Thông tin tuyển sinh chương trình liên kết quốc tế năm 2016
Viết bởi admin
Thứ năm, 01 Tháng 9 2016 00:00 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 08 Tháng 9 2016 22:24

Đài Loan là một quốc gia có nền kinh tế phát triển và năng động, nền giáo dục tiên tiến mang
đến nhiều cơ hội học tập và khám phá cho sinh viên quốc tế. Chính phủ Đài Loan luôn đặt lĩnh
vực giáo dục là ưu tiên hàng đầu. Các trường đại học Đài Loan mạnh về lĩnh vực nghiên cứu và
giỏi về giảng dạy. Vì vậy, Đài Loan là một nơi tuyệt vời để theo đuổi và phát triển sự nghiệp học
vấn của sinh viên.

Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 2 năm 2016 chương trình liên kết đào tạo quốc tế
bậc đại học đã có tại website tuyển sinh của trường Đại học Tôn Đức Thắng, xin mời xem thông
tin chi tiết tại: http://tdt.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2080 .
Trân trọng kính mời xem thông tin chi tiết tại: http://tuyensinh.tdt.edu.vn/index.php/thong-tin-t
uyen-sinh/chuong-trinh-lien-ket/444-tuyen-sinh-lien-ket-2016
.

Tham khảo thêm nội dung tuyển sinh năm nay của ĐH Tôn Đức Thắng tại link: https://www.you
tube.com/watch?v=AtyWo_Eklyk&list=PLGTJirkXFpXo9ddROj2-5UPFxOCk9Qhr6&index=1

Ưu điểm:
- Tiết kiệm 50% chi phí so với học toàn phần tại nước ngoài
tốt nghiệp cũng như học bổng sau Đại đại học

- Nhiều cơ hội làm việc sau khi

- Học tập và sinh hoạt trong môi trường quốc tế

- Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Mỹ

- Sinh viên học chương trình song bằng khi tốt nghiệp được nhận hai bằng đại học, có giá trị
quốc tế
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Trường đại học khoa học và công nghệ quốc gia Penghu là một trong những trường uy tín trong
mạng lưới các trường đại học công lập của Đài Loan với môi trường học tập chất lượng và đạt
chuẩn quốc tế. Trường được đặt tại đảo Penghu - được mệnh danh là hòn đảo xanh, một trong
những điểm du lịch nổi tiếng và hấp dẫn nhất của Đài Loan. Khoa du lịch của Trường đã và
đang trở thành nơi
thu
hút sinh viên chuyên ngành Quản trị du lịch và giải trí biển theo học. Trường cũng là nơi được
Chính phủ Đài Loan chú trọng để phát triển các ngành về du lịch, thể thao và giải trí biển.

Chuyên ngành đào tạo: Quản trị du lịch và giải trí

Thời gian đào tạo: 4 năm (2+2)

- 2 năm đầu học tại Đại học Tôn Đức Thắng
- 2 năm cuối học tại Đại học Penghu.
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