Phụ lục
CÁC NỘI DUNG VỀ TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT
MINH TÂN, CHUYÊN NGÀNH HÓA HỌC VÀ VẬT LIỆU KỸ THUẬT
(Khóa tháng 02/2019)
(Kèm theo Công văn số

/SGDĐT-GDTrH-TX&CN ngày tháng 11năm 2018 của Sở GDĐT)

1. Tuyển sinh chuyên ngành Hóa học và Vật liệu kỹ thuật.
1.1. Số lượng tuyển sinh: 40 sinh viên (Đối tượng: Nam, Nữ)
- Chương trình học: Đại học, thời gian học nhanh nhất 4 năm.
- Bằng cấp sau khi đào tạo: Kỹ sư Hóa học và Vật liệu kỹ thuật. Bằng Đại học
chính quy.
1.2. Thời gian học và thực tập:
+ Năm học thứ 1: Học tại trường.
+ Từ năm thứ 2 đến năm thứ 4: 6 tháng học tập tại trường và 6 tháng thực tập
tại nhà máy.
- Học sinh sẽ được đào tạo tiếng Hoa trong thời gian 02 tháng tại Trường Cao đẳng
Y tế Đồng Tháp (Sẽ có chương trình hỗ trợ đào tạo miễn phí cho thi lại với những
bạn chưa đạt kết quả thi lần thứ nhất).
- Chương trình học: Sinh viên tuân thủ theo quy định của Trường hoàn thành các
chứng chỉ của từng học kỳ, với trường hợp sinh viên kém, không theo kịp chương trình,
Trường Đại học Kỹ thuật Minh Tân sẽ hỗ trợ bổ túc đào tạo cho các sinh viên thi lại đạt
tiêu chuẩn theo yêu cầu không cần mất phí.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện tuyển sinh
- Phù hợp với quy định Bộ Giáo dục của Trung Hoa Dân Quốc thẩm định đối với
sinh viên nước ngoài. Yêu cầu tuyển sinh là những học sinh đã tốt nghiệp THPT quốc gia
(điểm trung bình các môn cuối năm của 03 năm học: lớp 10,11,12 phải đạt từ 5,0 trở lên).
- Độ tuổi: từ 18 đến 24 tuổi, riêng với bộ đội xuất ngũ, ưu tiên từ 18 đến 27 tuổi,
không giới hạn chiều cao, cân nặng.
- Có sức khoẻ tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm; Có tinh thần tốt, thái độ
nghiêm túc trong học tập, ưu tiên cho học sinh có thái độ tích cực học tập và trình độ
tiếng Hoa cơ bản.
- Đối với những học viên trình độ học tiếng Hoa chưa đủ để theo kịp chương trình
đại học, Trường Đại học Kỹ thuật Minh Tân sẽ sắp xếp để học sinh học thêm tiếng Hoa.
Với những trường hợp này thời gian tốt nghiệp của sinh viên sẽ kéo dài và cần phối hợp
thực hiện.
3. Chi phí
- Thời gian du học: thực tập sinh theo sự sắp xếp chương trình chuyên ban vừa
học vừa làm của trường.
- Học bổng: 350USD/mỗi học kỳ.

3.1. Các khoản thực tập sinh tự chi trả và dự toán thu nhập
CHUYÊN NGÀNH KỸ SƯ HOÁ VÀ VẬT LIỆU KỸ THUẬT
CHI PHÍ NĂM THỨ NHẤT
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HỌC SINH
TỰ CHI

ĐÓNG CHO TRƯỜNG
MINH TÂN
HỌC KỲ 1

HỌC KỲ 2

3,446,000

1

Phí dịch vụ tư vấn

2

Phí giáo dục định hướng

2,000,000

3

Khám sức khoẻ

2,000,000

4

Hộ chiếu

255,000

5

Lý lịch tư pháp

100,000

6

Học ngoại ngữ

6,000,000

7

Phí tổ chức thi và cấp
bằng Hoa ngữ

8

Vé máy bay, đưa rước sân
bay

7,600,000

9

Làm visa

2,000,000

10

Dịch thuật, đóng dấu hợp
pháp hóa lãnh sự…

7,645,000

11

Học Phí

12

BHYT, Thẻ cư trú…

4,196,000

13

Ký Túc Xá tại trường

27,912,000

14

Chi phí sách vở

1,570,000

1,570,000

15

Phí BHXH và ăn uống
đóng cho nhà máy

16

Phí sinh hoạt trong thời
gian ở trường (Tiền ăn
uống)

33,678,000

5,016,000
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TỔNG

4,600,000

400,000

48,000,000

76,000,000

4,600,000
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119,294,000

DỰ TOÁN TÍCH LŨY SAU CÁC NĂM
GIAI ĐOẠN
Chuẩn bị du học
Năm 1
Năm 2
Năm 3

CHI PHÍ

THU NHẬP

KHOẢN DƯ

VNĐ

VNĐ

VNĐ

32,600,000
86,694,000

140,820,000

148,514,000

187,410,000

162,470,000

Năm 4
6 Tháng sau khi tốt nghiệp
TỔNG

(32,600,000)

187,410,000

54,126,000
38,896,000
24,940,000

130,470,000

187,410,000

23,498,000

117,000,000

93,502,000

584,246,000

820,050,000

235,804,000

56,940,000

3.2. Chính sách hỗ trợ
Học viên sẽ được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay hỗ trợ 50% học phí của
năm thứ nhất. Trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được xem xét và có chính
sách hỗ trợ vay toàn phần.
3.3. Cách thức và thời gian thu hồi vốn
Thực hiện theo qui định về vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội..
3.4. Quy định điều kiện ràng buộc
- Trường hợp sinh viên không tuân thủ theo hết chương trình học 4 năm của Đại
học Kỹ thuật Minh Tân, hủy bỏ hợp đồng hoặc vi phạm pháp luật bị trả về, sinh viên và
phụ huynh phải chịu trách nhiệm bồi thường hợp đồng theo quy định.
- Với trường hợp sinh viên vì trình độ kém, không theo kịp chương trình và không
thích hợp được với môi trường, tùy vào trường hợp cụ thể Tỉnh sẽ xem xét, hỗ trợ và tạo
điều kiện cho từng sinh viên.
- Nếu các sinh viên muốn về phép thăm gia đình, trường sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ,
chi phí tự túc./.
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