(өвөл зуны амралт багтана)
□ Бусад：
□1學期
□ 1семистер

申請條件 Тавигдах шаардлага

2.有別於國內一般大學培訓博士人才的特色與發展。
由於國內一般大學在博士人才培訓上，著重學術及高科技之研習，而本所則強調科技整合及實務性應
用，尤其重視人才培訓與產業技術之研發工作相互結合，此乃科技大學應發展的特色之一。本校乃是一所規
模完備的科技大學，歷任校長多年的努力提昇及經營下，教師們在專利研發、產學合作、及教學表現上均獲
多方的肯定及正面評價，本校師資與研究人力尤以工學院學群更為突出，以國科會一般型及小產學研究計畫
補助案獲通過之總數量為例，本校機械工程系不論在通過數量及成長率均遠較一般國立科大為佳，並且，為
國內私立相關技校的第一名。（如附圖）
3.完整的博士班特色學程規劃與研發資源。
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本校工學院成立機械工程、電機工程、電子工程、以及環境工程等碩士班研究所迄今已五年，並已陸續
成立了微精密製造、奈米、及潔淨能源等研發中心，各中心目前均已累積有數千萬元乃至上億新台幣的設
備，五年來因碩士班研究生人力的加入，工學院整體研發產能因此得能顯著提昇。未來本博士班將專門針對
氫能、生質能、太陽能等先進能源技術進行深入的基礎及應用研究。
4.公司營運形式及國際化的發展方向。
本所的設立與師資人力的齊心推動將開創類似公司營運形式之德國式科技大學研究所，以提昇國內潔淨
能源與精密機械之實務性技術的整合及應用。另本校與中南美洲哥斯大黎加、巴拿馬、及東南亞越南等國家
之大學簽訂有學術交流合作，往後將可提一定名額供其修習學位。

Механикийн ба Энергийн инженерийн Ph.D Хөтөлбөр
Боловсролын зорилго

Олон улсын т с л л, энэрэнг й сэтгэл, удирдахуйн ур чадвар, механикийн болон энергийн
мэдлэгтэй инженер дийг дэмжих.
Заах арга зүйн онцлог

Тайваний механикийн инженерийн болон цэвэр энергийн эх свэр чиглэлээр Ph. D. х т лб р
явуулдаг анхны сургууль юм. Ph. D. х т лб р нд р технологи ба практик ашиглалтыг хамтад нь
сургадаг. Бид орон нутгийн аж йлдвэр болон нд р технологи б хий компаниудад авьяаслаг
инженер д болон судлаачдаа сургахад онцгой анхаарал хандуулдаг. Кун Шань их сургууль нь
иж б рэн технологийн их сургуулиудын нэг юм. Тус сургуульд шинэ р жимс гарган авсан патент,
йлдвэрлэл болон засгийн газрын судалгааны т сл дтэй хамтарсан суулгац тарьцын хамтын
ажиллагааны т с л зэрэг ололт амжилтууд олон байдаг. Механикийн тэнхимийн факультетийн
судалгааны г йцэтгэл нь “ ндэсний шинжлэх ухаан з вл л＂- с дэмжигддэг жижиг дунд аж
йлдвэрийн т л вл г болон ер нхий судалгааны т с лд ргэлж тэрг лдэг. нг рс н жил дэд уг
сургуулийн механикийн тэнхим нь Тайвань технологийн их сургуулиудаас нэг юмуу хоёрдугаар
байранд шалгарсаар ирсэн.

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
□ 1學期
□ 1семистер		

□ 1年
□ 1жил		

□ 2年
□ 2жил		

■ 其他：3年
■ Бусад: 3 жил

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■ 100學年第1學期
■ 2011 оны 1 семистер

□ 100學年第2學期
□ 2012 оны 2 семистер		

□ 其他：
□ Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
■ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
оноо)
■ 英文能力證明（□ TOEFL CBT
分；□ IELTS
分）
■ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT
оноо□ IELTSоноо)
□ 其他：
□ Бусад：

Ирээдүй Төлөв
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Ph. D. програм нь рийн гэсэн хангалттай судалгааны н ц боломжон дээр ндэслэн явагддаг. Уг
програм нь механикийн ,цахилгааны, электроник ба орчны инженерийн гэсэн 5 магистрын х т лб р,
м н микро- нарийн йлдвэрлэл, нано- технологи, цэвэр энерги, эр л мэндийг хамгаалах шинжлэх
ухаан болон нд р т вшний автомашин гэсэн 5 судалгааны т вийг багтаадаг. Ph. D. програм
нь механикийн инженерийн судалгааны ашиглалт ба уст р гч энерги, биомасс, нарны энерги,
фотоволтайг ба эрчим х чийг хэмнэлт зэрэг цэвэр энергийн судалгаанд гол анхаарлаа хандуулдаг.
Кун Шань их сургууль гадаадын олон их сургуулиудтай хамтын ажиллагаатай ажилладаг.
Энэ Ph. D. х т лб р нь дунд болон хойд Америк ба з н мн з гийн Азийн орнуудын оюутнууд
оролцох боломжтой.

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
■ 學費
■ 住宿費（含寒暑假） □ 生活津貼
□ 其他：
■ Сургалтын төлбөр ■ Дотуур байр(өвөл зуны амралт багтана)
□Стипент
□ Бусад：
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銘傳大學
Мин Чуаний Их Сургууль
網址: http://www.mcu.edu.tw
вэб сайт://www.mcu.edu.tw

學校特色簡介
本校創立於1957年，目前共有2個主要校區，士林校區及基河校區位於台北市士林區，桃園校區位於桃園
縣龜山鄉；2個校區在金門和馬祖。銘傳大學10個學院，分別為：管理學院、設計學院、應用語文學院、法
律學院、資訊學院、傳播學院、觀光學院、健康學院、社會科學院及國際學院。
院系詳細資料請瀏覽網站：http://www.mcu.edu.tw學術單位特色：
10個學院、44個學系/學程、29個研究所及2個博士班
亞洲第一所美國認證大學
國際學院：
全台第一所全英文授課學院
國際化、多元化校園環境
雙語(中/英)化學習及生活環境
超過80所海外合作姊妹校
超過1000名、來自世界各地70多個國家的國際學生
合理的學費：每學年將近美金3,500元
獎學金：每學年將近美金900元
超過120個學生社團

Сургуулийн онцлог
Тус сургууль нь 1957 онд байгуулагдсан б г д , Одоо 2 том кампустайн нэг нь Тайбэй хотын
Ши Лин д рэгт байрлах Ши Лин болон Зи Хэ кампус н г нь Тао Юань хотын Гуэй Шань д рэгт
байрлах Тао Юань кампус б г д м н Зин Мин болон Ма Зу хэмээх 2 кампустай. Мин Чуаний Их
Сургууль нь дотроо 10 сургуультай б г д нд: Удирдлагын сургууль, Дизайны сургууль, Хэрэглээний
хэлний сургууль, Хуулийн сургууль, Мэдээлэлийн сургууль, Харилцаа холбооны сургууль, Аялал
жуулчлалын сургууль, Эр л мэндийн сургууль, Нийгмийн шинжлэх ухаан болон олон улсын сургууль
багтдаг. Салбар сургуулийн тухай дэлгэрэнг й мэдээлэл авах веб сайт:http://www.mcu.edu.tw
Онцлог

獎學金聯絡人 Тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн

外籍生申請期限 Гадаад оюутны өргөдөл хүлээж авах хугацаа
● 秋季班 Намрын семестрын элсэлт
● 春季班 Хаврын семестерын элсэлт

03/01 (yy/mm/dd)起至 05/31 (yy/mm/dd)止
11/01 (yy/mm/dd)起至 11/31 (yy/mm/dd)止

外籍生申請負責單位 Гадаад оюутны өргөдөл хариуцсан хэлтэс
同上表獎學金聯絡人 Дээрх тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
● 其他：
（請留詳細聯絡方式）
○ Бусад：
нэмэлт мэдээлэл үлдээх хэлбэр
● 外籍生申請網站（說明申請程序與繳交文件等資訊）
○ Гадаад оюутан хүсэлт гаргах вэб сайт:(Хүсэлт гаргах дараалал болон нөхцөл зэрэг мэдээлэл
):http://www.mcu.edu.tw/iee and click on International Application
● 線上申請網址: http:// apply.mcu.edu.tw
○ хүсэлт гаргах вэб сайт: http:// apply.mcu.edu.tw

獎學金內容 Тэтгэлгийн агуулга
碩士名額 магистр Элсэгчийн тоо
□ 1名 ■ 2名
□ 3名
□ 名額不限
□ 其他：
□1
■2
□3
□ тоо хязгааргүй
□ бусад：
● 科系中文名稱：應用中文研究所、應用英語研究所、華語教學研究所、國際事務研究所、國際企業管理
研究所
○ Мэргэжилийн хятад нэр: Хэрэглээний хятад хэл, Хэрэглээний англи хэл, Хятад хэлний багш,
Олон улсын харилцаа, Олон улсын бизнесийн удирдлага
● 科系英文名稱: Graduate School of Applied Chinese, Graduate School of Applied English, Graduate
School of Teaching Chinese as a Second Language, Graduate School of International Affairs,
International MBA
○ Мэргэжилийн англи нэр: Хэрэглээний хятад хэл, Хэрэглээний англи хэл, Хятад хэлний багш,
Олон улсын харилцаа, Олон улсын бизнесийн удирдлага
● 科系中文網址: www.mcu.edu.tw 點入＂學術單位＂
○ Салбарын хятад хаяг:www.mcu.edu.tw
● 科系英文網址: www.mcu.edu.tw and click on Academics
○ Салбарын англи хаяг:www.mcu.edu.tw and click on Academics
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10 сургууль, 44 тэнхим, 29 магистр болон 2 докторын ангитай
Азийн анхны Америкад магадлан итгэмжлэгдсэн сургууль
Олон улсын сургууль нь Тайваньд анх удаа б х хичээл англи хэл дээр явуулдаг сургууль болсон.
Олон улсын болон олон соёлоор х рээлэгдсэн орчин
Англи хэл болон хятад хэл хослуулан сурах болон амьдрах орчин
80 гаруй хилийн чанддах их сургуулиудтай хамтарч ажилладаг.
Дэлхийн 70 гаруй орны 1000 орчим оюутан ирж суралцдаг.
Дундаж т лб ртэй:Жилийн 3,500 орчим америк доллар
Тэтгэлэг жил б р ойролцоогоор 900 орчим америк доллар
120 гаруй клуб нийгэмлэгтэй.

中文姓名: 林郁萍
Нэр: Yvonne Lin
中文單位/職稱: 國際教育交流處國際事務組
Албан тушаал: Олон улсын боловсрол солилцооны газрын хэрэг эрхлэх хэлтэсийн ажилтан
中文地址: 333桃園縣龜山鄉德明路5號
Хаяг: No.5, De-Ming Rd., Gwei-Shan, Taoyuan County 333
電話: +886-3-350-7001 ext.3704/ 3333 電話: +886-3-350-7001 ext.3704/ 3333
Утас: +886-3-350-7001 ext.3704/ 3333
E-mail: ihp@mail.mcu.edu.tw
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獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр

授課語言 Хичээл орох хэл
● 應用中文研究所、華語教學研究所：中文
○ Хэрэглээний хятад хэл, Хятад хэлний багш: Хятад хэл
● 應用英語研究所、國際事務研究所、國際企業管理研究所：英文
○ Хэрэглээний англи хэл, олон улсын харилцаа, олон улсын бизнесийн удирдлага
獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
■ 學費
■ Сургалтын төлбөр
□ Бусад：

□ 住宿費（含/不含寒暑假） □ 生活津貼
□ Дотуур байр(өвөл зуны амралт багтана)

□ 其他：
□ Стипент

□ 1年
□1жил

□ 2年
□ 2жил

□ 其他：
□ Бусад：

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■ 100學年第1學期
□ 100學年第2學期
■ 2011 оны 1 семистер □ 2012оны 2 семистер

□ 其他：
□ Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
■ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級）
級；□ HSK
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
оноо)
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT
分；□ IELTS
分）
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT
оноо□ IELTSоноо)
□ 其他：
□ Бусад：

□ 住宿費（含/不含寒暑假） □ 生活津貼
□ Дотуур байр(вөл зуны амралт багтана)

□ 其他：
□ Стипент

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
■ 1學期
■ 1семистер

□ 1年
□ 1жил

□ 2年
□ 2жил

□ 其他：
□ Бусад：

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■ 100學年第1學期
■ 2011 оны 1 семистер

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
■ 1學期
■ 1семистер

■ 學費
■ Сургалтын төлбөр
□ Бусад：

□ 100學年第2學期
□ 2012 оны 2 семистер

□ 其他：
□ Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
■ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо; □ HSK
оноо)
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT _____分；□ IELTS _____分）
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT _____оноо□ IELTSоноо)
□ 其他：
□ Бусад：

博士名額 докторЭлсэгчийн тоо
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□ 1名
■ 2名
□ 3名
□ 名額不限
□ 其他：
□1
■2
□3
□ тоо хязгааргүй
□ бусад：
● 科系中文名稱：應用中文研究所、管理研究所
○М
 эргэжилийн хятад нэр: Хэрэглээний хятад хэл, Удирдлага
● 科系英文名稱: Graduate School of Applied Chinese, Graduate School of Management
○ Мэргэжилийн англи нэр: Graduate School of Applied Chinese, Graduate School of Management
● 科系中文網址: www.mcu.edu.tw 點入＂學術單位＂
○ Салбарын хятад хаяг:www.mcu.edu.tw 點入＂學術單位＂
● 科系英文網址: www.mcu.edu.tw and click on Academics
○ Салбарын англи хаяг:www.mcu.edu.tw and click on Academics
授課語言 Хичээл орох хэл
● 應用中文研究所、管理研究所：中文
○ Хэрэглээний хятад хэл, Удирдлага: хятад хэл
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明新科技大學
Минг Син Технологийн Их Сургууль
網址：http://www.must.edu.tw/ or http://fg.must.edu.tw/
вэб сайт: http://www.must.edu.tw/ or http://fg.must.edu.tw/

同上表獎學金聯絡人 Дээрх тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн

學校特色簡介
本校設有四個院，分別是工學院、服務事業學院、管理學院、人文社會與科學院，18個系（機械工程系、
電子工程系、電機工程系、化學工程與材料科技系、土木工程與環境資源管理系、光電系統工程系、資訊工
程系、旅館事業管理系、幼兒保育系、休閒事業管理系、老人服務事業管理系、工業工程與管理系、資訊管
理系、企業管理系、國際企業系、財務金融系、應用外語系、運動管理系）及9個研究所（電子工程所、電
機工程所、化學工程與材料科技所、土木工程與環境資源管理所、精密機電工程研究所、服務事業管理研究
所、工業工程與管理所、資訊管理所、企業管理所），另外，華語文教學中心，產業研發碩士專班，師資培
育中心以及全球運籌管理中心，結合區域發展特色。

Сургуулийн онцлог
Тус сургууль нь технологийн институти , үйлчилгээний бизнесийн коллеж , удирдлагын институти,
хүмүүнлэг нийгэм болон шинжлэх ухааны институти зэрэг 4н хүрээлэн, (механик инженер ,
цахилгааны инженер, моторын инженер, химийн инженер болон материал технологи, иргэний
барилга болон орчны нөөцийн менежмент , гэрлийн системийн инженер, мэдээллийн технологи ,
аялал жуулчлал бизнесийн удирдлага , хүүхэд хамгаалах , амралтын бизнесийн удирдлага, ахмадад
үйлчлэх бизнесийн удирдлага, үйлдвэрлэлийн инженер болон удирдлага, мэдээллийн удирдлага,
аж ахуй нэгжийн удирдлага, олон улсын аж ахуй нэгж , санхүү , хэрэглээний гадаад хэл, спортын
удирдлага) зэрэг 18 салбар,(цахилгааны инженер, моторын инженер , химийн инженер болон
материалын технологи, иргэний барилга болон орчны нөөцийн удирдлага, нарийн механик болон
цахилгааны инженер , үйлчилгээний бизнесийн удирдлага, үйлдвэрлэлийн инженер болон удирдлага
, мэдээллийн удирдлага, аж ахуй нэгжийн удирдлага зэрэг 9н судалгааны анги, үүнээс гадна хятад
хэл соёл боловсролын төв , үйлдвэрлэлийн судалгаа хөгжүүлэлтийн анги, багшийн боловсролыг төв
болон глобал логистикийн менежментийн төв, бүс нутгийн хөгжлийн онцлог зэрэг төвүүдтэй.

獎學金聯絡人 Тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн

外籍生申請期限 Гадаад оюутны өргөдөл хүлээж авах хугацаа
2011/5/1 (yy/mm/dd)起至 2011/7/31 (yy/mm/dd)止
2011/10/1 (yy/mm/dd)起至 2011/12/31 (yy/mm/dd)止

● 其他：
（請留詳細聯絡方式）
○ Бусад：
нэмэлт мэдээлэл үлдээх хэлбэр
● 外籍生申請網站（說明申請程序與繳交文件等資訊）
申請資料查詢網站： рг длийн материал лавлах вэб сайт
○ Гадаад оюутан хүсэлт гаргах вэб сайт(Хүсэлт гаргах дараалал болон нөхцөл зэрэг мэдээлэл )
● 中文：http://admin.must.edu.tw/04_download.aspx?UnitID=20202&Mainid=2360
○ Хятад хэл дээр: http://admin.must.edu.tw/04_download.aspx?UnitID=20202&Mainid=2360
● 一、請於以上網頁自行下載Admission Package。
○ Дээрх вэб сайтнаас Admission Package ийг татаж авна уу
● 二、完整填寫內容並準備正確的文件，以電子郵件或郵寄方式傳遞至本校國際交流中心。
○ А гуулгыг бүрэн гүйцэт бөглөхийн зэрэгцээ , үнэн зөв материал бэлдэж э-майлээр эсвэл
шуудангаар тус сургуулийн Олон улсын солилцооны төв рүү илгээнэ үү.
● 三、通過審核由本校寄發入學通知書與獎學金通知書給申請人。
○ Материалыг хянаж үзсэний дараа элсэн орсон мэдэгдэл болон тэтгэлэгт хамрагдсан мэдэгдлийг
хүсэлт гаргагч руу сургуулиас илгээнэ.
● 四、申請人自行至駐外館處辦理簽證事宜。
○ Хүсэлт гаргагч өөрөө Тайваний төлөөлөгчийн газарт виз мэдүүлнэ.
● 五、申請人以電子郵件告知抵台時間，本校辦理接機與註冊。
○ Хүсэлт гаргагч и-майлээр Тайванд газардах цагаа мэдэгдэж сургуулиас хүнээр тосуулах бол
урьдчилан бүртгүүлнэ.
● 線上申請網址：無
○ Интернет дэх өргөгдөл гаргах хаяг : Байхгүй

獎學金內容 Тэтгэлгийн агуулга
碩士 名額 Магистр Элсэгчийн тоо
□ 1名
□ 2名
■ 3名
□ 名額不限
□ 其他：
□1
□2
■3
□ тоо хязгааргүй
□ бусад：
● 科系中文名稱：精密機電工程研究所
○ Мэргэжлийн хятад нэр: Нарийн Мехатронные Инженерийн Институт
● 科系中文網址: http://acade.must.edu.tw/01_news.aspx?UnitID=30102
○ Салбарын хятад веб сайт: http://acade.must.edu.tw/01_news.aspx?UnitID=30102
● 科系英文網址: http://me.must.edu.tw/PME.htm
○ Салбарын англи веб сайт: http://me.must.edu.tw/PME.htm
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中文姓名: 李孟鴻/助理
Нэр: Meng-Hung Lee / Assistant
中文單位/職稱: 國際交流中心
Албан тушаал: Олон улсын солилцооны төв
中文地址: 台灣 新竹縣新豐鄉新興路號
Хаяг: No.1, Xinxing Rd., Xinfeng Hsinchu 30401, Taiwan(R.O.C)
電話: +886 3 559-3142#2190 電話: +886 3 559-3142#2190
Утас: +886 3 559-3142#2190 Факс : +886 3 559-3142#2190
E-mail: mhlee@must.edu.tw / oia@must.edu.tw

● 秋季班 Намрын семестерын элсэлт
● 春季班 Хаврын семестерын элсэлт

外籍生申請負責單位 Гадаад оюутны өргөдөл хариуцсан хэлтэс

授課語言 Хичээл орох хэл
● 中文，科系：精密機電工程研究所
○ Хятад хэл дээр орох ангиуд: Нарийн Мехатронные Инженерийн Институт

獎學金科系課程中文簡介
本系課程基於在自動化整合及精密製造技術領域的深耕，特別著重相關專業課程之銜接：「基礎課程」
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注重機械基本學識的理論基礎與實務探討，「進階課程」則著重與新竹地區高科技產業結合，特別著重在機
電整合與精密製造技術兩個方向。
一、必修課：透過靈活的教學方式，輔以實驗室充分且新穎的教具，強調實務的練習及專題製作的訓
練。
二、選修課：依據系定發展方向開設，包含電腦輔助工程、逆向工程、怏速成型、雷射技術、微加工技
術、微系統構裝技術、機器視覺技術、影像追蹤系密檢測、機電整合、機器人、光電工程、PLC控
制、自動化工程、半導體材料等領域。
三、透過專題製作爭取出國競賽觀摩，強化學生國際視野。
四、針對本系學生未來報考研究所進修的需求，加開理論科目並給予相關課程輔導

■ 英文能力證明（■TOEFL CBT
63
分；□ IELTS
分）
Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (■ TOEFL CBT
213оноо; □ IELTS
□ 其他：
□ Бусад：

оноо)

Тус салбарын хичээл нь автоматжуулах нэгдэл болон нарийн йлдвэрлэлийн техникийн салбарыг
г нзгий авч здэг. Холбогдох мэргэжлийн хичээл дийг онцгойлон 「суурь хичээл 」 , ндсэн
механикийн мэдлэгийн онолын суурь болон практикийг авч зэн онцлох, 「г нзгийр лсэн хичээл 」
Синч д ргийн нд р технологийн йлдвэрийн хамтран моторын б рдэл болон нарийн йлдвэрийн
техник гэсэн хоёр салбарыг онцолдог.
1.Заавал сонгох хичээл: Уян хатан заах аргыг нэвтр лж иж б рэн лаборатор болон шинэчлэгдсэн
тоног хэрэгслийг ашиглаж практикийн дадлага болон мэргэжлийн туршлагыг онцлон авч здэг.
2.Сонгох хичээл: Салбарын х гжлийн чиглэлийн дагуу оруулах. нд компьютерийн туслах
инженер , арын албаны инженер , хурдан б тэц , лазерийн техник , микросхемийн элементийг
боловсруулах техник ,бичил системийн б тцийн техник , машин д рслэлийн технологи ,
механикийн чанар шалгалт , моторын б тэц, машинист , гэрлийн инженер , PLC хязгаарлалт ,
автоматжуулалтын инженер , хагас тусгуурлагч материал зэрэг салбарууд орно.
3.Тусгай сэдвийн дор сурагчдыг олон улсад рс лд х туршлага хуримтлуулах чадвар бий болгодог.
4.Сурагчдийн ирээд йн судалгааны ахиц шаардлагад чиглэгдсэн онолын х т лб р болон холбогдох
хичээлийн удиртгалыг нээн явуулдаг.

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
■ 學費
■ Сургалтын төлбөр
□ Бусад：

□ 住宿費（含/不含寒暑假） ■ 生活津貼
□ 其他：
□ Дотуур байр(багтах/өвөл зуны амралт багтахгүй) ■ Стипент

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
□ 1學期
□ 1семистер

■ 2年
■ 2жил

□ 其他：
□ Бусад：
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□ 1年
□ 1жил

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■ 100學年第1學期
□ 100學年第2學期
■ 2011 оны 1 семистер □ 2012 оны 2 семистер

□ 其他：
□ Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
□ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй □ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
■ 中文能力證明（■ TOP
進階 級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP advanced оноо；□ HSK

оноо)
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國立成功大學
Үндэсний Чен Кун Их Сургууль
網址: http://web.ncku.edu.tw
Веб сайт: http://web.ncku.edu.tw

學校特色簡介
位於臺灣臺南的國立成功大學（簡稱成大）創建於1931年，學術發展以工程、科技、電腦科學、建築設
計、醫學和生物科技等見長，成大是目前臺灣頂尖的研究型綜合大學，擁有9個不同領域的學院（文、理、
工、電機資訊、規劃與設計、管理、醫、社會科學、生命科學與科技學院），總計約80個系所、60個研究
中心和1個國家級醫學中心，並擁有超過1300名的卓越師資。現今，已有超過600位來自世界各地超過66個
國家的優秀外籍學生於本校就讀，其中蒙古學生約有30人。
● 臺灣教育部遴選為發展國際一流大學的重點學校
● 最具競爭優勢，工程、材料科學的研究為全國第一、世界前100大；「2009年臺灣ESI論文統計結果」
在工程和材料科學兩學門均為臺灣第一
● 優異替代性能源研究論文數量世界排名第19
● 產學合作績效，為臺灣第一

Сургуулийн онцлог

獎學金聯絡人 Холбоо барих хүн
中文姓名: 林芳怡
Нэр: Stacy Lin
中文單位/職稱: 國際事務處國際學生事務組/助理
Албан тушаал: Олон улсын оюутан хариуцсан хэлтсийн туслах ажилтан
中文地址: 台灣台南市大學路1號
Хаяг: 1, University Road, Tainan City, 70101 Taiwan, R.O.C.

外籍生申請期限 Гадаад оюутны өргөдөл хүлээж авах хугацаа
● 秋季班 Намрын семестрын элсэлт
● 春季班 Хаврын семестрын элсэлт

2010/12/20 (yy/mm/dd)起至 2011/03/20 (yy/mm/dd)止
2011/07/20 (yy/mm/dd)起至 2011/12/20 (yy/mm/dd)止

外籍生申請負責單位 Гадаад оюутны өргөдөл хариуцсан хэлтэс
同上表獎學金聯絡人 Дээрх тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
● 其他：
（請留詳細聯絡方式）
нэмэлт мэдээлэл үлдээх хэлбэр
○ Бусад：
中文姓名：蘇杏芬
Нэр : Cindy Su
中文單位/職稱：國際事務處國際學生事務組/助理
Албан тушаал: Олон улсын оюутан хариуцсан хэлтсийн туслах ажилтан
中文地址：台灣台南市大學路1號
Хаяг: 1, University Road, Tainan City, 70101 Taiwan, R.O.C.
電話：+886-6-2007380
傳真：+886-6-2373551
Утас：+886-6-2007380
Факс: +886-6-2373551
E-mail：prague@mail.ncku.edu.tw
● 外籍生申請網站(說明申請程序與繳交文件等資訊): http://admissions.oia.ncku.edu.tw
○ Гадаад оюутан хүсэлт гаргах вэб сайт(Хүсэлт гаргах дараалал болон нөхцөл зэрэг мэдээлэл
тодорхой байгаа) http://admissions.oia.ncku.edu.tw
● 線上申請網址: http://admissions.oia.ncku.edu.tw
○ хүсэлт гаргах вэб сайт: http://admissions.oia.ncku.edu.tw

獎學金內容 Тэтгэлгийн агуулга
碩士名額 магистрЭлсэгчийн тоо
□ 1名
□1

□ 2名
□2

□ 3名
□3

□ 名額不限
□ тоо хязгааргүй

■ 其他：依系所核定
■ бусад: салбараас тогтооно.

科系中文名稱 Мэргэжлийн хятад нэр
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Тайнань хотод байрладаг, Үндэсний Чен Куны Дээд Сургууль нь (NCKU) 1931 онд байгуулагдсан.
Тус сургууль нь инженер, технологи, компьютер шинжлэх ухаан, архитекторын дизайн, анагаах
ба биотехнологийн салбаруудын заах арга болон судалгаагаараа алдартай. NCKU нь Тайваний
судалгааны тэргүүлэгч их сургуулиудын нэг юм. Тус сургууль нь (хүмүүнлэгийн шинжлэх ухаан,
инженер, электроникийн инженер ба компьютерын шинжлэх ухаан, төлөвлөлт ба дизайн, удирдлага,
эмчилгээний, нийгмийн шинжлэх ухаан болон био-шинжлэх ухаан ба биотехнологи) 9 коллеж,
80 орчим тэнхим ба институти, 60 судалгааны төв үндэсний эмчилгээний төв, болон 1300 гаруй
факультетийн багш нартай. Одоогийн байдлаар, 30 Монгол оюутан болон дэлхийн 66 улсаас ирсэн
600 орчим гадааад оюутнууд NCKU-д суралцаж байна.
● Тайваний боловсролын яамнаас NCKUийг дэлхийн жишигт нийцсэн их сургуулиудын нэг гэж
үнэлсэн
● Инженер болон материалын шинжлэх ухаан судалгааны хувьд NCKU нь Тайваний 1-рт дэлхийд
эхний 100-д ордог
● И нженерийн болон материалын шинжлэх ухааны судалгааны ажлын үзүүлэлтээрээ
Тайваний“Шинжлэх ухааны онцгой үзүүлэлт 2009”-д 1-рт шалгарсан (Дэлхийд 18-рт).
● Дэлхийн хамгийн дээд 25 сургуулиудын жагсаалтад орсон Тайваний цорын ганц байгуулга болох
“Elsevier” хэлсэнчлэн онцлог чанараар хийсний байгальд хоргүй аргаар гаргадаг эрчим хүчийн
судалгааны ажлаар дэлхийд 19-рт орсон
NCKU-гийн аж үйлдвэрийн академийн үр дүн мөн түүнчлэн сайнд ордог.

電話: +886-6-2007380
傳真: +886-6-2373551
Утас +886-6-2007380		
Факс: +886-6-2373551
E-mail: stacylin@mail.ncku.edu.tw

● 開放招生系所資訊請於各班次公告招生資訊時至
http://admissions.oia.ncku.edu.tw/college/open.programs/semester/fall查詢和確認。
○ Оюутан элсүүлж эхлэх хугацаа болон салбарын мэдээлэл ангиудын элсүүлэх журам зэргийг
доорх сайтаас авна уу http://admissions.oia.ncku.edu.tw/college/open.programs/semester/fall
科系中文網址 Салбарын хятад веб сайт
● 視申請者申請系所而異，開放招生系所資訊請於至http://admissions.oia.ncku.edu.tw/college/open.
programs/semester/fall確認。
○ р гөдөл хүсэх салбараас шалтгаалан салбарын оюутан элсүүлэх журмыг дараах сайтаас
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лавлана http://admissions.oia.ncku.edu.tw/college/open.programs/semester/fall
授課語言 Хичээл орох хэл
● 中文，科系：*視申請者申請系所而異Varies form the Department/Institutes.
○ Хятад хэл , хичээл: салбар салбараас хамаарах
● 英文，科系：*視申請者申請系所而異Varies form the Department/Institutes.
○ Англи хэл , хичээл: салбар салбараас хамаарах

獎學金科系課程中文簡介
國立成功大學提供有9個不同領域學院（文、理、工、電機資訊、規劃與設計、管理、醫、社會科學、生
命科學與科技學院）、總計約65個系所予國際學生申請就讀，其中有國際經營管理研究所、創意產業設計
研究所、土木工程學系、跨領域永續發展全英語學分學程和國際機械學群研究所學分學程為全英語授課學
程。
ндэсний Чен Куний Их сургууль (NCKU) нь хүмүүнлэг, шинжлэх ухаан, инженер,цахилгааны
инженер болон компьютерын шинжлэх ухаан, төлөвлөлт ба дизайн, удирдлага, эмчилгээ, нийгмийн
шинжлэх ухаан ба био-шинжлэх ухаан, биотехнологи зэрэг олон улсын оюутнуудад зориулсан 65
орчим тэнхимтэй.Англиар заадаг хөтөлбөрт: Олон улсын менежментийн институти (IIMBA),Аж
үйлдвэрийн институти (ICID), Барилгын инженерийн тэнхим, Тогтвортой хөгжлийн практикийн
институти (MDP) Механикийн Олон улсын магистр докторын хөтөлбөр, Сансрын уудам ба систем
инженерийн (IGCP-MASE) зэрэг багтдаг.

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
■ 學費
■ 住宿費（含寒暑假）
□ 生活津貼
■ 其他：視學生學術優秀程度考量提供生活津貼（Allownce）或助學津貼（Assistantship）
■ Сургалтын төлбөр
■ Дотуур байр(багтах/өвөл зуны амралт багтахгүй) □ Стипент
■ Бусад:оюутны бичсэн эрдэм шинжилгээний ажлаас шалтгаалан тэтгэмж эсвэл цалинтай ажлаар
хангахаа шийднэ.
獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
□ 100學年第1學期
□ 100學年第2學期
■ 其他：學生註冊入學後的第1個學期
□ 2011 оны 1 семистер
□ 2012 оны 2 семистер
■ Бусад: Суралцагч бүртгүүлж эхэлснээс хойш эхний семестер

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
□ 適申請者申請文件而定
□ Байхгүй v □ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна.

博士名額 доктор Элсэгчийн тоо
□ 1名 □ 2名 □ 3名
■ 名額不限
■ 其他：依系所核定
□1
□2
□3
■ тоо хязгааргүй
■бусад:Салбараас шалтгаална
● 科系中文名稱：招生系所眾多，請至http://admissions.oia.ncku.edu.tw/college/open.programs/
semester/fall 查詢
○ Мэргэжлийн хятад нэр: Оюутан элсүүлэхэд дараах сайтаар орно уу http://admissions.oia.ncku.
edu.tw/college/open.programs/semester/fall
● 科系英文名稱：Please visit the application website at http://admissions.oia.ncku.edu.tw/college/open.
programs/semester/fall for detail information.
○ Мэргэжлийн хятад нэр: http://admissions.oia.ncku.edu.tw/college/open.programs/semester/fall
● 科系中文網址: *視申請者申請系所而異，開放招生系所資訊請於至http://admissions.oia.ncku.edu.tw/
college/open.programs/semester/fall確認。
○ И нтернет хаяг: Өргөдөл хүсэх салбараас шалтгаалан салбарын оюутан элсүүлэх журмыг
дараах сайтаас лавлана:http://admissions.oia.ncku.edu.tw/college/open.programs/semester/fall
● 科系英文網址: *Varies form the departmental language requirements; the programs for international
students can be confirmed on the admission website at http://admissions.oia.ncku.edu.tw/college/
open.programs/semester/fall for each semester
授課語言 Хичээл орох хэл
● 中文，科系：*視申請者申請系所而異Varies form the Department/Institutes.
○ Хятад хэл : салбар салбараас хамаарах
● 英文，科系：*視申請者申請系所而異Varies form the Department/Institutes.
○ Англи хэл, хичээл: салбар салбараас хамаарах

獎學金科系課程中文簡介
國立成功大學提供有9個不同領域學院（文、理、工、電機資訊、規劃與設計、管理、醫、社會科學、生
命科學與科技學院）、總計約65個系所予國際學生申請就讀，其中有國際經營管理研究所、創意產業設計
研究所、土木工程學系、跨領域永續發展全英語學分學程和國際機械學群研究所學分學程為全英語授課學
程。
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□ 1學期
□ 1年
□ 2年
■ 其他：至多2年（新生入學後給予第一年獎學金，第二年之後需重新申請並由系所重新核定獎學金
□ 1 семестэр
□ 1 жил
□ 2 жил
■Б
 усад: 2 оос дээш жил (шинэ оюутан элссэний дараа эхний жил тэтгэлэг , 2 дахь жил ахин
өргөдөл гаргаж салбараас дахин тэтгэлгэ тогтооно. )

□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
оноо)
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT
分；□ IELTS
分）
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT
оноо□ IELTSоноо
■ 其他：視學校學位生申請入學和申請者申請系所之規定
■ Бусад:сурагчийн өргөдөл гаргасан салбар, эрдмийн зэргээс шалтгаалан сургууль тогтооно.

ндэсний Чен Куний Их сургууль (NCKU) нь хүмүүнлэг, шинжлэх ухаан, инженер,цахилгааны
инженер болон компьютерын шинжлэх ухаан, төлөвлөлт ба дизайн, удирдлага, эмчилгээ, нийгмийн
шинжлэх ухаан ба био-шинжлэх ухаан, биотехнологи зэрэг олон улсын оюутнуудад зориулсан 65
орчим тэнхимтэй.Англиар заадаг хөтөлбөрт: Олон улсын менежментийн институти (IIMBA),Аж
үйлдвэрийн институти (ICID), Барилгын инженерийн тэнхим, Тогтвортой хөгжлийн практикийн
институти (MDP) Механикийн Олон улсын магистр докторын хөтөлбөр, Сансрын уудам ба систем
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國立嘉義大學
Үндэсний Зиа И Их сургууль
инженерийн (IGCP-MASE) зэрэг багтдаг.

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
■ 學費
■ 住宿費（含/不含寒暑假） □ 生活津貼
■ 其他：視學生學術優秀程度考量提供生活津貼（Allownce）或助學津貼（Assistantship）
■ Сургалтын төлбөр
■ Дотуур байр(багтах/өвөл зуны амралт багтахгүй)
□ Стипент
■ Бусад: оюутны бичсэн эрдэм шинжилгээний ажлаас шалтгаалан тэтгэмж эсвэл цалинтай
ажлаар хангахаа шийднэ.
獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
□1學期
□ 1年
□ 2年
■ 其他：至多4年（新生入學後給予第一年獎學金，第二年之後需重新申請並由系所重新核定獎學金）
□ 1семистер
□ 1жил
□ 2жил
■ Бусад: 4 ээс дээш жил (шинэ оюутан элссэний дараа эхний жил тэтгэлэг , 2 дахь жил ахин
өргөдөл гаргаж салбараас дахин тэтгэлэг тогтооно. )
獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
□ 100學年第1學期
□ 100學年第2學期
■ 其他：學生註冊入學後的第1個學期
□ 2011 оны 1 семистер
□ 2012 оны 2 семистер
■ Бусад: Суралцагч бүртгүүлж эхэлснээс хойш эхний семестер

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
□ 適申請者申請文件而定
□ Байхгүй □ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
оноо)
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT
分）
分；□ IELTS
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT
оноо□ IELTSоноо
■ 其他：視學校學位生申請入學和申請者申請系所之規定
■ Бусад:сурагчийн өргөдөл гаргасан салбар, эрдмийн зэргээс шалтгаалан сургууль тогтооно.

網址: http://www.ncyu.edu.tw/eng/
Веб сайт: http://www.ncyu.edu.tw/eng/

學校特色簡介
本校座落於南台灣沃野平疇的嘉南平原，是一所新興整合且具有悠久歷史的學校。本校發展特色，在學
術上6個學院涵蓋人文藝術、教育、農業、理工、管理、生命科學等學術領域；在行政上，本校擁有堅強的
師資陣容與蓬勃的研究風氣，本校教師除擁有高學歷外，並具有實務經驗；在國際交流上，本校對於學術交
流與合作極為重視，迄今已與45所國外學校締結姊妹校，並致力於推動外國學生招生，申請就讀本校外國
學生人數已由2004年的2人提升至2010年的70人，成效斐然，對於入學的外國學生，本校並提供軟體（生
活輔導、華語能力加強）及硬體（雙語化環境）的協助，期以各項軟實力的交流達到跟各國學術研究合作、
資訊流通之目的。

Сургуулийн онцлог
Үндэсний Зиа-И Их сургууль нь 6 коллежтэй.Үүнд: Багшийн коллеж, Хүмүүнлэг болон соёлын
коллеж, Удирдлагын коллеж, Хөдөө аж ахуйн коллеж, шинжлэх ухаан ба инженерийн коллеж, болон
амьд биеийн шинжлэх ухааны коллеж багтдаг. Манай сургууль нь чадварлаг чанартай сургалт
болон өргөн хүрээтэй судалгааны төслүүд бүхий боловсон хүчнээрээ бахархдаг. Мөн түүнчлэн “Заах
аргыг сайжруулах” төслийг бий болгосноор өндөр боловсролын төвшинд бий болж буй сорилтуудыг
хангаж чадахуйц тэргүүлэгч их сургууль болоход түлхэц үзүүлж байна. Бидэнтэй хамт тэр зорилго
руу хүрэхэд таныг бас урьж байна.

獎學金聯絡人 Тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
中文姓名：蔡任貴
Нэр: Tsai Jen Kuei
中文單位/職稱：教務處招生出版組/組員
Албан тушаал: Сургалтын алба / Зөвлөгч
中文地址：60004 中華民國嘉義市學府路300號
Хаяг: No 300 Syudfu Rd., Chiayi 60004, Taiwan (R,O.C)
電話: +886-5-2717040
傳真: +886-5-2717043
Утас: +886-5-2717040		
Факс: +886-5-2717043
E-mail: white@mail.ncyu.edu.tw or tsaijk@mail.ncyu.edu.tw

外籍生申請期限 Гадаад оюутны өргөдөл хүлээж авах хугацаа
台蒙碩博獎學金計畫
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● 秋季班 Намрын семестерын элсэлт

2011/ 01/ 01 (yy/mm/dd)起至 2011/ 05/ 31 (yy/mm/dd)止

外籍生申請負責單位 Гадаад оюутны өргөдөл хариуцсан хэлтэс
同上表獎學金聯絡人 Дээрх тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
● 其他：
（請留詳細聯絡方式）
○ Бусад：
нэмэлт мэдээлэл үлдээх хэлбэр
● 外籍生申請網站(說明申請程序與繳交文件等資訊): http://www.ncyu.edu.tw/files/site_content/enroll/
Information%20for%20applicants.pdf and http://www.ncyu.edu.tw/files/site_content/enroll/prospectus.
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pdf
○ Гадаад оюутан хүсэлт гаргах вэб сайт(Хүсэлт гаргах дараалал болон нөхцөл зэрэг мэдээлэл
тодорхой байгаа):http://www.ncyu.edu.tw/files/site_content/enroll/Information%20for%20applicants.
pdf болон http://www.ncyu.edu.tw/files/site_content/enroll/prospectus.pdf
● 線上申請網址: 無
○ хүсэлт гаргах вэб сайт: Байхгүй

獎學金內容 Тэтгэлгийн агуулга
■ 名額不限
□ 其他：
■ тоо хязгааргүй □ бусад：

● 中文，科系：不限制
○ Хятад хэл, хичээл: хязгааргүй

□ 1學期
■ 1年
□ 1семистер ■ 1жил

■ Стипент

□ 2年
□ 2жил

□ 其他：
□ Бусад：

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■ 100學年第1學期
■ 2011 оны 1 семистер

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
■ 學費
■ 住宿費（含/不含寒暑假）
■ 生活津貼
□ 其他：
■ Сургалтын төлбөр
■ Дотуур байр(багтах/өвөл зуны амралт багтахгүй)
□ Бусад：
獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
□ 其他：
□ Бусад：

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■ 100學年第1學期
■ 2011 оны 1 семистер

授課語言 Хичээл орох хэл

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа

● 中文，科系：不限制
○ Хятад хэл, хичээл: хязгааргүй

□ 2年
□ 2жил

□ бусад：

■ 學費
■ 住宿費（含/不含寒暑假）
■ 生活津貼
□ 其他：
■ Сургалтын төлбөр
■ Дотуур байр(багтах/өвөл зуны амралт багтахгүй)
□ Бусад：

授課語言 Хичээл орох хэл

□ 1學期
■ 1年
□ 1семистер ■ 1жил

■ тоо хязгааргүй

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр

碩士名額 Магистр Элсэгчийн тоо
□ 1名
□ 2名
□ 3名
□1
□2
□3
● 科系中文名稱：不限制
○Э
 лсэх мэргэжлийн хятад нэр: хязгааргүй

□1
□2
□3
● 科系中文名稱：不限制
○ Элсэх мэргэжлийн хятад нэр: хязгааргүй

□ 100學年第2學期
□ 2012 оны 2 семистер

□ 其他：
□ Бусад：

■ Стипент

□ 100學年第2學期
□2012 оны 2 семистер

□ 其他：
□ Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага
□ 無 ■ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
■ 中文能力證明（■ TOP 1 級；□ HSK
級）
■ Хятад хэлний төвшин шалгалт (■ TOP1 оноо；□ HSK
оноо)
■ 英文能力證明（■ TOEFL CBT 137分；■ IELTS 4以上）
■ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (■ TOEFL CBT 137оноо ■ IELTS 4оноо
□ 其他：
□ Бусад ：

申請條件 Тавигдах шаардлага

台蒙碩博獎學金計畫
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□無
■ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
■ 中文能力證明（■ TOP 1 級；□ HSK
級）
■ Хятад хэлний төвшин шалгалт (■ TOP1 оноо；□ HSK
оноо)
■ 英文能力證明（■ TOEFL CBT 137分；■ IELTS 4以上）
■ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (■ TOEFL CBT 137оноо ■ IELTS 4оноо
□ 其他：
□ Бусад：
博士名額 Доктор Элсэгчийн тоо
□ 1名

□ 2名

□ 3名

■ 名額不限

□ 其他：
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國立暨南國際大學
Үндэсний Зи Нан Их сургууль
網址: http://www.ncnu.edu.tw/ncnuweb/
Веб сайт: http://www.ncnu.edu.tw/ncnuweb/

學校特色簡介
國立暨南國際大學位於埔里鎮，擁有豐富的自然及人文景觀，國道六號通車後，聯外更加便利快速。本
校校區遼闊，其美麗不同凡響：山嵐雲瀑，無垠草原，絢麗彩虹，欒樹隧道，夏日蟬鳴，燦爛星空。另一方
面本校現有師資均畢業於國內外知名學府，師資專長具多元、多樣性，專任教師中具博士學位者佔95，年
輕富有活力，發展潛力強。現階段本校提供學士班、碩士班、博士班、等多元入學管道，竭誠歡迎您的報
考。

Тайваний бусад их сургуулиудтай харьцуулахад NCNU нь хамгийн олон гадаад оюутныг элсүүлэн
авдаг нь янз бүрийн соёлын орчныг чухалчлан авч үздэгтэй холбоотой.
■ NCNU нь Тайваний хамгийн өндөрт оршдог сургууль (далайн төвшнөөс дээш 665 метрт) учраас
эргэн тойрны орчин, байгалийн сайхныг харах боломжийг олгодог
■ N CNU нь сургуулийн канпусын талбайгаараа Тайваний их сургуулиудаас 3т ордог (150 га).
Барилгын хэв маяг нь Хятадын соёлыг тусган харуулсан Эгретта болон шувууны дүрстэй.
■ NCNU нь Тайваний төвд байрладаг тул, Нар-сар нуур ба Хө-Хүан уул гэх мэт олон алдартай
газартай ойрхон байдаг.
■ Олон улсын оюутнууд нь:
1.Оюутны байранд орох боломжтой
2.Сургуулийн болон нийгмийн орчинд дасан зохицоход нь туслах туслагч багшаар хангаж өгдөг.
■ Спорт:
N CNU-д 7 спортын төрлөөр хичээллэх боломжтой.Үүнд: завь сэлүүрдэх, морь унах, гольф,
бүжиглэх, нум сум харвах, теннис, болон усанд сэлэх.

獎學金聯絡人 Тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн

外籍生申請期限 Гадаад оюутны өргөдөл хүлээж авах хугацаа
2011/02/01 (yy/mm/dd)起至 2011/04/30 (yy/mm/dd)止

外籍生申請負責單位 Гадаад оюутны өргөдөл хариуцсан хэлтэс

□ 1名
□ 2名
□ 3名
■ 名額不限
□ 其他：
□1
□2
□3
■ тоо хязгааргүй
□ бусад：
● 科系中文名稱：
中國語文學系、外國語文學系、歷史學系、東南亞研究所、華語文教學研究所、人類學研究所、國際文
教與比較教育學系、教育政策與行政學系、成人與繼續教育研究所、輔導與諮商研究所、課程教學與科
技研究所、國際企業學系、經濟學系、財務金融學系、資訊管理學系、資訊工程學系、土木工程學系、
電機工程學系、電機工程學系通訊工程、應用化學系
○ Элсэх мэргэжлийн хятад нэр:
Х
 ятад хэл, Түүх, Зүүн өмнөд Ази судлал, Хятад хэлний багшийн магистр,Хүн судлал,
Олон улсын соёл судлал болон боловсрол судлал, Боловсролын төрийн бодлого болон
удирдлага, Боловсрол судлалын магистр, Дадлагажуулах болон зөвлөх магистр , Боловсрол
шинжлэх ухааны магистр, Олон улсын аж ахуй нэгж ,Эдийн засаг , Банк санхүү,Мэдээлэл
зүйн удирдлага, Мэдээллийн инженер, Барилгын инженер, Цахилгааны инженер, Холбооны
инженер,Хэрэглээний хими,
授課語言 Хичээл орох хэл
● 中文為主，另有開設全英語課程
○ Хятад хэл голлоно, үүнээс гадна бүх хичээл англиар явагдах анги бий
● 中文，科系
○ хятад хэл , хичээл
● 英文，科系：資訊工程學系（無中文程度要求）
○ Англи хэл хичээл: мэдээллийн инженерийн анги хятад хэлний төвшин шаардагдахгүй

獎學金科系課程中文簡介

台蒙碩博獎學金計畫
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中文姓名:林玉枝
Нэр: Lin,Yu-chih
中文單位/職稱: 研究發展處/約用助理員
Албан тушаал:Судалгаа хөгжүүлэлтийн хэлтэсийн гэрээний туслах ажилтан
中文地址: 54561南投縣埔里鎮大學路一號
Хаяг. No.1, University Rd, Puli, Nantou County, 54561 Taiwan ( R.O.C. )
電話: +886-49-2910960-2822
傳真: +886-49-2918700
Утас: +886-49-2910960-2822		
Факс: +886-49-2918700
E-mail: yuchih@ncnu.edu.tw

同上表獎學金聯絡人 Дээрх тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
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獎學金內容 Тэтгэлгийн агуулга
碩士名額 Магистр Элсэгчийн тоо

Сургуулийн онцлог

● 秋季班 Намрын семестерын элсэлт		

● 其他：
（請留詳細聯絡方式）
○ Бусад：
нэмэлт мэдээлэл үлдээх хэлбэр
● 外籍生申請網站(說明申請程序與繳交文件等資訊): http://www.rnd.ncnu.edu.tw/foreign_student/
○ Гадаад оюутан хүсэлт гаргах вэб сайт(Хүсэлт гаргах дараалал болон нөхцөл зэрэг мэдээлэл
тодорхой байгаа): http://www.rnd.ncnu.edu.tw/foreign_student/
● 線上申請網址
○ хүсэлт гаргах вэб сайт

資訊工程學系成立目標在培養資訊工程人才，培養兼具『堅實之資訊系統整合能力』與『軟體創造力』
的優秀人才，以促進我國資訊產業建設及中部地區資訊科技教育水準均衡區域發展。
資訊工程學系1996年設立大學部，1999年設立碩士班，2001年設立博士班。 目前(2009年9月)計有大學
部學生215名，碩士生101名，博士生34名，師生比26:1。
Компьютерын шинжлэх ухаан ба мэдээллийн инженерийн тэнхмийн баклаврын хөтөлбөр нь
1996 оны 8 сард, 1999 оны 8 сараас магистрын хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн ба 2001 онд докторын
хөтөлбөрийг нэмж оруулсан. Онол практикийг хамтад нь чухалчлан авч үзсэнээр хурдацтай
хөгжиж байгаа салбарын мэдлэгийг оюутнуудад түгээн, мэдээлэл болон харилцааны ур чадварыг
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сайжруулан хөгжүүлж, орчин үеийн мэдээлэл харилцаа холбооны өндөр дадлага туршлагаар
хангаж өгдөг. Хичээлийн жил бүр баклаврын хөтөлбөрт 50 оюутан (гадаад Хятад болон олон улсын
оюутнуудыг багтаан), магистрын хөтөлбөрт 45 болон докторын хөтөлбөрт 10 оюутан хүлээн авдаг.

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
■ 學費
■ Сургалтын төлбөр
□ Бусад：

□ 住宿費（含/不含寒暑假） ■ 生活津貼
□ 其他：
□ Дотуур байр(багтах/өвөл зуны амралт багтахгүй) ■ Стипент

授課語言 Хичээл орох хэл

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
● 每學年審查（至多核發2年）
○ Жил бүр сонгон шалгаруулна (хамгийн ихдээ 2 жил)
□ 1學期
■ 1年
□ 2年
□ 1семистер
■ 1жил
□ 2жил

□ 其他：
□ Бусад：

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■ 100學年第1學期
□ 100學年第2學期
■ 2011 оны 1 семистер □ 2012 оны 2 семистер

□ 其他：
□ Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
■ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
оноо)
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT
分）
分；□ IELTS
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT
оноо□ IELTSоноо
■ 其他：詳請參閱本校2011年外國學生申請入學簡章
■ Бусад: Тус сургуульд 2011 оны гадаад оюутанд зориулсан танилцуулга дотор бий
博士名額 Доктор Элсэгчийн тоо
□ 1名
□ 2名
□ 3名
■ 名額不限
□ 其他：
□1
□2
□3
■ тоо хязгааргүй
□ бусад：
● 科系中文名稱：
中國語文學系、歷史學系、東南亞研究所、國際文教與比較教育學系、教育政策與行政學系、輔導與諮
商研究所、國際企業學系、資訊工程學系、土木工程學系、電機工程學系、通訊工程、應用化學系
○Э
 лсэх мэргэжлийн хятад нэр:
Х
 ятад хэл, Түүх, Зүүн өмнөд Ази судлал, Олон улсын соёл судлал болон боловсрол судлал,
Боловсролын төрийн бодлого болон удирдлага, Дадлагажуулах болон зөвлөх магистр , Олон
улсын аж ахуй нэгж , Мэдээллийн инженер, Барилгын инженер, Цахилгааны инженер, Холбооны
инженер ,Хэрэглээний хими,
● 科系中文網址：
http://www.cll.ncnu.edu.tw、http://www.his.ncnu.edu.tw、http://www.dseas.ncnu.edu.tw、http://www.
ced.ncnu.edu.tw、http://www.epa.ncnu.edu.tw、http://www.coun.ncnu.edu.tw、http://www.ibs.ncnu.

● 中文為主，另有開設全英語課程
○ Хятад хэл голлоно, үүнээс гадна бүх хичээл англиар явагдах анги бий
● 中文，科系
○ хятад хэл , хичээл
● 英文，科系：資訊工程學系、土木工程學系、應用化學系（無中文程度要求）
○ Англи хэл хичээл: Мэдээллийн инженер, Барилгын инженер , Хэрэглээний хими,(хятад хэлний
төвшин шаардагдахгүй)
獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
■ 學費
□ 住宿費（含/不含寒暑假）
■ 生活津貼
■ Сургалтын төлбөр □ Дотуур байр(багтах/өвөл зуны амралт багтахгүй)
□ Бусад：

□ 其他：
■ Стипент

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
● 每學年審查（至多核發4年）
○ Жил бүр сонгон шалгаруулна (хамгийн ихдээ 4 жил)
□ 1學期
■ 1年
□ 2年
□ 其他：
□ 1семистер		
■ 1жил		
□ 2жил		
□ Бусад：
獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■ 100學年第1學期
■ 2011 оны 1 семистер

□ 100學年第2學期
□ 2012 оны 2 семистер		

□ 其他：
□ Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
■ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級）
級；□ HSK
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
оноо)
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT
分；□ IELTS
分）
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT
оноо□ IELTSоноо
■ 其他：詳請參閱本校2011年外國學生申請入學簡章
■ Бусад: Тус сургуульд 2011 оны гадаад оюутанд зориулсан танилцуулга дотор бий
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edu.tw、http://www.csie.ncnu.edu.tw、http://www.ce.ncnu.edu.tw、http://www.ee.ncnu.edu.tw、
http://www.ee.ncnu.edu.tw、http://www.chem.ncnu.edu.tw
○ Интернет хаяг:
http://www.ncnu.edu.tw/web/english/academics-ch_cl.htm、http://www.dseas.ncnu.edu.tw/英文簡介
/new_page_2.htm、http://www.ced.ncnu.edu.tw/EN/index.htm、http://www.ibs.ncnu.edu.tw/index.
php?lang=en、http://www.ee.ncnu.edu.tw/eng/about.php、http://www.com.ncnu.edu.tw/english/index.
htm、
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國立勤益科技大學
Үндэсний Цин И Технологийн Их сургууль
網址: http://web2.ncut.edu.tw/bin/home.php
Веб сайт: http://web2.ncut.edu.tw/bin/home.php

學校特色簡介
本校為私人興學，辦學嚴謹為各界稱頌，並於八十一年捐給國家改為國立，歷年來秉持創校精神，已營
造出擁有一流的師資設備、技術經驗與民主和諧的校園文化，並向一流之產業大學邁進，所以本校畢業學生
除各界爭相聘用外，藉由國際之技術交流，面對二十一世紀之各項挑戰，會更有自信更具競爭力。

Сургуулийн онцлог

獎學金內容 Тэтгэлгийн агуулга

Анх NCUT-г хувийн сургуулийн байдлаар байгуулсан. Үр дүнтэй өндөр зорилготой байдал нь тус
сургуулийг олонд сайнаар үнэлэгдэхүйц болгосон . 1992 онд үүсгэн байгуулагч сургуулиа засгийн
газарт хандивласнаар улсын сургууль болсон. Эдгээр жилүүдэд сургуулийг үүсгэн байгуулагчийн
санаачилсан ардчилсан сургуулийн хотгон байгуулах зорилгыг үргэлжлүүлэн дараа дараагийн
ерөнхийлөгчид чадварлаг боловсон хүчин, тоног төхөөрөмж техник технологоор хангасан орчин
үеийн сургуулийн хэрэгцээ шаардлагыг хангасан сургууль болгон хөгжүүлсээр ирсэн. Үүний үр дүнд
манай сургуулийг төгсгөгчид бизнесийн ертөнцт хөл тавихад нь хялбар дөхөм байдаг билээ.Манай
сургууль нь 21-р зуунд олон улсын тавцанд өрсөлдөх чадвартай байна гэдэгтээ итгэл дүүрэн байдаг.

碩士名額 Магистр Элсэгчийн тоо

獎學金聯絡人 Тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
中文姓名：游純紅
Нэр: Sylvia Yu
中文單位/職稱：國際事務處
Албан тушаал: Олон улсын хэрэг хариуцсан хэлтэс
中文地址：41101臺中市太平區中山路一段215巷35號
Хаяг: No.35, Lane215, Sec.1, Chung-Shan Rd., Taiping City, Taichung County 41101 Taiwan, R.O.C.  
電話: +886-4-23924505#2194
傳真: +886-4-23939845
Утас: 886-4-23924505#2194		
Факс: +886-4-23939845
E-mail: oia@ncut.edu.tw; sylvia@ncut.edu.tw

外籍生申請期限 Гадаад оюутны өргөдөл хүлээж авах хугацаа
● 秋季班 Намрын семестерын элсэлт		
(yy/mm/dd)起至 (yy/mm/dd)止
● 春季班 Хаврын семестерын элсэлт		
(yy/mm/dd)起至 (yy/mm/dd)止
● 本校為學年制
僅分為第一梯次每年3月1日至每年3月31日止；第二梯次每年4月1日至每年6月30日止
○ Сургуулийн хичээлийн жил
Э
 хний шат жил бүрийн 3 сарын 1 нээс 3 сарын 31 хүртэл , хоёр дахь шат жил бүрийн 4 сарын 1
нээс 6 сарын 30 хүртэл бүртгэнэ.

外籍生申請負責單位 Гадаад оюутны өргөдөл хариуцсан хэлтэс
同上表獎學金聯絡人 Дээрх тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
● 其他：

（請留詳細聯絡方式）

□ 1名
□ 2名
□ 3名
□ 名額不限
■ 其他：10 名
□1
□2
□3
□ тоо хязгааргүй
■ бусад: 10 хүн
● 科系中文名稱：本校各科系
○ Элсэлт авах тэнхмийн хятад нэр: Тус сургуулийн тэнхим бүр боломжтой
● 科系中文網址: 本校各科系
○ Интернет хаяг: Тус сургуулийн тэнхим бүр боломжтой
授課語言 Хичээл орох хэл
● 中文，科系：本校各科系
○ Хятад хэл , хичээл: Тус сургуулийн тэнхим бүр боломжтой

獎學金科系課程
本校現有4個學院，分別為工程學院、管理學院、電資學院及文創學院。於此4個學院之下，共設有14個
教學科系。
本校的工程學院與電資學院內等機械工程與電機學系等系所有多年傳統歷史與豐富產學合作經驗，並創
新發明產品參與日內瓦、德國紐倫堡、韓國首爾等國際發明展中多次得獎，深獲肯定。
本校管理學院師資皆有豐富業界實務經驗，因此教學內容結合理論與實務，提昇學生專業素養，深獲商
業界主管肯定。
本校文創學院設有應用英語系、文化系與景觀系，培養學生文化創意與造景等專業技能，讓學生於畢業
時，能具備充分專業素養與實作技能。
Их сургуулийн 4 коллежид : Цахилгаан инженерийн ба компьютерын шинжлэх ухааны коллеж,
Нийгмийн ухаан ба уран сэтгэмжийн коллеж, Удирдлагын коллеж , Инженерийн коллеж зэрэг
багтдаг. нээс гадна 14 сургалтын тэнхим бий.
Цахилгаан инженерийн ба компьютерын шинжлэх ухааны коллеж болон Инженерийн коллеж
нь аж ахуй нэгж компаниудтай хамтран ажилласан олон жилийн туршлагатай. Тус коллежийн
зохион б тээсэн бараа б тээгдэх н д нь Женев , Нюремберг болон С лийн олон улсын б тээлийн
зэсгэлэнгээс олон т рлийн шагналыг х ртэж байсан.
Бизнесийн коллежийн багш нар бизнесийн арвин дадлага туршлагтай байдаг нь оюутнуудын
мэдлэг чадварыг нэмэгд лэхэд тус дэмтэй байдаг.Энэх чадвар олон х м сийн магтаалыг х ртсэн.
Хавсарсан англи хэлний тэнхим, Соёлын тэнхим, Х м нлэгийн коллежийн газар зохион
байгуулалт архитекторын тэнхим зэрэг тэнхим дтэй.Газар зохион байгуулалтын нд р мэдлэг
чадвартай байдал нь сурагчдийг ажилд ороход т лхэц з лдэг.
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○ Бусад：
нэмэлт мэдээлэл үлдээх хэлбэр
● 外籍生申請網站(說明申請程序與繳交文件等資訊): http://www.ncut.edu.tw/oia/new/pages/isp.php(網路
上提供簡章)
○ Гадаад оюутан хүсэлт гаргах вэб сайт(Хүсэлт гаргах дараалал болон нөхцөл зэрэг мэдээлэл
тодорхой байгаа): http://www.ncut.edu.tw/oia/new/pages/isp.php Интернэтэд танилцуулга бий
● 線上申請網址
○ хүсэлт гаргах вэб сайт
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國立中興大學
Үндэсний Жун Син их сургууль
獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
□ 學費
□ 住宿費（含/不含寒暑假） □ 生活津貼
■ 其他：NT25,000元
□ Сургалтын төлбөр
□ Дотуур байр(багтах/өвөл зуны амралт багтахгүй) □ Стипент
■ Бусад:25000 тайвань доллар
獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
■ 1學期
■ 1семистер

□ 1年
□ 1жил

□ 2年
□ 2жил

□ 其他：
□ Бусад：

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■ 100學年第1學期
□ 100學年第2學期
■ 2011 оны 1 семистер □ 2012 оны 2 семистер

□ 其他：
□ Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
■ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
оноо)
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT
分；□ IELTS
分）
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT
оноо□ IELTSоноо
■ 其他：第二學期起以學業成績：研究所前一學期至少修習6學分，學業成績80分以上（撰寫論文期間無
上學期成績者得提出指導教授推荐書及研究計畫，但以乙次為限）；操行成績80分以上，且未受處分
紀錄者。
■ Бусад: 2 дахь семестрээс эхлэн сурлагын дүнгээр: магистр эхний семестер 6 аас доошгүй
кредет сонгож дүн 80 дээш (судалгааны ажил бичиж байх хугацаанд удирдагч багшийн
тодорхойлолт болон төлөвлөгөөнөөс шалгаалан дараагийн тэтгэлгийг тогтооно) Зан байдлын
тодорхойлолт 80% дээш мөн зөрчил гаргаагүй байх

學校特色簡介
國立中興大學擁有七大學院、四個實驗林場及二個實驗農場，全校專、兼任教師約1000人，學生約
17,500人，是中臺灣唯一的研究型國立大學。本校設有農業與自然資源學院、理學院、工學院、生命科學
院、獸醫學院、文學院、社會科學暨管理學院共七個學院，分別提供學士、碩士、博士學位修習。另設有全
英語授課之國際農業碩士學程、分子與生物農業科學學程及國際農企業學士學位學程等選擇。根據美國科學
資訊研究中心 (ISI)期刊文獻檢索工具統計，本校教師與學生發表於化學、動物植物科學、農業及食品、材
料科學及工程等領域國際期刊之學術論文篇數，已達到世界500大行列。本校近年發表在國際SCI之篇數達
1200多篇；發表於農業科學世界排名第一之Journal of Agricultural and Food Chemistry之論文數更躍居世
界第六名。本校聚焦於生物科技與永續發展科技兩個重點領域，積極與其他大專校院建立學術研究聯盟，並
推廣產學合作。

Сургуулийн онцлог
ндэсний Жун Шин их сургууль нь 7 сургууль, 4 туршилтын ой, 2 туршилтын тариалангийн талбай,
тусгай сургуулиадтай 1000 орчим багш ажилтан, 17500 гаруй оюутантай Тайваний Үндэсний Их
сургуулийн судалгааны төв их сургууль юм. Тус сургууль нь тариалан болон байгалийн нөөцийн
сургууль, нийгмийн сургууль , инженерийн сургууль, биологийн шинжлэх ухааны сургууль, малын
эмнэлгийн сургууль, хэл соёлын сургууль, нийгмийн шинжлэх ухаан болон удирдлагын сургууль
зэрэг нийт 7 сургуультай бөгөөд эдгээрээс баклавр , магистр, докторын зэргийг сонгон суралцаж
болно. Үүнээс гадна бүх хичээл англи дээр явагдах олон улсын газар тариалангийн магистрын
зэрэг олгох хөтөлбөр, биологийн газар тариалангийн шинжлэх ухааны анги болон олон улсын аж
үйлдвэрийн баклаврын зэрэг олгох ангиудтай. Америкийн шинжлэх ухааны мэдээллийн судалгааны
төвийн статистик судалгаагаар тус сургуулийн багш оюутнуудын гаргасан хими , амьтан ургамал
судлал, газар тариалан болон хүнс, материалын шинжлэх ухаан инженер зэрэг салбарын олон
улсын эрдэм шинжилгээний ажлын тоогоороо дэлхийн хэмжээнд 500н томоохон бүтээлд шалгарсан.
Тус сургууль ойрын жилүүдэд 1200 гаруй эрдэм шинжилгээний ажил гаргаж газар тариалангийн
шинжлэх ухааны салбарын чиглэлээр Journal of Agricultural and Food Chemistry д хэвлэгдсэнээрээ
дэлхийд нэгдүгээрт , эрдэм шинжилгээний ажиллын тоогоороо зургаадугаарт орсон. Тус сургууль
биотехнологи болон технологийн тогтвортой хөгжлийн салбарт төвлөрч ажилладаг ба бусад
сургуулиудтай эрдэм шинжилгээ судалгааны холбоо тогтоон үйлдвэрлэл сургуулийн хамтын
ажиллагааг дэмжин ажилладаг.
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網址:http://www.nchu.edu.tw
Веб сайт: http://www.nchu.edu.tw

獎學金聯絡人Тэтгэлгийн талаар холбоо барих хүн
中文姓名:方韻筑
Нэр: Alice Yun-Chu Fang
中文單位/職稱:外籍學生事務組組員
Албан тушаал: Гадаад оюутны хэрэг эрхлэх салбарын ажилтан.
中文地址:402台中市南區國光路250號
Хаяг: 250 Kuo-Kuang Rd., Taichung, 402 Taiwan, R.O.C.
電話:886-4-22840206 ext. 23
電話:886-4-22840206 ext. 23
Утас: 886-4-22840206 ext. 23		
Факс: 886-4-22840206 ext. 23

57

E-mail: alicefang@nchu.edu.tw

外籍生申請期限 Гадаад оюутны өргөдөл хүлээж авах хугацаа
●秋季班 Намрын семестерын элсэлт

2011/2/1 (yy/mm/dd)起至 2011/3/31 (yy/mm/dd)止

外籍生申請負責單位 Гадаад оюутны өргөдөл хариуцсан хэлтэс
同上表獎學金聯絡人 Дээрх тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
● 其他：
（請留詳細聯絡方式）
○ Бусад：
нэмэлт мэдээлэл үлдээх хэлбэр
● 外籍生申請網站(說明申請程序與繳交文件等資訊):
○Г
 адаад оюутан хүсэлт гаргах вэб сайт(Хүсэлт гаргах дараалал болон нөхцөл зэрэг мэдээлэл
тодорхой бий):http://www.oia.nchu.edu.tw/english/03_exchange/01_exchange.php?MID=4&SID=29
● 線上申請網址:http://www.oia.nchu.edu.tw/english/03_exchange/01_exchange.php?MID=4&SID=29
○Х
 үсэлт гаргах вэб сайт:http://www.oia.nchu.edu.tw/english/03_exchange/01_exchange.
php?MID=4&SID=29

獎學金內容 Тэтгэлгийн агуулга
碩士名額 Магистр Элсэгчийн тоо
□ 1名
□ 2名
□ 3名
□ 名額不限
■ 其他：名額經由「國立中興大學國際獎學金審委員會」審定。
□ 1		
□ 2		
□ 3		
□ тоо хязгааргүй
■б
 усад: Элсэлтийн тоог Үндэсний Жун Син их сургуулийн олон улсын тэтгэлгийн хорооноос
шийдвэрлэнэ.
科系中文名稱 Мэргэжлийн хятад нэр
● 本校提供獎學金之100學年度外國學生系所詳如網站列表，碩士生共計48系所。
○ Тус сургуулийн 2011 оны элсэлт авах мэргэжлийг веб сайтад жагсаасан байгаа. Магистр нийт 48
салбарт элсэлт авна.
● 科系中文網址：請至下列網站連結至各系
○ Интернет хаяг: Дараах веб сайтаар бүх салбартай холбогдох боломжтой.http://www.oia.nchu.edu.
tw/chinese/04_foreign/01_foreign.php?MID=3&SID=8
授課語言 Хичээл орох хэл

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
□ 學費
□ 住宿費（含/不含寒暑假）
□ 生活津貼
■ 其他：每月8,000-20,000新台幣（約美金253-632元），得減免學雜費，依申請人學術條件由「國立中
興大學國際獎學金審委員會」審定。

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
□ 1學期
□ 1年 □ 2年 ■ 其他：獲獎期限1年，需每年申請，累計獲獎年限2年，詳情請參照
□ 1семистер □ 1жил □ 2жил
■ Бусад: Тэтгэлгийн хугацаа 1 жил , жил бүр өргөдөл гаргана. Дээд тал нь 2 жил олгоно . Дараах
веб сайтаар орж үзнэ үү
□ http://www.oia.nchu.edu.tw/english/03_exchange/01_exchange.php?MID=4&SID=13
獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■100學年第1學期
■ 2011 оны 1 семистер

□ 100學年第2學期
□ 2012 оны 2 семистер		

□ 其他：
□ Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
■ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT
分；□ IELTS
分）
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT
□ 其他：
□ Бусад：

оноо)
оноо；□ IELTS

оноо)

博士名額 доктор Элсэгчийн тоо
□ 1名
□ 2名
□ 3名
□ 名額不限
■ 其他：名額經由「國立中興大學國際獎學金審委員會」審定。
□ 1		
□ 2		
□ 3 		
□ тоо хязгааргүй
■ бусад: Элсэлтийн тоог Үндэсний Жун Син их сургуулийн олон улсын тэтгэлгийн хорооноос
шийдвэрлэнэ.
科系中文名稱 Мэргэжлийн хятад нэр
● 本校提供獎學金之100學年度外國學生系所詳如網站列表，博士生共計38系所。
○ Тус сургуулийн 2011 оны элсэлт авах мэргэжлийг веб сайтад жагсаасан байгаа. Доктор нийт 38
салбарт элсэлт авна.
● 科系中文網址:http://www.oia.nchu.edu.tw/chinese/04_foreign/01_foreign.php?MID=3&SID=8
○ Интернет хаяг:http://www.oia.nchu.edu.tw/chinese/04_foreign/01_foreign.php?MID=3&SID=8
● 科系英文網址 請至下列網站連結至各系
○ Интернет хаяг: Дараах веб сайтаар б х салбартай холбогдох боломжтой.
http://www.oia.nchu.edu.tw/english/03_exchange/01_exchange.php?MID=4&SID=12
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● 中文為主，英文為輔。系所：請參考上列網站。
○ Хятад хэл голлоно/англи хэл туслах . салбар: интернетээс лавлаж харна уу
● 英文授課系所：
○ А нгли хэл дээр орох анги: http://www.oia.nchu.edu.tw/english/03_exchange/01_exchange.
php?MID=4&SID=12

□ Сургалтын төлбөр □ Дотуур байр(багтах/өвөл зуны амралт багтахгүй)
□ Стипент
■ Бусад: сар бүр 8000-20000 тайван доллар (253-632 USD) аар саар зардал үнэгүй , өргөдөл
гаргагчийн байдлаас харгалзаж Үндэсний Жун Син их сургуулийн олон улсын тэтгэлгийн
хорооноос шийдвэрлэнэ.

授課語言 Хичээл орох хэл
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國立宜蘭大學
Үндэсний И Лань Их сургууль
● 中文為主，英文為輔。系所：請參考上列網站。
○ Хятад хэл голлоно/англи хэл туслах . салбар: интернетээс лавлаж харна уу
● 英文授課系所：
○ А нгли хэл дээр орох анги: http://www.oia.nchu.edu.tw/english/03_exchange/01_exchange.
php?MID=4&SID=12
獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
□ 學費
□ 住宿費（含/不含寒暑假）
□ 生活津貼
■ 其他：每月8,000-20,000新台幣（約美金253-632元），得減免學雜費，依申請人學術條件由「國立中
興大學國際獎學金審委員會」審定。
□ Сургалтын төлбөр □ Дотуур байр(багтах/өвөл зуны амралт багтахгүй) □ Стипент
■Б
 усад: сар бүр 8000-20000 тайван доллар (253-632 USD) аар саар зардал үнэгүй , өргөдөл
гаргагчийн байдлаас харгалзаж Үндэсний Жун Син их сургуулийн олон улсын тэтгэлгийн
хорооноос шийдвэрлэнэ.
獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
□ 1學期
□ 1年 □ 2年 ■ 其他：獲獎期限1年，需每年申請，累計獲獎年限2年，詳情請參照：
□ 1семистер □ 1жил □ 2жил
■ Бусад: Тэтгэлгийн хугацаа 1 жил , жил бүр өргөдөл гаргана. Дээд тал нь 2 жил олгоно . Дараах
веб сайтаар орж үзнэ үү
□ http://www.oia.nchu.edu.tw/english/03_exchange/01_exchange.php?MID=4&SID=13
獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■100學年第1學期
■ 2011 оны 1 семистер

□ 100學年第2學期
□ 2012оны 2 семистер		

宜蘭大學於西元1926年創校，至今已有84年歷史，設有「生物資源學院」、「電機資訊學院」、「工
學院」、「人文及管理學院」四大學院，下設有13個學系、16個研究所、1個學院學士班與4個碩士在職專
班。
校地環境
本校校地廣大，包含三大校區及實習林場、實習農場等，佔地約190公頃。校本部位於宜蘭市中心，交通
便利，僅需40分鐘車程即可抵達台灣首都台北市。學校周邊為一完整生活商圈，周邊一公里內有商圈、文
化中心、運動公園、百貨公司及各式餐廳等，提供學生完整便利的食、衣、住、行生活機能。
學費
每學期新台幣23000元至26000元，相當於720美金至812美金。
收費標準請參考：
http://www.niu.edu.tw/acade/register/info_tuition/99reg_mon.pdf
住宿
本校宿舍採4人一間寢室，每間寢室均配有網路、冷氣、個人書桌、衣櫃等，每學期住宿費用為新台幣
7500元（約234美金），本校外國學生及僑生享有優先申請住宿權利。

1926 онд байгуулагдсан Үндэсний И-Лань Их сургууль нь 2010 онд 84-н жилийн ойгоо
тэмдэглэсэн.Тус сургууль нь өргөн хүрээний сургалтын зарчим дээр суурилсан програм бүхий 4
коллежтай.Үүнд: Био-нөөцийн коллеж, Инженерийн коллеж, Цахилгаан инженерийн ба компьютерын
шинжлэх ухааны коллеж, Хүмүүнлэг болон удирдлагын коллеж зэрэг нийт 13 тэнхим, 16 институти, 1
бакалаврын коллеж, 3 мэргэжлийн магистрын праграмтай.

申請條件 Тавигдах шаардлага

Сургуулийн кампус

оноо)

Үндэсний И Лань Их сургууль нь 190 га талбай бүхий 3н хэсгээс бүрдсэн оюутнууд дадлага хийхэд
тохиромжтой ой мод болон ферм бүхий кампустай.Тус сургууль нь И Лань хотын төв хэсэгт буюу
Тайбэй хотоос машинаар явахад 40 минутын зайтай байрладаг. Сургуулийн төв кампус нь зах, соёл
үйлчилгээний газар, спортын талбай, их дэлгүүр болон бүх төрлийн рестораннууд бүхий хотын төвд
байрладаг нь оюутнууддын нийгэм соёлын хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангаж чаддаг.
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學校特色簡介

Сургуулийн онцлог

□ 其他：
□ Бусад：

□無
■ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
оноо)
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT
分；□ IELTS
分）
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT
оноо；□ IELTS
□ 其他：
□ Бусад：

網址: http://www.niu.edu.tw
Веб сайт: http://www.niu.edu.tw

Сургалтын төлбөр

Семестрын сургалтын төлбөр NT 23,000 - 26,000 (US $720—$812)
Зардлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл доорх сайт руу зочилно уу
http://www.niu.edu.tw/acade/register/info_сургалтын төлбөр/98reg_mon.pdf
Байр

Сургуулийн дотуур байр нь интернет, эйр кондешн, ширээ, шүүгээ зэргийг багтаасан 4 хүнд
зориулсан өрөөтэй.Өрөөний нэг семестрийн төлбөр нэг хүн 7,500 NT (US $234). Олон улсын
оюутнууд ба гадаадад байгаа Тайваньчуудыг илүү авдаг.
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獎學金聯絡人 Холбоо барих хүн
中文姓名：林欣瑩
Нэр: Лин Син Ин
中文單位/職稱：辦事員
中文地址：宜蘭市神農路一段1號
Хаяг: 1, Sec. 1, Shen-Lung Road, I-Lan, 260, Taiwan
電話: +886-3-9357400 #412
Утас: +886-3-9357400 #412
E-mail: cyliu@niu.edu.tw

外籍生申請期限 Гадаад оюутны өргөдөл хүлээж авах хугацаа
● 秋季班 Намрын семестрын элсэл
2010/12/15起至2011/04/22止
● 春季班 Хаврын семестрын элсэлт
2011/09起至2011/10止
● 本校2012年春季班招生簡章尚未公告，屆時請依據簡章內容申請
○ 2012 оны хаврын элсэлтийг танилцуулгаар зарлаж тэр үеийн танилцуулгын агуулгын дагуу
өргөдөл гаргана.

外籍生申請負責單位 Гадаад оюутны өргөдөл хариуцсан хэлтэс
同上表獎學金聯絡人 Дээрх тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
其他：阮忠信
Бусад: Хятад нэр
中文單位/職稱：宜蘭大學國際交流中心/主任
Албан тушаал: Олон улс хариуцсан хэлтсийн дарга / Үндэсний Илань Их сургууль
● 外籍生申請網站(說明申請程序與繳交文件等資訊): http://www.niu.edu.tw/acade/admin/index_17.asp
○ Гадаад оюутан хүсэлт гаргах вэб сайт(Хүсэлт гаргах дараалал болон нөхцөл зэрэг мэдээлэл
тодорхой байгаа): http://www.niu.edu.tw/acade/admin/index_17.asp
● 線上申請網址
○ х үсэлт гаргах вэб сайт

獎學金內容 Тэтгэлгийн агуулга
碩士名額 магистр Элсэгчийн тоо
□ 2名 □ 3名
□2
□3

□ 名額不限
□ тоо хязгааргүй

授課語言 Хичээл орох хэл
□ 中文，科系： Хятад хэл , хичээл
□ 英文，科系： Англи хэл , хичээл
獎學金名稱：國立宜蘭大學外國研究生獎助學金
授獎內容/金額：
■ 免學費 ■ 免雜費

□ 免學分費

■ 其他：Foreign postgraduate only
■ бусад: Зөвхөн гадаадын магистрийн оюутнууд

申請資格
申請資格需具下列條件之一且未受我政府相關單位之獎助學金補助者：
一、以外國研究生申請方式入學且具本校正式學籍之研究所新生。
二、在本校就學滿一學年之外國研究生，每學期至少修習三學分，且每學期成績平均達70分以上，無重
大違規之行為者。
申請期限：
一、第一年新生：應於每年四月三十日(秋季班)或十月二十日(春季班)前申請就讀本校時，檢附相關資料
向教務處提出申請。
二、在校生：於每年六月一日至六月三十日或十二月ㄧ日至十二月三十ㄧ日間檢附下列資料向學務處生
活輔導組提出申請：
1.獎助學金申請書。
2.在校歷年成績單。
3.論文撰寫計畫(限撰寫博士或碩士論文期間前一學期無學業成績者)。
其他注意事項：詳辦法。
網站：http://www.niu.edu.tw/niuosa/96/life-15.doc

Тэтгэлгийн нэр: Үндэсний И Лань Их сургуулийн гадаад оюутнуудад
зориулсан тэтгэлэг
Тэтгэлгийн агуулга:

● Сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөх
● Бусад төлбөрөөс чөлөөлөх
Кредитийн төлбөрөөс чөлөөлөх
Байрны төлбөрөөс чөлөөлөх
● Тэтгэлэг: Профессорын туслахаар хагас цалинтайгаар ажиллуулах○ (1) бүтэн – Сард NT$ 8,000,
○ (2) хагас- сард NT$ 4,000.
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□ 1名
□1

□免住宿費 ■ 發獎學金新台幣（每月/年） 全額8,000 元；半額4,000元
名額：限外國研究生
授獎時間：新生自註冊當月起發給，畢業生發至畢業當月止，至多獎勵二年。
授獎科系：不限。

Хязгаарын хэмжээ: Зөвхөн гадаад магистрын оюутан

Тэтгэлгийн хугацаа: 2 жил. Нэмээд шинэ оюутанд бүртгэсэн сараас эхлээд олгогдох ба харин төгсөх
оюутны хувьд төгсөх сар хүртэл олгогдох болно.
Олгох Тэнхим/Хөтөлбөр: Хязгааргүй
Сонгогдох эрх:
Өргөдөл гаргагч урд нь Хятадын бүгд найрамдах улсын ямар нэгэн байгуулгаас тэтгэлэг авч
байгаагүй доор бичигдсэн нөхцлүүдийн ядаж нэг шаардлагыг хангасан байх:
1. Дээд сургуулид албан ёсоор хүлээн авсан нэгдүгээр-ангийн магистрийн гадаад оюутан.
2. Гадаад магистрийн оюутан их сургуульд ядаж нэг жил сурсан, семестр болгонд ядаж 3-н
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кредитын дундаж оноо дор хаяж 70 хувиас илүү байх ёстой. Их сургуулийн дүрмийг зөрчөөгүй
байх.
Өргөдөл хүлээн авах эцсийн хугацаа:

授課語言 Хичээл орох хэл

1. Шинээр элсэж буй оюутнууд намрын семестрт суралцах бол 4-н сарын 30-нд, хаврын семестрт
суралцах бол 10-н сарын 20-н гэхэд тэтгэлгийн өргөдлийн анкет болон холбоотой бичиг
баримтыг сургуулийн сургалтын албанд гаргаж өгнө.
2. р гэлжлүүлэн сурч буй оюутнууд 6 сарын 1-30 ны хоороонд эсвэл 12 сарын 1-31 хооронд
сургуулийн оюунтан хариуцсан салбарт доорх бичиг баримтыг бүрдүүлж өгнө:
（1）Тэтгэлгийн өргөдлийн анкет.
（2）Их сургуулийн өмнөх жилийн сурлагын дүн
（3）Дипломын ажил /дипломын төлөвлөгөө(зөвхөн доктор буюу магистрын ажил хийхийн
өмнөх семестрийн дүнгүй тохиолдолд)
Жич: журам болох лавлах сайт
Тэтгэлэгийн сайт: http://www.niu.edu.tw/niuosa/96/life-15.doc

□ 住宿費（含/不含寒暑假） □ 生活津貼
□ 其他：
□ Дотуур байр(багтах/өвөл зуны амралт багтахгүй) □ Стипент

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
□ 1學期
□ 1семистер

□ 1年
□ 1жил

□ 2年
□ 2жил

■ 其他：至多獎勵二年
■ Бусад : 2 жилээс дээш

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
□ 100學年第1學期
□ 100學年第2學期
■ 其他：在本校就學滿一學年之外國研究生
□ 2011 оны 1 семистер □ 2012 оны 2 семистер
■ Бусад: Тус сургуульд нэг жил суралцсан гадаад магистрийн оюутан хоёр дахь жилээсээ авна

申請條件 Тавигдах шаардлага

博士名額 Доктор Элсэгчийн тоо
□ 2名

□ 3名

獎學金名稱：國立宜蘭大學外國研究生獎助學金
授獎內容/金額：
■ 免學費
■ 免雜費
□ 免學分費
□ 免住宿費
■ 發獎學金新台幣（每月/年） 全額8,000 元；半額4,000元
名額：限外國研究生
授獎時間：新生自註冊當月起發給，畢業生發至畢業當月止，至多獎勵二年。
授獎科系：不限。

□ 名額不限

■ 其他：Foreign postgraduate only

申請資格需具下列條件之一且未受我政府相關單位之獎助學金補助者：
一、以外國研究生申請方式入學且具本校正式學籍之研究所新生。
二、在本校就學滿一學年之外國研究生，每學期至少修習三學分，且每學期成績平均達70分以上，無重
大違規之行為者。
申請期限：
一、第一年新生：應於每年四月三十日(秋季班)或十月二十日(春季班)前申請就讀本校時，檢附相關資料
向教務處提出申請。
二、在校生：於每年六月一日至六月三十日或十二月ㄧ日至十二月三十ㄧ日間檢附下列資料向學務處生
活輔導組提出申請：
1.獎助學金申請書。
2.在校歷年成績單。
3.論文撰寫計畫(限撰寫博士或碩士論文期間前一學期無學業成績者)。
其他注意事項：詳辦法。
網站：http://www.niu.edu.tw/niuosa/96/life-15.doc

Тэтгэлгийн нэр: Үндэсний И Лань Их сургуулийн гадаад оюутнуудад
зориулсан тэтгэлэг
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□無
□ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй □ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
оноо)
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT
分；□ IELTS
分）
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT
оноо□ IELTSоноо
■ 其他：在本校就學滿一學年之外國研究生，每學期至少修習三學分，且每學期成績平均達70分以上，
無重大違規之行為者。
■ Бусад: Тус сургуульд суралцаад нэг жил болсон гадаад магистрийн оюутан , семестрт 3 дээш
кредит сонгож семестрийн дундаж дүн 70 дээш, ямар нэгэн зөрчил гаргаагүй байх
□ 1名

● 中文，科系： Хятад хэл , хичээл
● 英文，科系： Англи хэл , хичээл

申請資格

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
■ 學費
■ Сургалтын төлбөр
□ Бусад：

□1
□2
□3
□ тоо хязгаарг й
■ бусад: Зөвхөн гадаадын магистрийн оюутнууд

Тэтгэлгийн агуулга:

● Сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөх
● Бусад төлбөрөөс чөлөөлөх
Кредитийн төлбөрөөс чөлөөлөх
Байрны төлбөрөөс чөлөөлөх
● Тэтгэлэг: Профессорын туслахаар хагас цалинтайгаар ажиллуулах○ (1) бүтэн – Сард NT$ 8,000,
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○ (2) хагас- сард NT$ 4,000.
Хязгаарын хэмжээ: З вх н гадаад магистрын оюутан
Тэтгэлгийн хугацаа: 2 жил. Нэмээд шинэ оюутанд бүртгэсэн сараас эхлээд олгогдох ба харин төгсөх
оюутны хувьд төгсөх сар хүртэл олгогдох болно.
Олгох Тэнхим/Хөтөлбөр: Хязгааргүй
Сонгогдох эрх:
Өргөдөл гаргагч урд нь Хятадын бүгд найрамдах улсын ямар нэгэн байгуулгаас тэтгэлэг авч
байгаагүй доор бичигдсэн нөхцлүүдийн ядаж нэг шаардлагыг хангасан байх:
1. Дээд сургуулид албан ёсоор хүлээн авсан нэгдүгээр-ангийн магистрийн гадаад оюутан.
2. Гадаад магистрийн оюутан их сургуульд ядаж нэг жил сурсан, семестр болгонд ядаж 3-н
кредитын дундаж оноо дор хаяж 70 хувиас илүү байх ёстой. Их сургуулийн дүрмийг зөрчөөгүй
байх.

□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
оноо)
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT
分；□ IELTS
分）
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT
оноо□ IELTSоноо
■ 其他：在本校就學滿一學年之外國研究生，每學期至少修習三學分，且每學期成績平均達70分以上，
無重大違規之行為者。
■ Бусад: Тус сургуульд суралцаад нэг жил болсон гадаад оюутан , семестрт 3 дээш кредит сонгож
семестрийн дундаж дүн 70 дээш, ямар нэгэн зөрчил гаргаагүй байх

Өргөдөл хүлээн авах эцсийн хугацаа:

1. Шинээр элсэж буй оюутнууд намрын семестрт суралцах бол 4-н сарын 30-нд, хаврын семестрт
суралцах бол 10-н сарын 20-н гэхэд тэтгэлгийн өргөдлийн анкет болон холбоотой бичиг
баримтыг сургуулийн сургалтын албанд гаргаж өгнө.
2. Үргэлжлүүлэн сурч буй оюутнууд 6 сарын 1-30 ны хоороонд эсвэл 12 сарын 1-31 хооронд
сургуулийн оюунтан хариуцсан салбарт доорх бичиг баримтыг бүрдүүлж өгнө:
（1）Тэтгэлгийн өргөдлийн анкет.
（2）Их сургуулийн өмнөх жилийн сурлагын дүн
（3）Дипломын ажил /дипломын төлөвлөгөө(зөвхөн доктор буюу магистрын ажил хийхийн
өмнөх семестрийн дүнгүй тохиолдолд)
Жич: журам болох лавлах сайт
Тэтгэлэгийн сайт: http://www.niu.edu.tw/niuosa/96/life-15.doc

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
■ 學費
■ Сургалтын төлбөр
□ Бусад：

□ 住宿費（含/不含寒暑假）
□ 生活津貼
□ Дотуур байр(багтах/өвөл зуны амралт багтахгүй)

□ 其他：
□ Стипент

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
□ 1年
□ 1жил

□ 2年
□ 2жил

■ 其他：至多獎勵二年
■ Бусад: хамгийн ихдээ 2 жил
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□ 1學期
□ 1семистер

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
□ 100學年第1學期
□ 100學年第2學期
■ 其他：在本校就學滿一學年之外國研究生
□ 2011 оны 1 семистер □ 2012 оны 2 семистер
■ Бусад: Тус сургуульд нэг жил суралцсан гадаад оюутан хоёр дахь жилээсээ авна

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
□ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй v □ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
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國立高雄海洋科技大學
Гао Сиуны Үндэсний Технологийн Их сургууль
● 外籍生申請網站(說明申請程序與繳交文件等資訊): http://research.nkmu.edu.tw/international/ISA/
index.htm
○ ргөдлийн материал лавлах вэб сайт :http://research.nkmu.edu.tw/international/ISA/index.htm

網址: http://www.nkmu.edu.tw/
Веб сайт: http://www.nkmu.edu.tw/

學校特色簡介
強調「人文與科技專業兼修」，引導學生親近海洋、認識海洋、利用海洋、保護海洋，培養人文通識素
養，確立各系所學術定位、並彰顯辦學特色，邀集相關產、官、學界、校友菁英，共同檢視及修訂課程內
容，以因應國內外社會及產業變遷與需求，強化學生的實習、實驗課程，及校外實習訓練。全力結合相關產
業，共同規劃「最後一哩」就業學程，讓學生畢業後能儘速與職場接軌，全面達到「畢業即可投入就業市
場」之教育成果。
教學內涵力求實用、研究務求創新，透過跨領域之技術整合，以強化學生解決問題之實務能力。藉由技
術研發，將各項科技研究成果及技術之know how等，轉化成具有商業價值之實物生產技術，以強化產業的
國際競爭力。

Сургуулийн онцлог

獎學金聯絡人 Тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
中文姓名:陳仲廷
Нэр: Chen, Kay Chung-Ting
中文單位/職稱:國際事務組/行政助理
Албан тушаал: Олон улсын оффис /ажилтан
中文地址:高雄市楠梓區海專路142號
Хаяг: No.142, Haijhuan Rd., Nanzih District, Kaohsiung City 81143, Taiwan (R.O.C.)
英文地址: No.142, Haijhuan Rd., Nanzih District, Kaohsiung City 81143, Taiwan (R.O.C.)
電話:07-3617141
傳真:07-3010275
Утас:07-3617141		
Факс: 07-3010275
E-mail: intlstud@mail.nkmu.edu.tw

□ 1名 □ 2名 □ 3名
□ 名額不限
□1
□2
□3
□ тоо хязгааргүй
● 科系中文名稱：
○ Мэргэжлийн хятад нэр:
● 或 不限科系
○ Эсвэл салбар харьяалагдахгүй

■ 其他：
■ бусад：

15
15

外籍生申請期限 Гадаад оюутны өргөдөл хүлээж авах хугацаа
2011/02/01

起至 2011/05/15 止

負責單位 ргөдөл хариуцсан хэлтэс

■中文
■ Хятад

□ 英文
□ Англи

■ 中文為主/英文為輔
■ Хятад голлож/Англи туслах

□ 英文為主/中文為輔
□ Англи голлож/ хятад туслах

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
■學費
■ 住宿費（含/不含寒暑假） ■ 生活津貼
□ 其他：
■ Сургалтын төлбөр ■ Дотуур байр(багтах/өвөл зуны амралт багтахгүй) ■ Стипент
□ Бусад：
獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
□ 1學期
□ 1семистер

□ 1年
□ 1жил

■ 2年
■ 2жил

□ 其他：
□ Бусад：

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■ 99學年第1學期
□ 99學年第2學期
□ 其他：
■ 2010 оны 1 семистер □ 2011 оны 2 семистер □ Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
■ 適申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
■ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
■ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
оноо
■ 英文能力證明（□ TOEFL CBT
分；□ IELTS
分）
■ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (■ TOEFL CBT
оноо；□ IELTS
□ 其他：
□ Бусад：
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碩士名額 Магистр Элсэгчийн тоо

授課語言 Хичээл орох хэл

Уг сургууль сургалтын болон онцлог шинж чанартайгаар байгууллагдсан. Энэ сургууль нь
төгсөгчид болон харилцаа холбоотой үйлдвэрүүд , засгийн газар , академи зэргээс эксперт урин
авчирдаг. Гадаад дотоодын нийгэм, аж үйлдвэрийн хэрэгцээ шаардлага өөрчлөсний улмаас
сургуулийн оюутнуудын дадлага, лаборатори, болон сургуулиас гадуурх дадлага зэрэгээр
чанаржсан. Энэ танхим нь харилцаа холбоотой аж үйлдвэрүүдтэй хамтран оюутнуудын сургалтын
хичээлүүдийг хамт төлөвлөдөг. Үүний үр дүнд оюутнууд төгсөөд ажлын байран дээр гарахад илүү
мэдлэг чадварыг эзэмшсэн тул дасан зохицоход хялбар байдаг.

● 秋季班 Намрын семестерын элсэлт

獎學金內容 Тэтгэлгийн агуулга

оноо)

同上表獎學金聯絡人 Дээрх тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
● 其他：
○ Бусад：

（請留詳細聯絡方式）
нэмэлт мэдээлэл үлдээх хэлбэр
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國立屏東科技大學
ндэсний Пиндун Технологийн Их сургууль
網址: http://www.npust.edu.tw/index_en.aspx
Веб сайт: http://www.npust.edu.tw/index_en.aspx

學校特色簡介
本校最終教育目標，旨在培養出具備國際競爭優勢的專業人才。我們擁有獨特而美麗，且是全台灣最大
的校園，同時擁有非常優秀的教授群和最先進的研究設施。
本校之發展兼顧基礎的學術研究與專業技術教育，以建構具有專業特色的高等學府，現有27個學系、32
個碩士班與7個博士班，100學年度增設水產養殖系博士班及應用外語系碩士班，分屬農、工、管理、人文
暨社會科學及國際學院等五學院，朝向專業研究型大學，積極提昇學術地位，以建構本校為亞太地區學術重
鎮。
目前熱帶農業暨國際合作系為全台第一個設立之全英語授課系所，所有課程共計130學分，並與國際30餘
所知名學校加強各項學術交流，進行遠距教學，教授、學生互訪，資源共享及共提研究計劃，為擠身國際知
名大學而努力。

Сургуулийн онцлог

2011/02/01 (yy/mm/dd) 起至 2011/04/30

(yy/mm/dd)止

外籍生申請負責單位 Гадаад оюутны өргөдөл хариуцсан хэлтэс
同上表獎學金聯絡人 Дээрх тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
● 其他：
（請留詳細聯絡方式）
○ Бусад：
нэмэлт мэдээлэл үлдээх хэлбэр
● 外 籍生申請網站(說明申請程序與繳交文件等資訊): http://oia.npust.edu.tw/en/International_
Application%20
○ Гадаад оюутан хүсэлт гаргах вэб сайт(Хүсэлт гаргах дараалал болон нөхцөл зэрэг мэдээлэл
тодорхой байгаа):http://oia.npust.edu.tw/en/International_Application%20
● 線上申請網址
○ хүсэлт гаргах вэб сайт

獎學金內容 Тэтгэлгийн агуулга
碩士名額 Магистр Элсэгчийн тоо

NPUST-ийн боловсролын эцсийн зорилго нь олон улсад өсөлдөх чадвар бүхий мэргэжилтнийг
бэлтгэх явдал юм. NPUST нь Тайваньдаа хамгийн томдоо орох цорын ганц гайхамшигтай канпустай.
Мөн чадварлаг профессор судалгааны тэргүүлэх хэрэглэгдэхүүнтэй.
Одоогийн байдлаар нийтдээ 27 тэнхим, 32 институтид магистрын хөтөлбөр болон докторын 7
төрлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг ба 2011 онд далайн амьтан ургамлыг хэвийн нөхцөлд үржүүлэх
салбарбн PhD зэрэг ба орчин үеийн хэлний магистрын хөтөлбөрийг явуулдаг. Эдгээр тэнхмүүд
болон төгсгөгч институтиуд нь 5 коллежтой. Үүнд: хөдөө аж ахуй, инженер, хүмүүнлэг, нийгмийн
шинжлэх ухаан, болон олон улсын судлал зэрэг орно. NPUST Ази-номхон бүс нутгын хамгийн сайн
сургууль болохоор хичээж байгаа.
Мөн “Халуун бүсийн хөдөө аж ахуй ба Олон улсын хамтын ажиллагааны Тэнхим”-д хятадаар
хичээллэхээс гадна 106 цагийн англи хэлээр явагддаг програмтай ба энэ нь Тайваньд анхных
байсан.
NPUST нь 30 гаруй их сургуулиудтай холбоо тогтоон зайны сургалт, багш ба оюутны солилцоо,
нөөц бололцоо солилцох, хамтран судалгааг явуулдаг.

授課語言 Хичээл орох хэл

獎學金聯絡人 Тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн

獎學金科系課程

中文姓名：葉孟妮
Нэр: Barbara M. N. Yeh
中文單位/職稱：國際事務處/辦事員
Албан тушаал: Олон улс хариуцсан хэлтэс/ нарийн бичгийн дарга
中文地址：91201屏東縣內埔鄉老埤村學府路1號
Хаяг: No. 1, Shuefu Rd., Neipu, Pingtung 91201, Taiwan
電話: +886-8-7740562
電話: +886-8-7740562
Утас: +886-8-7740562 		
Факс: +886-8-7740562
E-mail: international@mail.npust.edu.tw

本校所有系所皆歡迎蒙古學生提出申請，「熱帶農業暨國際合作系」全部課程以英文授課為主，碩、博
士班學生可依據其興趣及研究領域，選擇在本校農園生產、森林、水產養殖、畜產、植物保護、木材工業、
食品科學、農企業管理及獸醫等研究所研習，這也是本系的特色之一。大學部課程則分為植物生產與動物生
產兩組。植物生產方面，含農園藝作物生產、植物保護、農企業管理和其他相關必修課程；動物生產方面，
含動物解剖學和生理學、畜產品的利用、魚類飼養與繁殖、池塘管理及其他相關必修課程。

外籍生申請期限 Гадаад оюутны өргөдөл хүлээж авах хугацаа

□ 1名
□ 2名
□ 3名
□ 名額不限
□ 1		
□ 2		
□ 3		
□ тоо хязгааргүй
● 其他：名額納入本校外籍生就學獎助學金，統一審查資格，不單獨撥給蒙古學生
○ бусад: Тус сургуулийн тэтгэлгээр суралцах гадаад оюутнуудаас сонгож авна. Монгол оюутнуудад
тусад нь зарлахгүй
● 中文，科系：除熱帶農業暨國際合作系以外之系所
○ Хятад , хичээл: Халуун бүсийн газар тариалангийн олон улсын хамтын ажилгааны салбараас
бусад салбар
● 英文，科系：熱帶農業暨國際合作系
○ Англи , хичээл: Халуун бүсийн газар тариалангийн олон улсын хамтын ажилгааны
салбар(Department of Tropical Agriculture and International Cooperation)
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● 秋季班 Намрын семестерын элсэлт

Бид Монгол оюутнуудыг манай тэнхимд суралцахыг хүсч байна. “Халуун бүсийн хөдөө аж ахуй
ба Олон улсын хамтын ажиллагааны тэнхим” бүх хичээл нь англи хэл дээр явагддаг. Магистр ба
докторын зэрэгт суралцагчид нь өөрсдийн сонирхол дээр үндэслэн оюутнууд судалгаанб сэдвээ
сонгох боломжтой. Магистр ба докторын зэргийн судалгааны салбар нь хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл,
ойн шинжлэх ухаан, далайн амьтан ургамлыг хэвийн нөхцөлд үржүүлэх, амьтны шинжлэх ухаан, ойн
шинжлэх ухаан ба дизайн, хоол хүнсний шинжлэх ухаан, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн удирдлага,
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болон амьтны вакцин технологи зэргийг багтаадаг. Баклаврын хөтөлбөр хоёр хэсэгтэй: хөдөө аж
ахуйн аж үйлдвэрлэл ба амьтны шинжлэх ухаан. Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлын салбар хөдөө аж
ахуйн үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуйн эмчилгээ, хөдөө аж ахуйн бизнесийн удирдлага, болон гэх
мэтийн бүсдад хичээлүүдийг заадаг. Амьтны шинжлэх ухааны салбар нь амьтны биеийн анатом
физиологи, амьтны бүтээгдэхүүн, загасны нөхөн үржилт, усан сангийн менежтент ангиудтай

獎學金內容
■ 學費
■ 住宿費（含寒暑假）
■ 生活津貼
■ 其他：學分費最高每學期12學分
■ Сургалтын төлбөр эсвэл ■ Дотуур байр(өвөл зуны амралт багтна) эсвэл
■ Стипент эсвэл		
■ Бусад: Кредитийн төлбөр хамгийн дээд тал нь 12 кредит
獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
□ 1學期
□ 1семистер		

■ 1年
■ 1жил		

□ 2年
□ 2жил		

□ 其他：
□ Бусад：

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■ 100學年第1學期
■ 2011 оны 1 семистер

□ 100學年第2學期
□ 2012 оны 2 семистер		

□ 其他：
□ Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
■ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авн
■ 中文能力證明（■ TOP基礎級；□ HSK
級）
■ Хятад хэлний төвшин шалгалт( ■ TOP анхан шат оноо；□ HSK
оноо)
■ 英文能力證明（■ TOEFL CBT 173（以上）分 □ IELTS
分）
■ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (■ TOEFL CBT 173 с дээш оноо□ IELTSоноо
□ 其他：
□ Бусад：
博士名額 Доктор Элсэгчийн тоо

授課語言 Хичээл орох хэл
● 中文，科系：除熱帶農業暨國際合作系以外之系所
○ Хятад , хичээл: Халуун бүсийн газар тариалангийн олон улсын хамтын ажилгааны салбараас
бусад салбар
● 英文，科系：熱帶農業暨國際合作系
○ Англи , хичээл: Халуун бүсийн газар тариалангийн олон улсын хамтын ажилгааны салбар

獎學金科系課程
本校所有系所皆歡迎蒙古學生提出申請，「熱帶農業暨國際合作系」全部課程以英文授課為主，碩、博
士班學生可依據其興趣及研究領域，選擇在本校農園生產、森林、水產養殖、畜產、植物保護、木材工業、
食品科學、農企業管理及獸醫等研究所研習，這也是本系的特色之一。大學部課程則分為植物生產與動物生
產兩組。植物生產方面，含農園藝作物生產、植物保護、農企業管理和其他相關必修課程；動物生產方面，
含動物解剖學和生理學、畜產品的利用、魚類飼養與繁殖、池塘管理及其他相關必修課程。
Бид Монгол оюутнуудыг манай тэнхимд суралцахыг хүсч байна. “Халуун бүсийн хөдөө аж ахуй
ба Олон улсын хамтын ажиллагааны тэнхим” бүх хичээл нь англи хэл дээр явагддаг. Магистр ба
докторын зэрэгт суралцагчид нь өөрсдийн сонирхол дээр үндэслэн оюутнууд судалгаанб сэдвээ
сонгох боломжтой. Магистр ба докторын зэргийн судалгааны салбар нь хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл,
ойн шинжлэх ухаан, далайн амьтан ургамлыг хэвийн нөхцөлд үржүүлэх, амьтны шинжлэх ухаан, ойн
шинжлэх ухаан ба дизайн, хоол хүнсний шинжлэх ухаан, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн удирдлага,
болон амьтны вакцин технологи зэргийг багтаадаг. Баклаврын хөтөлбөр хоёр хэсэгтэй: хөдөө аж
ахуйн аж үйлдвэрлэл ба амьтны шинжлэх ухаан. Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлын салбар хөдөө аж
ахуйн үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуйн эмчилгээ, хөдөө аж ахуйн бизнесийн удирдлага, болон гэх
мэтийн бүсдад хичээлүүдийг заадаг. Амьтны шинжлэх ухааны салбар нь амьтны биеийн анатом
физиологи, амьтны бүтээгдэхүүн, загасны нөхөн үржилт, усан сангийн менежтент ангиудтай

獎學金內容 Элсэгчийн тоо
■ 學費
■ 住宿費（含寒暑假） ■ 生活津貼
■ 其他：學分費最高每學期12學分
■ Сургалтын төлбөр эсвэл ■ Дотуур байр(өвөл зуны амралт багтна) эсвэл ■ Стипент эсвэл
■ Бусад: Кредитийн төлбөр хамгийн дээд тал нь 12 кредит
獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
□ 1學期
□ 1семистер		

■ 1年
■ 1жил		

□ 2年
□ 2жил		

□ 其他：
□ Бусад：

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■ 100學年第1學期
■ 2011 оны 1 семистер

□ 100學年第2學期
□ 2012 оны 2 семистер

□ 其他：
□ Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага
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□ 1名
□ 2名
□ 3名
□ 名額不限
■ 其他：名額納入本校外籍生就學獎助學金，統一審查資格，不單獨撥給蒙古學生
□ 1		
□ 2		
□ 3		
□ тоо хязгааргүй
■ бусад: Тус сургуулийн тэтгэлгээр суралцах гадаад оюутнуудаас сонгож авна. Монгол оюутнуудад
тусад нь зарлахгүй

○ (Department of Tropical Agriculture and International Cooperation)

□無
■ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авн
■ 中文能力證明（■ TOP基礎級; □ HSK
級）
■ Хятад хэлний т вшин шалгалт (■ TOP анхан шат оноо; □ HSK
оноо)
■ 英文能力證明（■ TOEFL CBT 173(以上)分 □ IELTS
分）
■ Англи хэлний т вшин тогтоох шалгалт (■ TOEFL CBT 173 с дээш оноо□ IELTSоноо
□ 其他：
□ Бусад：
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國立中山大學
Үндэсний Жун Шианий Их сургууль

網址: http://www.nsysu.edu.tw/bin/home.php
Веб сайт: http://www.nsysu.edu.tw/bin/home.php

學校特色簡介

同上表獎學金聯絡人 Дээрх тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
● 其他：
（請留詳細聯絡方式）
○ Бусад：
нэмэлт мэдээлэл үлдээх хэлбэр
● 外籍生申請網站(說明申請程序與繳交文件等資訊): http://www.oia.nsysu.edu.tw/english
○ Гадаад оюутан хүсэлт гаргах вэб сайт(Хүсэлт гаргах дараалал болон нөхцөл зэрэг мэдээлэл ):
http://www.oia.nsysu.edu.tw/englis
● 線上申請網址: http://oiasys.oia.nsysu.edu.tw
○ хүсэлт гаргах вэб сайтhttp://oiasys.oia.nsysu.edu.tw

國立中山大學成立於1980年，至今已成為全台灣甚至是亞洲發展最快速之大學。一直以來，中山大學致
力於卓越的教學和研究，並獲得教育部「邁向一流大學計畫」（或「五年五百億」）之補助經費。
國立中山大學之六大學院包括文，理，工，管理，海洋科學，社會科學，中山大學也提供20學士，37碩
士及27博士課程。目前有9476學生入學和459名全職教員。目前，有近400名國際學生入學本校，大學部也
提供許多以英語授課的課程。此外，中山大學華語中心針對學生之程度，提供不同級別的課程，以促進外國
學生對語言和文化之了解。
除了學術研究聲望，學校校園山海環繞，因此在校園中亦可進行許多如衝浪、風帆等水上活動。校園中
亦有獼猴和鸚鵡等有趣的物種，為校園生活增添不少樂趣。

獎學金內容 Тэтгэлгийн агуулга

Сургуулийн онцлог

*所有外籍生皆可申請，不限蒙古生
*Бүх гадаад оюутнууд өргөдөл гаргана /Монгол оюутанд хамаарахгүй/

Үндэсний Жун Шианий Их сургууль нь 1980 онд байгуулагдаад одоог хүртэл Тайваньд Азийн
хурдацтай хөгжиж буй сургиулуудын нэг болсон. Өнөөг хүртэл тус сургууль нь шилдэг боловсрол
олгохоор хүчин зүтгэж ирсэн бөгөөд Боловсролын яамнаас “Шилдэг төлөвлөгөөтэй сургууль” (Таван
–Жил- Тавин- Тэрбум төсөл)төсвийн фонд хүлээн авсан. Уг сургууль нь хэл , ёс зүй, үйлдвэрлэл,
удирдлага, далай судлал, нийгмийн шинжлэх ухаан зэрэг зургаан том сургуультай. Түүнчлэн 20
баклавр , 37 магистр , 27 докторын ангитай. Одоо 9476 оюутан суралцаж , 459 мэргэжлийн багш
ажиллаж байна. Мөн 400 орчим олон улсын оюутан суралцаж байгаа бөгөөд англи хэл дээр олон
төрлийн мэргэжлээр хичээл орох боломжтой. Үүнээс гадна тус сургуулийн хятад хэлний төв нь
сурагчдын хэлний төвшинд тохирсон ангиудаар хичээллэдэг нь гадаад оюутнууд хятад хэл болон
соёлын ойлголттой болоход тусалдаг.
Эрдэм шинжилгээний судалгаагаараа алдартайгаас гадна, сургуулийн канпус нь уул далайтай
хосолсон далайн эргийн усан спорт бүхий орчноор хүрээлэгдэн байрладаг. Сургуулийн орчинд
сармагчин болон тоть зэрэг сонирхолтой амьтад байдаг болохоор оюутны амьдралыг илүү
сонирхолтой болгож өгдөг.

獎學金聯絡人 Тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
中文姓名: 蔡雅純
Нэр: Anita Tsai
中文單位/職稱:僑生與外籍生事務組
Албан тушаал: Олон улсын оюутан хариуцсан оффисын ажилтан
中文地址: 高雄市鼓山區蓮海路70號
Хаяг: 70 Lien-Hai Rd. , Kaohsiung 80424 , Taiwan , R.O.C.
電話: +886-7-5252000 #2242 電話: +886-7-5252000
Утас: +886-7-5252000 #2242 Факс: +886-7-5252000
E-mail: yjen@staff.nsysu.edu.tw

外籍生申請期限 Гадаад оюутны өргөдөл хүлээж авах хугацаа
● 秋季班 Намрын семестерын элсэл

碩士名額 Магистр Элсэгчийн тоо
□ 1名
□ 2名
□ 3名
■ 名額不限
□1
□2
□3
■тоо хязгааргүй
● 科系中文名稱：所有科系皆適用。
○ Салбарын хятад нэр: Б х анги боломжтой
● 科系中文網址: http://exm.oaa.nsysu.edu.tw
○ Интернет хаяг: http://exm.oaa.nsysu.edu.tw

□ 其他：
□ бусад：

授課語言 Хичээл орох хэл
● 以英文授課為主
○ Англиар орох хичээл голлоно
獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
■ 學費
□ 住宿費（含/不含寒暑假）
■ 生活津貼
□ 其他：
■ Сургалтын төлбөр □ Дотуур байр(багтах/өвөл зуны амралт багтахгүй)
□ Бусад：

■ Стипент

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
□ 1學期
□ 1семистер

■ 1年
■ 1жил

□ 2年
□ 2жил

□ 其他：
□ Бусад：

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■ 100學年第1學期
■ 2011 оны 1 семистер

□ 100學年第2學期
□ 2012 оны 2 семистер		
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外籍生申請負責單位 Гадаад оюутны өргөдөл хариуцсан хэлтэс

□ 其他：
□Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
□ Байхгүй

■ 視申請者申請文件而定
■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна

2011/02/01 (yy/mm/dd)起至 2011/03/30 (yy/mm/dd)止
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國立臺中教育大學
Үндэсний ТайЖун Боловсролын Их Сургууль
博士名額 Доктор Элсэгчийн тоо
□ 1名
□ 2名
□ 3名
■ 名額不限
□ 1		
□ 2		
□ 3		
■ тоо хязгааргүй
● 科系中文名稱：所有科系皆適用。
○ Мэргэжлийн хятад нэр: Бүх төрлийн анги боломжтой
● 科系中文網址: http://exm.oaa.nsysu.edu.tw
○ Салбарын хятад веб сайт: http://exm.oaa.nsysu.edu.tw

□ 其他：
□ бусад：

● 以英文授課為主。
○ Англи хэл голлоно
獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
■ 學費
□ 住宿費（含/不含寒暑假）
■ 生活津貼
□ 其他：
■ Сургалтын төлбөр □ Дотуур байр(багтах/өвөл зуны амралт багтахгүй)
■ Стипент
□ Бусад：
獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
■ 1年
■1жил 		

□ 2年
□ 2жил		

□ 其他：
□ Бусад：

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■ 100學年第1學期
■ 2011 оны 1 семистер

□ 100學年第2學期
□ 2012 оны 2 семистер		

□ 其他：
□ Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
■ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
оноо)
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT
分；□ IELTS
分）
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT
оноо；□ IELTS
□ 其他：
□ Бусад：

оноо)

Сургуулийн онцлог
ндэсний Тай Жун Боловсролын их сургууль (NTCU) нь алдартай сургуулиудыг нэг юм. 1899
онд Чанг-х а-гийн Кунзийн с мд байгуулагдсан б г д 1923 онд одоогийн газартаа н ж ирсэн. Уг
сургууль нь сайн багшлах х чинтэйгээс гадна нийгмийн олон салбарт ш гч, хуульч, хувиараа бизнес
эрхлэгч, улс т рийн з тгэлтэн, болон инженер дийг сурган гаргадаг. Манай сургууль нь бие х нийг
б хэлд нь чанартай боловсролоор хангахыг зорилгоо болгон тавьдаг.“Сайн х м жилтэй байх, уран
б тээлийн авьяас чадвар, ба шинэ боломжуудыг б тээх＂ зэрэг нь бидний баримтлах зарчимууд юм.
Бид сурагч т втэй сургалтыг онцгой анхааран, шинжлэх ухаанч х м нлэг боловсролыг хослуулсан,
ш мжлэлт сэтгэлгээ б хий мэргэжлийн д н шинжилгээг хийх чадварыг дэмжин х гж лдэг. Орон
нутгийнхаа хамгийн сайн нь, улсынхаа тэрг ний,цаашлаад дэлхийд нэртэй боловсролын сургууль
болох зорилго руу NTCU оюутнууд х тл х болно гэдэгт итгэлтэй байдаг б г д манай сургуулийн
оюутнууд бидний нэгэн бахархал гэдэгтэй б рэн санал нэг байдаг юм.
NTCUнь боловсрол болон удирдлагын коллеж, нийгмийн ухаан ба х м нлэгийн шинжлэх ухааны
коллеж болон шинжлэх ухааны коллеж зэргийг багтаасан чанартай сургууль юм. NTCU нь олон
улсын оюутнуудыг шинээр элс л авдаг нь даяарчлалд х тл н оруулж байгааг илтгэнэ. NTCU хамтран
ажилладаг их сургуулиудтайгаа оюутны солилцооны х т лб рийг идэвхтэйгээр дэмждэг. Одоогын
байдллаар NTCU Хойд Америкд, Европд, ба Азид 71 их сургуулиудтай хамтран ажиллаад байна.
Хамтрагч их сургуулиудтай хийсэн Ер нхий сургалтын хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу, хоёр
тал харилцан солилцооны оюутнуудыг явуулах боломжтой болсон. Цаашид улам их олон улсын
оюутнууд NTCU-д ирж суралцана гэдэгт найдаж байна. М н т нчлэн, NTCU-гийн олон тэнхимууд
хоёр зэрэг олгодог х т лб р нээхээр т л вл ж байгаа. NTCU нь суралцах онцгой орчин н хц л, нд р
чанартай боловсрол, болон олон улсын оюутнуудыг байр болон в л зуны амралтаар ажиллах
боломжтой олон т рлийн тэтгэлэгээр хангаж гд г давуу талтай юм.
NTCU нь Тай Жун хотын т вд байрладаг. NTCU-ийн сургалтын т лб р бусад хувийн дээд
сургуулиудаас хоёр дахин бага ба амьдралын рт г Тайбэй хотод амьдрахаас 30% аар хямд тусдаг
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學校特色簡介
國立臺中教育大學是一所光榮的學校，從1899年在彰化孔廟創立，1923年在現址建校以來，不僅培育優
秀師資，也孕育許多法官、律師、企業家、政治家、工程師等各類社會人才。
「精緻、創意、新視野」為本校新的理念，強調以學生為主體的文理教養貫通教學，並培養具有批判思
考的博雅專業人，自期以「中教大因學生而卓越，學生亦因中教大而深感榮耀」的目標，朝「地區第一、國
內一流、國際知名」的卓越文理型大學邁進。
2005年本校正式改名為國立臺中教育大學，分設教育暨管理、人文社會暨藝術、數理暨資訊等三學院。
我們一方面開創新局以提高競爭力，促進大學轉型，多元發展；一方面傳承使命為臺灣奠基，育成卓越教
師，提昇教育素養，打造一所新時代具國際視野之綜合性教育大學。

授課語言 Хичээл орох хэл

□ 1學期
□ 1семистер		

網址: http://www.ntcu.edu.tw/
Веб сайт: http://www.ntcu.edu.tw/

獎學金聯絡人 Тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
中文姓名: 李紋綺
Нэр: Wen-Chi Lee
中文單位/職稱: 國際事務暨研究發展處/行政秘書
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Албан тушаал: Олон улсын судалгаа хөгжүүлэлтийн оффис/ зөвлөгч
中文地址: 40306 臺灣 臺中市西區民生路140號 國際事務暨研究發展處
Хаяг: Office of International Affairs and Research Development140, Minsheng Rd., Taichung City 40306,
Taiwan
電話: +886 4-2218-3683
電話: +886 4-2218-3683
Утас: +886 4-2218-3683
Факс: +886 4-2218-3683
E-mail: ics@mail.ntcu.edu.tw

外籍生申請期限 Гадаад оюутны өргөдөл хүлээж авах хугацаа
● 秋季班 Намрын семестерын элсэлт
● 春季班 Хаврын семестерын элсэлт

2010/11/01 (yy/mm/dd)起至 2011/04/30 (yy/mm/dd)止
2011/05/01 (yy/mm/dd)起至 2011/10/31 (yy/mm/dd)止

外籍生申請負責單位 Гадаад оюутны өргөдөл хариуцсан хэлтэс
同上表獎學金聯絡人 Дээрх тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
● 其他：
（請留詳細聯絡方式）
нэмэлт мэдээлэл үлдээх хэлбэр
○ Бусад：
●外
 籍生申請網站(說明申請程序與繳交文件等資訊): http://www.ntcu.edu.tw/ord2007/dac/
○Г
 адаад оюутан хүсэлт гаргах вэб сайт(Хүсэлт гаргах дараалал болон нөхцөл зэрэг мэдээлэл ):
http://www.ntcu.edu.tw/ord2007/dac/
●線
 上申請網址
○ хүсэлт гаргах вэб сайт

獎學金內容 Тэтгэлгийн агуулга
碩士名額 Элсэгчийн тоо
□ 1名
□ 2名
□ 3名
□ 1		
□ 2		
□ 3		
● 科系中文名稱 所有科系
○ Салбарын хятад нэр: Бүх салбар

■ 名額不限
■ тоо хязгааргүй

□ 其他：
□ бусад：

授課語言 Хичээл орох хэл

獎學金科系課程
教育測驗統計研究所於1997年成立，不僅是國內首創，也是亞洲第一所「教育測驗、評量與統計專業學
術研究機構」，並開栽培測驗統計學術人才之先河。2005年設立博士班，持續在測驗統計領域開創新頁。
所內師資陣容堅強，現有專任教師6人，其中教授3人、副教授3人，教師均具有博士學位。除教學及學術發
展外，所內教師發展之電腦適性診斷測驗系統從2005年起深受文教事業與數位學習領域產業之好評，獲得
許多產學合作計畫及對外進行技術授權，使本所朝教育產業發展邁進一大步。

獎學金內容
□ 學費
■ 住宿費（不含寒暑假）
□ 生活津貼
■ 其他：秋季班於第1學年給予新臺幣5萬元；春季班於2月至7月，每月給予新臺幣4,000元
□ Сургалтын төлбөр
■ Дотуур байр(өвөл зуны амралт багтахгүй)
□ Стипент
■ Бусад:эхний жилийн намрын анги өгнө 50000 тайвань доллар; хаврын семестер 2-7 сар , сар
бүр 4000 тайвань доллар
獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
□ 1學期
□ 1семисте

□ 1年
□ 1жил

□ 2年
□ 2жил

■ 其他：秋季班1年；春季班1學期。
■ Бусад: намрын анги нэг жил, хаврын анги 1 семестр

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
□ 100學年第1學期
□ 100學年第2學期
■ 其他：秋季班於每年8月開始發放；春季班於每年2月開始發放。
□ 2011 оны 1 семистер
□2012 оны 2 семистер
■ Бусад: намрын анги жил б рийн 8-р сард эхэлнэ, хаврын анги жил б рийн 2 сард хэлнэ.

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
■ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
оноо)
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT
分；□ IELTS
分）
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT
оноо□ IELTSоноо
□ 其他：
□ Бусад：
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● 中文，科系：所有系所
○ Хятад хэл , хичээл: Бүх салбар
● 英文，科系：教育測驗統計研究所
○ Англи хэлний салбар: Боловсролын шалгалтын статистик магистр

Боловсролын үнэлгээ статистикийн институти нь 1997 онд байгуулагдсан. Энэ нь Тайваньд
төдийгүй Азидаа анхдугаарт орох боловсролын үнэлгээ статистикийн институти юм. 2005 онд,
сургалт судалгаа хийх боломжуудыг бий болгох үүднээс докторын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн.
Энэ тэнхим нь 3 профессор, 3 туслах профессорыг бүхий 6 факультетэй. Бүх багш нар докторын
зэрэгтэй. Зарим факультет нь 2005 оноос хойш Е-learning үйлдвэрлэл боловсролын бизнесийг
дамжуулах зорилгоор компьютер оншилгооны системийг хөгжүүлсэн. Техник технологийн компани
болон аж үйлдвэрүүдтэй байгуулсан урт хугацааны хамтын ажиллагаа нь манай тэнхимийн
боловсролын үйлдвэрлэлд оруулах хувь нэмрийг өсгөсөөр байгаа билээ.

碩士名額 Доктор Элсэгчийн тоо
□ 1名
□ 2名
□ 3名
□ 1		
□ 2		
□ 3		
● 科系中文名稱：所有科系
○ Мэргэжлийн хятад нэр: Бүх салбар
● 科系中文網址: http://www.ntcu.edu.tw/
○ Интернет хаяг: http://www.ntcu.edu.tw/

□ 名額不限
□ тоо хязгааргүй

■ 其他：14名
■ бусад：14 хүн
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授課語言 Хичээл орох хэл
● 中文，科系：所有系所
○ Хятад : Бүх салбар
● 英文，科系：教育測驗統計研究所
○ Англи : Боловсролын шалгалтын системийн магистр

獎學金科系課程
教育測驗統計研究所於1997年成立，不僅是國內首創，也是亞洲第一所「教育測驗、評量與統計專業學
術研究機構」，並開栽培測驗統計學術人才之先河。2005年設立博士班，持續在測驗統計領域開創新頁。
所內師資陣容堅強，現有專任教師6人，其中教授3人、副教授3人，教師均具有博士學位。除教學及學術發
展外，所內教師發展之電腦適性診斷測驗系統從2005年起深受文教事業與數位學習領域產業之好評，獲得
許多產學合作計畫及對外進行技術授權，使本所朝教育產業發展邁進一大步。
Боловсролын үнэлгээ статистикийн институти нь 1997 онд байгуулагдсан. Энэ нь Тайваньд
төдийгүй Азидаа анхдугаарт орох боловсролын үнэлгээ статистикийн институти юм. 2005 онд,
сургалт судалгаа хийх боломжуудыг бий болгох үүднээс докторын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн.
Энэ тэнхим нь 3 профессор, 3 туслах профессорыг бүхий 6 факультетэй. Бүх багш нар докторын
зэрэгтэй. Зарим факультет нь 2005 оноос хойш Е-learning үйлдвэрлэл боловсролын бизнесийг
дамжуулах зорилгоор компьютер оншилгооны системийг хөгжүүлсэн. Техник технологийн компани
болон аж үйлдвэрүүдтэй байгуулсан урт хугацааны хамтын ажиллагаа нь манай тэнхимийн
боловсролын үйлдвэрлэлд оруулах хувь нэмрийг өсгөсөөр байгаа билээ.

獎學金內容

□ 1學期
■ 1年
□ 1семистер ■ 1жил		

□ 2年
□ 2жил		

□ 其他：
□ Бусад：

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
□ 100學年第1學期
□ 100學年第2學期
■ 其他：秋季班於每年8月開始發放；春季班於每年2月開始發放。
□ 2011 оны 1 семистер
□ 2012 оны 2 семистер
■ Бусад: намрын анги жил бүрийн 8-р сард эхэлнэ, хаврын анги жил бүрийн 2 сард хэлнэ.

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
■ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
оноо)
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT
分；□ IELTS
分）
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT
оноо□ IELTSоноо
□ 其他：
□ Бусад：
博士名額 Доктор Элсэгчийн тоо
□ 1名
□ 2名
□ 3名
□ 1		
□ 2		
□ 3		
● 科系中文名稱：所有科系
○ Мэргэжлийн хятад нэр: Бүх салбар
● 科系中文網址: http://www.ntcu.edu.tw/
○ Интернет хаяг: http://www.ntcu.edu.tw/

■ 名額不限
■ тоо хязгааргүй

□ 其他：
□ бусад：

授課語言 Хичээл орох хэл
● 中文，科系：所有系所
○ Хятад: Бүх салбар
● 英文，科系：教育測驗統計研究所
○ Англи : Боловсролын шалгалтын статистик судалгаа
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□ 學費
■ 住宿費（不含寒暑假）
□ 生活津貼
■ 其他
1. 上一學年平均學業成績碩士班90分以上 (2名)且操行成績80分以上，每名給予新臺幣每月六仟元
之獎學金，且在學期間（不含寒暑假）住宿免費。
2.上一學年平均學業成績碩士班85分以上 (4名)且操行成績80分以上，每名給予新臺幣每月四仟元
之獎學金，且在學期間（不含寒暑假）住宿免費。
3.上一學年平均學業成績碩士班80分以上 (8名)且操行成績80分以上，每名給予新臺幣每月二仟元
之獎學金，且在學期間（不含寒暑假）住宿費減半。
□ Сургалтын төлбөр		
■ Дотуур байр(өвөл зуны амралт багтахгүй) □ Стипент
■ Бусад:
1. Өмнөх жилийн дундаж дүн магистр 90 дээш , 2 багшийн зан байдлын тодорхойлолт
80 аас дээш байвал хүн бүрт 6000 тайвань долларын тэтгэлэг өгч мөн суралцаж байх
хугацаанд ( өвөл зуны амралт багтахгүй) дотуур байр үнэгүй.
2. Өмнөх жилийн дундаж дүн магистр 85 аас дээш 4 багшийн зан байдлын тодорхойлолт
80 аас дээш дүнтэй байвал хүн бүрт сарын 4000 тайван долларын тэтгэлэг өгч мөн
суралцаж байх хугацаанд ( өвөл зуны амралт багтахгүй) дотуур байр үнэгүй.
3. Өмнөх жилийн дундаж дүн магистр 80 аас дээш 8 багшийн зан байдлын тодорхойлолт 80
аас дээш дүнтэй байвал хүн бүрт сарын 2000 тайван долларын тэтгэлэг өгч мөн суралцаж
байх хугацаанд ( өвөл зуны амралт багтахгүй) дотуур байрны хагас төлбөр үнэгүй.

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа

獎學金科系課程
教育測驗統計研究所於1997年成立，不僅是國內首創，也是亞洲第一所「教育測驗、評量與統計專業學
術研究機構」，並開栽培測驗統計學術人才之先河。2005年設立博士班，持續在測驗統計領域開創新頁。
所內師資陣容堅強，現有專任教師6人，其中教授3人、副教授3人，教師均具有博士學位。除教學及學術發
展外，所內教師發展之電腦適性診斷測驗系統從2005年起深受文教事業與數位學習領域產業之好評，獲得
許多產學合作計畫及對外進行技術授權，使本所朝教育產業發展邁進一大步。
Боловсролын үнэлгээ статистикийн институти нь 1997 онд байгуулагдсан. Энэ нь Тайваньд төдийгүй
Азидаа анхдугаарт орох боловсролын үнэлгээ статистикийн институти юм. 2005 онд, сургалт судалгаа
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хийх боломжуудыг бий болгох үүднээс докторын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ тэнхим
нь 3 профессор, 3 туслах профессорыг бүхий 6 факультетэй. Бүх багш нар докторын зэрэгтэй.
Зарим факультет нь 2005 оноос хойш Е-learning үйлдвэрлэл боловсролын бизнесийг дамжуулах
зорилгоор компьютер оншилгооны системийг хөгжүүлсэн. Техник технологийн компани болон аж
үйлдвэрүүдтэй байгуулсан урт хугацааны хамтын ажиллагаа нь манай тэнхимийн боловсролын
үйлдвэрлэлд оруулах хувь нэмрийг өсгөсөөр байгаа билээ.

□ 學費
■ 住宿費（不含寒暑假）
□ 生活津貼
■ 其他：秋季班於第1學年給予新臺幣5萬元；春季班於2月至7月，每月給予新臺幣4,000元。
□ Сургалтын төлбөр		
■ Дотуур байр(өвөл зуны амралт багтахгүй) □ Стипент
■ Бусад:эхний жилийн намрын анги өгнө 50000 тайвань доллар; хаврын семестер 2-7 сар , сар
бүр 4000 тайвань доллар
獎學金期限
□ 1學期
□ 1年
□ 2年
■ 其他：秋季班1年；春季班1學期。
□ 1семистер		
□ 1жил		
□ 2жил
■ Бусад намрын анги нэг жил , хаврын анги нэг семестер
獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
□ 100學年第1學期
□ 100學年第2學期
■ 其他：秋季班於每年8月開始發放；春季班於每年2月開始發放。
□ 2011 оны 1 семистер		
□ 2012 оны 2 семистер
■ Бусад: намрын анги жил бүрийн 8-р сард эхэлнэ, хаврын анги жил бүрийн 2 сард хэлнэ.

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
■ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
оноо)
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT
分；□ IELTS
分）
оноо□ IELTSоноо)
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT
□ 其他：
□ Бусад：
博士名額 доктор Элсэгчийн тоо
□ 名額不限
□ тоо хязгааргүй

■ 其他：4名
■ бусад：4

教育測驗統計研究所於1997年成立，不僅是國內首創，也是亞洲第一所「教育測驗、評量與統計專業學
術研究機構」，並開栽培測驗統計學術人才之先河。2005年設立博士班，持續在測驗統計領域開創新頁。
所內師資陣容堅強，現有專任教師6人，其中教授3人、副教授3人，教師均具有博士學位。除教學及學術發
展外，所內教師發展之電腦適性診斷測驗系統從2005年起深受文教事業與數位學習領域產業之好評，獲得
許多產學合作計畫及對外進行技術授權，使本所朝教育產業發展邁進一大步。
Боловсролын үнэлгээ статистикийн институти нь 1997 онд байгуулагдсан. Энэ нь Тайваньд
төдийгүй Азидаа анхдугаарт орох боловсролын үнэлгээ статистикийн институти юм. 2005 онд,
сургалт судалгаа хийх боломжуудыг бий болгох үүднээс докторын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн.
Энэ тэнхим нь 3 профессор, 3 туслах профессорыг бүхий 6 факультетэй. Бүх багш нар докторын
зэрэгтэй. Зарим факультет нь 2005 оноос хойш Е-learning үйлдвэрлэл боловсролын бизнесийг
дамжуулах зорилгоор компьютер оншилгооны системийг хөгжүүлсэн. Техник технологийн компани
болон аж үйлдвэрүүдтэй байгуулсан урт хугацааны хамтын ажиллагаа нь манай тэнхимийн
боловсролын үйлдвэрлэлд оруулах хувь нэмрийг өсгөсөөр байгаа билээ.

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
□ 學費
■ 住宿費（不含寒暑假）
□ 生活津貼
■ 其他：
1.上一學年平均學業成績博士班90分以上（1名）且操行成績80分以上，每名給予新臺幣每月六仟
元之獎學金，且在學期間（不含寒暑假）住宿免費。
2.上一學年平均學業成績博士班85分以上（1名）且操行成績80分以上，每名給予新臺幣每月四仟
元之獎學金，且在學期間（不含寒暑假）住宿免費。
3.上一學年平均學業成績博士班80分以上（2名）且操行成績80分以上，每名給予新臺幣每月二仟
元之獎學金，且在學期間（不含寒暑假）住宿費減半。
□ Сургалтын төлбөр		
■ Дотуур байр(өвөл зуны амралт багтахгүй) □ Стипен
■ Бусад
1. Өмнөх жилийн дундаж дүн доктор 90 дээш , 1 багшийн зан байдлын тодорхойлолт 80 аас
дээш байвал хүн бүрт 6000 тайвань долларын тэтгэлэг өгч мөн суралцаж байх хугацаанд (
өвөл зуны амралт багтахгүй) дотуур байр үнэгүй.
2. Өмнөх жилийн дундаж дүн доктор 85 аас дээш 1 багшийн зан байдлын тодорхойлолт 80
аас дээш дүнтэй байвал хүн бүрт сарын 4000 тайван долларын тэтгэлэг өгч мөн суралцаж
байх хугацаанд ( өвөл зуны амралт багтахгүй) дотуур байр үнэгүй.
3. Өмнөх жилийн дундаж дүн доктор 80 аас дээш 1 багшийн зан байдлын тодорхойлолт 80
аас дээш дүнтэй байвал хүн бүрт сарын 2000 тайван долларын тэтгэлэг өгч мөн суралцаж
байх хугацаанд ( өвөл зуны амралт багтахгүй) дотуур байрны хагас төлбөр үнэгүй.
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● 中文，科系：所有系所
○ Хятад: Бүх салбар
● 英文，科系：教育測驗統計研究所
○ Англи , Боловсролын шалгалтын статистик судалгаа

獎學金科系課程

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр

□ 1名
□ 2名
□ 3名
□ 1		
□ 2 		
□ 3		
● 科系中文名稱：所有科系
○ Мэргэжлийн хятад нэр: Б х салбар
● 科系中文網址: http://www.ntcu.edu.tw/
○ Интернет хаяг: http://www.ntcu.edu.tw/

授課語言 Хичээл орох хэл
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國立臺北科技大學
Тайваний Үндэсний Технологийн Их Сургууль
獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
□ 1學期
□ 1семистер		

■ 1年
■ 1жил		

□ 2年
□ 2жил		

□其他：
□Бусад：

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
□ 100學年第1學期
□ 100學年第2學期
■ 其他：秋季班於每年8月開始發放；春季班於每年2月開始發放。
□ 2011 оны 1 семистер
□ 2012 оны 2 семистер
■ Бусад: намрын анги жил бүрийн 8-р сард эхэлнэ, хаврын анги жил бүрийн 2 сард хэлнэ.

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
■ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо; □ HSK
оноо)
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT
分； IELTS
分）
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT
оноо□ IELTSоноо
□ 其他：
□ Бусад：

網址: www-en.ntut.edu.tw
Веб сайт: www-en.ntut.edu.tw

學校特色簡介
國立臺北科技大學(臺北科大)創立於西元1912年，以悠久的歷史與卓越教學品質培育許多優秀人才。本校
位於臺北市中心，緊鄰捷運站，為交通最便捷的校園。本校校友對臺灣經濟發展有許多貢獻且廣泛贏得各行
各業高度的評價。遠見雜誌「2010大學院校畢業生」排名中，本校在科技大學排名第一，整體表現在全國
大學院校中排名第六。臺北科大目前有16個系，25個碩士班及14個博士班開放申請入學。在臺北科大6個學
院中，目前有5個學院提供6類不同領域之國際研究生英語專班，這些研究生專班皆為國際學生量身打造的
全英語授課專班，針對就讀這些專班的學生另有獎學金的補助。

Сургуулийн онцлог
Тайваний Үндэсний Технологийн Их Сургууль нь 1912 онд байгуулагдсанаас хойш өнө удаан
жилийн түүхийг бий болгож өндөр чанарын төвшинд чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэсээр ирсэн.
Тус сургууль нь Тайбэй хотын төвд байрладаг. Сургуулийн төгсөгчид нь Тайваний эдийн засгийн
хөгжилд томоохон хувь нэмэр оруулдаг төдийгүй төрөл бүрийн салбарт өндөр үнэлгээ авч чаддаг.
Мөн 2010 онд Тайваний Боловсролын Яамны үнэлгээгээр технологийн сургуулиудаас 1-р байранд
нийт сургуулиуд дундаас 6-р байранд шалгарсан. Тайваний Үндэсний Технологийн Их Сургууль нь
16 тэнхим, 25 мастерийн анги , 14 докторын ангидаа элсэлт авч эхлээд байна. Одоо Англи хэл дээр
заагддаг 5 тэнхимийн 6 төрлийн олон улсын магистрийн анги нь олон улсын оюутнуудад санхүүгийн
туслалцаа үзүүлэхээр чиглэгдээд байна.

獎學金聯絡人 Тэтгэлгийн талаар холбоо барих хүн
中文姓名：彭子邁
Нэр: Tzu Mai, Peng
中文單位/職稱：國際事務處/專案助理
Албан тушаал: Олон Улсын хэрэг эрхлэх газар/ Төслийн туслах
中文地址：10608臺北市大安區忠孝東路三段一號
Хаяг: 1, Sec 3, Chung-Hsiao E. Rd., Taipei 10608, Taiwan, R.O.C.
電話: +886-2-2771-2171#6514
傳真: +886-2-8773-1879
Утас: +886-2-2771-2171#6514		
Факс: +886-2-8773-1879
E-mail: pongmy@ntut.edu.tw

● 秋季班 Намрын семестерын элсэлт
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外籍生申請期限 Гадаад оюутны өргөдөл хүлээж авах хугацаа
2011/01/01(yy/mm/dd)起至2011/03/31(yy/mm/dd)止

外籍生申請負責單位 Гадаад оюутны өргөдөл хариуцсан хэлтэс
同上表獎學金聯絡人 Дээрх тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
● 其他：
○ Бусад：
● 外籍生申請網站(說明申請程序與繳交文件等資訊)

（請留詳細聯絡方式）
нэмэлт мэдээлэл үлдээх хэлбэр
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線上申請網址: wwwoia-en.web.ntut.edu.tw
○ Гадаад оюутан хүсэлт гаргах вэб сайт(Хүсэлт гаргах дараалал болон нөхцөл зэрэг мэдээлэл
тодорхой бий):
Хүсэлт гаргах вэб сайт: wwwoia-en.web.ntut.edu.tw

獎學金內容 Тэтгэлгийн агуулга
碩士名額 Магистр Элсэгчийн тоо
□ 1名
□ 2名
□ 3名
□ 1		
□ 2		
□ 3		
● 科系中文名稱：不限
○Мэргэжлийн хятад нэр: Хязгааргүй

■ 名額不限
■ тоо хязгааргүй

□ 其他：
□ бусад：

● 中文，科系：
○ Хятад
● 英文，科系：
○ Англи
獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр

□ 1學期
□ 1семистер		

■ 住宿費（不含寒暑假）
■ 生活津貼
■ Дотуур байр(өвөл зуны амралт багтахгүй)		

□ 其他：
■ Стипент

■ 學費
■ 住宿費（不含寒暑假）
■ 生活津貼
■ Сургалтын төлбөр ■ Дотуур байр(өвөл зуны амралт багтахгүй)		
□ Бусад：

□ 其他：
■ Стипент

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
■ 1年
■ 1жил		

■ 1年
■ 1жил		

□ 2年
□ 2жил		

□ 其他：
□ Бусад：

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр

□ 2年
□ 2жил		

□ 其他：
□ Бусад：

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
□ 100學年第2學期
□ 2012 оны 2 семистер		

□ 其他：
□ Бусад:：

申請條件 Тавигдах шаардлага

■ 100學年第1學期
■ 2011 оны 1 семистер

□ 100學年第2學期
□ 2012 оны 2 семистер		

□ 其他：
□ Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
■ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
оноо)
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оно；□ HSK
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT
分；□ IELTS
分）
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT
оноо□ IELTSоноо
□ 其他：
□ Бусад：

□無
■ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оно；□ HSK
оноо)
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT
分；□ IELTS
分）
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT
оноо□ IELTSоноо
□ 其他：
□ Бусад：
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□ бусад：

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа

● 中文，科系：皆有
○Хятад , бүгд байгаа
● 英文，科系：皆有
○Англи, бүгд байгаа

■ 100學年第1學期
■ 2011 оны 1 семистер

■ тоо хязгааргүй

授課語言 Хичээл орох хэл

■ 學費
■ Сургалтын төлбөр		
□ Бусад：

授課語言 Хичээл орох хэл

□ 1學期
□ 1семистер		

□ 1		
□ 2		
□ 3		
● 科系中文名稱：不限
○ Мэргэжлийн хятад нэр: Хязгааргүй

博士名額 Доктор Элсэгчийн тоо
□ 1名

□ 2名

□ 3名

■ 名額不限

□ 其他：
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國立台灣科技大學
Тайваний Үндэсний Техник Технологийн Их сургууль

網址: http://www-e.ntust.edu.tw/front/bin/home.phtml
Веб сайт: http://www-e.ntust.edu.tw/front/bin/home.phtml

學校特色簡介
本校自民國八十六年改名為國立台灣科技大學，目前設有工程、電資、管理、設計、人文社會及精誠榮
譽等六個學院，分別有機械工程、材料科學與工程、營建工程、化學工程、電子工程、電機工程、資訊工
程、工業管理、企業管理、資訊管理、建築、工商業設計及應用外語等系及自動化及控制研究所、光電工程
研究所、管理研究所、財務金融研究所、科技管理研究所、數位學習與教育研究所、工程技術研究所、醫學
工程研究所及專利研究所等獨立研究所，此外尚有人文社會學科負責人文、社會、法律、音樂、環保類等課
程之教學，以及師資培育中心專以培養學生未來擔任中等學校工、商、管理、設計等科之合格教師，合計共
有二十二個獨立系所、師資培育中心及人文社會學科等教學單位，招收博士班、碩士班及大學部學生。

同上表獎學金聯絡人 Дээрх тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
● 其他：
（請留詳細聯絡方式）
○ Бусад：
нэмэлт мэдээлэл үлдээх хэлбэр
● 外籍生申請網站(說明申請程序與繳交文件等資訊): http://www.admission-e.ntust.edu.tw/front/bin/
ptlist,3.phtml
○ Гадаад оюутан хүсэлт гаргах вэб сайт(Хүсэлт гаргах дараалал болон нөхцөл зэрэг мэдээлэл
тодорхой байгаа): http://www.admission-e.ntust.edu.tw/front/bin/ptlist,3.phtml
● 線上申請網址: http://www.admission-e.ntust.edu.tw/front/bin/ptlist,3.phtml
○ хүсэлт гаргах вэб сайт: http://www.admission-e.ntust.edu.tw/front/bin/ptlist,3.phtml

Сургуулийн онцлог

獎學金內容 Тэтгэлгийн агуулга

Тус сургууль нь 1997 онд их сургууль болсноор инженер, цахилгаан болон компьютерын
инженер, удирдлага, дизайн,хүмүүнлэгийн шинжлэх ухаан ба нийгмийн шинжлэх ухаан зэрэг 5
коллежийг ахин зохион байгуулсан.Манай тэнхим нь механикийн инженер, полимер инженер,
барилгын инженер, химийн инженер, электроник инженер, цахилгааны инженер, компьютерын
шинжлэх ухаан ба мэдээлэл инженер, аж үйлдвэрийн удирдлага, бизнесийн удирдлага, мэдээллийн
менежмент,архитектор, үйлдвэрийн ба худалдааны дизайн, болон хавсарсан гадаад хэл зэргийг
багтаадаг. Магистраас дээш сургалтанд инженер, автоматжуулалт ба хяналт, материалын
шинжлэх ухаан ба технологи, цахилгаан- харааны инженер, удирдлага, санхүү, дизайн, техникийн ба
мэргэжлийн боловсрол зэрэг салбар багтна. Үүнээс гадна хүмүүнлэгийн ухааны тэнхим нь хүмүүнлэг
нийгмийн шинжлэх ухааны хичээлүүдийг, ерөнхий боловсролын тэнхим нь бүх салбарын оюутнуудад
хичээл ордог бөгөөд мэргэжлээс гадуурх салбарт судалгаа шинжилгээ хийх боломжийг бий болгож
өгдөг бөгөөд багшийн боловсролын төв нь үндэсний техникийн болон ахлах сургуулиудын багш
нарыг сургадаг. 21 сургалтын заах нэгж нь баклавр , магистр , докторын програмыг олгодог.

碩士名額 Магистр Элсэгчийн тоо

獎學金聯絡人 Холбоо барих хүн
中文姓名: 蔡莉雯
Нэр: Li-Wen, Tsai
中文單位/職稱: 國際事務處/助理管理師
Албан тушаал: Олон улсын асуудал эрхэлсэн газар/ программын зөвлөх
中文地址: 106 台北市基隆路四段43號
Хаяг: 43, Keelung Rd. Sec. 4, Taipei, Taiwan, 106
電話: +886-2-2730-3201
傳真: +886-2-2730-1283
Утас: +886-2-2730-3201
Факс: +886-2-2730-1283
E-mail: lydia-tsai@mail.ntust.edu.tw

外籍生申請期限 Гадаад оюутны өргөдөл хүлээж авах хугацаа
● 秋季班 Намрын семестрын элсэлт
● 春季班 Хаврын семестрын элсэлт

2011/02/01 (yy/mm/dd)起至 2011/03/31 (yy/mm/dd)止
2011/09/01 (yy/mm/dd)起至 2011/10/31 (yy/mm/dd)止

□ 1名
□ 2名
□ 3名
■ 名額不限
□ 其他：
□ 1		
□ 2		
□ 3		
■ тоо хязгааргүй
□ бусад：
● 科系：
1. Automation and Control／自控所／Автоматжуулалт ба хяналт
2. Mechanical Engineering／機械所／Механикийн Инженер
3. Materials Science and Engineering／材料所／Материалын шинжлэх ухаан ба инженер
4. Construction Engineering／營建所／Барилгын инженер
5. Chemical Engineering／化工所／Химийн инженер
6. Electronic Engineering／電子所／Электроникийн инженер
7. Electrical Engineering／電機所／Цахилгааны инженер
8. Computer Science and Information Engineering／資工所／Компьютерын шинжлэх ухаан ба
мэдээллийн инженер
9. Electro-Optical Engineering／光電所／Цахилгаан-харааны инженер
10. Industrial Engineering／工管所／Аж үйлдвэрийн инженер
11. Business Management／企管所／Бизнесийн удирдлага
12. Finance／財金所／Санхүү
13. MBA Program ／MBA Хөтөлбөр
14. Architecture／建築所／Архитектур
15. Applied Foreign Language／應外所／Хавсарсан гадаад хэл
16. Graduate Institute of Engineering／工程所／Инженерийн институти
17. Biomedical Engineering／醫工所／Биоанагаахын инженер
● 科系中文網址: http://www.ntust.edu.tw/files/11-1000-82.php
○Интернет хаяг: http://www.ntust.edu.tw/files/11-1000-82.php
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外籍生申請負責單位 Гадаад оюутны өргөдөл хариуцсан хэлтэс

授課語言
● 英文，科系：
○Англи
1. Автоматжуулалт ба хяналт
2. Механикийн Инженер
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3. Материалын шинжлэх ухаан ба инженер
4. Барилгын инженер
5. Химийн инженер
6. Электроникийн инженер
7. Цахилгааны инженер
8. Компьютерын шинжлэх ухаан ба мэдээллийн инженер
9. Цахилгаан-харааны инженер
10. Аж үйлдвэрийн инженер
11. Бизнесийн удирдлага
12. Санхүү
13. MBA Хөтөлбөр
14. Архитектур
15. Хавсарсан гадаад хэл
16. Инженерийн институти
17. Биоанагаахын инженер
● 獎學金科系課程請上本校網站查詢：http://www.ntust.edu.tw/files/11-1000-82.php
○ Лавлах веб сайт: http://www.ntust.edu.tw/files/11-1000-82.php

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
■ 學費
□ 住宿費（含/不含寒暑假）
■ 生活津貼
■ Сургалтын төлбөр □ Дотуур байр(багтах/өвөл зуны амралт багтахгүй)
□ Бусад：

□ 其他：
■ Стипент

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
□ 1學期
□ 1年
□ 2年
■ 其他：核予第一年獎學金，第二年按本校規定進行續領資格審查
□ 1семистер		
□ 1жил		
□ 2жил
■ Бусад Эхний жил тэтгэлэг олгож хоёрдох жил үргэлжлүүлэх эсэхийг сурагчийн байдлаас
шалтгаалан сургууль тогтооно
獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■ 100學年第1學期
■ 2011 оны 1 семистер

□ 其他：
□ Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага
■無
■ 視申請者申請文件而定
■ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP___級；□ HSK___級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP___оноо；□ HSK___оноо)
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT _____分；□ IELTS _____分）
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT _____оноо□ IELTSоноо
□ 其他：
□ Бусад：

□ 1名
□ 2名
□ 3名
■ 名額不限
□ 其他：
□ 1		
□ 2		
□ 3		
■ тоо хязгааргүй
□ бусад：
● 科系
1 Automation and Control／自控所／Автоматжуулалт ба хяналт
2 Mechanical Engineering／機械所／Механикийн Инженер
3. Materials Science and Engineering／材料所／Материалын шинжлэх ухаан ба инженер
4. Construction Engineering／營建所／Барилгын инженер
5. Chemical Engineering／化工所／Химийн инженер
6. Electronic Engineering／電子所／Электроникийн инженер
7. Electrical Engineering／電機所／Цахилгааны инженер
8. Computer Science and Information Engineering／資工所／Компьютерын шинжлэх ухаан ба
мэдээллийн инженер
9. Electro-Optical Engineering／光電所／Цахилгаан-харааны инженер
10. Industrial Engineering／工管所／Аж үйлдвэрийн инженер
11.Business Management／企管所／Бизнесийн удирдлага
12.Finance／財金所／Санхүү
13. MBA Program ／MBA Хөтөлбөр
14 Architecture／建築所／Архитектур
15 Applied Foreign Language／應外所／Хавсарсан гадаад хэл
16 Graduate Institute of Engineering／工程所／Инженерийн институти
17. Biomedical Engineering／醫工所／Биоанагаахын инженер
● 科系中文網址: http://www.ntust.edu.tw/files/11-1000-82.php
○ Интернет хаяг: http://www.ntust.edu.tw/files/11-1000-82.php
授課語言
● 英文，科系：
○ Англи
1. Automation and Control／Автоматжуулалт ба хяналт
2. Mechanical Engineering／ Механикийн Инженер
3. Materials Science and Engineering／Материалын шинжлэх ухаан ба инженер
4. Construction Engineering／Барилгын инженер
5. Chemical Engineering／Химийн инженер
6. Electronic Engineering／Электроникийн инженер
7. Electrical Engineering／Цахилгааны инженер
8. Computer Science and Information Engineering／Компьютерын шинжлэх ухаан ба
мэдээллийн инженер
9. Electro-Optical Engineering／Цахилгаан-харааны инженер
10. Industrial Engineering／Аж үйлдвэрийн инженер
11. Business Management／Бизнесийн удирдлага
12. Finance／Санхүү
13. MBA Program／MBA Хөтөлбөр
14. Architecture／Архитектур
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□ 100學年第2學期
□ 2012 оны 2 семистер		

博士名額 Доктор Элсэгчийн тоо
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國立東華大學
Үндэсний Дун Хуа Их сургууль
15. Applied Foreign Language／Хавсарсан гадаад хэл
16. Graduate Institute of Engineering／Инженерийн институти
17. Biomedical Engineering／Биоанагаахын инженер
● 獎學金科系課程中文簡介，請上本校網站http://www.ntust.edu.tw/files/11-1000-82.php
○ Лавлах сайт http://www.ntust.edu.tw/files/11-1000-82.php
獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
■ 學費
□ 住宿費（含/不含寒暑假）
■ 生活津貼
■ Сургалтын төлбөр □ Дотуур байр(багтах/өвөл зуны амралт багтахгүй)
□ Бусад：

□ 其他：
■ Стипент

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
□ 1學期
□ 1年
□ 2年
■ 其他：核予第一年獎學金，第二年按本校規定進行續領資格審查
□ 1семистер		
□ 1жил		
□ 2жил
■ Бусад Эхний жил тэтгэлэг олгож хоёрдох жил үргэлжлүүлэх эсэхийг сурагчийн байдлаас
шалтгаалан сургууль тогтооно
獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■100學年第1學期
■ 2011 оны 1 семистер

□ 100學年第2學期
□ 2012 оны 2 семистер		

□ 其他：
□ Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага
■無
■ 視申請者申請文件而定
■ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP___級；□ HSK___級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP___оноо；□ HSK___оноо)
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT _____分；□ IELTS _____分）
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT _____оноо□ IELTSоноо
□ 其他：
□ Бусад：

學校特色簡介
國立東華大學是所具特色研究與卓越教學之綜合型大學，為提供師生充實的學術生涯，本校推行課程學
程化，提升學生跨領域學習的動機及成效。目前有人文社會科學學院、理工學院、管理學院、原住民民族學
院、花師教育學院、藝術學院 、環境學院及海洋科學學院等8個學院。此外開設全英文授課之12個國際碩士
班及4個國際學士班，學生來自台灣及世界各地。
為拉近國際學生與本地同學間的距離，本校提供國際學生免費中文課程，藉由語言的學習了解台灣文
化，亦建立外籍學生返國或就業的語言優勢。此外本校為所有國際學生安排導師，擔任諮詢輔導角色，提供
國際學生必要學習生涯與生活人際關係之協助，協助國際學生盡快融入台灣的大學生活。

Сургуулийн онцлог
Үндэсний Дун Хуа их сургууль нь өвөрмөц судалгаа болон сайн заах арга зүйн цогц нэгдэл бүхий
сургууль бөгөөд багш сурагч нарт эрдэм шинжилгээний мэргэжлийн туршлага олгох зорилгоор тус
сургууль хичээлээ зохион явуулдаг нь сурагчдыг идэвхитэй болон үр дүнтэй суралцах нөхцлийг
олгодог. Одоо нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль, технологийн сургууль , удирдлагын их сургууль,
уугуул иргэдийн үндэсний сургууль, багшийн боловсролын их сургууль, урлагын их сургууль,
хүрээлэн буй орчны их сургууль болон далайн технологийн их сургууль зэрэг 8 сургуультай. Үүнээс
гадна бүх хичээл англи хэл дээр явагддаг олон улсын магистрын 12 анги , 4н олон улсын баклаврын
ангитай бөгөөд дэлхийн олон улс орноос Тайваньд ирж суралцдаг. Олон улсын оюутнуудад
зориулан хятад хэлний үнэгүй сургалт явуулдаг нь орон нутгийн оюутан болон гадаад оюутнуудын
хоорондын ялгааг арилгаж, Тайваний соёлыг сурталчлах , гадаад оюутнуудад өөрийн орондоо очих
ажиллахад хэлний чадвартай болгох зэрэг давуу талыг бий болгодог. Үүнээс гадна тус сургууль олон
улсын оюутнуудад зориулсан зөвлөгөөг зорион байгуулдаг ба энэ нь мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх
шаардлага болон хувийн хэрэгцээг хангах , Тайваний их сургуулийн амьдралд туслах зорилготой.

獎學金聯絡人 Тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
中文姓名: 林譽如
Нэр: Lin Yu Ju
中文單位/職稱: 國際學生中心行政助理
Албан тушаал: Олон улсын оюутны төвийн захиргааны төвийн туслах
中文地址: 97401 花蓮縣壽豐鄉志學村大學路二段一號
Хаяг: No.1, Sec.2, Da Hsueh Rd., Shoufen, Hualien 97401, Taiwan, R.O.C.
電話: +886-3-863-2134
傳真: +886-3-863-2130
Утас: +886-3-863-2134		
Факс: +886-3-863-2130
E-mail: iso@mail.ndhu.edu.tw
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網址: http://www.ndhu.edu.tw/bin/home.php
Вэб сайт: http://www.ndhu.edu.tw/bin/home.php

外籍生申請期限 Гадаад оюутны өргөдөл хүлээж авах хугацаа
● 秋季班 Намрын семестерын элсэлт
● 春季班 Хаврын семестерын элсэлт

2010/12/01 (yy/mm/dd)起至 2011/04/30 (yy/mm/dd)止
2011/05/01 (yy/mm/dd)起至 2011/09/30 (yy/mm/dd)止
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外籍生申請負責單位 Гадаад оюутны өргөдөл хариуцсан хэлтэс
同上表獎學金聯絡人 Дээрх тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
● 其他：
（請留詳細聯絡方式）
○ Бусад：
нэмэлт мэдээлэл үлдээх хэлбэр
● 外籍生申請網站(說明申請程序與繳交文件等資訊): http://www.iso.ndhu.edu.tw/
○ Гадаад оюутан х сэлт гаргах вэб сайт(Х сэлт гаргах дараалал болон н хц л зэрэг мэдээлэл ):
http://www.iso.ndhu.edu.tw/
● 線上申請網址: http://web.ndhu.edu.tw/foreignstudents/login.aspx
○ хүсэлт гаргах вэб сайт:  http://web.ndhu.edu.tw/foreignstudents/login.aspx

獎學金內容 Тэтгэлгийн агуулга
碩士名額 Магистр Элсэгчийн тоо
□ 1名
□ 2名
□ 3名
■ 名額不限
□ 1		
□ 2		
□ 3		
■ тоо хязгааргүй
● 科系中文名稱：所有碩士班
○ Мэргэжлийн хятад нэр: Бүх магистрын програм
● 科系英文名稱：All master´s programs
● 科系中文網址: http://www.ndhu.edu.tw/files/11-1000-150.php
○ Интернет хаяг: http://www.ndhu.edu.tw/files/11-1000-150.php

□ 其他：
□ бусад：

● 中文授課(Chinese-taught program)：http://www.ndhu.edu.tw/files/11-1000-150.php
○ Хятад хэл , хичээл: http://www.ndhu.edu.tw/files/11-1000-150.php
● 英文授課 (English-taught program)：http://www.iso.ndhu.edu.tw/foreign-course-eng.htm
○ Англи хэл, хичээл: http://www.iso.ndhu.edu.tw/foreign-course-eng.htm

獎學金科系課程中文簡介
本校所有系所之國際學生皆可申請東華大學獎學金。本校碩士班課程在培養學生未來就業發展之專業，
各碩士課程請上本校網頁查詢。
Тус сургуулийн бүх салбарын олон улсын оюутнууд Дун Хуа их сургуулийн тэтгэлэгт өргөдөл
гаргах боломжтой. Магистрын ангийн хичээлийг сургуулийн веб сайтнаас харна уу.

■ 生活津貼

□ Дотуур байр(багтах/өвөл зуны амралт багтахгүй)

□ 1年
□ 1жил		

■ 其他：99-2
■ Бусад:2010 оны 2 семистер

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
□ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй □ Материалаар шалгаруулж авна
■ 語言能力 Хэлний төвшин
1. 中文能力證明（■ TOP3級；■ HSK3級） (Chinese taught program)
Or Хятад хэлний төвшин тогтоох шалгалт (■ TOP3 ■ HSK3) (Хятад дээр орох анги)
2.英文能力證明（■TOEFL CBT 500分) (English taught program）
Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (■TOEFL CBT 500) (Англи хэл орох анги)
■ 其他: average GPA 3.3/4.5 or 3.0/4.0 Tuition Waiver；
■ Бусад :Голч дүн GPA(3.3/4.5 or 3.0/4.0 Төлбөрөөс чөлөөлөгдөх
Голч дүн GPA)3.7/4.5 or 3.0/4.0 Төлбөрөөс чөлөөлнө +стипент

■ Стипент

□ 1名
□ 2名
□ 3名
■ 名額不限
□ 1		
□ 2 		
□ 3		
■ тоо хязгааргүй
● 科系中文名稱：所有博士班
○ Мэргэжлийн хятад нэр:
● 科系中文網址: http://www.ndhu.edu.tw/files/11-1000-150.php
○ Интернет хаяг:http://www.ndhu.edu.tw/files/11-1000-150.php

□ 其他：
□ бусад：

授課語言 Хичээл орох хэл
● 中文授課 (Chinese-taught program)：http://www.ndhu.edu.tw/files/11-1000-150.php
○ Хятад хэл , хичээл: http://www.ndhu.edu.tw/files/11-1000-150.php
● 英文授課 (English-taught program)：http://www.iso.ndhu.edu.tw/foreign-course-eng.htm
○ Англи хэл, хичээл: http://www.iso.ndhu.edu.tw/foreign-course-eng.htm

獎學金科系課程
本校所有系所之國際學生皆可申請東華大學獎學金。本校博士班課程在培養傑出之研究人才，取得學位
後可在研究機構或私人單位發揮所學，各博士課程請上本校網頁查詢。
Тус сургуулийн бүх салбарын олон улсын оюутнууд Дун Хуа их сургуулийн тэтгэлэгт өргөдөл
гаргах боломжтой. Тус сургуулийн докторын анги нь суралгааны эрдэмтэн бэлтгэх бөгөөд тус
эрдмийн зэргийг хамгаалсны дараа судалгааны агентлаг эсвэл хувийн байгууллага байгуулах
боломжтой. Докторын ангийг сургуулийн веб сайтнаас харна уу.

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
□ 1學期
□ 1семистер		

□ 100學年第2學期
□ 2012 оны 2 семистер		
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獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
□ 住宿費（含/不含寒暑假）

□ 100學年第1學期
□ 2011 оны 1 семистер

博士名額 доктор Элсэгчийн тоо

授課語言 Хичээл орох хэл

■ 學費
□ 其他：
■ Сургалтын төлбөр		
□ Бусад：

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа

■ 2年
■ 2жил		

□ 其他：
□ Бусад：

■ 學費
□ 其他：

□ 住宿費（含/不含寒暑假）

■ 生活津貼

95

國立聯合大學
Үндэсний Дун Хуа Их сургууль
■ Сургалтын төлбөр		
□ Бусад：

□ Дотуур байр(багтах/өвөл зуны амралт багтахгүй)

■ Стипент

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
□ 1學期
□ 1		

□ 1年
□ 2 		

□ 2年
□ 3 тоо хязгааргү

■ 其他：3年
■ бусад:3 жил

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
□ 100學年第1學期
□ 2011 оны 1 семистер

□ 100學年第2學期
□ 2012оны 2 семистер		

■ 其他：99-2
■ Бусад:2010 оны 2 семистер

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
□ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй □ Материалаар шалгаруулж авна
■ 語言能力 Хэлний т вшин
1. 中文能力證明（■ TOP3級; ■ HSK3級） (Chinese taught program)
Or
Хятад хэлний төвшин тогтоох шалгалт (■ TOP3 ■ HSK3) (Хятад дээр орох анги)
2. 英文能力證明（■TOEFL CBT 500分） (English taught program)
Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (■TOEFL CBT 500) (Англи хэл орох анги)
■ 其他: average GPA 3.3/4.5 or 3.0/4.0 Tuition Waiver；
■ Бусад :Голч дүн GPA 3.3/4.5 or 3.0/4.0 Төлбөрөөс чөлөөлөгдөх
Голч дүн GPA 3.7/4.5 or 3.0/4.0 Төлбөрөөс чөлөөлнө +стипент

學校特色簡介
民國五十八年六月，時任經濟部長之李國鼎先生鑒於我國工業發展迅速，為加強中級技術人力之培養，
特倡邀新竹、苗栗地區之大型公民營企業聯合集資，利用購自國立中央大學遷校後所留校址校舍，籌設本校
前身「私立聯合工業技藝專科學校」，延請金開英先生擔任董事長。聘請陳校長為忠協助建校，於六十一年
九月開學，為當時苗栗地區 唯一專科學校。
創校之初以工業類為主，八十一年增設商業類科，更名為「聯合工商專科學校」。八十四年七月一日改
隸為「國立聯合工商專科學校」，八十八年七月一日正式核准改制為技術學院。隨後以技術學院之理工、管
理為基礎，作出宏觀的規劃，並獲准於九十二年八月一日改名為「國立聯合大學」，隸屬高等教育體系。現
有理工、電資、管理、客家和人文與社會共五個學院。

Сургуулийн онцлог
NUU нь инженерийн шинжлэх ухаанд сонирхолтой оюутнуудыг боловсруулахад олон жилийн
турш өөрийн хувь нэмрийг оруулсаар ирсэн.Сургуулийн сургалтыг тэнцвэржүүлэх үүднээс өнгөрсөн
жилүүдэд хүмүүнлэгийн боловсрол дээр суурилсан тэнхимийг бий болгож , хүмүүнлэг болон
технологийг нэгтгэхийг зориж байгаа бөгөөд энэ нь манай сургуулийг улам боловсронгуй болгож
байгаа юм. Шинжлэх ухааны парк гэж олонд танигдсан Синг Чу болон үйлдвэрлэлийн паркаараа
алдартай Тай Чун хотуудын дундах хот болох Миао Ли-д байрладаг нь тус сургуулийн оюутнуудад
коллежоо төгссөний дараа ажлын байранд гарахад газар зүйн хувьд давуу талыг бий болгож өгдөг.
Боловсролын өндөр төвшинд хүрэхээр тэмүүлж буй оюутнууд болон профессорууддаа баярласнаа
илэрхийлье.
Одоо манай сургуулийн доорх таван коллежид 7000 гаруй оюутан суралцаж байна.
1. Шинжлэх ухаан инженерийн коллеж
2. Цахилгааны инженер болон компьютерийн коллеж
3. Удирдлагын коллеж
4. Хакка судлалын коллеж
5. Хүмүүнлэг болон нийгмийн шинжлэх ухааны коллеж
Одоогийн байдлаар хоёр шинэ канпусын барилгын ажил явагдаж байна. Ба Жиа-гийн салбар
канпус нь 56 га талбайтай ,Тун Шиаугийн төв канпус нь 50 га газартай бөгөөд энерги , нөөц болон
эко боловсрол дээр суурилсан. Боловсролын яамнаас 2006 – 2010 онд хамгийн сайн заах арга
зүйтэй сургуулиар шалгарсан.
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網址：http://www.nuu.edu.tw/
Вэб сайт: http://www.nuu.edu.tw/

獎學金聯絡人 Тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
中文姓名：詹文鳳
Нэр: Chan, Wen-Feng
中文單位/職稱：學生事務處 課外活動指導組/組員
Албан тушаал: Оюутны хэрэг эрхлэх газрын хичээлээс гадуур үйл ажиллагааг удирдах ажилтан
中文地址：36003 臺灣苗栗縣苗栗市恭敬里聯大一號
Хаяг: 1, Lienda, Miaoli, Taiwan 36003
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電話：886-37-381139
Утас: 886-37-381139		
E-mail：wenfj@nuu.edu.tw

傳真：886-37-359693
Факс: 886-37-359693

外籍生申請期限 Гадаад оюутны өргөдөл хүлээж авах хугацаа
● 每學期開學3個星期內。
○ Хичээлийг жил бүрийн эхний 3 долоон хоногт

外籍生申請負責單位 Гадаад оюутны өргөдөл хариуцсан хэлтэс
同上表獎學金聯絡人 Дээрх тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
● 其他：學生事務處生活輔導組林昭慧小姐 886-37-381116
○ Бусад: Оюутны хэрэг эрхлэх газрын аж ахуй эрхэлсэн ажилтан хатагтай Lin Zhaohui 886-37381116

線上申請網址 Гадаад оюутан интернетээр х сэлт гаргах вэб сайт
● 外籍生申請網站：http://www2.nuu.edu.tw/~stuaffairs/san01/san01/doc/C_19_e.doc
○ х сэлт гаргах вэб сайт:http://www2.nuu.edu.tw/~stuaffairs/san01/san01/doc/C_19_e.doc
獎學金內容 Тэтгэлгийн агуулга
● 外籍生申請獎學金事宜，仍需以當學年度公佈之招生簡章為準。
○ Гадаад оюутан тэтгэлэгийн талаар хүсэлт гаргахдаа тухайн жилийн элсэлт авах зарлалын дагуу
бэлдэнэ.
名額 Элсэгчийн тоо
□ 2名
□ 3名
□ 名額不限
□ 1名
■ 其他：本獎學金之名額視本校財務狀況彈性調整。
□ 1		
□ 2		
□ 3		
□ тоо хязгааргүй
■ бусад: Уг тэтгэлэгийг тус сургуулийн санхүүгийн байдлаас харгалзан элсэлтийн тоог тогтооно.
● 科系中文名稱：不限。
○ мэргэжлийн хятад нэр
● 科系英文名稱：Unlimited.
○ Мэргэжилийн англи нэр:
獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр

□ 1學期
□ 1семистер		

□ 1年
□ 1жил		

■ 2年
■ 2жил		

□ 其他：
□ Бусад：

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■ 100學年第1學期
■ 2011 оны 1 семистер

□ 100學年第2學期
□ 2012 оны 2 семистер		

□ 其他：
□ Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
□ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй □ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо； □ HSK
оноо)
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT
分；□ IELTS
分）
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT
оноо；□ IELTS
оноо)
■ 其他：
一、申請就讀本校之外國入學新生，應檢附入學申請表等相關資料。
二、已經就讀本校之外國學生（公費生及延修生除外）。
(一)就讀本校滿一學期以上，具有正式學籍之外國學生。
(二)已獲得教育部『台灣獎學金』者，不得申請本獎學金。
(三)大學部：前學期學業七十分以上，操行八十分以上，且至少修習九個學分。
研究所：前學期學業成績總平均八十分以上，操行八十分以上，且至少修習四個學分。
(四)學期間未受記小過以上懲處者。
申請期限：學期開始三週內提出申請。
■ Шаардлага:
I. О
 лон улсын оюутан нь NUU д өргөдөл гаргахдаа өргөдлийн маягт болон бусад шаардлагатай
бичиг баримтыг бүрдүүлж өгнө.
II. Б
 үртгүүлсэн гадаадын оюутан /засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр суралцаж буй оюутан болон
сунган суралцаж буй оюутнуудыг хамаарахгүй/
1. NUU д нэг семестрээс дээш хугацаанд суралцаж буй гадаадын оюутан
2. Б оловсролын яамнаас Тайваны тэтгэлгийн хүртсэн оюутан энэ тэтгэлэгт оролцох
боломжгүй
3. Баклаврын оюутан: Өмнөх семестрийн дүн 70 болон түүнээс дээш, зан байдлын дүн 80
болон түүнээс дээш болон хамгийн багадаа 9 кредит цаг суралцсан байх.
4. Магистрын оюутан: Өмнөх семестрийн дүн 80 болон түүнээс дээш , зан
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■ 學費
□ 住宿費（含/不含寒暑假）
□ 生活津貼
■ Сургалтын төлбөр		
□ Дотуур байр(багтах/өвөл зуны амралт багтахгүй)
□ Стипент
■ 其他：發獎學金新台幣 9個月/年（每學期4.5個月）補助大學部每人每月獎學金6,000元，碩士班8,000
元。(Scholarship payments will be made over 9 months of the year (four and a half months´ worth
each semester; half payments at the beginning of each semester)。The scholarship disbursement is
NT$6,000 per month for undergraduate students and NT$8,000 per month for graduate students.)
■ Бусад:Тэтгэлэгийг 9 сар/жил(семестерт 4.5 сар)гэж үзэн баклавр сард 6000Тайвань доллар,
магистр сард 8000 Тайвань доллар хүн тус бүр авна.
獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
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國立陽明大學
Үндэсний Ян Мин Их сургууль

網址: www.ym.edu.tw
Веб сайт: www.ym.edu.tw

學校特色簡介
研究方面，陽明大學在學術研究領域孜孜不倦地創新研發，屢屢榮獲政府大型研究計畫補助之肯定；尤
其在基因體及腦科學的研究與生醫光電的發展上，更具有國際一流的研究成果與競爭優勢。陽明曾於1999
年在基因體科學及腦科學之尖端研究領域，榮獲兩項大學追求卓越計畫；同時在跨領域的研究上，亦曾陸
續完成第一個百萬鹼基人類基因體定序、第四號染色體千萬鹼基定序、黑猩猩第22號染色體定序等。近年
來，師生合作嘗試進行各類尖端科學研究，也交出了一張張漂亮的成績單，不但屢次獲得獎項殊榮，研究成
果更經常發表於Nature、Science等國際知名期刊。
根據英國高等教育調查機構QS公司公布之2010年世界大學排名，陽明大學排名第290名，居台灣各大學
第4名。
本校目前共6個學院，皆招收外國學生，含括大學部、碩士及博士生。擁有全國第一個國際衛生學位學
程、另特與中央研究院辦理「分子醫學學程」及「生物資訊學程」吸引一流之研究生來台修業，修畢後由本
校授予碩博士學位。同時也鼓勵各系所開設全英語課程並建置完善的英語環境，並提供跨系選課，提供外國
學生更多元之課程選擇。

Сургуулийн онцлог
NYMU-ний тухай

ндэсний Ян-Мин Их сургууль (NYMU) нь 1975 онд байгууллагдсан ба Тайбэй хотын Бэйтуо дүүрэгт
байрладаг Тайваний тэргүүлэгч 11 их сургуулиудын нэг юм. 2010 оны “THE-QS World University
Rankings of the Times Higher Education Supplement”-аар Үндэсний Ян-Мин Их сургууль нь Тайваний
Их сургуулиудаас 4т болон дэлхийд 290-рт (QS Азийн их сургуулиудаас 41-т) шалгарсан.
2010 онд нийт оюутан 4,856 суралцаж байгаагаас 2,081 бакалаврт, 1,549 магистрт 1226 нь Ph.Dт
суралцаж байна. NYMU-д 6 сургуультай бөгөөд үүний 5 нь эмчилгээ болон амьдралын шинжлэх
ухаантай холбоотой сургуулиуд болох эмчилгээний сургууль, сувилагчийн сургууль, амьд биеийн
шинжлэх ухааны сургууль, шүдний эмчийн сургууль, биоанагаахын шинжлэх ухаан ба инженерийн
сургууль, мөн нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль зэрэг сургуулиуд багтдаг. Хүмүүнлэгийн ба
нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль нь 2008 онд байгуулагдсан.

傳真: +886-2-2823-3887
Факс : +886-2-2823-3887

外籍生申請期限 Гадаад оюутны өргөдөл хүлээж авах хугацаа
● 秋季班 Намрын семестрын элсэлт

2010.12.30 (yy/mm/dd)起至 2011.04.30 (yy/mm/dd)止

外籍生申請負責單位 Гадаад оюутны өргөдөл хариуцсан хэлтэс
同上表獎學金聯絡人 Дээрх тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
● 其他：
（請留詳細聯絡方式）
○ Бусад：
нэмэлт мэдээлэл үлдээх хэлбэр
● 外籍生申請網站(說明申請程序與繳交文件等資訊):
○ Гадаад оюутан хүсэлт гаргах вэб сайт(Хүсэлт гаргах дараалал болон нөхцөл зэрэг мэдээлэл
тодорхой байгаа):
● 線上申請網址: www.ym.edu.tw
○ хүсэлт гаргах вэб сайт: www.ym.edu.tw

獎學金內容 Тэтгэлгийн агуулга
碩士及博士 名額 Элсэгчийн тоо
□ 1名
□ 2名
□ 3名
□ 名額不限
■ 其他：
至多10名
□ 1		
□ 2		
□ 3		
□ тоо хязгааргүй
■ бусад: хамгийн ихдээ 10
● 科系中文名稱: 招收外籍生之相關科系科系，請詳見本校國際事務處網頁www.ym.edu.tw/oia
○ Мэргэжлийн хятад нэр: Гадаад оюутан элсүүлэхтэй холбоотой салбар болон тус сургуулийн
олон улсын хэрэг хариуцсан веб сайт
授課語言 Хичээл орох хэл
● 中文，科系：依各系所規定
○ Хятад , хичээл: Салбарын дагуу тогтооно

Сургуулийн онцгой зүйл

獎學金科系課程

NYMU-нь генийн эмчилгээ, био-мэдээллийн онол, неврологи, биофотоны инженерийн, иш
эс, микробиологи болон дархлал судлал зэрэг шинжлэх ухааны судалгаа хөтөлбөрт мэргэшсэн.
Одоогийн байдлаар 56 хамтрагч их сургуультай

為配合擴大招收外籍生政策，故本校每學年至多提供10名外國學生獎助金，以鼓勵部分海外清寒同學能
來台就學(如友邦國家、發展中國家)。NTD20,000/月/碩士兩年；博士三年。

獎學金聯絡人 Холбоо барих хүн
中文姓名：盧亭聿
Нэр: Tina Lu
中文單位/職稱: 國際事務處
Албан тушаал: Олон улсын хариуцсан хэлтэс
中文地址: 11221台北市北投區立農街二段155號
Веб сайт: No.155, Sec.2, Linong Street, Taipei, 112 Taiwan

Гадаад оюутан өргөнөөр элсүүлэх төрийн бодлоготой хамран тус сургууль жил бүр 10 орчим
гадаад орны оюутнуудад тэтгэлэг олгож далайн гаднах сэрүүн бүсийн оюутнуудыг Тайваньд
суралцахыг дэмжин ( улс орны найрамдал , хятад улсыг хөгжүүлэх) 20000 тайвань доллар /сар/
магистр 2жил , доктор 3 жил

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
● NTD20,000/月/碩士兩年；博士三年。
○ 20000 тайвань доллар /сар/магистр 2жил , доктор 3 жил

台蒙碩博獎學金計畫
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電話: +886-2-2826-7000#2244
Утас : 886-2-2826-7000#2244		
E-mail: tylu@ym.edu.tw
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南臺科技大學
Өмнөд Тайваний Технологийн Их Сургууль
□ 學費
□ 住宿費（含/不含寒暑假）
□ 生活津貼
□ Сургалтын төлбөр □ Дотуур байр(багтах/өвөл зуны амралт багтахгүй)
□ Бусад：

□ 其他：
□ Стипент

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
NTD20,000/月/碩士兩年；博士三年。
20000 тайвань доллар /сар/магистр 2жил , доктор 3 жил
□ 1學期
□ 1年
□ 2年
□ 其他：
□ 1семистер		
□ 1жил		
□ 2жил 		
□ Бусад：
獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
□ 100學年第1學期
□ 2011 оны 1 семистер

□ 100學年第2學期
□ 2012 оны 2 семистер		

□ 其他：
□ Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
■ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP___級；□ HSK___級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP___оноо；□ HSK___оноо)
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT _____分；□ IELTS _____分）
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT _____оноо□ IELTSоноо
□ 其他：
□ Бусад：

Сургуулийн Профиль
1969 онд байгуулагдсан Өмнөд тайваний технологийн их сургууль (S.T.U.T.) нь Тайнанийн зүүн
хойд зүгт 15.92 га талбай бүхий хот хөдөөг хослуулсан үзэсгэлэнтэй газар байрладаг. Сургуулийн
талбайгаас 5-н минут алхаад гал тэрэгний буудал байдаг ба 4 хүрэхгүй киломерт яваад 1684 он
хүртэл Тайваний нийслэл байсан Тайнань хотоор аялах боломжтой. Тус сургууль 4-н коллежтой.
Үүнд: Инженерийн Коллеж, Бизнес, Хүмүүнлэгийн ухаан ба Нийгмийн Шинжлэх ухаан, Дижитал
Дизайн. Нийтдээ 23 тэнхим, 33 магистр болон түүнээс дээшхи хөтөлбөр, 15 судалгааны төвтэй.
Факультетийн багш нарын тоо: 579 (үүний 70%-aaс илүү нь Ph.D. зэрэгтэй); Албан хаагчид: 232,
Оюутны тоо: баклавр, магистр болон Ph.D оюутанууд нийтдээ 19,000 орчим. Одоогийн байдлаар
21-н улсаас ирсэн 200 гаруй олон улсын оюутан суралцаж байна.
Шинэ Монгол оюутанд зориулсон Онцлог

1. Боловсролын яамнaaс олгодог “Тайваний Тэтгэлэг” ба “Хуа Юу Хөгжлийн Тэтгэлэг”-үүдэд
хамрагдах боломжтой. Түүнээс гадна, STUT-aaс багшийн туслахаар ажиллаж нэмэлт сар
болгон степент олгодог тэтгэлгийг мөн санал болгодог. Илүү тодорхой мэдээлэлийг авахыг
хүсвэл http://intstud.stut.edu.tw/node/117 руу орох эсвэл darby56@mail.stut.edu.tw руу И-Мэйл
илгээнэ үү.
2. Англиар заадаг сургуулийн хөтөлбөрүүдэд: GMBA, Механикийн инженерийн салбар шинжлэх
ухааны Магистр ба Ph.D., Шинжлэх ухааны магистр, Цахилгаан инженерийн Ph.D., Харилцан
үйлчлэл Энтертайнментийн дижитал дизайны хавсрах шинжлэх ухааны магистр зэрэг багтана.
3. Тайваний амьдралд дасан зохицоход туслах зорилгоор оюутнуудад үнэгүй Хятад хэлний хичээл
заадаг хэлний төвтэй.
4. М онгол оюутнууд Тайваньд ирсэн өдрөөс эхлэн орон нутгийн оюутан тэднийг зөвлөгчөөр
ажиллах “Зөвлөгч Систем” байгуулсан.
5. Хүлээн авагч гэр бүл хөтөлбөрийн дагуу олон улсын оюутнуудыг бидний coёл заншлын талаар
илүү мэдлэгтэй болохын тул Хятадын үндэсний баяруудаар сургуулийн албан хаагчид ба
факультетийн багш нар оюутнуудыг гэртээ урих эсвэл тэдэнтэй хамт хоолонд орох зэргээр
баярыг хамтдаа өнгөрөөдөг.
6. Сургуулийн хичээлээс гадна улаан дэнлүүний баяр, даруулт завины баяр,цагаан сарын баярын
гэх мэт Хятадын соёлыг таниулахын зорилгоор календарийн дагуу соёлын үйл ажиллагаа
зохион байгуулах.
7. 1-р дотуур байр 900 орчим оюутан; 6-р дотуур байр 2000 орчим оюутан хүлээн авдаг. Жил
болгон олон улсын оюутануудын өрөө бэлтгэгдсэн байдаг ба эрт хүсэлт гаргах шаардлагагүй.

獎學金聯絡人Тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
中文姓名: 廖東崑
Нэр: Darby Liao (Mr.)
中文單位/職稱: 國際事務處國際學生組副組長
Албан тушаал: Олон улсын хэрэг эрхлэх газрын оюутан хариуцсан захирал
中文地址: 台南縣永康市南台街一號

台蒙碩博獎學金計畫
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網址:http://engwww.stut.edu.tw
Веб сайт: engwww.stut.edu.tw
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Хаяг: No. 1 Nantai Street, Yongkang Dist., Tainan City 710, Taiwan
電話: 886-6-2533131, Ext. 1601
傳真: 886-6-3010040
Утас: 886-6-2533131, Ext. 1601 		
Факс: 886-6-3010040
E-mail: darby56@mail.stut.edu.tw

Энэ Англиар заах магистраас дээш төвшний хүрээлэн бие даасан институти байх болно.
Оюутнууд Боловсролын яам болон Өмнөд Тайваний их сургуулийн журмын дагуу хичээлүүдэд
суралцаж магадлан итгэмжлэгдсэн диплом авах боломжтой. Энэ магистрын институти нь дизайнд
сонирхолтой оюутнуудыг олон улсын хамтын ажиллагааны төсөлд элсүүлэн авдаг.

外籍生申請期限 Гадаад оюутны өргөдөл хүлээж авах хугацаа

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр

● 秋季班 Намрын семестерын элсэлт
○ ргөдөл гаргах хугацаа			

2011/01/01 (yy/mm/dd)起至2011/05/31 (yy/mm/dd)止
2011/01/01 нээс 2011/05/31 хүртэл

負責單位
● 其他：
（請留詳細聯絡方式）
○ Бусад：
нэмэлт мэдээлэл үлдээх хэлбэр
● 外籍生申請網站(說明申請程序與繳交文件等資訊): http://intstud.stut.edu.tw/node/117
○Г
 адаад оюутан хүсэлт гаргах вэб сайт(Хүсэлт гаргах дараалал болон нөхцөл зэрэг мэдээлэл
тодорхой байгаа):
● 線上申請網址: http://163.26.220.35/intstudweb/
○ х үсэлт гаргах вэб сайт:

獎學金內容 Тэтгэлгийн агуулга
碩士名額 Мастер Элсэгчийн тоо
□ 其他：
□ бусад：

授課語言 Хичээл орох хэл

■ Стипент

□ 中文 Хятад
■ 英文 Англи
□ 中文為主/英文為輔
○ Хятад хэл голлоно/англи хэл туслах
● 英文為主/中文為輔
○ Англи хэл голлох/хятад хэл туслах
Тэнхим болгон (Мэдээлэл харилцааны тэнхим, Харилцаа холбоо дизайны тэнхим, болон
мультимедиа ба энтертайнментийн тэнхим) өөрийн бие даасан магистрын зэрэг олгох хөтөлбөртэй.
Бид факультетийн албан хаагчдыг нэгтгэсэн дижитал хандлагад нийцсэн орчин үеийн англи
хэл дээр хичээллэдэг коллежийг байгуулахыг зорин ажиллаж байна. Дээрээс нь бас шинийг
санаачлагчийн хичээлүүдийг бүтээхийн тул Ангилаар заах болно коллежыг байгуулах төлөвлөсөн.
Факультетийн гишүүд нь “дундын лекцийн” зарчмаар лекцийг хамтран заахаар төлөвлөөд байна.
Жишээлбэл хөгжим , дууны эппект бүхий хамтарсан лекцийг хоёр багш хамтран бие биенээ дэмжиж
заах

□ 1學期
□ 1семистер		

□ 1年
□ 1жил		

■ 2年
■ 2жил		

□ 其他：
□ Бусад：

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■ 99學年第2學期
■ 2010-2011 оны 2 р семестер

□ 100學年第1學期
□ 2011-2012оны 1 семистер

□ 其他：
□ Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
■ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP___級；□ HSK___級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP___оноо；□ HSK___оноо)
■ 英文能力證明（■ TOEFL CBT 173分；■ IELTS 5.0分）
■ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (■ TOEFL CBT 173оноо; ■ IELTS 5.0оноо)
□ 其他：
□ Бусад：
碩士名額 Магистр Элсэгчийн тоо
■ 1名
□ 2名
□ 3名
□ 名額不限
□ 其他：
■ 1		
□ 2		
□ 3		
□ тоо хязгааргүй
□ бусад：
● 科系中文名稱：商管專業學院碩士班
○ Мэргэжлийн хятад нэр: Бизнесийн удирдлагын магистр
● 科系中文網址:http://management.stut.edu.tw/eg2010/
○ Интернет хятад хэл дээрх хаяг:http://management.stut.edu.tw/eg2010/
授課語言 Хичээл орох хэл
□ 中文 Хятад
■ 英文 Англи
□ 中文為主/英文為輔
○ Хятад хэл голлоно/англи хэл туслах
□ 英文為主/中文為輔
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■ 生活津貼（不含暑假）

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа

同上表獎學金聯絡人 Дээрх тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн

■1名
□ 2名
□ 3名
□ 名額不限
■1
□2
□3
□ тоо хязгаарг й
● 科系中文名稱: 視覺傳達系
○ Мэргэжлийн хятад нэр: Харилцаа холбооны салбар

■ 減免學費及雜費
■ 減免住宿費（不含寒暑假）
□ 其他：
■ Сургалтын төлбөр ■ Дотуур байр(өвөл зуны амралт багтахгүй)
□ Бусад：
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○ Англи хэл голлох/хятад хэл туслах
Бизнесийн даяарчлалын чиглэлийг хадгалсан, Бизнесийн захиргааны олон улсын магистр (GMBA)
програм нь даяарчлагдсан бизнес захиргааны орчинд мэргэжилтнүүдийг сургахад онцгой анхаардаг.
Бүх хичээл англи хэл дээр явагддаг. Энэ хөтөлбөрийн гол зорилго :
i.) Салбар бүхэнд олон улсын харилцааны чадварыг эзэмшсэн авьяаслаг удирдагчдийг сурган
гаргах
ii.) Бизнессийн удирдлагын өргөн мэдлэгийг олгохын тулд өргөн хүрээтэй сэдэв хөтөлбөрүүдийг
хэлэлцүүлэх
iii.) Лидерийн зан чанар ба ёс суртахуунийг төлөвшүүлэх орчиныг оюутануудад бий болгох
Уг хөтөлбөрийн дагуу, төвлөрсөн хязгаарлагдмал хичээлийн агуулгад баригдахын оронд өргөн
хүрээтэй бизнес болон захиргааны мэдлэгийг нэгтгэсэн хичээл ордог. Бид хэрэглээнд зориулсан
болон социологийн судалгаа ба шинжилгээг тодорхойлдог. Түүнээс гадна, дэлхийн өнцөг булан
бүрээс ирсэн GMBA-д сурдаг олон улсын оюутнууд олон улсын туршлагыг харилцан солилцдог .

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
■ 減免學費及雜費
□ 其他：
■ Сургалтын төлбөр		
□ Бусад：

■減免住宿費（不含寒暑假）

■ 生活津貼（不含暑假）

■ Дотуур байр(өвөл зуны амралт багтахгүй)

■ Стипент

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
□ 1學期
□ 1семистер		

□ 1年
□ 1жил		

■ 2年
■ 2жил		

□ 其他：
□ Бусад：

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■ 99學年第2學期
■ 2010-2011 оны 2 семистер		

□ 100學年第1學期
□ 2011-2012 оны 2 семистер		

□ 其他：
□ Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага

碩士名額 Магистр Элсэгчийн тоо
■ 1名
□ 2名
■ 1		
□ 2		
● 科系中文名稱：機械系

□ 3名
□ 3		

□ 名額不限
□ тоо хязгааргүй

□ 其他：
□ бусад：

授課語言 Хичээл орох хэл
■ 英文 Англи хэл
Нийгэмд үйлчлэхийн тулд шинийг санаачлан, мэргэжилтний ур чадвар, найрсаг харьцаа, болон
хөдөлмөрийн ёс зүйг тодорхойлосноороо бат бөх орчиныг бүтээх.
Механикийн инженерүүдийг асуудал шийдвэрлэх, болон инженерийн-удирдлага болон системнэгтгэх чадвартай болгох.
Тайнань шинжлэх ухаан аж үйлдвэрийн паркад суурилсан фото-электроник нарийн механикийн
автоматжуулалтын үйлдвэрт ажиллах чадварлаг ажиллах хүчинг бэлтгэхээр ажиллаж байна.
Түүнчлэн бид орон нутгийн компанинуудтай хамтран ажиллаж сургалтын хөтөлбөр ба ашигтай
ажиллах хүчээр хангах, цаашлаад янз бүрийн хамтран ажиллах төлөвлөгөөгөөр дамжуулан, аж
үйлдвэрлэлийг өсгөх ба эдийн засгийг хөгжүүлэхэд түлхэц үзүүлэх болно.
Тэнхимийн гол судалгааны агуулгад: микро-цахилгаан-механикийн систем ба нано-үйлдвэрлэл
технологи, хэт-нарийн механикийн дизайн, боловсруулалт ба хэмжүүр, шинэ энерги технологи,
нано-материал технологи, Мекатоникs, ухаалагын хянах, өндөр төвшний автомашин инженер,
инженерийн дизайн.
Мекатоникs судалгаа, CAD/CAM, түргэвчилсэн загвар, эргүүлэх инженер, нано-боловсруулалт,
сканнинг ба электрон дурангаар харах (SEM/TEM), нано-соронзон материал, лазер үйлдвэрлэл,
photo-электроник, 3D хэмжүүр, микро-механизм, органик молекул дахь микрокомпьютер, нарны
энерги ашиглалт, хэт улаан өөрөө бичдэг термометр, робот техник, хагас дамжуулагч, хайрцаглах
ажил, микро- чичирхийлэл, микро- дулаан / шингэн зүйл, түлш, эс, ба халаалт заслыг судлахын тул
тоног хэрэгслээр сайтар хангагдсан лабораторитай

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
■ 減免學費及雜費
■ 減免住宿費（不含寒暑假）
■ 生活津貼（不含暑假）
□ 其他：
■ Сургалтын төлбөр болон бусад зардлыг хасах
■ Дотуур байрны төлбөрөөс хасах(/өвөл зуны
амралт багтахгүй)		
■ Стипент (зуны амралт багтахгүй)		
□ Бусад ：
獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
□ 1學期
□ 1 семестэр		

□ 1年
□ 1 жил		

■ 2年
■ 2 жил		

□ 其他：
□ бусад:：

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■ 99學年第1學期
■ 2010-11 оны 1 семистер

□ 99學年第2學期
□ 2010 оны 2 семистер		

□ 其他：
□ Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
□ Байхгүй

■適申請者申請文件而定
■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна. Үүнд:
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□無
■ 適申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
оноо)
■ 英文能力證明（■ TOEFL CBT
分）
173分；■ IELTS
5.0
■ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (■ TOEFL CBT
173оноо■ IELTS 5.0оноо )
□ 其他：
□ Бусад：

○ Мэргэжил: Механикийн салбар
● 科系中文網址: http://mech.stut.edu.tw
○ Салбарын хятад веб сайт: http://mech.stut.edu.tw
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□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
оноо)
■ 英文能力證明（■ TOEFL CBT
173分；■ IELTS
5.0
分）
■ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (■ TOEFL CBT
173оноо；■ IELTS 5.0
□ 其他：
□ Бусад：

□ 1學期
□ 1семистер		
оноо)

□ 其他：
□ бусад：

授課語言 Хичээл орох хэл
□ 中文 Хятад
■ 英文 англи
□ 中文為主/英文為輔 Хятад голлох/англи туслах
□ 英文為主/中文為輔 англи голлох /хятад туслах

□ 其他：
□ Бусад：

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■ 99學年第2學期
■ 2010 оны 2 семистер

□ 100學年第1學期
□ 2011 оны 1 семистер		

□ 其他：
□ Бусад：

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
■減免學費及雜費
■減免住宿費（不含寒暑假）
■ 生活津貼（不含暑假）
□ 其他：
■ Сургалтын төлбөр болон бусад зардлыг хасах
■ Дотуур байрны төлбөрөөс хасах(/өвөл зуны
амралт багтахгүй)		
■ Стипент (зуны амралт багтахгүй)
□ Бусад：

□無
■ 適申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
оноо)
■ 英文能力證明（■ TOEFL CBT
173分；■ IELTS 5.0 分）
■ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (■ TOEFL CBT 173 оноо■ IELTS 5.0 оноо
□ 其他：
□ Бусад：
博士名額 Доктор Элсэгчийн тоо
■ 1名
□ 2名
□ 3名
□ 名額不限
■ 1		
□ 2		
□ 3		
□ тоо хязгааргүй
● 科系中文名稱：機電科技研究所
○ Мэргэжлийн хятад нэр: Механик технологийн судалгаа
● 科系中文網址: http://mech.stut.edu.tw
○ Интернет хаяг: http://mech.stut.edu.tw

□ 其他：
□ бусад：

授課語言 Хичээл орох хэл
□ 中文 Хятад
■ 英文 Англи
□ 中文為主/英文為輔 хятад голлож англи туслах
□ 英文為主/中文為輔 англи голлож хятад туслах
мнөд Тайваний Их сургуулийн Механикийн инженерийн тэнхим 1969 онд байгуулагдсан бөгөөд
сургалт судалгааг хамтад нь идэвхитэй явуулсаар ирсэн. Энэ тэнхим Микро/Нано-Технологи,
Автомат удирдлага, ба Ахисан төвшний автомашин гэсэн гурван салбарт баклавр, Мекатоникs
технологи ба Ахисан төвшний үйлдвэрлэл зэрэг магистрийн ангиуд хичээллэж байна. Одоогийн
байдлаар тэнхим 50 гаруй факультетийн багш нар бас 30-н судалгааны лабораторитой. Тэнхим
нь мөн Мекатоник шинжлэх ухаан ба Технологи хүрээлэн, Нано-технологийн хүрээлэн, Энергийн
Инженерийн хүрээлэн зэрэг сургалт судалгааны хүрээлэнгүүдтэй.

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
■減免學費及雜費
■減免住宿費（不含寒暑假）
□ 其他：
■ Сургалтын төлбөр болон бусад зардлыг хасах

■ 生活津貼（不含暑假）
■ Дотуур байрны төлбөрөөс хасах(/өвөл зуны
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мнөд Тайваний их сургуулийн цахилгаан инженерийн тэнхим 1969 онд байгуулдлагсан. Одоогийн
байдлаар 55 факультетийн багш нар хяналт ба IC, цахилгаан хүчдэл болон мэдээлэл, биоанагаахын
электроникs гэсэн гурван салбарт сургалт судалгаа явуулж байна. 2007 оны 6 сард, цахилгаан
инженерийн тэнхимд 1101 сурагч элсээд байгаа бөгөөд үүний 989 нь баклавр 112 нь магистрын
ангид тус тус суралцаж байна. Тус сургуулийн цахилгаан инженерийн тэнхим нь B.S, M.S, болон
докторын зэрэг олгох сургалтуудыг санал болгож байна.
Тайваний дээд боловсролын үнэлгээ магадлан итгэмжлэлийн талаарх сар болгон гаргадаг
үнэлгээгээр 2007 oны 5-н сард, тус тэнхим нь Тайваний бүх цахилгааны инженерийн тэнхимээс
“Бүтээлийн нийт тоо ” болон “Нийт жагсаалт” зэрэг хоёр ангилалд 15-р орсон бөгөөд энэхүү
судалгаа нь 2002 оос 2006 оны хоорондох статистийн мэдээлэлд үндэслэн гаргасан.2000 оноос,
уг тэнхим Тайваний Үндэсний Шинжлэх Ухааны Зөвлөлөөс олгосон судалгааны мөнгөн дүнгээрээ
бусад энэ төрлийн хувийн их сургуулиудаас дээгүүрт жагсдаг.
2006 онд бидний баклаврын программ IEET болон “Вашингтон Акуурд” зэрэг байгуулагагуудаар
итгэмжлэгдсэн. 2009онд мөн баклавраас дээш хөтөлбөр тухайн байгуулгаар итгэмжлэгдээд байна.

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа

■ 2年
■ 2жил		

申請條件 Тавигдах шаардлага

碩士名額 магистр Элсэгчийн тоо
■1名
□ 2名
□ 3名
□ 名額不限
■ 1		
□ 2		
□ 3		
□ тоо хязгааргүй
● 科系中文名稱：電機系
○ Мэргэжлийн хятад нэр: Цахилгааны салбар
● 科系中文網址:http://163.26.227.1/eng/
И
 нтернет хаяг:http://163.26.227.1/eng/

□ 1年
□ 1жил		
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амралт багтахгүй) ■ Стипент (зуны амралт багтахгүй)

□ Бусад：

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
□ 1學期
□ 1семистер		

□ 1年
□ 1жил		

□ 2年
□ 2жил		

■ 其他：3 年
■ Бусад :3 жил

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■ 99學年第2學期
■ 2010оны 2 семистер

□ 100學年第1學期
□ 2011 оны 1 семистер		

уг тэнхим Тайваний Үндэсний Шинжлэх Ухааны Зөвлөлөөс олгосон судалгааны мөнгөн дүнгээрээ
бусад энэ төрлийн хувийн их сургуулиудаас дээгүүрт жагсдаг.
2006 онд бидний баклаврын программ IEET болон “Вашингтон Акуурд” зэрэг байгуулагагуудаар
итгэмжлэгдсэн. 2009онд мөн баклавраас дээш хөтөлбөр тухайн байгуулгаар итгэмжлэгдээд байна.

□ 其他：
□ Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
■ 適申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
■ 英文能力證明（■ TOEFL CBT 173分；■ IELTS
5.0
■ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (■ TOEFL CBT 173
□ 其他：
□ Бусад：

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа

оноо)
分）
оноо ■ IELTS 5.0оноо

□ 1學期
□ 1семистер		

□ 1年
□ 1жил		

□ 2年
□ 2жил		

■ 其他：3年
■ Бусад: 3 жил

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■ 99學年第2學期
■ 2010оны 2 семистер

□ 100學年第1學期
□ 2011 оны 1 семистер		

□ 其他：
□ Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага

博士名額 Доктор Элсэгчийн тоо
■1名
□ 2名
□ 3名
□ 名額不限
■ 1		
□ 2		
□ 3		
□ тоо хязгааргүй
● 科系中文名稱：電機系
○ Мэргэжлийн хятад нэр
● 科系中文網址:хаяг: http://163.26.227.1/eng/
○ Интернет хаяг: http://163.26.227.1/eng/

■ 減免學費及雜費
■ 減免住宿費（不含寒暑假）
■ 生活津貼（不含暑假）
□ 其他：
■ Дотуур байрны төлбөрөөс хасах(/өвөл зуны амралт багтахгүй) ■ Сургалтын төлбөр болон
бусад зардлыг хасах
■ Стипент (зуны амралт багтахгүй) □ Бусад：

□ 其他：
□ бусад：

授課語言 Хичээл орох хэл

□無
■ 適申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
оноо)
■ 英文能力證明（■ TOEFL CBT
173分；■ IELTS 5.0 分）
■ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (■ TOEFL CBT 173 оноо ■ IELTS 5.0оноо
□ 其他：
□ Бусад：

□ 中文 Хятад
■ 英文 Англи
□ 中文為主/英文為輔 Хятад голлох/англи туслах
□ 英文為主/中文為輔 англи голлох /хятад туслах

台蒙碩博獎學金計畫
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мнөд Тайваний их сургуулийн цахилгаан инженерийн тэнхим 1969 онд байгуулдлагсан. Одоогийн
байдлаар 55 факультетийн багш нар хяналт ба IC, цахилгаан хүчдэл болон мэдээлэл, биоанагаахын
электроникs гэсэн гурван салбарт сургалт судалгаа явуулж байна. 2007 оны 6 сард, цахилгаан
инженерийн тэнхимд 1101 сурагч элсээд байгаа бөгөөд үүний 989 нь баклавр 112 нь магистрын
ангид тус тус суралцаж байна. Тус сургуулийн цахилгаан инженерийн тэнхим нь B.S, M.S, болон
докторын зэрэг олгох сургалтуудыг санал болгож байна.
Тайваний дээд боловсролын үнэлгээ магадлан итгэмжлэлийн талаарх сар болгон гаргадаг
үнэлгээгээр 2007 oны 5-н сард, тус тэнхим нь Тайваний бүх цахилгааны инженерийн тэнхимээс
“Бүтээлийн нийт тоо ” болон “Нийт жагсаалт” зэрэг хоёр ангилалд 15-р орсон бөгөөд энэхүү
судалгаа нь 2002 оос 2006 оны хоорондох статистийн мэдээлэлд үндэслэн гаргасан.2000 оноос,
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聖約翰科技大學
Ст.Жоннийн Технологийн Их Сургууль

網址:http://www.sju.edu.tw/
Вэб сайт:http://www.sju.edu.tw/

學校特色簡介

外籍生申請負責單位 Гадаад оюутны өргөдөл хариуцсан хэлтэс

聖約翰科技大學位於新北市淡水區，位居台北交通便利，且地處北海岸休閒觀光軸線樞紐，提供自然、
生態、人文、藝術等學習資源，設有體適能運動中心、聖公會降臨堂、數位藝文中心，促進學生身、心、靈
發展。

同上表獎學金聯絡人 Дээрх тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн

學生就所學專長修讀相關課程，可修讀之科系如下：
1.電資學院：電機工程系、電子工程系、資訊工程系、電腦與通訊工程系
2.工學院：工業工程與管理系、機械與電腦輔助工程系、自動化及機電整合研究所
3.商管學院：資訊管理系、企業管理系、國際商務系、財務金融系、行銷與流通管理系
4.人文與科學學院：應用英語系、數位文藝系、休閒運動與健康管理系

Сургуулийн онцлог
Ст. Жонны Их сургууль нь Шанхай дахь Америкийн хамбын сүмийн Бисхор Жонн Шересчевскийн
1879 болон 1918 онд байгуулсан Ст. Жонны Их сургууль Ст.Маригийн Тэнхимүүдийн өмнөх
үргэлжлэл юм. Эдгээр сургуулийг төгсөгчид нь дэлхийн нийгмийн хөгжил болон Тайваны
сургуулиудыг шинэчлэхэд ихээхэн хувь нэмэр үзүүлж байгаа.
Тус сургууль нь өөрсдийн чанартай сургалт болон оюутан төвтэй сургалтаараа бахархдаг .Манай
сургуулийн боловсон хүчин нь оюутнуудад мэдлэг боловсрол , судалгаа , лаборитор , төсөл зэрэг
дээр туслахад байнга бэлэн байх болно. Сургуулийн олон төрлийн клуб дугуйлангууд нь оюутнуудын
сонирхлын өргөн хүрээг хангаж чаддаг. Сургуулийн канпуст , оюутнууд чөлөөтэй сурах орчин нөхцөл
, мэргэжлийн ур чадвараа хөгжүүлэх боломж болон гэрэл гэгээтэй ирээдүйг бий болгох нөхцлийг
хангаж өгдөг билээ.

獎學金聯絡人Тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
中文姓名: 盧怡君
Нэр: Yi-chun Lu
中文單位/職稱:行政助理
Албан тушаал: Захиргааны туслах ажилтан
中文地址: 251新北市淡水區淡金路四段499號
Хаяг: No. 499, Sec., 4, TamKing Rd.,Tamsui,Taipei 25135, Taiwan, R.O.C.
電話: +886-2-28013131#6819
傳真: +886-2-28013128
Утас: +886-2-28013131#6819
Факс: +886-2-28013128
E-mail: jessie@mail.sju.edu.tw

外籍生申請期限 Гадаад оюутны өргөдөл хүлээж авах хугацаа
● 1.新生於申請入學時一併提出獎學金申請
○ Шинээр өргөдөл гарган элсэж орохдоотэтгэлэг хүссэн өргөдөлөө гаргана.
● 2.已就讀本校大學部或研究所外籍生（前一學年之學業平均成績75分以上，無及格科目者，且未受校方
懲戒），於每學年結束後二個星期內提出申請
○ Тус

сургуулийн баклавр эсвэл магистрт сурдаг бол(өмнөх жилийн сурлагын дүнгийн дундаж

● 其他：
（請留詳細聯絡方式）
○ Бусад：
нэмэлт мэдээлэл үлдээх хэлбэр
● 外籍生申請網站(說明申請程序與繳交文件等資訊)
○ Гадаад оюутан хүсэлт гаргах вэб сайт(Хүсэлт гаргах дараалал болон нөхцөл зэрэг мэдээлэл )
● 線上申請網址
○ хүсэлт гаргах вэб сайт

獎學金內容 Тэтгэлгийн агуулга
碩士名額 магистр Элсэгчийн тоо
□ 1名
□ 2名
□ 3名
□ 名額不限
■ 其他：大學與碩士生合計共5名
□ 1		
□ 2		
□ 3		
□ тоо хязгааргүй
■ бусад: Баклавр болон магистр нийлээд 5 оюутан
● 科系中文名稱：工業工程與管理系、自動化及機電整合研究所、電機工程系、電子工程系、資訊工程
系、電腦與通訊工程系、企業管理系
○ Мэргэжилийн хятад нэр:Аж үйлдвэрлэлийн инженер болон удирдлага, автоматжуулалт болон
цахилгаан бүтэцийн магистр, цахилгааны инженер, мэдээлэлийн инженер, компютер болон
холбооны инженер, аж ахуй нэгжийн удирдлага
● 科系中文網址:http://www.sju.edu.tw/SJU_TEach.aspx
○ Салбарын хятад хаяг:http://english.sju.edu.tw/bin/home.php
授課語言 Хичээл орох хэл
● 中文，科系：工業工程與管理系、自動化及機電整合研究所、電機工程系、電子工程系、資訊工程系、
電腦與通訊工程系、企業管理系
○ Хятад хэл дээр орох анги: Аж үйлдвэрлэлийн инженер болон удирдлага, автоматжуулалт болон
цахилгаан бүтэцийн магистр, цахилгааны инженер, мэдээлэлийн инженер, компютер болон
холбооны инженер, аж ахуй нэгжийн удирдлага

獎學金科系課程中文簡介
工業工程與管理系、自動化及機電整合研究所、電機工程系、電子工程系、資訊工程系、電腦與通訊工
程系、企業管理系
Аж үйлдвэрлэлийн инженер болон удирдлага, автоматжуулалт болон цахилгаан бүтэцийн
магистр, цахилгааны инженер, мэдээлэлийн инженер, компютер болон холбооны инженер, аж ахуй
нэгжийн удирдлага

台蒙碩博獎學金計畫
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75аас дээш болон бүх хичээлд тэнцэж , зөрчил гаргаагүй байх)мөн хичээлийн жилийн
төгсгөлийн 2 долоо хоног дотор өргөдөл гаргасан байх.
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國立臺南藝術大學
Тайнаний Үндэсний Урлагийн Их Сургууль

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
■ 學費
■ 住宿費（含/不含寒暑假）
□ 生活津貼
■ Сургалтын төлбөр ■ Дотуур байр(өвөл зуны амралт багтана)
□ Бусад：

□ 其他：
□ Стипент

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
□ 1學期
□ 1семистер		

■ 1年
■ 1жил		

□ 2年
□ 2жил 		

□ 其他：
□ Бусад ：

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
□ 100學年第1學期
□ 2011 оны 1 семистер

□ 100學年第2學期
□ 2012 оны 2 семистер		

□ 其他：
□ Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
■ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
оноо)
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT
分；□ IELTS
分）
оноо□ IELTSоноо)
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT
□ 其他：
□ Бусад：

網址：http://www.tnnua.edu.tw
Вэб сайт: http://www.tnnua.edu.tw

學校特色簡介
人文藝術是一個國家文化風格與生活品質的重要指標。國立臺南藝術大學以培養國際級的藝術家為期
許，不僅在教學上著重學生創意之啟發，更積極營造各項藝術領域裡與國際同步的學習環境，使師生擁有南
台灣開闊舒適的學習環境，也頻繁開拓並執行與至其他國家藝術教育相關機構交換學習。此外，本校師生經
常在國際間推出各類展演活動，參加國際性比賽不僅頻率極高，並且屢創佳績，贏得國際高度肯定。
本校近3年推動國際化的工作可分為為「國外學者來訪」、「教師海外交流」、「學生海外學習」、「外
籍生到校學習」、「國際傑出表現」、「外語課程活動」、「國際合作機構」七大項，每項都有傑出豐碩的
成果，未來將保持這些國際交流活動的繼續推行，也將規劃更多元的國際化學術交流計畫。

Сургуулийн онцлог
Урлаг бол улс орны соёлын чухал хэм хэмжүүрийн нэг юм. Тайнаний Үндэсний Урлагын Их
сургууль нь олон улсын чадварлаг авьяастан жүжигчдийг бэлтгэн хөгжүүлэх зорилготой бөгөөд,
оюутнуудын урлагийн бүтээлч байдал болон олон улсын урлагийн салбартай холбогдсон сурах
орчныг бий болгохыг зорьдог. Манай сургуулийн багш оюутнууд туршлага суралцах зорилгоор олон
улсын байгуулагуудтай солилцооны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг.
Сургууль нь олон улсын тэмцээнд оролцох, гадаад хэлний хөтөлбөрт хамрагдах, зэрэг багш
сурагчдийн солилцооны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг. Ингэснээр их сургуулийг дэлхийнд төвшинд
хөгжүүлдэг.

獎學金聯絡人Тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
中文姓名：涂藟薺
Нэр: Tu, Lei-Chi
中文單位╱職稱：國際交流中心╱助理員
Албан тушаал: олон улсын солилцооны төв╱туслах ажилтан
中文地址：72045臺南市官田區大崎里66號
Хаяг: 66, Daci Village, Guantian District, Tainan City, 72045 Taiwan
電話：+886-6-6930100 1901
傳真：+886-6-6930141
Утас: +886-6-6930100 1901
Факс: +886-6-6930141
E-mail：em1142@mail.tnnua.edu.tw

● 每學年辦理一次，申請時間為每年10月1日至10月15日。
○ Хичээлийн жил бүр 1 удаа, жил бүрийн 10 сарын 1 ээс 10 сарын 15 хүртэл

外籍生申請負責單位 Гадаад оюутны өргөдөл хариуцсан хэлтэс
同上表獎學金聯絡人 Дээрх тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
● 其他：
○ Бусад：

（請留詳細聯絡方式）
нэмэлт мэдээлэл үлдээх хэлбэр

台蒙碩博獎學金計畫
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● 外籍生申請網站（說明申請程序與繳交文件等資訊）：
○ Гадаад оюутан хүсэлт гаргах вэб сайт:(Хүсэлт гаргах дараалал болон нөхцөл зэрэг мэдээлэл )
http://oia.tnnua.edu.tw/releaseRedirect.do?unitID=34&pageID=6758
● 線上申請網址：
○ хүсэлт гаргах вэб сайт:

獎學金內容 Тэтгэлгийн агуулга
碩士 名額 Магистр Элсэгчийн тоо
□1名
■ 2名╱每學年度
□ 3名 □ 名額不限
□ 其他：
□ 1		
■ 2хүн/хичээлийн жил бүр
□3
□ тоо хязгааргүй
□ бусад：
● 科系中文名稱：無科系限制，開放全校外國學生申請。
○ Мэргэжлийн хятад нэр: салбар хязгааргүй, гадаад оюутны гаргасан өргөдлөөс шалтгаална.
獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр

博士名額 доктор Элсэгчийн тоо

□ 學費
□ 住宿費（含╱不含寒暑假）
□ 生活津貼
□ Сургалтын төлбөр □ Дотуур байр(багтах/өвөл зуны амралт багтахгүй)
■ Бусад: шагнал

■ 其他：獎金
□Стипент

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
□ 1學期
□ 1семистер		

□ 1年
□ 1жил		

□ 2年
□ 2жил		

■ 其他：1學年度
■ Бусад: 1 хичээлийн жил

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
□ 100學年第1學期
□ 100學年第2學期
■ 其他：自98學年度開始實施外國學生獎學金，首次發放為98學年度第1學期
□ 2011 оны 1 семистер
□ 2012 оны 2 семистер
■ Бусад: 2009 оны хичээлийн жилээс гадаад оюутнуудад тэтгэлэг өгч эхлэн, хамгийн анх 2009 оны
эхний семистер өгсөн.

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
□ 視申請者申請文件而定
□ Байхг й
□ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний т вшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
оноо)
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT
分；□ IELTS
分）
□ Англи хэлний т вшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT оноо；□ IELTS оноо)
■ 其他：
● 就讀碩士班或博士班滿1年，每學期至少修習1學科，前一學期學業成績總平均達80上，且未受學校
申誡以上處分者。
● 就讀碩士班或博士班，於撰寫論文期間無前一學期成績者，前一學年學業成績總平均達前項規定，
並提出指導教授推薦函及論文撰寫計畫（需包含研究動機與目的、研究架構與設計、資料蒐集來
源、論文大綱、參考書目），且未受學校申誡以上處分者；此類申請以1為限。
● 擔任學校學生社團負責人，前一學年學業成績總平均達70或碩士班或博士班達75上，得以擔任社團

□ 1名
■ 2名╱每學年度
□ 3名 □ 名額不限
□ 其他：
□1
■ 2х н╱хичээлийн жил бүр
□3
□ тоо хязгааргүй
□ бусад：
● 科系中文名稱：無科系限制，開放全校外國學生申請。
○ Мэргэжилийн хятад нэр: салбар хязгаарг й, гадаад оюутны гаргасан рг д л с шалтгаална.
獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
□ 學費
□ 住宿費（含╱不含寒暑假）
□ 生活津貼
□ Сургалтын төлбөр □ Дотуур байр(багтах/өвөл зуны амралт багтахгүй)
■ Бусад: шагнал

■ 其他：獎金
□Стипент

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
□ 1學期
□ 1семистер		

□ 1年
□ 1жил		

□ 2年
□ 2жил		

■ 其他：1學年度
■ Бусад: 1 хичээлийн жил

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
□ 100學年第1學期
□ 100學年第2學期
■ 其他：自98學年度開始實施外國學生獎學金，首次發放為98學年度第1學期
□ 2011 оны 1 семистер
□ 2012оны 2 семистер
■ Бусад: 2009 оны хичээлийн жилээс гадаад оюутнуудад тэтгэлэг өгч эхлэн, хамгийн анх 2009 оны
эхний семистер өгсөн.

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
□ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй □ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
оноо)
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT
分；□ IELTS
分）
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT
оноо；□ IELTS
оноо)
■ 其他：
● 就讀碩士班或博士班滿1年，每學期至少修習1學科，前一學期學業成績總平均達80以上，且未受學
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負責人證明及社團活動成果報告提出申請；此類申請以一次為限。
■ Бусад:
● Магистр болон докторт 1 жил суралцахдаа семистер бүрт 1ээс доошгүй хичээл сонгож, өмнөх
семистерийн дундаж дүн 80аас дээш мөн зөрчил гаргаагүй байх
● Магистр болон докторт суралцахдаа судалгааны ажил бичин 1 семистер дүнгүй бол өмнөх
жилийн дүнгийн дундажийг тогтоож, удирдагч багшийн тодорхойлолт болон судалгааны
ажлын төлөвлөгөө гаргаж (үүнд судалгааны сэдэл болон зорилго, судалгааны бүтэц
төлөвлөгөө, материал хэрэглэгдэхүүн, судалгааны ноорог, ном зүй багтана), мөн зөрчил
гаргаагүй болон ийм төрлийн 1 хувь тодорхойлолт байх.
● Сургуулийн оюутан удирдагчийн ,өмнөх семистерийн дундаж 70аас дээш, магистр болон
доктор 75аас дээш байвал , удирдагчийн сертификат болон нийгмийн ажилд идэвхитэй
оролцсон тухай өргөдөлийн хамт, 1 удаа хүсэлт гаргах эрхтэй,
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臺北醫學大學
Тайбэйгийн Анагаахын Их Сургууль

校申誡以上處分者。
● 就讀碩士班或博士班，於撰寫論文期間無前一學期成績者，前1年學業成績總平均達前項規定，並提
出指導教授推薦函及論文撰寫計畫（需包含研究動機與目的、研究架構與設計、資料蒐集來源、論
文大綱、參考書目），且未受學校申誡以上處分者；此類申請以1為限。
● 擔任學校學生社團負責人，前一學年學業成績總平均達70上，或碩士班或博士班達75上，得以擔任
社團負責人證明及社團活動成果報告提出申請；此類申請以一次為限。
■ Бусад:
●М
 агистр болон докторт 1 жил суралцахдаа семистер бүрт 1ээс доошгүй хичээл сонгож, өмнөх
семистерийн дундаж дүн 80аас дээш мөн зөрчил гаргаагүй байх
●М
 агистр болон докторт суралцаахдаа судалгааны ажил бичин 1 семистер дүнгүй бол өмнөх
жилийн дүнгийн дундажийг тогтоож, удирдагч багшийн тодорхойлолт болон судалгааны
ажлын төлөвлөгөө гаргаж (үүнд судалгааны сэдэл болон зорилго, судалгааны бүтэц
төлөвлөгөө, материал хэрэглэгдэхүүн, судалгааны ноорог, ном зүй багтана), мөн зөрчил
гаргаагүй болон ийм төрлийн 1 хувь тодорхойлолт байх.
● Сургуулийн оюутан удирдагчийн ,өмнөх семистерийн дундаж 70аас дээш, магистр болон
доктор 75аас дээш байвал , удирдагчийн сертификат болон нийгмийн ажилд идэвхитэй
оролцсон тухай өргөдөлийн хамт, 1 удаа хүсэлт гаргах эрхтэй,

網址: http://io.tmu.edu.tw
Вэб сайт: http://io.tmu.edu.tw

學校特色簡介
本校為台灣頂尖醫學院校之一，並提供全台最優渥國際學生獎學金。位於台北市繁華的信義區，鄰近台
北101、國際展覽與會議中心、精品百貨區與五星級飯店。現有醫學、牙醫、藥學、生藥、護理、公共衛
生、營養、醫事技術、人文社會、呼吸治療、傷害防治、醫學資訊、醫務管理、醫學材料工程等12學系，
14個研究所。所有碩士班及博士班皆提供全英文課程(另有全中文授課課程)，大學部皆以中文授課。以培育
兼具人文素養與社會關懷的醫學專業人才為目標。擁有三所附屬醫院近3000病床，臨床與研究資源豐富，
生醫科技研究質量高，產學合作成效卓越。我們擁有一流國際師資，並與國外超過120所大學及醫療機構進
行合作交流。近年已成為綠色大學典範，在世界大學排名持續進步中，為亞洲區一流醫學大學。

Сургуулийн онцлог
Тайбэйгийн Анагаахын Их Сургууль нь Тайваны тэргүүлэх анагаах ухааны сургуулиудын нэг
бөгөөд олон улсын оюутнуудад тэтгэлэг өргөнөөр олгодог сургууль юм. Тайбэй хотын Син И дүүрэг
буюу , Тайбэй 101 , Тайбэйгийн Олон Улсын Үзэсгэлэнгийн Танхим, худалдааны төвүүд болон
таван одтой зочид буудлуудтай ойрхон байрладаг. Одоо анагаах ухаан, шүдний эмчилгээ, эм зүй,
эмийн ургамал судлал, сувилахуйн ухаан, олон нийтийн эрүүл мэнд, шим тэжээл судлал, анагаах
технологи, хүмүүнлэг болон нийгмийн шинжлэх ухаан, амьсгалын засал, гэмтэл согогоос сэргийлэн
хянах, анагаахын мэдээлэл зүй, эрүүл мэндийн удирдлага, анагаахын материал ,тоног төхөөрөмж
зэрэг 12 тэнхим болон 14 институттай. Бүх магистр, докторын анги англи хэл дээр хичээл ордог.
Үүнээс гадна хятад хэл дээр суралцах боломжтой. Баклаврын хичээл хятад хэл дээр заагддаг.
Тус сургууль нь хүмүүнлэг бөгөөд энэрэнгүй боловсролтой эмч мэргэжилтэн бэлтгэн хүмүүжүүлэх
зорилтыг гол зорилгоо болгон ажилладаг. 3000 орчим ортой 3 эмнэлэгтэй бөгөөд эмч нар клиникийн
судалгаа шинжилгээг өндөр төвшний тоног төхөөрөмж болон баялаг нөөц бүхий орчин нөхцөлд хийх
боломжтой. Манай чадварлаг гадаад багш нартай бөгөөд түүнчлэн 120 гаруй их дээд сургуулиудтай
эмчилгээний тоног төхөөрөмж солилцон хамтран ажилдаг. Ойрын жилүүдэд Тайбэйгийн Анагаахын
Их Сургууль нь ногоон их сургуулийн үлгэр жишээ болсон.
Дэлхийн хэмжээнд тэргүүлэгч сургуулиудын төвшинд ойртож, Азийн томоохон анагаахын
сургуулийн нэг болсон.

獎學金聯絡人Тэтгэлгийн талаар холбоо барих хүн
台蒙碩博獎學金計畫
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中文姓名: 朱惠雯 小姐
Нэр: Jewel Chu
中文單位/職稱: 外國學生事務組/專案經理
Албан тушаал: Олон улсын оюутны хэлтэс/Программын менежер
中文地址: 11031台北市吳興街250號
Хаяг: 250 Wuxing St. Taipei 11031 Taiwan R.O.C.
電話: +886 02 2736-1661 #2698
傳真: +886 2 23772956
Утас: +886 02 2736-1661 #2698		
Факс: +886 2 23772956
E-mail: iss@tmu.edu.tw
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外籍生申請期限 Гадаад оюутны өргөдөл хүлээж авах хугацаа
● 秋季班 Намрын семестрын элсэлт

2010/12/01 (yy/mm/dd) 起至 2011/04/08 (yy/mm/dd)止

外籍生申請負責單位 Гадаад оюутны өргөдөл хариуцсан хэлтэс
同上表獎學金聯絡人 Дээрх тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
● 其他：
（請留詳細聯絡方式）
○ Бусад：
нэмэлт мэдээлэл үлдээх хэлбэр
● 外籍生申請網站(說明申請程序與繳交文件等資訊): http://io.tmu.edu.tw
○Г
 адаад оюутан хүсэлт гаргах вэб сайт(Хүсэлт гаргах дараалал болон нөхцөл зэрэг мэдээлэл
тодорхой бий): http://io.tmu.edu.tw

獎學金內容 Тэтгэлгийн агуулга
碩士 名額 Магистр Элсэгчийн тоо
□ 1名
□ 2名
□ 3名
□ 名額不限
■ 其他：學士、碩士、博士共100人
□ 1		
□ 2		
□ 3		
□ тоо хязгааргүй
■ бусад: Баклавр, магистр, доктор нийт 100 хүн
● 科系中文名稱: 醫學、牙醫、藥學、護理、公共衛生、營養、醫事技術、醫學資訊、醫學人文、社會科
學、傷害防治、醫務管理、醫學材料工程
○М
 эргэжил: Анагаах ухаан, шүдний эмчилгээ, эм зүй, эмийн ургамал судлал, сувилахуйн ухаан,
олон нийтийн эрүүл мэнд, шим тэжээл судлал, анагаах технологи, анагаахын мэдээлэл зүй
, анагаахын хүмүүнлэг , нийгмийн шинжлэх ухаан,гэмтэл согогоос сэргийлэн хянах, эрүүл
мэндийн удирдлага, анагаахын материал тоног төхөөрөмж
授課語言 Хичээл орох хэл

獎學金科系課程中文簡介
本校碩士班及博士班皆提供全英語授課，含臨床醫學研究所碩士班、醫學科學研究所碩士班、醫學資訊
研究所碩士班、醫學人文研究所碩士班、醫學檢驗及生物技術碩士班、牙醫學系碩士班、生醫材料暨工程科
學研究所碩士班、藥學系碩士班、生藥學研究所碩士班、護理學研究所碩士班、公共衛生碩士班、保健營養
碩士班、醫務管理碩士班、傷害防治研究所碩士班

Тус сургуулийн магистрын болон докторын анги англи хэл дээр хичээллэх боломтой ангиудад:
Магисрын анги :
Клиник анагаах ухаан , Анагаахын шинжлэх ухаан, анагаахын мэдээлэл зүй , хүмүүнлэгийн
анагаах ухаан , анагаах ухааны хяналт болон биотехник, шүдний эмчилгээ, тоног төхөөрөмж судлал,
эм зүй , эмийн ургамал судлал, сувилахуйн ухаан, нийтийн эрүүл мэнд , шим тэжээлийг хамгаалах,
эрүүл мэндийн удирдлага, гэмтэл согогоос сэргийлэх,

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
■ 學費
■ 住宿費（含/不含寒暑假）
■ 生活津貼
■ 其他：共四類，一次發給一年，隔年需重新提出申請
A、每月生活津貼新台幣25,000，學雜費全免
B、每月生活津貼新台幣25,000，學雜費自付
C、每月生活津貼新台幣12,000，學雜費全免
D、學費全免
■ Сургалтын төлбөр ■ Дотуур байр(багтах/өвөл зуны амралт багтахгүй)
■ Стипент
■ Бусад:Нийт 4н төрөл жилд 1 удаа олгоно. Жил бүр шинээр өргөдөл гаргана.
А . Сар бүр амьдарлын зардал 25000 NTD , бусад зардал үнэгүй
В. Сар бүр амьдарлын зардал 25000 NTD , бусад зардал өөрөө
С. Сар бүр амьдарлын зардал 12000 NTD , бусад зардал үнэгүй
D .Сургалтын төлбөр үнэгүй
● 碩士班學生最多可獲兩年補助，大學部醫學系學生最多可獲七年補助、牙醫學系學生最多可獲六年補
助，其餘學系最多可獲四年補助。
○ Магистрын оюутнууд хамгийн ихдээ 2 жил , их сургуулийн анагаахын оюутнууд 7 жил , шүдний
эмчилгээ 6 жил,бусад салбар 4 жил тэтгэлэг авах эрхтэй.
獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
□ 1學期
■ 1年
□ 2年
■ 其他：獎學金每次核定一年，每年4月須重新提出申請。
□ 1 семестэр
■ 1 жил
□ 2 жил
■ бусад:Тэтгэлэг жилд нэг удаа , жил бүрийн 4 сард шинээр өргөдөл гаргана.
獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■ 100學年第1學期
■ 2011 оны 1 семистер

□ 100學年第2學期
□ 2012 оны 2 семистер		

□ 其他：
□ Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
■ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна. Үүнд:
□ 學業成績
□ Сурлагын дүн
□ 語言能力
□ Хэлний чадвар
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● 中文，科系：醫學科學、臨醫、醫事技術、牙醫、生醫材料、藥學、護理、公共衛生、保健營養、醫務
管理
○ Хятад хэл дээр орох ангиуд: Анагаах ухаан судлал, клиник эмчилгээ, анагаахын технологи,
шүдний эмчилгээ, эмийн ургамал судлал,эм зүй, сувилахуй, олон нийтийн эрүүл мэнд , шим
тэжээл хадгалах, анагаахын удирдлага
■ 英文，科系：Англи хэл дээр орох анги: Анагаахын шинжлэх ухаан, Эмийн ургамал судлал,
сувилахуйн ухаан , олон нийтийн эрүүл мэнд, шим тэжээл, анагаахын технологи, анагаахын
материал, анагаахын мэдээлэл зүй, гэмтэл согогоос сэргийлэн хянах, эрүүл мэндийн удирдлага,
анагаахын хүмүүнлэг, нийгмийн шинжлэх ухаан

Тэтгэлэгтэй ангийн хятад хэл дээрх товч танилцуулга:
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□ 讀書計畫
□ Суралцах төлөвлөгөө
□ 推薦信
□ Танилцуулга (CV)
□ 課外活動表現
□ Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаанд оролцсон байдал
□ 論文或發表
□ Судалгааны ажил
博士 名額 Докторын анги Элсэгчийн тоо
□ 1名
□ 2名
□ 3名
□ 名額不限
■ 其他：學士、碩士、博士共100人
□ 1		
□ 2		
□ 3 		
□ тоо хязгааргүй
■ бусад: Баклавр , магистр , доктор нийт 100 хүн
● 科系中文名稱：臨床醫學、醫學科學、牙醫、藥學、護理、公共衛生、營養、醫學資訊
○ Мэргэжил: Клиник эмчилгээ, Анагаахын шинжлэх ухаан , Шүдний эмчилгээ, Эм зүй , Сувлахуй ,
Олон нийтийн эрүүл мэнд, Шим тэжээл, Анагаахын мэдээлэл зүй
● 科系中文網址：詳見臺北醫學大學學校網站http://www.tmu.edu.tw
○С
 албарын хятад веб сайт: Сиан Зиань Тайбэй Анагаахын их сургуулийн веб сайт http://www.tmu.
edu.tw
授課語言 Хичээл орох хэл
● 中文，科系：醫學、牙醫、臨醫、藥學、護理、公共衛生、營養、醫學資訊
○ Хятад хэл дээр орох ангиуд: Анагаах ухаан , шүдний эмчилгээ, клиник эмчилгээ, эм зүй ,
сувилахуй , олон нийтийн эрүүл мэнд , шим тэжээл судлал, анагаахын мэдээлэл зүй
■ 英文，科系：Англи хэл дээр орох анги: Анагаахын шинжлэх ухаан , клиник эмчилгээ, шүдний
эмчилгээ, эм зүй , сувилахуй , олон нийтийн эрүүл мэнд, шим тэжээл судлал, анагаахын
мэдээлэл зүй

獎學金科系課程中文簡介
臨床醫學博士班、醫學科學博士班、醫學資訊博士班、牙醫學博士班、藥學系博士班、護理學系博士
班、公共衛生博士班、保健營養博士班

Клиник эмчилгээний доктор , анагаахын шинжлэх ухааны доктор , анагаахын мэдээлэл зүйн
доктор , шүдний эмчилгээний доктор , эм зүй судлалын доктор , сувилахуйн ухааны доктор, олон
нийтийн эрүүл мэндийн доктор , шим тэжээл судлахуйн доктор

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
■ 學費
■ 住宿費（含/不含寒暑假）
■ 其他：共四類，一次發給一年，隔年需重新提出申請
A、每月生活津貼新台幣25,000，學雜費全免

■ 生活津貼

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
● 其他：獎學金每次核定一年，博士班學生最多可獲三年補助，每年4月申請。
○ Бусад: Тэтгэлэг жилд нэг удаа , докторын оюутнууд хамгийн ихдээ 3 жил тэтгэлэг авах эрхтэй,
жил бүрийн 4 сард шинээр өргөдөл гаргана.
獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■100學年第1學期
■ 2011 оны 1 семистер

□ 100學年第2學期
□ 2012оны 2 семистер

□ 其他：
□ Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага
■ 視申請者申請文件而定
■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна. Үүнд:
□ 學業成績
□ Сурлагын дүн
□ 語言能力
□ Хэлний чадвар
□ 讀書計畫
□ Суралцах төлөвлөгөө
□ 推薦信
□ Танилцуулгаар (CV)
□ 課外活動表現
□ Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаанд оролцсон байдал
□ 論文或發表
□ Судалгааны ажил
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Тэтгэлэгтэй салбарын хичээлийн хятад хэл дээрх танилцуулга:

B、每月生活津貼新台幣25,000，學雜費自付
C、每月生活津貼新台幣12,000，學雜費全免
D、學費全免
■ Сургалтын төлбөр ■ Дотуур байр(багтах/өвөл зуны амралт багтахгүй)
■ Стипент
■ Бусад:Нийт 4н төрөл жилд 1 удаа олгоно. Жил бүр шинээр өргөдөл гаргана.
А . Сар бүр амьдарлын зардал 25000 NTD , бусад зардал үнэгүй
В. Сар бүр амьдарлын зардал 25000 NTD , бусад зардал өөрөө
С. Сар бүр амьдарлын зардал 12000 NTD , бусад зардал үнэгүй
D .Сургалтын төлбөр үнэгүй
● 博士班學生最多可獲三年補助。
○ Докторын оюутнууд хамгийн ихдээ 3 жил тэтгэлэг авах эрхтэй
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淡江大學
Там Кан Их Сургууль

外籍生申請負責單位 Гадаад оюутны өргөдөл хариуцсан хэлтэс

網址: www.tku.edu.tw
Вэб сайт: www.tku.edu.tw

同上表獎學金聯絡人 Дээрх тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн

學校特色簡介
1. 淡江大學連續13年被評選為全國企業最愛之私立大學
2. 淡江大學參加行政院辦理「92年度優質英語環境選獎助實施計畫」，本校榮獲第一名
3. 淡江大學是國內私立大學中徹底國際化之大學，每年約1000名境外生在校內研修
4. 淡江大學為全球第一所通過世界衛生組織（WHO）國際安全學校認證的大學
5. 淡江大學開設全英語授課程之系所：資訊創新與科技學系、旅遊與旅館管理學系、多元文化與語言學
系、全球化政治與經濟學系、國企系英語專班及美洲研究所
6. 淡江大學每年開設800門以上之英語授課課程
7. 淡江大學提供外籍生學業獎學生及華語獎學金

Сургуулийн онцлог

獎學金聯絡人 Тэтгэлгийн талаар холбоо барих хүн
中文姓名：紀淑珍
Нэр: Sindy Chi
中文單位/職稱：國際交流暨國際教育處/組員
Албан тушаал: Олон улсын солилцоо болон олон улсын боловсролын газрын гишүүн
中文地址: 25137新北市淡水區英專路151號
Хаяг: 151 Yingzhuan Rd.Danshui Dist., Xinbei City 251Taiwan (R.O.C.)
電話: +886-2-2629-6579
傳真: +886-2-2629-6582
Утас: +886-2-2629-6579		
Факс: +886-2-2629-6582
E-mail: 109196@mail.tku.edu.tw

外籍生申請期限 Гадаад оюутны өргөдөл хүлээж авах хугацаа
2011/01/20 (yy/mm/dd)起至2011/5/15 (yy/mm/dd)止

■ 1名
□ 2名
□ 3名
□ 名額不限
■ 1		
□ 2		
□ 3		
□ тоо хязгааргүй
● 科系中文名稱：不限科系
○ Элсэх мэргэжлийн хятад нэр: салбар хязгааргүй,

□ 其他：
□ бусад：

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
■ 學費
□ 住宿費（含/不含寒暑假）
□ 生活津貼
■ Сургалтын төлбөр □ Дотуур байр(багтах/өвөл зуны амралт багтахгүй)
□ Бусад：

□ 其他：
□ Стипент

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
□ 1學期
□ 1семистер

■ 1年
■ 1жил

□ 2年
□ 2жил

□ 其他：
□ Бусад：

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■ 100學年第1學期
■ 2011 оны 1 семистер

□ 100學年第2學期
□ 2012 оны 2 семистер		

□ 其他：
□ Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага
■無
□ 視申請者申請文件而定
■ Байхгүй □ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
оноо)
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT
分；□ IELTS
分）
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT
оноо；□ IELTS
□ 其他：
□ Бусад：

оноо)
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獎學金內容 Тэтгэлгийн агуулга
碩士 名額 Магистр Элсэгчийн тоо

1.ТамКаны Их Сургууль нь 13 жилийн турш аж ахуйн нэгжийн нэрэмжит хувийн их сургуулиар
үнэлэгдсэн.
2.ТамКаны Их Сургууль нь засаг захиргаанаас хэрэгжүүлсэн 「тэтгэлэгт хөтөлбөр чанартай англи
хэлний орчинд 」хэмээх төсөлд 1-р байранд орсон.
3.ТамКаны Их Сургууль нь Тайваний хувийн сургуулиуд дундаа хамгийн их олон улсын оюутантай
бөгөөд жил бүр ойролцоогоор 1000 орчим оюутан ирж суралцдаг.
4.ТамКаны Их Сургууль нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгуулга (WHO) -аас дүгнэсэнээр дэлхийн
анхны олон улсын аюулгүй сургууль болсон.
5.ТамКаны Их Сургуулийн анги хэл дээр орох мэргэжил: мэдээлэлийн технологи, аялал
жуулчлалын менежмент, хэл соёл, дэлхийн улс төр болон эдийн засаг, америк судлал, олон
улсын бизнес.
6.ТамКаны Их Сургууль нь жил бүр 800 гаруй хичээл англи хэл дээр явагддаг.
7.ТамКаны Их Сургууль нь гадаадад оюутанд тэтгэлэг олгодог бөгөөд үнэгүй хятад хэлний дамжаа
хичээлэлдэг.

● 秋季班 Намрын семестрын элсэлт

● 其他：教務處招生組
（請留詳細聯絡方式）
○ Бусад：Сургалтын албаны хэлтэс
нэмэлт мэдээлэл
үлдээх хэлбэр
● 外籍生申請網站(說明申請程序與繳交文件等資訊): http://foreign.tku.edu.tw/TKUEnglish/index.asp
○ Гадаад оюутан хүсэлт гаргах вэб сайт:(Хүсэлт гаргах дараалал болон нөхцөл зэрэг мэдээлэл ):
http://foreign.tku.edu.tw/TKUEnglish/index.asp
● 線上申請網址: http://exam.tku.edu.tw/foreign/
○ хүсэлт гаргах вэб сайт: http://exam.tku.edu.tw/foreign/
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環球科技大學
Дэлхийн Технологийн их сургууль

網址: http://international.twu.edu.tw/
Вэб сайт: http://international.twu.edu.tw/

博士名額 доктор лсэгчийн тоо
■ 1名
□ 2名
□ 3名
□ 名額不限
■ 1		
□ 2		
□ 3		
□ тоо хязгааргүй
● 科系中文名稱：不限科系
○ Элсэх мэргэжлийн хятад нэр: салбар хязгаарг й,

□ 其他：
□ бусад：

學校特色簡介

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
■ 學費
□ 住宿費（含/不含寒暑假）
□ 生活津貼
□ 其他：
■ Сургалтын төлбөр □ Дотуур байр(багтах/өвөл зуны амралт багтахгүй)
□ Стипент
□ Бусад：

Сургуулийн онцлог

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
■ 1學期
■ 1семистер		

□ 1年
□ 1жил		

□ 2年
□ 2жил		

TWU нь 1992 онд байгуулагдсан м в Тайваний зэсгэлэнт газарт байрладаг. Одоогийн байдлаар
манай сургууль нь 13 баклаврын програм болон 3 магистрын праграмыг явуулж байна. М н
мэргэжлийн хятад хэлний х т лб рийг гадаад оюутнуудад зориулан явуулдаг. Одоо тус сургуульд Ази
болон Америкийн 40 т ншлэгч сургуулиас ирсэн 140 гаруй олон улсын оюутнууд суралцаж байна.
Бид гадаадын оюутнууд болон Тайланд оюутнуудыг сургуульдаа суралцуулахыг дэмждэг. Манай
сургуулийн Монгол оюутнуудад зориулсан тэтгэлэгт х т лб р нь т лб рийн 55% ийн тэтгэлэг болон
Ху Шан канпусд дотуур байр нэг й суулгах эрх зэргийг багтааж байна. Лавлах з йл байвал доорх
хаягаар бидэнтэй холбогдно уу.
E-mail ( cia@twu.edu.tw )

□ 其他：
□ Бусад：

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■ 100學年第1學期
■ 2011 оны 1 семистер

環球科技大學創建於1992年，是一個充滿活力的年輕校園，座落於環境優美，民風樸實的中台灣，校園
面積為全台灣私立技職院校中前三大。本校目前設有三個學院，計13個系所及3個研究所。分為管理學院、
設計學院及健康休閒學院。我們致力於推動學校的國際化，為鼓勵蒙古國際學生申請於本校就讀，今年將提
供每位蒙古國際學生55%的學費減免獎學金。除此獎學金之外，本校也將提供每位蒙古國際學生免費的校園
住宿(Hu-Shan Campus)，及其它獎學金和在校工讀機會的申請。

□ 100學年第2學期
□ 2012 оны 2 семистер

□ 其他：
□ Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
■ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT
分；□ IELTS
分）
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT
□ 其他：
□ Бусад：

獎學金聯絡人 Тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн

оноо)
оноо；□ IELTS

оноо)

中文姓名: 林子欽組長/ 方宏凱專員
Нэр: Dr. Brian Lin/ Mr. Solomon Fang
中文單位/職稱: 國際合作交流組
Албан тушаал: Олон улсын хамтын ажиллагааны алба
中文地址: 台灣640雲林縣斗六市嘉東里鎮南路1221號
Хаяг: No. 1221, Jen-Nang Rd., Chia-Tong Village, Douliou City, Yunlin County, Taiwan
電話: +886-5-5370988 # 2233 ~2234
傳真: +886-5-5370989
Утас: +886-5-5370988 # 2233 ~2234		
Факс: +886-5-5370989
E-mail: cia@twu.edu.tw

外籍生申請期限 Гадаад оюутны өргөдөл хүлээж авах хугацаа
2011/03/01 (yy/mm/dd)起至 2011/07/31 (yy/mm/dd)止
2011/10/01 (yy/mm/dd)起至 2011/12/31 (yy/mm/dd)止

外籍生申請負責單位 Гадаад оюутны өргөдөл хариуцсан хэлтэс
同上表獎學金聯絡人 Дээрх тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
● 其他：
○ Бусад：
● 外籍生申請網站(說明申請程序與繳交文件等資訊):

（請留詳細聯絡方式）
нэмэлт мэдээлэл үлдээх хэлбэр
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● 秋季班 Намрын семестрын элсэлт
● 春季班 Хаврын семестерын элсэлт
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○ Гадаад оюутан хүсэлт гаргах вэб сайт(Хүсэлт гаргах дараалал болон нөхцөл зэрэг мэдээлэл )
http://international.twu.edu.tw/scholarship/scholarship_001.html
● 線上申請網址: http://mail.twu.edu.tw/~cia/admission/admission_02.html
○ хүсэлт гаргах вэб сайт

總平均七十五分（含）以上，其行為無不良紀錄者。
□ 1семистер		
□ 1жил		
■ 2жил
■ Бусад: Магистрт 1 семестер суралцадаа семестерт 4өөс доошгүй кредит сонгож, сурлагын
дүнгийн дундаж 75 аас дээш, мөн зөрчил гаргаагүй байх(өргөдөл өгөх өдрөө дүнгээ хавсаргах)
獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа

獎學金內容 Тэтгэлгийн агуулга

■ 100學年第1學期
■ 2011 оны 1 семистер

碩士名額 магистр Элсэгчийн тоо
□ 1名
□ 2名
□ 3名
■ 名額不限
□ 其他：
□ 1		
□ 2		
□ 3		
■ тоо хязгааргүй
□ бусад：
● 科系中文名稱：中小企業經營策略管理研究所
○ Мэргэжилийн хятад нэр:Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн стратегийн удирдлагын магистр
● 科系中文網址: http://ba.twu.edu.tw/gschool2/index.html
○ Салбарын хятад хаяг:http://international.twu.edu.tw/academics/gschool.html
授課語言 Хичээл орох хэл
● 中文為主/英文為輔
○ Хятад голлож/Англи туслах

□ 100學年第2學期
□ 2012 оны 2 семистер		

□ 其他：
□ Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
■ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
оноо)
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT
分；□ IELTS
分）
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT
оноо□ IELTSоноо)
□ 其他：
□ Бусад：

獎學金科系課程中文簡介
中小企業經營策略管理研究所，本所為全國第一所以中小企業為探討主題的學術單位，自2004年3月教
育部審可奉準成立以來，在本校「實踐台灣精神的科技大學」願景之下，本著「存誠」、「務實」、「創
意」、「競爭」的教育理念，在「溫馨的校園」、「自由的學風」、「開放性的制度」等人文情境下，鼓勵
老師的教學力求考量學生的興趣、能力和需要，並且採取「適性的發展」、「多元的教學」、「體驗式的學
習」等教學方法，以培養學生「終身學習」、「追求卓越」、「宏觀視野」、「敬業樂群」、「創新發想」
的教學目標，以「永續性」、 「主動性」、「前瞻性」、「合作性」、「創新性」的實際行動，以期達成
「培育中小企業學術研究人才及提供中小企業經營管理者進階管理知能」為職志。

獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
■ 學費
■ 住宿費（含/不含寒暑假）
□ 生活津貼
■ Сургалтын төлбөр ■ Дотуур байр(өвөл зуны амралт багтана)
□ Бусад：

□ 其他：
□ Стипент

獎學金期限 этгэлгийн хугацаа
□ 1學期
□ 1年
■ 2年
■ 其他：就讀研究所滿一學期，每學期平均至少修習四學分，學業成績（申請日期之前一學年學業成績）
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Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн институт нь жижиг дунд аж үйлдвэрлэлийн салбарыг судалдаг
Тайваний анхны сургалтын байгууллага юм. Манай байгууллагын гол зорилго нь авьяаслаг
сургалтын судлаачид болон жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэн авч явах ирээдүйн менежерүүдийг
бэлтгэх явдал юм. Олон улсын аж ахуй нэгжийн хандлага шаардлагыг хангах үүднээс сургуулийн
боловсролийн чанар болон сурагчдийн үйл ажиллагааны чадварыг сайжруулах зорилгоор орон
нутгийн нөөц бололцоог нэмэгдүүлэхээр хичээн ажиллаж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг
амжилттай явуулах олон улсын боловсролыг дэмждэг.
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東海大學
Дун Хай Их Сургууль

網址:www.thu.edu.tw
Веб сайт:www.thu.edu.tw

學校特色簡介
東海大學於1955年創校。由基督教聯董會延續基督教在台設立的一所理想大學。創校即實施通才教育，
朝向全人教育發展，具獨特教育理念與目標的大學。
目前有8個學院、34個學系、2個獨立研究所、35個碩士班、11個碩士在職專班、13個博士班。學生人數
17,000餘人、957個教師及職員工。設有：文學院（中文、外文、歷史、哲學、日文及華語中心）、理學院
（物理、化學、生科及數學）、工學院（化工、工工、環科、資工、電機）、農學院（畜產、食科、餐飲管
理）、管理學院（企管、國貿、會計、統計、財金、資管）、社科院（經濟、政治、社會、社工、行政）、
創意學院（建築、音樂、美術、工業設計、景觀設計）及法學院等8個學院。
本校積極推廣國際合作交流，目前逾100所姐妹校，提供師生許多海外研究及學習的機會。設有華語教學
中心，堅強的師資陣容，每年約有450名學生來自世界各地。

Сургуулийн онцлог

獎學金聯絡人 Тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн
中文姓名：賴蕾如
Нэр: Lily Lai
中文單位/職稱：國際教育合作處 國際合作組／執行秘書
Албан тушаал: Олон улсын боловсорлын хамтын ажиллагааны газрын олон улсын хамтын
ажиллагааны хэлтэсийн гүйцэтгэх нарийн бичиг
中文地址: 407台中市台中港路三段181號, 台灣
Хаяг:No.181, Section 3 Taichung-Kan Road, Taichung 40704, Taiwan

傳真: +886-4-2359-0884
Факс:+886-4-2359-0884

外籍生申請期限 Гадаад оюутны рг д л х лээж авах хугацаа
● 秋季班 Намрын семестрын элсэлт

February 1 (yy/mm/dd)起至 April 40 (yy/mm/dd)止

外籍生申請負責單位 Гадаад оюутны өргөдөл хариуцсан хэлтэс
同上表獎學金聯絡人教務處招生組 Admission Section of Academic Affairs
Сургалтын албаны элсэлт хариуцсан хэсэг
湯美沼 Tanja Tang
Дээрх тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах хүн:Tanja Tang
其他: 地址：台中市西屯區台中港路三段181號，台灣
Бусад: Хаяг: No. 181, Section 3, Taichung Port Road,Taichung City 40704, Taiwan
電話：+886 4-23590121~22601，傳真： +886 4-23596334
Утас: +886 4-23590121~22601， Факс: +886 4-23596334
E-mail: tmchao@thu.edu.tw
● 外籍生申請網站(說明申請程序與繳交文件等資訊):
○ Гадаад оюутан хүсэлт гаргах вэб сайт(Хүсэлт гаргах дараалал болон нөхцөл зэрэг мэдээлэл )
http://www.thu.edu.tw/english/enindex.htm
● 線上申請網址:
○ хүсэлт гаргах вэб сайт:

獎學金內容 Тэтгэлгийн агуулга
碩士名額 магистр Элсэгчийн тоо
□ 1名
□ 2名
□ 3名
□ 名額不限
■ 其他：依總人數設定比例
□ 1		
□ 2		
□ 3		
□ тоо хязгааргүй
■ бусад: нийт элсэгчийн тооноос шалтгаална.
● 科系中文或 不限科系
○ Мэргэжилийн хятад нэр Салбар хязгаарлахг й
授課語言 Хичээл орох хэл
● 中文為主/英文教材
○ Хятад хэл голлоно/англи хэл дээрх сургалтын материал
獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр
網址：http://www2.thu.edu.tw/~academic/regul12.htm
■ 學費
□ 住宿費（含/不含寒暑假）
■ 生活津貼
□ 其他：
■ Сургалтын төлбөр □ Дотуур байр(өвөл зуны амралт багтана)
□ Бусад：

■ Стипент
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Дун Хай Их Сургууль нь 1955 онд Ази дахь боловсорлыг дэмжигч христийн холбооны
тусламжтайгаар байгуулагдсан. Тус сургууль нь хүний боловсорлыг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдэн,
боловсорлын зорилгыг урдаа тавьсан хамгийн анхны хувийн их сургууль юм.
Одоо 8 сургууль, 34тэнхим, 2 бие даасан судалгааны хүрээлэн, 35магистрын анги, 11тусгай
мэргэжилийн магистр,13 докторын ангитай. 17,000 оюутан, 957 багш ажилчинтай. Хэл соёлын
сургууль(хятад хэл, гадаад хэл, түүх, гүн ухаан, япон хэл болон хятад хэлний төв), Шинжлэх ухааны
сургуулийн (физик, хими, биологи болон математик), Инженерийн сургууль(химийн инженер, олон
нийтийн ажил, мэдээлэлийн инженер, цахилгаан), Газар тариалангийн сургууль(малын ашиг шим,
хүнс, удирдлага), удирдлагын сургууль(аж ахуйн үйлдвэр, олон улсын худалдаа,нягтлан бодогч,
статистикч, санхүү,мэдээлэлийн удирдлага), нийгмийн сургууль(эдийн засаг, улс төр, нийгэм,
нийгмийн ажилтан, засаг захиргаа), зохион бүтээх сургууль(барилга, дуу хөгжим, дүрслэх урлаг,
үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалт, газар зохион байгуулалт) болон хуулийн сургууль зэрэг 8
сургуультай.
Тус сургууль олон улсын хамтын ажиллагаагаа идэвхитэй өргөжүүлсэнээр, одоо 100 орчим
сургуультай холбоо тогтоон, маш олон багш, оюутнуудад хилийн чандад очин сурч судлах
боломжийг олгож байна. Мөн хятад хэлний боловсорлын төвтэй бөгөөд маш чадварлаг багш сурган
хүмүүжүүлэгчид заадаг. Жилд 450 гадаад оюутан дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирж суралцдаг

電話: +886-4-23590356
Утас:+886-4-23590356		
E-mail: oiep@thu.edu.tw
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獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа

□ 1學期
□ 1年
□ 2年
■ 其他：每年申請一次，一次給付一年
□ 1семистер		
□ 1жил		
□ 2жил		
■ Бусад: Жилд 1 удаа , 1 удаад 1 жилээр олгоно.

■ 100學年第1學期
■ 2011 оны 1 семистер

□ 100學年第2學期
□ 2012 оны 2 семистер		

□ 其他：
□ Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага

獎學金首次發放時間 Тэтгэлэг эхлэх хугацаа
■ 100學年第1學期
■ 2011 оны 1 семистер

□ 100學年第2學期
□ 2012 оны 2 семистер		

□ 其他：
□ Бусад：

申請條件 Тавигдах шаардлага
□無
■ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
оноо)
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT
分；□ IELTS
分）
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT
оноо□ IELTSоноо)
□ 其他：
□ Бусад：

□無
■ 視申請者申請文件而定
□ Байхгүй ■ Элсэгчдийг материалаар шалгаруулж авна
□ 中文能力證明（□ TOP
級；□ HSK
級）
□ Хятад хэлний төвшин шалгалт (□ TOP
оноо；□ HSK
□ 英文能力證明（□ TOEFL CBT
分；□ IELTS
分）
□ Англи хэлний төвшин тогтоох шалгалт (□ TOEFL CBT
□ 其他：
□ Бусад：

оноо)
оноо□ IELTSоноо)

博士名額 доктор Элсэгчийн тоо
□ 2名
□ 3名
□ 名額不限
□ 1名
■ 其他：依總人數設定比例
□ 1 		
□ 2		
□ 3		
□ тоо хязгааргүй
■ бусад: нийт элсэгчийн тооноос шалтгаална.
● 科系中文或 不限科系
○ Мэргэжилийн хятад нэр Салбар хязгаарлахгүй
授課語言 Хичээл орох хэл
● 中文為主/英文教材
○ Хятад хэл голлоно/англи хэл дээрх сургалтын материал
獎學金內容 Тэтгэлгийн хэлбэр

獎學金期限 Тэтгэлгийн хугацаа
□ 1學期
□ 1年
□ 2年
■ 其他：每年申請一次，一次給付一年
□ 1семистер		
□1жил 		
□ 2жил
■ Бусад: Жилд 1 удаа , 1 удаад 1 жилээр олгоно.

■ Стипент
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網址：http://www2.thu.edu.tw/~academic/regul12.htm
■ 學費
□ 住宿費（含/不含寒暑假）
■ 生活津貼
□ 其他：
■ Сургалтын төлбөр □ Дотуур байр(өвөл зуны амралт багтана)
□ Бусад：
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