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Để thúc đẩy và phối hợp theo chính sách tân hướng nam của chính phủ，khoa 

đã tăng cường nỗ lực tích cực phát triển kinh tế trong những năm gần đây và trau dồi 

tài năng chuyên môn và kỹ thuật tại các quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam, 

Myanmar, Thái Lan, Indonesia và Brunei, nơi có nhu cầu lớn về nhân tài công nghệ 

điện tử điện cơ. Cùng với sự phát triển toàn cầu hóa ngành điện tử điện cơ, trao đổi 

kỹ thuật và hợp tác nhân tài đa quốc gia và đa lĩnh vực , đây chính là nền tảng của 

việc chiêu sinh lớp chuyên ban hợp tác quốc tế của chúng tôi.  

Mục tiêu giáo dục của lớp chuyên ban khoa điện cơ là "trau dồi nhân tài kỹ 

thuật chuyên nghiệp ngành điện cơ và nâng cao khả năng cạnh tranh việc làm". Phù 

hợp với chính sách tân hướng nam của chính phủ và nhu cầu của doanh nghiệp, khoa 

điện cơ của trường đã hợp tác cùng công ty hữu hạn cổ phần Garmin Đài Loan mở ra 

lớp đại học hệ 4 năm「Lớp chuyên ban hợp tác sinh viên quốc tế」, tuyển dụng học 

sinh nước ngoài tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, bồi dưỡng nhân tài kỹ thuật 

và quản lý phù hợp nhu cầu của ngành điện cơ, và phối hợp cùng khoa học kỹ thuật 

Bạch Kim cung cấp địa điểm thực tập thực tế và giáo trình , giúp tăng cường khả 

năng thực tế của học sinh và sớm làm quen với văn hóa môi trường làm việc, sau khi 

tốt nghiệp những sinh viên ưu tú có thể được chọn lựa ở lại trong đội ngũ cán bộ chủ 

chốt của Công ty hữu hạn cổ phần Garmin Đài Loan và là nguồn cung cấp cán bộ chủ 

đạo để Phát triển chính sách tân hướng nam , phù hợp sinh viên hợp nhất giữa học 

tập ,ứng dụng và hỗ trợ các doanh nghiệp đào tạo nhân tài lớp「Chuyên ban hợp tác 

sinh viên quốc tế」của chính sách tân hướng nam , và đạt được hợp tác ba TỐT " 

doanh nghiệp có cán bộ tốt", " sinh viên có công việc tốt " và " trường học có sinh 

viên tốt ". 



 


