
國立勤益科技大學 111學年度秋季班四技產學合作國際專班資訊一覽表                                                                            附件四 

（1）本表每學期學費依 110學年度收費基準概算，實際收費依當學年度教育部公告為準；美金金額(1:30)僅供參考，依交易時匯率為準。         製表日期:2022.03.31 

（2）本表僅供參考，依據教育部核定內容為準。   

國立勤益科技大學 111學年度秋季班 2022年 9月入學「產學合作國際專班」資訊一覽表（草案） 

開班學制 

專班名稱 

四技學士班 

工程學院化工與材料工程系國際學生產學合作專班 

四技學士班 

資電國際學生產學合作專班 

四技學士班 

工程學院機械工程系國際學生產學合作專班 

開班單位 化工與材料工程系 電機工程系 工程學院機械工程系 

修業年限 最低修業年限為 4年 最低修業年限為 4年 最低修業年限為 4年 

預計招生人數 40人 40人 40人 

課程安排 
1.以專班方式上課。     2.依開班系所領域特色開課。     3.華語教學課程。       4.規劃一定比率之實務課程。              

5.客製化校內教學課程。 6.校外實習必修及選修課程。     7.提供免費華語課程（第一學期每週至少 23學時）。 

實習方式及時間 大三、大四提供校外實習課程。 

課程領域 

1.半導體元件、製程與設備等相關專業課程。 

2.積體電路設計、佈局等相關專業課程。 

3.半導體材料原理等相關課程                  

4.半導體材料技術與應用等相關課程 

5.材料科學與複合材料專業課程 

機電整合、可程式控制、智慧自動控制、

人工智能、及智慧型系統等機電控制工程

相關領域。 

精密機械設計與製造、機電技術整合等機械相

關課程 

每學期學費 

1.第 1學期免收學雜費。 

2.前 1學期學業及格且遵守學校規定，經本校審查通過者，第 2學期至第 4學期免收學雜費，共減免 4學期。 

3.學雜費未含：外籍生健保費(NT$ 4956)、學生平安保險費(NT$ 350)、網路資源使用費(NT$ 120)等共約 NT$ 5426元。 

約 NT$54,058元(約 US$ 1,802元) 

學校住宿 

第一學年統一由學校安排乾淨、安全、舒適的住宿環境 

勤益學舍約 NT$24,000元(約 US$ 800元)；誠樸館約 NT$ 33,600元(約 US$ 1,120元)；勤益 101約 NT$ 36,000 (約 US$ 1,200元) 

※第一學年得入住學校宿舍至第二學期結束。 

※以上住宿費用計算期間為 9月入學至隔年 6月底(共 10個月)，實際費用依實際入住時間計算。 

※宿舍房間安排將視到時空房情形而定。 

入學獎助學金及

津貼 

1. 入學及學業助學金： 

第一學期新生完成註冊，每人 NT$ 15,000元（約 US$ 500元） 

第二學期完成註冊，且前一學期學業成績及格，遵守學校規定經審查通過者,每人 NT$ 15,000元（約 US$ 500元）。 

2.實習津貼：第 3學年起提供學期型校外實習課程，參照本國勞動基準法規定，提供到校外實習的學生每小時至少 NT$ 168元實習津貼。(寒暑假期

間依各合作企業需求，以工讀模式進行) 

3.優渥華語成績進步獎勵金。 

4.欲了解各專班是否有增額獎學金的訊息，請參閱各專班之網頁。 

工讀資訊 

1. 學期間工讀時數每週最高 20小時。 

2. 寒暑假期間無每週 20小時之限制。 

3. 工讀須符合本國相關法令規定。 

專班網址:   https://ibpiuc.ncut.edu.tw/ 



National Chin-Yi University of Technology, Industry-Academia Collaboration Programs, 2022 Fall semester Information list： 

(1) The charge of tuition fees per semester below is based on school’s 2021-academic-year announcement. The amount is for reference only and subject to the exchange rate at the time of trading. 

National Chin-Yi University of Technology, 2022 Fall semester 
Information list of Industry-Academia Collaboration Programs (Draft) 

Programs 

4-Year Bachelor Degree 

Industry-Academia Collaboration 

Program of  Chemical And Materials 

Engineering 

4-Year Bachelor Degree 

Industry-Academia Collaboration Program of    
Information and Electrical Engineering 

4-Year Bachelor Degree 

Industry-Academia Collaboration Program of 

Mechanical Engineering 

College/Department 
Department of chemical and materials 

engineering, NCUT 

College of Electrical Engineering and Computer 

Science 

Department of Electrical Engineering 

College of Engineering 

Department of Mechanical Engineering 

The Minimum Year of 

Study 
4 years 4 years 4 years 

Enrollment intake 40 intakes 40 intakes 40 intakes 

Course Arrangement 

1.Classes are taught in dedicated program. 

2.Professional courses fit with department expertise 

3.Mandarin Chinese as a medium of instruction 

4.Practical training included 

5.Customized on-campus curriculum design for practical skills 

6.Off-campus internship courses for practical operation 

7.Free Mandarin training courses provided (at least 23 learning hours per week in 1st 

semester) 

Internship Arrangement Off-campus internship courses are provided from the 3rd academic year 

Course Coverage 

1.Specialized courses content including 

semiconductor components, 

manufacturing and equipment. 

2.Specialized courses content including 

integrated circuit (IC) design and layout. 

3.Specialized courses including 

semiconductor material theories 

4.Specialized courses including 

semiconductor material technologies and 

applications 

5.Specialized courses  including 

material science and composite material 

topics 

Mechanical & Electrical Control related Fields, 

including Mechatronics, Programmable Logic 

Control, Intelligent Automatic Control, Artificial 

Intelligence, and Intelligent Systems 

Machinery-related courses as the design of precision 

machines, precision manufacturing, and 

electro-mechanical integration, etc. 

Tuition 

(per semester) 

TWD 54,058 (USD 1,802) per semester 

1. Free tuition for the first two academic years. 

2. Qualification: Students pass all the subjects in every semester and conform to the school rules.  

3. National Health Insurance fee(TWD4956), Student Insurance fees(TWD 350) and Internet service fee (TWD 120) around TWD 5,426 (USD181) in 

total are excluded in above tuition. 

School Accommodation 

Clean, safe and cozy accommodations are provided by school for the first academic year. 

Chin-Yi Dorm: TWD 24,000 (USD800) Cheng-Pu Hall: TWD 33,600 (USD1,120) 101 Dorm: TWD 36,000(USD1,200) 

※ Freshmen can live from enrolling to the end of second semester (2023, June 30). 

※ Fees above are calculated from enrolling in September to next June. (12 months in total) 

※ The arrangement of the room will depend on the availability of each dormitory 



(2) The form is for reference only and shall subject to the final approval of Ministry of Education.  

Scholarship & Allowance 

1. Financial Assistance Grant: 

 TWD 15,000 (USD 500) will be given to new students that have completed registration in the first semester.  

 If students successfully pass all the subjects in the last semester and conform to the school rules, TWD 15,000 (USD 500) will be given to 

students in the second semester.  (TWD 30,000 for each student in total) 

2. Internship Allowance: Off-campus internship courses are provided from the third academic year. Internship allowance of at least 168 NTD per 

hour is given to students who participate in such internships, as stipulated in the Labor Standards Act.  

(Internship course is only in semester. Part-time hours during summer and winter vacation depend on the needs of cooperative company.) 

3. Generous reward provided for those who improve their Mandarin profeciency. 

4. For the availability of additional scholarships, please refer to the website of each department. 

Part-time job 

1. The maximum hours of part-time job during semester are 20 hours per week. 

2. There is no part-time limitation of 20 hours during winter and summer vacation. 

Students having a part-time job must comply with the relevant national laws and regulations. 

IBPIUC Website: 
https://ibpiuc.ncut.edu.tw/index.php  

 

 

 

 

https://ibpiuc.ncut.edu.tw/index.php


Trường Đại học Khoa học và Kỹ Thuật Quốc Lập Cần Ích (招生籌備會不用放這張，會後系上回填回來再請越南學生翻譯) 

Thông tin chương trình bằng cử nhân 4 năm hệ chuyên ban hợp tác quốc tế Doanh Nghiệp - Đại học Kỳ mùa thu năm 2022 
(1) Mức học phí mỗi học kỳ trong bảng dưới đây được ước tính dựa trên  học phí của năm học 110(2021). Mức học phí thực tế sẽ dựa trên thông báo của Bộ Giáo dục trong năm 

học đó,(tỷ giá tiền đô la Mỹ (1:30) chỉ là số tiền mang tính chất tham khảo còn tỷ giá thực phải phụ thuộc vào tỷ giá hoán đổi  tại thời điểm giao dịch). 
(2) Biểu mẫu này chỉ mang tính chất tham khảo và đã được Bộ Giáo dục phê duyệt. 

 
Trường Đại học Khoa học và Kỹ Thuật Quốc Lập Cần Ích ( bản thảo) 

Thông tin sơ lược về chương trình hệ chuyên ban quốc tê hợp tác Doanh nghiệp - Đại học Kỳ mùa thu tháng 9 năm 2022 

Bậc học 

Tên lớp 

Bằng cử nhân 4 năm 

Lớp hợp tác chuyên ban quốc tế - Khoa Hoá 

Chất và Vật Liệu - Học viện công trình 

Bằng cử nhân 4 năm 

Lớp hợp tác chuyên ban quốc tế - 

Ngành Dữ Liệu Cơ Điện   

Bằng cử nhân 4 năm 

Lớp hợp tác chuyên ban quốc tế - Khoa cơ khí công 

trình - Học viện công trình 

Đơn vị mở lớp Khoa Hóa Chất và Vật Liệu Khoa Điện Cơ Công Trình Khoa Cơ Khí Công Trình - Học Viện Công Trình 

Thời gian học Thời gian học ít nhất 4 năm Thời gian học ít nhất 4 năm Thời gian học ít nhất 4 năm 

Số lượng tuyển 

sinh dự tính 
40 người 40 người 40 người 

Sắp xếp lịch học 

1.Lớp học được giảng dạy theo chương trình của hệ chuyên ban 

2.Các khóa học chuyên môn phù hợp với chuyên môn của từng ngành. 

3.Khóa học giảng dạy bằng tiếng Trung 

4.Sắp xếp các khóa thực hành theo một tỷ lệ nhất định . 

5.Chương trình giảng dạy trong trường được thiết kế phù hợp cho các kỹ năng thực hành 

6.Các khóa học thực tập nâng cao bắt buộc ngoài trường và các khóa học tự chọn chuyên sâu. 

7.Trường có hỗ trợ các lớp Tiếng Trung miễn phí (Kỳ học thứ nhất – mỗi tuần ít nhất ít nhất 23 giờ học) 
Phương thức và 
thời gian thực 

tập 
Từ năm 3 sẽ có các khóa thực tập ngoài nhà trường. 

Lĩnh vực ngành 

học 

1. Linh kiện bán dẫn, chế tạo và trang bị liên 

quan đến chuyên môn ngành học.  

2. Chuyên ngành học liên quan đến: Bố cục và 

Thiết kế vi mạch (IC). 

3. Nguyên lý vật liệu bán dẫn và các khóa học 

liên quan khác  

4. Chuyên ngành học liên quan đến Kỹ thuật và 

Ứng dụng vật liệu bán dẫn  

5. Chuyên ngành khoa học vật liệu và vật liệu 

hỗn hợp  

Các lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật điều 

khiển động cơ điện như Tích hợp cơ 

điện, Lập trình điều khiển phần  Điều 

khiển tự động thông minh, Trí tuệ nhân 

tạo thông minh. 

Các môn học liên quan đến máy móc như thiết kế 

và chế tạo máy móc tinh vi, tích hợp công nghệ cơ 

điện, v.v 

Học Phí 

(mỗi học kỳ) 

1. Học kỳ đầu tiên: miễn học phí và các phụ phí khác. 
2. Học kỳ trước những ai có kết quả học tập tốt ,tuân thủ đúng quy định của nhà trường và vượt qua đợt xét duyệt của nhà trường thì học phí và 

các khoản phụ phí khác sẽ được miễn từ học kỳ 2 đến học kỳ 4, tổng cộng 4 học kỳ sẽ được miễn phí. 

3. Phụ phí không bao gồm: Phí bảo hiểm sức khỏe dành cho sinh viên nước ngoài (4956 Đài tệ), phí bảo hiểm an toàn sinh viên (350 Đài tệ), phí 

sử dụng Internet (120 Đài tệ). Tổng cộng khoảng 5426 Đài tệ . 

Khoảng 54.058 Đài tệ (tương đương 1.802 USD) 



Trường Đại học Khoa học và Kỹ Thuật Quốc Lập Cần Ích ( bản thảo) 
Thông tin sơ lược về chương trình hệ chuyên ban quốc tê hợp tác Doanh nghiệp - Đại học Kỳ mùa thu tháng 9 năm 2022 

Kí túc xá trường 

Năm đầu tiên nhà trường sẽ sắp xếp chỗ ở sạch sẽ , an toàn,thoải mái cho sinh viên . 
 Ký túc xá Cần Ích khoảng 24.000 Đài tệ (khoảng 800 USD)  Tòa 誠樸館 khoảng 33.600 Đài tệ (khoảng 1120 USD) 
 Kí túc Cần Ích 101 là 36.000 Đài tệ(khoảng 1.200 USD). 
※ Năm đầu tiên phải ở trong ký túc xá của trường cho đến hết học kỳ thứ hai. 
※ Phí ký túc trên được tính từ khi nhập học tháng 9 đến cuối tháng 6 năm sau (tổng cộng 10 tháng), còn chi phí thực tế sẽ được tính theo thời 
gian vào ở. 
※ Việc sắp xếp phòng sẽ tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của từng ký túc xá tại thời điểm đó. 

Học bổng đầu 

vào & trợ cấp 

1. Học bổng và trợ cấp học lực 

Tân sinh viên sau khi hoàn thành đăng kí kỳ học đầu tiên mỗi người nhận được 15,000 Đài tệ (ước tính 500USD) 

Sinh viên đã hoàn thành đăng ký của kỳ thứ 2 và có thành tích học tập tốt trong kỳ trước; thực hành ,tuân thủ theo đúng quy định của nhà 

trường và đã thông qua đợt xét duyệt của nhà trường thì sinh viên sẽ nhận được 15.000 đài tệ(Khoảng 500 USD). 

2. Trợ cấp thực tập: Từ năm học thứ 3 sẽ tổ chức các khóa thực tập ngoài trường; tuân theo luật lao động của Đài Loan, sinh viên đi thực tập 

ngoài trường sẽ được nhận ít nhất là $ 168 Đài tệ/ mỗi giờ. (Kỳ nghỉ đông và nghỉ hè tùy theo nhu cầu của từng công ty hợp tác và sẽ ký hợp 

đồng để sinh viên đăng ký làm thêm). 

3. Học bổng dành cho những sinh viên có sự tiến bộ trong trình độ tiếng Trung 

4. Để biết thêm thông tin về học bổng các lớp, vui lòng tham khảo trang web của từng khoa. 

Thông tin việc 

làm thêm 

1. Số giờ làm thêm tối đa trong các học kỳ là 20 giờ/tuần 
2. Thời gian nghỉ đông, nghỉ hè sẽ không bị giới hạn thời gian làm thêm 20 giờ/ 

tuần. 
3. Làm thêm phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật của Đài Loan. 

 

Webside lớp chuyên ban: https://ibpiuc.ncut.edu.tw/ 

 

 

 

 

 

 
 


