
HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ SỨC KHỎE KINH QUỐC 

THÔNG TIN HỌC BỔNG LỚP CHUYÊN BAN QUỐC TẾ TÂN HƯỚNG NAM 
 

Năm học 2017 học kỳ 2 lần 2 hội đồng hành chính kiểm duyệt vào ngày 6 tháng 3 năm 2018 

Năm học 2018 học kỳ 1 lần 5 hội đồng hành chính kiểm duyệt vào ngày 30 tháng 10 năm 2018 

Năm học 2018 học kỳ 1 lần 9 hội đồng hành chính thông qua sửa đổi vào ngày 25 tháng 12 năm 2018 

Năm học 2019 học kỳ 2 lần 2 hội đồng hành chính kiểm duyệt vào ngày 3 tháng 3 năm 2020 

Năm học 2019 học kỳ 2 lần 10 hội đồng hành chính thông qua sửa đổi vào ngày 23 tháng 6 năm 2020 

Năm học 2020 học kỳ 1 lần 7 hội đồng hành chính thông qua sửa đổi vào ngày 1 tháng 12 năm2020 

Năm học 2021  học kỳ 2 lần 1 hội đồng hành chính thông qua sửa đổi vào ngày 15 tháng 2 năm 2022 
 

I. Căn cứ theo điều 21 khoản 3 của Bộ giáo dục về học sinh nước ngoài học tập tại Đài Loan, học 
phí cùng các chi phí khác đối với học sinh nước ngoài không được thấp hơn học phí của các 
trường tư thục cùng cấp bậc, học sinh ngoại quốc tại trường sẽ phải nộp học phí theo tiêu chuẩn 
trường đề ra. Nhằm khuyến khích sinh viên có thành tích học tập tốt du học lớp chuyên ban quốc 
tế tân hướng nam (gọi tắt là lớp chuyên ban), trường đảm bảo cung cấp môi trường học tập an 
toàn cho học sinh. Đặc biệt dựa theo điều 15 của Bộ giáo dục về học sinh nước ngoài học tập tại 
Đài Loan, Học viện quản lý và sức khỏe Kinh Quốc quyết định ban hành Học bổng trợ cấp lớp 
chuyên ban quốc tế tân hướng nam (gọi tắt là học bổng). 

 
 

II. Học bổng trợ cấp được thực hiện dưới dạng miễn giảm một phần học phí cùng tạp phí trong các 
học kỳ . Dưới đây là bảng học phí sau khi đã miễn giảm： 

 
 

Thời gian Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 

Học kỳ 1 Miễn phí 44.221 Đài tệ 44.221 Đài tệ 44.221 Đài tệ 

Học kỳ 2 28.000 Đài tệ 44.221 Đài tệ 44.221 Đài tệ 44.221 Đài tệ 

 

III. Điều kiện đăng ký: học sinh được nhà trường thông báo nhập học chính thức đều được đăng ký. 
 
 

IV. Cách thức đăng ký : chuẩn bị đầy đủ các tài liệu sau đây, giao nộp khi đăng ký nhập học: 

(1) Bản gốc kèm một bản photo học bạ thành tích và bằng tốt nghiệp cao trung . 

(2) Đơn đăng ký nhận học bổng (tệp đính kèm 1) 

(3) Bản cam kết học bổng trợ cấp (tệp chi tiết đính kèm 2). 
 
 

V. Quá trình kiểm duyệt: các đơn vị liên quan trong trường hợp thành nhóm xét duyệt hồ sơ 
của học sinh đăng ký, tổ Quốc tế sẽ thông báo danh sách học sinh đạt được học bổng. 



VI.  Sinh viên phù hợp với các chỉ tiêu đạt học bổng, nếu vi phạm những điều sau sẽ bị nhà trường huỷ bỏ tư 
cách nhận học bổng và phải hoàn trả toàn bộ số tiền trong học bổng trợ cấp: 

(1) Làm giả dữ liệu giấy tờ. 

(2) Chưa hoàn thành thủ tục đăng ký. 

(3) Sinh viên làm thủ tục bảo lưu nhập học. 

(4) Sinh viên tạm nghỉ học (Đi học lại sau khi tạm nghỉ phải khôi 
phục tư cách đạt học bổng). 

(5) Thôi học. 

(6) Tham gia vào những hoạt động bất hợp pháp gây tổn hại danh tiếng nhà trường. 

(7) Học sinh vi phạm quy định của nhà trường từ một lần trở lên. 

(8) Đi làm phi pháp vượt quá thời gian quy định ngoài trường học quá một lần, sau khi xác minh, sẽ bị 
xử lý theo điều 9 khoản 8 trong “Khen thưởng và hình phạt đối với hành vi học sinh.” 

VII. Học bổng trợ cấp được chấp hành và sửa cải sau khi được hội đồng hành chính cùng hiệu 
trưởng phê duyệt thông qua. 
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