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CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP HƯỞNG LƯƠNG
LIÊN KẾT GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP

Hà Nội, T10/2017

Giới thiệu về chương trình thực tập hưởng lương
1.1. Về chương trình
- Căn cứ vào chương trình hợp tác giữa Nhà trường với Hiệp hội phát triển
nghề Đài Loan và Hiệp hội thương gia Đài Loan
- Căn cứ vào Biên bản thỏa thuận giữa Nhà trường với các trường đại học
Đài Loan.
- Căn cứ vào tính cấp thiết của thị trường lao động Việt Nam và của sinh
viên trường ĐH Công nghiệp Việt - Hung
Phòng Đào tạo, KHCN và HTQT phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng văn
hóa giáo dục nghiệp vụ Đài Loan thông báo tuyển sinh thực tập hưởng lương
liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp Đài Loan. Chương trình chuyển tiếp
sinh viên Việt Nam sang thực tập tại Đài Loan đã và đang được thực hiện tại
trên 20 trường ĐH, CĐ Việt Nam. Đây là chương trình được sự phê duyệt của
Bộ Giáo dục Đài Loan, được sự hỗ trợ của Nhà trường và các doanh nghiệp Đài
Loan nhằm tạo cơ hội cho các em sinh viên được trải nghiệm môi trường học tập
và thực tập tại Đài loan. Ngoài ra, chương trình còn giúp các em sinh viên Việt
Nam làm quen với môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp, sử dụng công
nghệ hiện đại, và có cơ hội được tuyển dụng cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn
của Đài Loan và Việt Nam.
1.2. Về các đơn vị đối tác
- Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa giáo dục nghiệp vụ Đài loan đã có trên
10 năm kinh nghiệm liên kết giáo dục giữa Việt Nam và Đài Loan, hỗ trợ thành
công hàng nghìn học sinh/sinh viên Việt Nam tiếp cận với nền giáo dục Đài
Loan tại nước sở tại.
- Hiệp hội thương gia Đài Loan là tổ chức uy tín tại Đài Loan và Việt
Nam, góp phần to lớn trong việc thúc đẩy, gắn kết mối quan hệ giữa nhà trường
và doanh nghiệp.
- Đại học Công nghệ Chung Yu, Học viện Kỹ thuật Lee Ming, Đại học
Nanhua là các trường ĐH có mối quan hệ mật thiết với Hiệp hội các doanh
nghiệp Đài Loan, có khả năng hỗ trợ tối đa quá trình thực tập của SV.
II. Chương tình thực tập hưởng lương
2.1. Tính cấp thiết
Từ thực trạng SV trường ĐH Công nghiệp Việt - Hung:
- Thiếu kiến thức thực hành thực tế

- Thiếu kỹ năng làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, công nghệ cao
- Muốn tìm kiếm cơ hội học tập, sinh sống tại nước ngoài nhưng không đủ
điều kiện tài chính
- Muốn kiếm tiền để hỗ trợ bố mẹ đóng học phí trong quá trình học tập tại
nhà trường
Chương trình thực tập hưởng lương cho SV tại Đài Loan đáp ứng đầy đủ
những mong muốn của sinh viên và giải quyết được các vấn đề tồn tại cho SV
năm cuối hoặc đã ra trường.
2.2. Thị trường mục tiêu
Sinh viên năm cuối và các sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường của
trường Đại học Công nghiệp Việt -Hung.
Ưu tiên ngành: Quản trị du lịch, Cơ khí, Điện, Công nghệ thông tin.
2.3. Thời hạn triển khai và quy mô chương trình
- Hạn nộp hồ sơ: 15.10.2017
Bắt đầu triển khai chương trình từ ngày 03-04.10.2017
- Quy mô tuyển sinh: Mỗi khoa từ 5-10 em.
- Phòng ĐT, KHCN & Hợp tác quốc tế hỗ trợ giải đáp thông tin
Ms Bình: 0983 186 511
Ms Phương Anh: 0972 653456
2.4. Lợi thế của Chương trình
- Chương trình được sự cấp phép của Bộ Giáo dục Đài Loan và nhận được
sự hỗ trợ tối đa từ nhà trường và doanh nghiệp.
- Chương trình mang lại kiến thức thực tế cho sinh viên, giúp SV sau khi ra
trường nhanh chóng hòa nhập với công việc, không còn tình trạng học lại từ đầu.
- Chương trình tạo điều kiện cho SV học ở tất cả các chuyên ngành cơ hội
thực tập.
- Chương trình mang lại cho SV cơ hội thực tập ở môi trường chuyên
nghiệp mà ở Việt Nam khó có thể tiếp cận.
- Thời gian thực tập phù hợp, 01 năm, không quá ngắn và không quá dài
- Sinh viên có thêm một ngoại ngữ là tiếng Trung Quốc, ngôn ngữ ngày
càng phổ biến trên thế giới.
- Sinh viên nhận được giá trị kinh tế to lớn mà khó có thể đạt đước nếu
thực tập tại DN Việt Nam (mỗi tháng trừ tất cả chi phí còn lại từ 5-7 triệu
VNĐ).

- Sinh viên được cấp bảng điểm, chứng chỉ của trường ĐH Đài Loan và DN
thực tập Đài Loan
- Sinh viên được ưu tiên tuyển dụng tại các DN Đài Loan tại Việt Nam
- Sinh viên nhận được hỗ trợ của GV Nhà trường trong thời gian thực tập
2.5. Thách thức của chương trình
Ngôn ngữ bắt buộc là tiếng Trung

2.6. Phương án tài chính
Tiền tệ: VNĐ
Thực tập
1 năm

Chi phí
học tiếng
Trung
ban đầu

Học phí

Ký túc
xá

Học kỳ I

7,000,000

31,00,000

0

Bảo hiểm
Chi phí
lao động khác (thẻ cư
trú, thẻ lao
động,…)

Sinh hoạt
phí
(ăn uống)

Tổng
chi phí

Trả tiền
vay chi phí
hỗ trợ ban
đầu

Thu nhập tối
thiểu 1 tháng

2,000,000

20,000,000

57,000,000

18,000,000

19,800,000

4,000,000

Còn lại

( x 5 tháng)
Học kỳ II
TỔNG

31,000,000 6,000,000 2,000,000

4,000,000

20,000,000

63,000,000
120,000,000

19,800,000
( x 6 tháng)
18,000,000

218,000,000

73,000,000

Ghi chú:
- Tỷ giá: 1 Đài Tệ = 765 VNĐ, số liệu trong bảng trên có thể dao động ~ 1,000,000 VNĐ
- Tháng đầu tiên sinh viên không đi thực tập, từ tháng thứ 2 sau khi có giấy phép làm việc mới đi thực tập. Tổng thời gian
thực tập 11 tháng
-Trước khi đi thực tập, SV được đào tạo tiếng Trung trong 3 tháng để đạt Trình độ 1

Tổng chi phí đi thực tập 1 năm của 1 SV khoảng 28,000,000 VNĐ. Sinh
viên được trường Đài Loan hỗ trợ cho vay 18,000,000, sẽ trừ dần vào thu nhập
mỗi tháng. Trước khi thực tập SV sẽ đóng số tiền 10,000,000 VNĐ. Trong
trường hợp SV vẫn không có điều kiện kinh tế để đóng 10,000,000 VNĐ sẽ
được hỗ trợ vay ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng với mức lãi suất 9% (~
100,000/tháng). Sau khi hoàn thành khóa thực tập sẽ hoàn trả số tiền gốc.

