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學校簡介： 

1. Trường quốc lập Đông Hoa 

Trường quốc lập Đông Hoa được thành lập ngày 1 tháng 7 năm 1994, nổi danh từ trung tâm học 

thuật tại miền Hoa Đông Đài Loan. Từ vô danh tới nổi tiếng, một viên gạch làm nên cả tòa thành 

đã đem trường từ 1 bãi cỏ hoang rộng lớn mà phát triển cho tới ngày nay. Trường không những 

bồi dưỡng đào tạo nhân tài cao cấp cho Đài Loan mà còn gánh vác trách nhiệm phát triển các 

lĩnh vực khác ở phía Đông Đài Loan. 

 Từ buổi đầu thành lập trường đến nay, ngoài việc chuyên tâm kiến thiết cơ sở vật chất,nghiên 

cứu học thuật,trường còn tích tực phát triển và phục vụ giáo dục phía Đông Đài Loan. Trường 

tiến hành bồi dưỡng các khóa học nghiên cứu học thuật,đề cao nguồn nhân lực địa phương 

đồng thời phát triển các hạng mục tài nguyên bên trong trường như:thư viện, khu thể thao, các 

thiết bị lớp học, thiết bị trường học, thiết bị công cộng cũng như chia sẻ tài nguyên với cộng 

đồng. Bản thân sinh viên và giáo viên trong trường cũng tích cực hòa nhập,đầu tư vào giáo dục, 

văn hóa, xã hội của khu vực. Song Song với đó là việc giáo dục công nhân viên trong quá trình tu 

dưỡng và đẩy mạnh nghiên cứu học tập để có hiêu quả tốt, phạm vi hoạt động từ Bắc chí Nam 

và trải dài 400km. 

Nhìn vào các trường nổi tiếng trên thế giới để thấy được nền móng tạo nên sự ving quang ấy đó 

là lịch sử lâu đời và sự kiến thiết khuôn viên cũng như văn hóa hoàn hảo .Bản thân trường cũng 

được kì vọng sẽ trở thành một trong những trường đẳng cấp quốc tế, duy trì được các nguyên 

tắc tự do, cởi mở, hài hòa, lỗi lạc để từng bước xây dựng nên một khuôn viên trường tốt đẹp và 

hoàn thiện. Trường đồng thời tăng cường quan hệ quốc tế với những khóa học chuyên nghiệp, 

bồi dưỡng sinh viên có tầm nhìn vĩ mô một cách đầy đủ nhất và có khả năng ứng phó với các vấn 

đề quốc tế. Cùng với đó, tại vùng đất Đông bộ chất phác này sẽ sản sinh ra những con người 

Đông Hoa mang tinh thần đôn hậu mà thật thà giản dị. 

 

管理學院簡介  
1. Học viện quản lí  

Học viện quản lí được thành lập ngày 1 tháng 8 năm 1995 ,mục đích 

của việc thành lập là để thích ứng với xu thế phát triển chuyên môn 

và hội nhập quốc tế , bồi dưỡng sinh viên toàn diện về tư duy sáng 

tạo, tầm nhìn quốc tế và chuyên nghiệp trong quản lí nhân tài . 

Nguyện vọng phát triển của khoa là xây dựng một thể chế chú trọng 

về vấn đề học tập và vận dụng , chất lượng của viện cũng được đề 

cao cả trong việc dạy học và các lĩnh vực đặc sắc khác . Mục tiêu 

giáo dục mà khoa đề ra không chỉ  là có khả năng bồi dưỡng các vốn 

tri thức đa dạng ,phong phú , rèn luyện năng lực phân tích các quyết 

sách sẵn có ,mà còn đào tạo ra những nhân tài học thuật có tầm nhìn 



quản lí kinh doanh kệt xuất .    

Năm học103 viện đã thành lập được 6 khoa ( có bao gồm chương 

trình cho thạc sĩ,tiến sĩ vừa học vừa làm , khoa hoa học quản lí và tài 

chính quốc tế đào tạo cử nhân, và quản lí kinh doanh cao cấp dành 

đào tạo thạc sĩ vừa học vừa làm ) đào tạo được ra những nhân tài 

suất sắc cho ngành, quốc gia và cho xã hội . 

 

管財國際班簡介： 
2. Khoa khoa học quản lí và tài chính quốc tế (chương trình cử 

nhân) 

① lịch sử phát triển :  

Nhằm phối hợp chương trình quốc tế hóa giáo dục quốc gia và 

chuyên nghiệp hóa,đồng thời trải qua quá trình liên kết với các khoa 

khác ,năm 2011 học viện đã thành lập ra chương trình khoa học 

quản lí và tài chính quốc tế dành cho hệ cử nhân đại học , thu hút 

được rất nhiều các sinh viên xuất sắc của các nước trên thế giới ,bồi 

dưỡng và đào tạo ra các nhân tài cho quốc tế .  

② Đặc điểm nổi bật : 

1.Đưa ra các khóa học chuyên nghiệp với tiêu chí 100% giáo viên 

dạy bằng tiếng anh,học sinh được học tập một cách khoa học , thảo 

luận trao đổi bằng tiếng anh trong các lĩnh vực tài chính . 

2. Học sinh có thế dựa vào sở thích mà chọn lựa các môn học 

nghiêng về các lĩnh vực tài chính hay quản lí ,hơn nữa khoa còn mở 

rộng hợp tác với các doanh nghiệớiắp xếp các chương trình ’’tham 

quan xí nghiệp ’’ hay ‘thực hành trong các xí nghiệp ’ để học sinh có 

thể nắm chắc được các kinh nghiệm thực tế hay khả năng phân tích  

tài chính . 

3. Thu hút được các nhân tài  trên thế giới , học sinh quốc tế và học 

sinh bản địa có thể cùng nhau học tập rèn luyện . 

4. Thông qua các chương trình trao đổi ,học sinh có thể đăng kí ra 

nước ngoài học tập, thể nghiệm ,tích cực kết nổi ,giao lưu học thuật 

và trao đổi văn hóa . 

5. Cung cấp được nguồn giáo viên chất lượng ,chuyên nghiệp, các 

khóa học đa dạng .   

③Phương hướng phát triển  



1. Thúc đẩy sự giao lưu học tập cũng như cùng nhau hỗ trợ tìm hiểu 

của sinh viên bản địa cũng như sinh viên quốc tế   

2. Nuôi dưỡng toàn diện khả năng tiếng anh của các nhân tài ngành 

tài chính cũng như ngành quản lí cao cấp . 

3. Nuôi dưỡng đào tạo nhân tài chuyên nghiệp hai trong một cả về 

lĩnh vực quản lí cũng như tài chính . 

④Mục tiêu giáo dục : học sinh của ngành sau khi được đào tạo trong 

môi trường 100% tiếng anh ,thì mục tiêu giáo dục của ngành sẽ là : 

1. Đào tạo toàn diện và chất lượng về số lượng nhân tài có năng lực 

phân tích ,quản lí      

2. Đào tạo toàn diện các nhân tài có tri thức chuyên nghiệp trong lĩnh 

vực tài chính . 

3. Đào tạo toàn diện các nhân tài có năng lực giao tiếp ngoại ngữ và 

có tầm nhìn quốc tế . 

4. Đào tạo toàn diện các nhân tài  có đầy đủ năng lực để phân tích 

cũng như giải quyết các chính sách quản lí .  

 

管財國際班課程規劃： 
3. Kế hoạch cho các chương trình học : 

chương trình học dành cho ngành khoa học quản lí và tài chính quốc 

tế (cử nhân đại học), học viện quản lí . 

 

chương trình cơ sở :  

 
Tên môn 
học 

Số 
tín 
chỉ 

Năm 
học 

Kì  Trạng 
thái 

*môn cần 
học 
trước  

Vi tích 
phân (1) 

3 1 1 Bắt 
buộc 

 

Vi tích 
phân (2) 

3 1 2 Bắt 
buộc 

 

Nguyên lí 
kinh tế - 
cá thể 

3 1 1 Bắt 
buộc 

 

Nguyên lí 
kinh tế - 
tổng thể 

3 1 2 Bắt 
buộc 

 

Nguyên lí 
kế toán 
học (1) 

3 1 1 Bắt 
buộc 

 



Nguyên lí 
kế toán 
học (2) 

3 1 2 Bắt 
buộc 

Nguyên lí 
kế toán 
(1) 

Quản lí 
học 

3 1 2 Bắt 
buộc  

 

 

chương trình trọng tâm : 

 

Tên môn 
học 

Số tín 
chỉ  

Năm 
học 

Kì 
học 

Trạng 
thái 

*môn học 
cần học 
trước  

Thống kê 
học (1) 

3 2 1 Bắt buộc  

Thống kê 
học (2)  

3 2 2 Bắt buộc  *thống kê 1 

Quản lí tài vụ 3 2 1 Bắt buộc  

Nghiên cứu 
tác nghiệp  

3 2 2 Bắt buộc   

 

Tên môn 
học 

Số 
tín 
chỉ 

Năm 
học  

Kì 
học 

Trạng 
thái 

*môn học cần 
học trước  

Quản lí tài 
nguyên nhân 
lực 

3 3 1 Chọn  

Quản lí tiêu 
thụ  

3 2 1 Chọn  

Phân tích 
chiến lược 
doanh 
nghiệp 

3 4 1 Chọn  

Hành vi của 
người tiêu 
dùng 

3 2 2 Chọn Quản lí tiêu thụ 

Hành vi của 
tổ chức 

3 2 2 Chọn Quản lí học 

Quản lí chuỗi 
cung ứng 

3 4 1 Chọn  

Quản lí chất 
lượng toàn 
diện 

3 3 2 Chọn Thông kê học (1) 

Quản lí 
thống kê học 

3 3 1 Chọn Thống kê học (2) 

Quản lí 
doanh 
nghiệp quốc 
tế  

3 2 2 Chọn  



Trao đổi 
thương mại 

3 2 1 Chọn  

Quản lí tri 
thức 

3 4 2 Chọn  

Thương vụ 
điện tử  

3 4 1 Chọn  

Điện tử hóa 
doanh 
nghiệp 

3 4 2 Chọn  

Quản lí quan 
hệ khách 
hàng 

3 4 1 Chọn  

Quản lí trung 
cấp tài vụ 

3 2 2 Chọn Quản lí tài vụ 

Quản lí tài vụ 
quốc tế  

3 3 1   

Thị trường 
tài chính 
quốc tế  

3 3 2 Chọn Nguyên lí kinh tế 
học –tổng thể 

Quản lí ngân 
sách  

3 3 2 Chọn  

Tiếng anh tài 
chính 

3 3 2 Chọn  

Đầu tư học 3 2 2 Chọn  

Tính diễn 
sinh tài chính 
của hang 
hóa 

3 3 1 Chọn  

ứng dụng tài 
vụ mềm 

3 2 2 Chọn  

Trung cấp kế 
toán học (1) 

3 2 1 Chọn Nguyên lí kế toán 
học (2) 

Trung cấp kế 
toán học (2) 

3 2 2 Chọn Nguyên lí kế toán 
học (2)  

Đại cương 
du lịch học 

3 3 2 Chọn  

Phân tích thị 
trường du 
lịch 

3 3 2 Chọn  

Viếng thăm 
doanh 
nghiệp 

1 4 2 Chọn  

Thực hành 
doanh 
nghiệp 

2 4 1 Chọn  

Ngân hàng 
tiền tệ học 

3 3 1 Chọn  

Tài chính 
quốc tế học 

3 3 2 Chọn  

Tiếng anh 3 1 2 Chọn  



thương dụng  

Hệ thống 
thông tin 
quản lí tiêu 
thụ 

3 3 2 Chọn  

Xách lược 
quản lí du 
lịch 

3 3 2 Chọn  

Quản lí số 
học 

3 1 2 Chọn  

Quản lí tác 
nghiệp và 
sản xuất  

3 3 1 Chọn  

Hệ thống 
quản lí thông 
tin 

3 2 2 Chọn Quản lí học 

      

 

班主任與導師： 

Chủ nhiệm ban : 

Tony Chieh-Tse Hou – phó giáo sư  

Điện thoại : (03) 863-3142 

E-mail : houc@mail.ndhu.edu.tw  

webside : http://faculty.ndhu.edu.tw/~tonycthou/  

Văn phòng nghiên cứu : Học viện quản lí phòng C347 

Khung giờ làm việc : thứ 5 hàng tuần 15:00~17:00  

 

Giáo viên hướng dẫn : 

Yu-Jen Hsiao – trợ lí giáo sư 

Điện thoại : (03) 863-3141 

E-mail : yujen@mail.ndhu.edu.tw  

mailto:houc@mail.ndhu.edu.tw
http://faculty.ndhu.edu.tw/~tonycthou/
mailto:yujen@mail.ndhu.edu.tw


webside : http://faculty.ndhu.edu.tw/~yujen/  

Văn phòng nghiên cứu :Học viện quản lí ,phòng C420  

Khung giờ làm việc : thứ 5 hàng tuần 9:00~12:00  

 

 

Giáo viên hướng dẫn : 

Hsing-Jui Lee– giáo viên chuyên môn  

Điện thoại : (03) 863-3092  

E-mail : reynalee@mail.ndhu.edu.tw  

 Văn phòng nghiên cứu :Học viện quản lí ,phòng B422  

Khung giờ làm việc: thứ 3 hàng tuần 14:00~16:00 

http://faculty.ndhu.edu.tw/~yujen/
mailto:reynalee@mail.ndhu.edu.tw

