
「國際專班」學生入學須知 

International Bachelor Program -Enrollment Notices 

項目 Items  注意事項 Notice 本校總機 Tel+886-4-2392-4505 
承辦單位及分機 

Office and Tel 

一、 註冊及選課 

Enrollment registration 

and courses selection 

1.註冊：入學後，國際事務處協助學生完成各項資料表單填寫(含住宿)，完

成註冊手續。 

Enrollment Registration : Office of International Affairs (OIA) will assist you to 

fill out all forms including the accommodation to finish registration process. 

2.選課：開學第一週，由各系統一辦理選課，教務處協助處理相關事宜。 

Courses selection: Office of Academic Affairs (OAA) will automatically register 

all your courses in the first week of the semester. 

教務處 

註冊組 

Office of 

Academic Affairs 

(OAA) 

ext.2210 

二、註冊必要文件 

Registration documents 

1. 學歷證明文件正本（畢業證書正本）: 經學歷授予學校所在地之中華民

國駐外館處或相關規定單位驗證正本 1份;若學歷證明文件為臺灣學校所授

予，則不需經由駐外機構驗證。中、英文以外的語文，應加附經公證之中文

或英文翻譯本。 

Highest education diploma: Upon registration, applicants should submit diploma 

and verification proofs by R.O.C. overseas embassies, representative offices, or 

other agencies authorized by Taiwanese Ministry of Foreign Affairs. Applicants 

who offer the documents besides Chinese or English should submit with 

authenticated Chinese or English transcript. If the transcripts are issued by a 

Taiwan-based school, verification proof is not necessary. 

2.護照(正本驗畢發還)及中華民國簽證頁影本 1份  

Passport and the copy of visa. 

3.歷年成績單正本：經成績單授予學校所在地之中華民國駐外館處或相關

規定單位驗證正本 1份 1；若成績單為臺灣學校所授予，則不需要經由駐

外機構驗證。若成績單是中、英文以外的語文，應加附經公證之中文或英

文翻譯本。 

Academic Transcripts: Original academic transcripts of highest education degree 

which should be verified by the R.O.C. overseas representative offices or relevant 

authorized agencies. If the transcripts are issued by a Taiwan-based school, 

verification proof is not necessary. 

4.財力證明書 Financial statement： 

A.最近 3 個月內經金融機構開具（至少美金 1 千元），或政府、大專校院

或民間機構提供全額獎助學金之證明。 

Provide a financial statement issued by a financial institution within the last 3 

months (showing a balance of at least 2,000 USD), or provide proof of full 

scholarship issued by the government, the university, or private institutions. 

B. 申請學生財力證明，審核條件為：須經銀行等金融機構開立存款證明，

財力證明不限活期存款或定期存款。財力證明若由本人名義開立，必須有

銀行蓋章證明，若由父母親名義開立，則必須再加附公證證明文件，但若

有政府、大專校院或民間機構提供全額獎助學金之證明者則免附。 

Review criteria for the financial statement provided by the applicant student: The 

statement must be issued by a bank or a financial institution; the statement is not 

limited to demand deposit or certificate of deposit. If the statement is issued by 

the student, such statement must be stamped by the bank; if the statement if issued 

by the student’s parents, such statement must be accompanied by a notarized 

document. No notarized document is necessary if the student can provide full 

scholarship statement issued by the government, university, or private 

institutions. 

C. 若經錄取，於報到註冊前仍未能繳交足夠之財力證明者，將取消其錄取

資格。 

Failure to provide sufficient financial statement after being admitted but before 

registration will see the applicant’s admission being canceled. 

5.健康檢查證明書 Health check statement： 

國際事務處 

Office of 

International 

Affairs (OIA) 

ext.2196 



 

  

A. 最近 6 個月內醫院出具。 

Needs to be issued by a hospital within the past 6 months. 

B. 可於確定錄取後、報到註冊時繳交，未能繳交者將取消其錄取資格。健

康檢查不合格者，依「入出國及移民法」、「外國人停留居留及永久居留辦 

法」等相關規定辦理。 

Can be provided after admission is confirmed and upon registration. Failure to 

provide a health check statement will see the applicant’s admission being 

canceled. Students with unsatisfactory health status will be dealt with according 

to regulations such as the “Immigration Act” and “Regulations Governing 

Visiting, Residency, and Permanent Residency of Aliens”. 

三、費用及所需文件 

Fees& Required 

documents 

1.學生入學後須準備 Preparation after enrollment:  

 生活費: 每月約 NTD 4,000-6,000 

Life expenses: NTD 4,000-6,000/ month. 

 前六個月團體健康保險費: NTD 3,600 

International Student Group Health Insurance: NTD 3,600 for the first six 

months. 

 學生平安保險費: NTD 304/學期 

Student Accident Insurance: NTD 304/semester 

 網路使用費: NTD 120/學期 

On-Campus Internet Usage: NTD 120/semester 

 一年期居留證費: NTD 1,000 /次 

ARC Application Fee: NTD 1,000 /time 

 寢具費用: 約 NTD 3,000 元/組 

Bedding: Approximately NTD 3,000/set (A set includes Dual-use quilt cover 

dual-use silk pillowcase, cotton pillowcase, Dual-use Tri-fold Mattress, 

Embossed feather velvet quilt, Anti-mite and antibacterial pillow) 

2.兩吋彩色照片*10 張(宿舍登記,辦理居留證等等所需) 

10 pieces passport-size photos. (For checking in Dorm, applying for ARC, etc.) 

*Note:來臺前記得先把錢換成新臺幣(機場可兌換) 

Remember to change money into New Taiwan Dollars before entry. 

(Money exchange is available at the Airport.) 

國際事務處 

Office of 

International 

Affairs (OIA) 

ext.2196 

 

四、聯絡資訊 

Contact 

4.Thông tin liên hệ  

國際事務處 Office of International Affairs 

電話 Telephone No：+886-4-23924505 分機 Ext：2196   

傳真 Fax No：+886-4-2393-9845 

E-mail：oia@ncut.edu.tw 

網址 Website： https://oia.ncut.edu.tw/  

Facebook: https://www.facebook.com/oia.ncut 

休閒產業管理系 Department of Leisure Industry Management 

電話 Telephone No：+886-4-23924505 分機 Ext：8321~8322 

傳真 Fax No：+886-4-2392-2003 

E-mail：dlim@ncut.edu.tw  

系網址 Website： http://www.rsm.ncut.edu.tw/  

 

mailto:oia@ncut.edu.tw
mailto:dlim@ncut.edu.tw
http://www.rsm.ncut.edu.tw/


Điều cần biết khi nhập học dành cho sinh viên – 
“Lớp dành cho sinh viên nước ngoài hệ 4 năm học ban ngày” 

Hạng mục  Nội dung chú ý Máy tổng +886-4-2392-4505 
Đơn vị thực hiện 

và máy nhánh  

I. Đăng ký và chọn 

môn  

1. Đăng ký: 

Sau khi nhập học, Phòng công tác quốc tế hỗ trợ sinh viên hoàn thành điền các 

tài liệu biểu phiếu (bao gồm ký túc), hoàn thành thủ tục đăng ký. 

2. Chọn môn học  

Tuần khai giảng đầu tiên, do các khoa thống nhất thực hiện chọn môn học, Phòng 

giáo vụ hỗ trợ xử lý các việc liên quan. 

Tổ đăng ký Phòng 

giáo vụ  

ext.2210 

II.Giấy tờ bắt buộc 

khi đăng ký 

1. Bản chính giấy chứng nhận học lực (bản chính giấy chứng nhận tốt 

nghiệp): 01 bản chính có xác nhận của văn phòng đại sứ quán Trung Hoa Dân 

quốc hoặc đơn vị quy định liên quan tại nơi có nhà trường cấp bằng chứng nhận; 

Nếu giấy chứng nhận học lực là do trường phía Đài Loan cấp thì không cần xác 

nhận. Ngôn ngữ khác ngoài tiếng Trung, tiếng Anh cần kèm theo bản dịch tiếng 

Trung hoặc tiếng Anh có công chứng. 

2. 01 Hộ chiếu (bản chính hoàn trả sau khi xác nhận ) và Bản phô tô trang 

có visa Trung Hoa Dân Quốc  

3. Bản chính bảng điểm học tập các năm: 01 bản chính có xác nhận của văn 

phòng đại sứ quán Trung Hoa Dân quốc hoặc đơn vị quy định liên quan tại nơi 

có nhà trường cấp bảng điểm; Nếu bảng điểm là do trường phía Đài Loan cấp thì 

không cần xác nhận. Bảng điểm có ngôn ngữ khác ngoài tiếng Trung, tiếng Anh 

cần kèm theo bản dịch tiếng Trung hoặc tiếng Anh có công chứng. 

4. Giấy chứng minh tài chính: 

A. Giấy chứng nhận được tổ chức tài chính cấp (tối thiểu 1000 USD) trong vòng 

3 tháng gần nhất, hoặc giấy chứng nhận chính phủ, trường đại học hoặc tổ chức 

tư nhân cấp học bổng toàn phần. 

B. Xin giấy chứng minh tài chính dành cho sinh viên, điều kiện thẩm duyệt là: 

Được tổ chức tài chính ví dụ như ngân hàng cấp giấy chứng nhận tiền gửi, giấy 

chứng nhận tài chính không giới hạn tiền gửi không kỳ hạn hay tiền gửi có kỳ 

hạn. Giấy chứng minh tài chính nếu được lập bởi danh nghĩa cá nhân, cần do ngân 

hàng đóng dấu chứng nhận.Nếu lập bởi danh nghĩa bố mẹ, thì bắt buộc có thêm 

giấy chứng nhận công chứng, nhưng nếu là giấy chứng nhận do chính phủ, trường 

đại học hoặc tổ chức tư nhân cấp học bổng toàn phần thì được miễn. 

C. Nếu đã trúng tuyển, trước khi ghi danh đăng ký vẫn không thể nộp đủ chứng 

minh tài chính, sẽ hủy bỏ tư cách trúng tuyển. 

5. Giấy chứng nhận kiểm tra sức khỏe: 

A. Do bệnh viện cấp trong 6 tháng gần nhất  

B. Có thể nộp sau khi xác nhận trúng tuyển, khi đăng ký ghi danh, trường hợp 

khong thể nộp sẽ bị hủy bỏ tư cách trúng tuyển. Trường hợp kiểm tra sức khỏe 

không đạt yêu cầu, thực hiện theo quy định liên quan “Luật xuất nhập cảnh và di 

dân” “Biện pháp cư trú tạm thời và cư trú lâu dài dành cho người nước ngoài”. 

Phòng công tác 

quốc tế 

ext.2196 



 

III. Chi phí và giấy tờ 

cần thiết 

1. Sinh viên cần chuẩn bị sau khi nhập học  

 Chi phí sinh hoạt : 4000 -6000 Đài tệ/tháng  

 Chi phí bảo hiểm sức khỏe nhóm 6 tháng đầu : 3600 Đài tệ  

 Chi phí bảo hiểm tai nạn sinh viên: 304 Đài tệ/học kỳ  

 Chi phí sử dụng internet: 120 Đài tệ/học kỳ  

 Chi phí thẻ cư trú 1 năm : 1000 Đài tệ/lần  

 Chi phí bộ chăn ga gối: Khoảng 3000 Đài tệ/ 1 bộ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ảnh màu 4x6 *10 ảnh (dùng để đăng ký ký túc, làm thẻ cư trú.) 

 

*Ghi chú: trước khi sang Đài Loan xin hãy đổi tiền thành Đài tệ trước (có thể đổi 

tiền tại sân bay) 

Phòng công tác 

quốc tế  

ext.2196 

 

IV. Thông tin liên hệ  

 Phòng công tác quốc tế  

Số điện thoại：+886-4-23924505  

Máy nhánh ：2196   

Số fax：+886-4-2393-9845 

E-mail：oia@ncut.edu.tw 

Website： https://oia.ncut.edu.tw/  

Facebook: https://www.facebook.com/oia.ncut 

 Ngành Quản lý và Công nghiệp Giải trí 

Số điện thoại：+886-4-23924505 

Máy nhánh：7911~7912 Ext.8321~8322 

Số fax.：+886-4-2392-2003 

E-mail： dlim@ncut.edu.tw  

Website： http://www.rsm.ncut.edu.tw/  

 

mailto:oia@ncut.edu.tw
mailto:dlim@ncut.edu.tw
http://www.rsm.ncut.edu.tw/
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