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GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG (NUCE)
VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA ĐÀI LOAN (NTU) - KHÓA 6

Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế (ICCEC) - Trường Đại học Xây dựng bắt đầu nhận
đăng ký dự tuyển khoá 6 (năm học 2013-2015) cho chương trình Phối hợp đào tạo Thạc sĩ với đại
học Quốc gia Đài Loan theo nội dung và kế hoạch như sau:
1.Chỉ tiêu tuyển sinh
Mỗi khóa tuyển đối đa 20 học viên cho 2 chuyên ngành “Xây dựng công trình” và “Quản lý dự án
Xây dựng” (mỗi chuyên ngành tối đa là 10 người).
2.Hình thức và thời gian đào tạo
* Hình thức đào tạo:
- Chương trình các môn học (8 môn chính) là của trường NTU (Đài Loan).
- Học hoàn toàn bằng tiếng Anh trong cả 2 năm.
- Bằng thạc sĩ do trường Đại học Quốc gia Đài Loan (NTU) cấp.
*Thời gian đào tạo: Tổng cộng thời gian học là 20 tháng, phân bổ kế hoạch đào tạo như sau :
- Năm thứ nhất học tại trường Đại học Xây dựng (học 6 môn chính do giáo viên Việt nam giảng dạy
bằng tiếng Anh) từ tháng 9-2013 đến hết tháng 6-2014 (2 học kỳ).
- Năm thứ hai học thêm 2 môn và làm luận văn tại Đại học quốc gia Đài Loan (NTU) từ tháng 92014 đến tháng 6-2015 (2 học kỳ).
3. Điều kiện tham dự xét tuyển:
- Tuổi dưới 40.
- Ngoại ngữ: Đủ trình độ tiếng Anh để tham dự học (tương đương với IELST 5.0 trở lên).
- Tốt nghiệp trường ĐH Xây dựng hoặc các trường ĐH kỹ thuật có chuyên ngành tương đương.
4. Tài chính:
 Các học viên phải trả học phí cho năm thứ nhất tại trường ĐHXD khoảng 3000 USD/năm.
 Năm thứ hai tại Đài Loan:
+ Tiền học phí phải nộp cho NTU là 12000 NT$/tháng ( 60000 NT$/ học kỳ,(tương đương 37.5 triệu
đồng/ kỳ). Tiền ăn, ở khoảng 5- 8 triệu đồng/ tháng tuỳ theo mức sinh hoạt của từng người.
+ Các học viên tự chi trả tiền học phí và sinh hoạt phí, đi lại cho năm thứ hai tại Đài Loan.
+ Phần hỗ trợ của Chương trình: chương trình được 3 công ty Tư vấn Thiết kế lớn nhất Đài Loan
tài trợ cho năm thứ hai của 6 khóa. Mọi học viên khoá 6 đều được hỗ trợ một khoản tiền đủ chi trả
tiền học phí và một phần sinh hoạt phí tương đương 16000 NT$/ tháng trong 10 tháng (tổng cộng là
160,000 NT$, tương đương với 113 triệu đồng). Tùy theo kết quả học tập năm thứ nhất ở Việt nam
mà 50% top đầu của lớp sẽ được nhận thêm một khoản học bổng 4000 NT$/ tháng trong 10 tháng

(tổng cộng là 40 000NT$ tương đương với 28 triệu đồng). Các học viên của chương trình đều được
ưu tiên ở trong ký túc xá của NTU với giá ưu đãi bằng 1/3 thuê ở bên ngoài.
5. Hồ sơ dự tuyển:
a. Phiếu đăng ký dự tuyển (tiếng Việt, theo mẫu của chương trình)
b. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan hoặc nơi ở) tiếng Việt
c. CV bằng tiếng Anh có dán ảnh
d. Giấy khám sức khỏe (tiếng Việt)
e. Bản sao hợp lệ giấy khai sinh (tiếng Việt)
f. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp Đại học, bảng điểm ( tiếng Anh và tiếng Việt).
6. Hình thức xét tuyển:
Học viên tham dự chương trình sẽ phải tham gia phỏng vấn sơ tuyển của Đại học Xây dựng và Hội
đồng xét tuyển chính thức (NTU và ĐHXD) dự kiến vào tháng 7 -2013 tại Trường Đại học Xây
dựng, số 55 Đường Giải Phóng, Hà Nội.
7. Nhận hồ sơ đăng ký:
Thời gian nhận đăng ký và nộp hồ sơ: từ tháng 3-2013 đến hết ngày 10-8-2013
Hình thức đăng ký: Đến đăng ký trực tiếp hoặc gửi bản đăng ký qua fax, Email, điện thoại.
Địa chỉ liên hệ - Nơi tiếp nhận đăng ký và thụ lý hồ sơ:
 Cô Đào Tăng Kiệm – Điều phối viên chính chương trình - Mob : 0912818033
Email Kiemdt@nuce.edu.vn hoặc Dtkiem@yahoo.com


Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế - ĐHXD (ICCEC) - Tầng 5 Nhà Thí
nghiệm 10 tầng ĐT: (04) 36285371
Email : iccec.nuce.hn@gmail.com



Phòng Hợp tác Quốc tế P110-111 Nhà A1. Chị Thủy Mobil :0912850088
ĐT: (04) 38691302/ 38699403
Email: htqtdhxd@nuce.edu.vn

Trường ĐHXD số 55 Đường Giải phóng, Hà Nội
Thông tin về chương trình và bản đăng ký có trên Website: http://daotaoquoctedhxd.edu.vn hoặc
http://nuce.edu.vn
TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO
VÀ TƯ VẤN QUỐC TẾ -ĐHXD

