Dành cho Sinh viên quốc tế trường Đại học Feng Chia
Các bạn sinh viên quốc tế thân mến:
Đại diện trường Đại học Feng Chia chúng tôi chào mừng tất cả các bạn đến Đài Loan trường đại học Feng
Chia. Chúng tôi vui mừng chào đón các bạn tham gia vào trường của chúng tôi, một môi trường giảng dạy
và nghiên cứu tuyệt vời. Học tập và sinh sống ở một đất nước khác sẽ cung cấp những kinh nghiệm bổ ích
và cũng mang lại nhiều thách thức mới.
Những thông tin sau có lẽ đã có trong suy nghĩ của bạn, và chúng tôi hi vọng chúng sẽ mang lại nhiều bổ
ích giúp bạn lên kế hoạch khi bạn đến và học tập tại Feng Chia.
Vui lòng đọc một cách cẩn thận, sau đó hoàn thành các mẫu đơn liên quan, gửi đến Ban lưu học sinh quốc
tế, trường Đại học Feng Chia:
Các thông tin sau:
1. Hướng dẫn sinh viên quốc tế trước khi đến nhập học
2. Mẫu đơn xác nhận Nhập học
3. Hướng dẫn nhập mã ID truy cập mạng ở FCU
4. Thông tin về học phí và các loại lệ phí liên quan:
Lệ phí cho năm học 2014 sẽ được công bố trong tháng 8. Sau đây là những thông tin về lệ phí trong
năm 2013 để các bạn tham khảo:
5. Thời khóa biểu cho năm học 2015 tại FCU
6. Bản đồ khuôn viên trường
7.
8.

Quy định cho ảnh thẻ Sinh viên
Điện áp và ổ cắm điện ở Taiwan

9. Thông tin yêu cầu về Giấy khám sức khỏe (mẫu B)
Vui lòng chắc chắc những việc sau phải được hoàn thành:
□ Hoàn thành Đơn trả lời nhập học, và đơn đăng ký ký túc xá trước ngày 10 tháng 01 năm 2016.
□ Đọc kỹ các văn bản đã được gửi từ Đại học Feng Chia
Chúng tôi mong muốn được gặp bạn ở Đại học Feng Chia.

※Xin lưu ý từ ngày 01 đến ngày 14 tháng 02 năm 2016 là kỳ nghỉ tết truyền thống của Đài
Loan, toàn bộ nhà trường sẽ nghỉ làm trong suốt thời gian đó.
Nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi gì, vui lòng liên hệ với cô Iris Tan:
Te: +886-4-24517250 ext.2493
Fax: +886-4-24510260
Địa chỉ :

Iris Tan
Tel: +886-4-24517250 ext. 2496
Fax: +886-4-24511577 +886-4-24510260
Address: No. 100 Wenhwa Rd., Seatwen,Taichung 40724, Taiwan, R. O. C.
E-mail: cftan @fcu.edu.tw
Office of International Affairs, Feng Chia University
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Feng Chia University New International Students
Hướng dẫn trước khi đến học
Những thông tin sau là quan trọng, vui lòng đọc kỹ:

Ngày

Các mục

Sau khi Nhận được  Thông báo của Ban sinh viên quốc tế về việc được chấp nhận nhập học on line
thư nhập học
(http://www.oia.fcu.edu.tw → new student) và gửi lại đơn trả lời chấp nhận nhập
học “admission reply form” đến địa chỉ email sau: iso@fcu.edu.tw
 Giấy khám sức khỏe (để làm VISA cư trú tại Taiwan)
Đến 1 bệnh viện địa phương ở Taiwan (kiểm tra danh sách,
http://www.oia.fcu.edu.tw → new student entrance) hoặc bệnh viện được cấp
giấy phép, phòng khám được cấp giấy phép (kiểm tra Văn phòng Đại diện của
Taiwan, hoặc tòa lãnh sự ở đất nước bạn). Trong trường hợp chứng chỉ bằng cấp
nước ngoài, người làm đơn cần ủy quyền cho Văn phòng Đại diện Taiwan, đại sứ
quán mà có quyền lực pháp lý ở đất nước đó xác nhận bằng cấp đó. Các mục yêu
cầu được kiểm tra có trong “Items required for Health Certifucate (Form B)

 Đăng ký VISA cư trú Taiwan:
 Kiểm tra trang web của Cục lãnh sự, Bộ ngoại giao để tìm hiểu thông tin chi tiết về
làm VISA cư trú. Địa chỉ website là:
http://www.boca.gov.tw/np.asp?ctNode=776&mp=2

 Vào Trang web để điền đơn làm VISA:
http://www.boca.gov.tw/np.asp?ctNode=776&mp=2

 Danh sách các đại sứ quán của Taiwan:
http://www.boca.gov.tw/lp.asp?CtNode=709&CtUnit=15&BaseDSD=13&mp=1

Trước ngày 10
tháng 01 năm 2016

Reply your register intention on line (http://www.oia.fcu.edu.tw→new student) or
send the “Admission Reply Form” and “Apply the Dorm” to Office of
International Affairs
 Vui long thông báo cho Ban sinh viên quốc tế biết được mục đích đăng ký của
bạn trước ngày 10 tháng 01. Nếu như bạn không thể nhập học học kỳ này và
muốn hoãn lại, vui long thông báo cho Ban Sinh viên quốc tế..
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Date
Sau khi hoàn thành
đơn xác nhận đến
nhập học

Items
Đăng nhập mã số NID của FCU
 Mật khẩu mã số NID là mã số sinh viên. Vídụ mã số là “D04***** “, mã số ở phía
trên bên phải của Thư nhập học gửi Sinh viên.
 Bạn phải kích hoạt mã số NID, sau đó phải kiểm tra thời khóa biểu lớp học của bạn,
chọn môn học, kiểm tra điểm số, tải phần mềm …
 Trang web để kích hoạt mã số NID của bạn: http://netid.fcu.edu.tw/
Bạn phải vào trang web của Ban Hợp tác quốc tế (http://www.oia.fcu.edu.tw), and
choose “International Students”, nhấn chọn “New Students” để xem phần giới
thiệu kích hoạt mã số NID.

Lựa chọn khoa học

Kiểm tra khóa học và thời khóa biểu lớp học


Kiểm tra môn học nào là môn học yêu cầu, và môn học lựa chon: bạn có thể kiểm
tra website của Ban hợp tác quốc tế (http://www.oia.fcu.edu.tw) và chọn
“International Students”, nhấn chọn “New Students” để nhận thông tin giới thiệu.
Nếu bạn không hiểu tiếng trung, bạn cũng có thể làm theo quá trình sau để nhận
danh sách các môn học.



列印「必選修科目表」：逢甲首頁(http://www.fcu.edu.tw)→行政組織→行政團
隊→教務處→註冊課務組→Courses→新生必選修科目→104 學年度各學系新
生必選修科目一覽表 →點選你就讀系所。



Đọc “The 2016 Spring Semester Course Selection Calendar”
(http://www.registration.fcu.edu.tw/wSite/ct?xItem=205778&ctNode=34743&mp
=211101)



Sử dụng “Courses Selection System” (https://course.fcu.edu.tw/) để chon khóa học
online từ ngày 27 đến 28 tháng 01, 2016



Vui lòng liên hệ với khoa bạn để biết nội quy các khóa học.

Dành cho sinh viên đại học: hầu hết các khóa học bắt buộc luôn có sẵn trong hệ thống
thời khóa biểu lớp học của bạn. Tuy nhiên, môn học phải được lựa chọn bởi chính bạn.
Các thông tin sau:
 Dành cho sinh viên ngành “Business College”, “Finance College”,các môn học
như “Economics”, “Management”, “Accounting”, ”Statistics”, sẽ không có
sẵn trong hệ thống thời khóa biểu của bạn. Bạn phải chọn môn học trên
“Courses Selection System” bằng “Course Selection Calendar”.
Sinh viên đăng ký ngành BIBA (Bachelor of International Business
Administration) thìkhông phải tự mình lựa chọn 03 môn học trên.
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Date

Items
 「English」Sinh viên đại học phải tham gia kiểm tra Năng lực tiếng anh
“English Proficiency Test” vào lúc 18:30 ngày 16 th, tháng 1. Đó là khóa
học yêu cầu của trung tâm ngoại ngữ:
Trung tâm ngoại ngữ sẽ chỉ định lớp học cho bạn sau Bài kiểm tra năng lực
ngoại ngữ.
※ Dành cho sinh viên mà Tiếng anh là ngôn ngữ đầu tiên của quốc gia họ,
vui lần thông báo cho Trung tâm ngoại ngữ để trung tâm hủy khóa học đó
cho bạn sau khi bạn đăng ký nhập học vào trường.
 「Chinese Literature」Tất cả các sinh viên đại học phải tự chọn khóa học
này. Quy định khác nhau cho “Sinh viên đại học” and “và sinh viên gốc Hoa
ở nước ngoài”
※Dành cho “Sinh viên nước ngoài”—Bạn phải chọn bài thi kiểm tra năng lực
tiêng trung “Chinese Proficiency Test” vào lúc 17:00 ngày 16 tháng 1. Khoa
văn hóa trung quốc sẽ thông báo địa điểm sau..
Để thêm thông tin về kiểm tra năng lực tiêng tiếng anh “English Proficiency
Test” và “Chinese Proficiency Test”, vui lòng kiểm tra website của Ban hợp
tác quốc tế ( http://www.oia.fcu.edu.tw ) và chọn “International Students”,
click “New Students” để nhận thông tin.
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Date
Ngày 16 tháng 02
9:00~12:00

Items
Sinh viên mới đăng ký nhập học
 Địa điểm đăng ký tại Ban Hợp tác quốc tế, tòa nhà hành chính II: “Office of
International Affairs Ⅱ” trên tầng 3 tòa nhà hành chính II. (No.2 Building in
FCU map)
 Cho việc đăng ký, sinh viên phải mang theo ○1 admission letter (Thư mời nhập
học)、 ○2 original diploma (Bằng tốt nghiệp bản gốc) and
○3 transcripts (bảng điểm bản gốc), ○4 passport (hộ chiếu bản gốc, ○5 the copy or
your health certificate (Form B) (bản copy Giấy khám sức khỏe),
○6 3~6 tấm ảnh thẻ, ảnh màu nền trắng và không đội mũ.
2. Học phí và Bảo hiểm: Sinh viên mới cần phải trả các loại phí sau khi đăng ký ở
Feng Chia:
 Số lượng học phí, vui lòng kiêm tra website của ban Tài chính trong tháng 8:
http://www.accounting.fcu.edu.tw ,click “Tuition Fees” )
Những sinh viên mà nhận được học bổng được tài trợ bởi FCU hoặc chính phủ
Taiwan có thể trả các khoản phí khác nhau sau khi được khấu trừ bởi số tiền học
bổng.
ARC Application (Đăng ký thẻ cư trú)
※ OIA (ban hợp tác quốc tế sẽ hỗ trợ bạn trong việc đăng ký thẻ cư trú hoặc bạn
phải tự đăng ký cho mình bằng việc nộp các giấy tờ liên quan sau cho Cục xuất
nhập cảnh:
○1 Application Form (Đơn đăng ký ○2 Enrollment Certificate (Chứng nhận đang học
tại trường) ○3 Passport photocopy (Bản copy hộ chiếu)
○4 photo*1 (1 ảnh thẻ)

Ngày 16 tháng 2,
14:00pm

○5 NTD1000 dollars (lệ phí 1000 đài tệ).

14:00~17:00 Orientation
OIA Ban Hợp tác quốc tế sẽ thông báo về thẻ cư trú ARC, bảo hiểm mà bạn phải có khi
ở Đài Loan, và học bổng của FCU, lựa chọn khóa học trực tuyến và tất cả những điều
quan trọng khác mà bạn cần biết khi học tập và sống ở Đài Loan.
Tất cả sinh viên quốc tế phải tham gia buổi định hướng này.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng kiểm tra trang web của Ban hợp tác quốc tế
(http://www.oia.fcu.edu.tw), và chọn “International Students”, nhấn chọn “New
Students”

Ngày 16 tháng 2,
17:00pm

 17:00~18:30 Chinese Proficiency Test

(Venue will be announce later)

(Kiểm tra năng lực tiếng trung (Sẽ thông báo địa điểm sau)
 18:30~19:30 English Proficiency Test

(Venue will be announce later)
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Date

Items
Kiểm tra trình độ tiếng Anh (địa điểm sẽ được thông báo sau)
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng kiểm tra trang web của Ban hợp tác quốc tế
(http://www.oia.fcu.edu.tw), và chọn “International Students”, nhấn chọn “New
Students”

Ngày 16 tháng 2

 Last Date to Choose Courses
Kiểm tra “2015 Academic Year Courses Selection Calendar” Thời khoa biểu các
môn học lựa chọn năm học 2015 để biết thêm thông tin chi tiết.
Bạn có thể biết thêm thông tin qua website “Registration and Curriculum Section”
( http://www.registration.fcu.edu.tw ).
Bạn có thể nhận được file PDF về thời khoa biểu thông qua web site of Ban hợp tác
quốc tế (http://www.oia.fcu.edu.tw), và chọn “International Students”, click “New
Students”

Ngày 17 tháng 2



Lớp học bắt đầu
 Tất cả các sinh viên phải tham gia lớp học theo thời khoa biểu của mình.

Ban Hợp tác quốc tế sẽ cung cấp thêm thông tin cho bạn thông qua trang web
( http://www.oia.fcu.edu.tw ) bằng cách hãy chọn “ International Students” “ New
Students”.



Những thông tin trên có thể được thay đổi hoặc chỉnh sửa, các thông tin sẽ được thông báo bởi
“Registration and Curriculum Section” và “Office of International Affairs”.



Từ ngày 01 đến ngày 14 tháng 02 năm 2016 là kỳ nghỉ tết truyền thống của Đài Loan,
toàn bộ nhà trường sẽ nghỉ làm trong suốt thời gian đó. Vui lòng kiên nhẫn bởi vìcó thể
email của bạn sẽ chưa được nhà trường trả lời ngay, có thể bị trìhoãn vìkỳ nghỉ.

Một lần nữa, xin chào mừng đển với Đại học Feng Chia.
Nếu như có bất cứ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ:
Iris Tan
Tel: +886-4-24517250 ext. 2496
Fax: +886-4-24511577 +886-4-24510260
Address: No. 100 Wenhwa Rd., Seatwen,Taichung 40724, Taiwan, R. O. C.
E-mail: cftan@fcu.edu.tw
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