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※重要日程表※ Lịch trình quan trọng 

※上述表列各項時間均為臺灣時間，為確保您的權益，建議您儘早作業。 

Các ngày được liệt kê ở trên là giờ Đài Loan. Để bảo vệ quyền lợi của bạn, chúng tôi khuyên bạn 

nên bắt đầu chuẩn bị càng sớm càng tốt. 

※為維護您的權益，請詳閱本簡章各節之規定。 

Để bảo vệ quyền lợi của bạn , vui lòng đọc kỹ từng quy định của tập  tài liệu này. 

※「啟動備取生遞補正取程序」及「寄發確定就讀具結書及錄取(含有條件錄取)通知書」得
視甄審作業時間遞延或提前。  

Tiến hành quá trình xét duyệt bổ sung đối với  các hồ sơ trong danh sách chờ và gửi phát thông báo giấy 

nhập học và kết quả trúng tuyển(bao gồm :điều kiện trúng tuyển) có thể bị hoãn hoặc sớm hơn tuỳ thuộc vào 

thời gian phỏng vấn. 

※因疫情影響，線上報名及甄審時間可能推遲，公告錄取名單及寄發錄取通知等時間亦將連
帶延後。 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, thời gian báo danh trực tuyến và thời gian xét tuyển có thể bị hoãn, 

thời gian công bố danh sách trúng tuyển và gửi giấy báo nhập học ,..cũng có thể bị hoãn lại. 

※簽署「確定就讀具結書」攸關學生權益，請將附件 3 確定就讀具結書填妥並親筆簽名，依
本校電子郵件內所訂期限回傳至 int-program@ncut.edu.tw，逾期視同放棄錄取資格，不得異

議。 

Việc ký vào giấy "Xác nhận nhập học" có ý nghĩa quan trọng đối với quyền và lợi ích của học 

sinh,Vui lòng điền và ký tên vào biểu mẫu xác nhận nhập học trong tệp đính kèm 3 và gửi lại bản 

xác nhận đó vào mail của trường: int-program@ncut.edu.tw trước thời hạn được đề cập trong thư 

từ  trường. Vượt quá thời hạn sẽ được coi là từ bỏ nhập học và không được phép có ý kiến phản 

đối. 

工作項目  Công việc dự dịnh 重要日期 Ngày quan trọng 

早鳥報名  

Đăng ký sớm  

2022 年 3 月 31 日(四)~2022 年 6 月 17 日(五)  

March 31, 2022 (Thurs.)~ June 17, 2022 (Fri.) 

公告招生簡章 

Thông báo tuyển sinh 

2022 年 6 月 17 日(五)  

June 17, 2022 (Fri.) 

一般線上報名  

Đăng ký trực tuyến 

2022 年 6 月 20 日(一)~2022 年 8 月 5 日(五)  

June 20, 2022 (Mon.)~August 5, 2022 (Fri.) 

第一階段甄審及結果公告 

Công bố xét duyệt và kết quả lần thứ nhất 

2022 年 6 月 27 日(一)~2022 年 7 月 11 日(一) 

June 27, 2022 (Mon.)~ July 11, 2022 (Mon.) 

第二階段甄審及結果公告 

Công bố xét duyệt và kết quả lần 2 

2022 年 8 月 5 日(五)~2022 年 8 月 17 日(三) 

August 5, 2022 ( Fri.)- August 17, 2022 (Wed.) 

寄發確定就讀具結書及錄取(含有條件錄取)

通知書 

Gửi phát thông báo giấy nhập học và kết quả 

trúng tuyển (bao gồm :điều kiện trúng tuyển) 

2022 年 7 月 13 日(三)~2022 年 8 月 31 日(三)  

July 13, 2022 (Wed.)~ August 31, 2022 (Wed.) 

啟動遞補程序 

Tiến hành quá trình xét duyệt bổ sung 

公告最終錄取名單 

Hạn cuối thông báo danh sách sinh viên trúng 

tuyển 

2022 年 9 月 5 日(一)  

September 5, 2022 (Mon.) 

註冊報到日及開學 

Ngày đăng ký báo danh nhập học và khai giảng 

2022 年 9 月 12 日(一) 

September 12, 2022 (Mon.) 
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