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I. MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP 

Tớ là sinh viên năm nhất khoa Marketing and Logistics - Hệ vừa học vừa làm 

Trường Đại Học Công Nghệ Kỹ Thuật Triều Dương. Không biết các bạn khi mới qua 

như thế nào, còn mới tới trường tớ bị sốc văn hóa, để tớ kể các cậu nghe sao nhé!  

1 . Trường tớ ở trên núi nên rộng thênh thang 

Ngày mới tới trường tớ và bạn tớ tìm nhau sắp thì lạc luôn! Mấy đứa tớ hay bảo 

nhau: “ Trường mình bao nguyên cả quả đồi hay sao ý ?”. 

Góc nhìn từ trên cao toàn cảnh trường tớ 

2 . Trường tớ có cơ sở vật chất cực xịn nhé! 

Phòng nào cũng đầy đủ trang thiết bị sẵn sàng phục vụ cho việc học tập. Thư viện 

rộng và xịn góc nào cũng chill các cậu ạ! Còn có cả phòng xem phim và phòng vui chơi 

nữa! 



Phòng nghe giảng Tầng 1 thư viện rất yên tĩnh và sang 

trọng 

Đây là tầng 5 của thư viện Một góc nhỏ của thư viện 

3. Thầy cô trường tớ nói chung - khoa tớ nói riêng cực kỳ nhiệt huyết, nhiệt tình, 

tận tâm, có chuyên môn và vô cùng quan tâm học sinh. Đặc biệt thầy cô khoa mình 

luôn có một tinh thần rất trẻ 

   Với châm ngôn “học đi đôi với hành” nên chúng tớ học và thực hành xen kẽ nhau 

(tránh việc chữ thầy lại trả cho thầy). Đây là chúng tớ học môn chuyên nghành học cách 

làm thế nào để thu hút khách hàng tiêu dùng sản phẩm. Học lý thuyết trên trường xong 

tụi tớ được đi thực tế luôn, thầy tụi tớ tặng vé cho cả lớp đi tham quan triển lãm! Chúng 

tớ được thầy trực tiếp dẫn đi thực tế để tìm hiểu văn hóa của từng vùng, vừa đi tham 

quan vừa nghe giảng. 



Chúng mình được đi xem triển lãm Triển lãm diễn ra rất nhộn nhịp 

Cùng thầy cô chụp ảnh lưu niệm Một số vật dụng ở triển lãm 

Cùng nhân viên triển lãm chụp ảnh 

lưu niệm 
Một số vật dụng ở triển lãm 

4 . Ở trường ngoài học kiến thức tụi mình còn được rèn luyện cả phản xạ, sự tự 

tin và năng lực làm việc nhóm 

Mỗi môn học thầy, cô đều sẽ giao một vài bài thuyết trình, chủ đề thì đa dạng chủ 

yếu là rèn luyện cho chúng tớ sự tự tin trước đám đông. Sau đó, thầy cho tụi tớ thời 

gian cùng nhau thảo luận, vừa vui vừa gắn kết. 



  

  

Một số tiết báo cáo 

 

5 . Trường tớ không phải chỉ học, lớp tớ còn ăn uống và vui chơi nữa! 

Khi cả lớp mới sang Đài Loan, đúng dịp giáp tết ai cũng nhớ nhà, mặt mày ủ rũ 

buồn thiu. Thầy hỏi thăm thì mọi người nói rất nhớ nhà và thèm cơm mẹ nấu. Sau đó, 

thầy nói lớp mình chờ chút thầy chạy lên văn phòng khoa có chút việc. Lúc quay lại 

thầy thông báo vừa xin được một khoản trợ cấp từ trường để chúng mình cùng nhau 

nấu món Việt cho bớt nhớ nhà. Mấy đứa tụi tớ vui mừng lắm luôn! Không chỉ có dịp 

đó, thỉnh thoảng thầy cô còn mua cho tụi tớ đồ ăn. 

 



  

Lớp mình cùng thầy và các chị trợ lí làm gỏi cuốn 

6. Hàng tháng trường tớ đều tổ chức các lễ hội gắn kết sinh viên: Lễ hội Ẩm thực, 

Lễ hội Văn hóa, các hoạt động vui chơi giải trí khác nhau    

    Chúng mình chỉ cần ở sân trường là có thể nếm cả vùng ẩm thực. 

  

  

Hoạt động ẩm thực của trường mình 

 



  

Giao lưu bóng đá giữa các khoa do Hội sinh viên Việt Nam tại trường tổ chức 

 

7 . Trường tớ đẹp lắm! 

Tháng 3, trường tớ có hoa vàng, cảnh đẹp như tranh vẽ. 

 

 

Mùa xuân hoa vàng nở rộ 

 

Quảng trường Thanh Xuân nơi diễn ra các hoạt động văn nghệ của trường. Tối 

hàng tuần nơi này sôi động lắm! 



  

Tùy chọn một góc đều có được ảnh đẹp 

 

Vì trường tớ ở trên núi nên chiều xuống có thể ngắm hoàng hôn, đêm về thì có 

cảnh đêm lung linh. 

  

8 . Là hệ vừa học vừa làm nên ngay tại năm nhất tụi tớ đã được nhà trường hỗ 

trợ liên hệ với các doanh nghiệp để tìm việc làm, nhờ vậy mà tụi tớ cũng đủ phần 

nào trang trải cho cuộc sống, sinh hoạt, học tập bên này cũng như phụ giúp một 

phần nhỏ cho gia đình 

28 tuổi mới biết đến Đại Học Kỹ Thuật Triều Dương, bản thân tớ cảm thấy vô 

cùng may mắn, được thầy cô quan tâm và giúp đỡ tạo điều kiện, được học tập trong 

một môi trường hiện đại giúp tớ có thể phát huy thế mạnh của bản thân, giúp tớ rèn 

luyện trau dồi thêm các kỹ năng để định hướng và phát triển bản thân sau này. Tại đây 

tớ có 1 môi trường học tập và làm việc an toàn, tớ được bảo vệ, giúp đỡ bởi nhà trường 

và luật pháp. Bước tiến cho con đường tương lai của tớ đã sẵn sàng rồi. Các cậu thì thế 



nào rồi nhỉ ? 

 

II. VĂN HÓA ĐÀI LOAN  

Chào mọi người !Mình là Nhung hiện tại mình đang là sinh viên năm nhất chuyên 

nghành Marketing và Logistics - Hệ vừa học vừa làm của Trường Đại Học Khoa Học 

Kỹ Thuật Triều Dương . Có khá nhiều bạn có dự định đi du học tại Đài Loan nhưng vẫn 

còn tò mò, thắc mắc, phân vân về văn hóa hay phong tục tập quán bên này nên tiện đây 

mình cũng xin chia sẻ với các bạn một chút về cảm nhận thực tế của mình ở bên này 

nhé! 

1. Các ngày lễ tết, phong tục tập quán, khí hậu 

Đài Loan là đảo nằm tại khu vực Đông Á với diện tích 36.000 km2 . Thủ đô   là 

Thành Phố Đài Bắc, dân số khoảng 23,78 triệu người (dữ liệu năm 2018). Là một đấ 

nước có nền kinh tế phát triển, cùng nền văn hóa đặc trưng. Đài Loan là một điểm đến 

lý tưởng dành cho ai muốn đi du lịch ,du học hay đi làm. Đài Loan từng được mệnh 

danh là Đảo Ngọc không chỉ về vẻ đẹp mà còn cả về kinh tế và hóa nơi đây. Đài Loan 

có 4 mùa với khí hậu khá mát mẻ, nhiệt độ trung bình hàng năm chỉ khoảng tử 25-28°C . 

Đài Loan và Việt Nam có nền văn hóa và phong tục tập quán khá tương đồng. Các 

ngày lễ, tết đều được tính theo ngày âm lịch (giống Việt Nam mình). Có một điều đặc 

biệt mà mình ấn tượng nhất ở đây là các ngày lễ thường được nghỉ rất dài, tháng 4 tụi 

mình được nghỉ Tết Thanh Minh và mồng 1 tháng 5, kì nghỉ kéo dài 10 ngày ấy! Cứ 

mỗi dịp lễ lớn trường tớ lại tổ chức hoạt động cho học sinh tham gia, vừa vui chơi, vừa 

gắn kết và tìm kiểu văn hóa phong tục Đài Loan. 

 



  

Thầy cô và các anh chị trong khoa nấu bánh trôi cho tụi tớ vào ngày lập đông 

  

Chúng mình cùng gấp hạc nguyện ước 



 

Tụi mình cùng khai bút đầu xuân 

 

2. Hệ thống tiền tệ  

  Đài Loan sử dụng tiền Đô La, Tân Đài Tệ có 2 loại là tiền giấy và tiền xu. Hiện tại 

mệnh giá tiền giấy được lưu hành tại Đài Loan gồm có: 2000 NTD, 1000 NTD, 

500 NTD, 200 NTD, 100 NTD. Tiền xu có: 50 NTD, 20 NTD, 10 NTD, 5 NTD, 1 NTD. 

  Mách nhỏ: các bạn nên đổi tiền trước khi đi du học, tránh trường hợp mất tiền oan. 

Ngày mới qua do mình vội quá không kịp đổi tiền và mình để tiền trong thẻ visa, sang 

đến Đài Loan mình đi rút tiền qua cây ATM bị trừ phí dịch dụ 10%. 

 

3. Đài Loan là một đất nước có nền kinh tế và kỹ thuật phát triển   

Với hệ thống giao thông công cộng rất thuận tiện trong việc đi lại hay thăm quan 



du lịch. Đặc biệt với hệ thống này bạn còn có thể tra lịch xe chạy hay mua vé xe ngay 

trên app. 

  

4. Đài Loan là một nước tôn trong pháp luật  

Đài Loan là một đất nước tôn trọng, tuân thủ pháp luật. Từ giao thông đến các điều 

khoản pháp luật hiện hành, ở Đài Loan đồn cảnh sát rất nhiều và có hệ thống camera ở 

khắp nơi. Bản thân mình cảm thấy Đài Loan là một đất nước rất an toàn.  

5. Là một đất nước có văn hóa ẩm thực vô cùng phong phú  

 Trong đó đặc biệt phải kể đến các chợ đêm với muôn ngàn món ăn từ truyền thống 

đến hiện đại. 

  Đậu Phụ Thối - món ăn mà ai đặt chân đến Đài Loan ít nhất cũng phải thử một lần. 

Món này có mùi rất đặc trưng, mùi vị rất đặc biệt. Nếu có cơ hội đến Đài Loan bạn hãy 

nếm thử món này nhé! Chỉ cần ăn thử một lần thôi là sẽ nghiện như mình đấy !  

  Đài Loan còn rất nổi tiếng với gà rán và mỳ thịt bò. Ngoài ra còn có 1 loại nước 

uống vô cùng nổi tiếng là trà sữa trân châu, với vô vàn các loại khẩu vị. Mình tính sơ 

qua 1 ngày uống 1 vị khác nhau thì 1 tháng cũng chưa uống hết menu. Ngoài các món 

ăn vặt đặc sắc này ra, Đài Loan còn rất nhiều món ngon chờ các bạn đến thưởng thức 

đấy!   

6. Đài Loan là một nước có hệ thống cửa hàng tiện lợi phát triển   

Sẽ chẳng xa lạ gì với các bạn khi đến Đài Loan và thấy đâu đâu cũng có cửa hàng 

tiện lợi với hệ thống mở cửa 24/7, với các thương hiệu nổi tiếng như 7-eleven, Family 

Mart, OK Mart, Hi- life... ở khắp mọi nơi. Các cửa hàng này tổng hợp các dịch vụ: bán 

đồ ăn, đồ dung thường ngày, chuyển tiền, rút tiền, gửi hàng, nhận hàng, thanh toán 

thuế...    

7. Con người Đài Loan 

Trong cảm nhận thực tế của mình Đài Loan là một đất nước hạnh phúc với những 



con người văn minh, lịch sự, thân thiện, hiền hòa. Mình là một người mù đường, đến 

mức cầm điện thoại trên tay nhưng mình cũng không thể nào xác định nổi phương 

hướng. Ấy vậy nên trong một lần đi làm mình xuống nhầm trạm xe bus. Lúc đó mình 

hoảng lắm! Đứng giữa đường nhưng lớ ngớ chẳng biết đi hướng nào. Đúng lúc ấy có 

một bạn người Đài chủ động đến hỏi và giúp đỡ mình, chỉ mình cách đi. Thật sự mình 

cảm động không nói nên lời. Nhờ có sự giúp đỡ của bạn ấy cuối cùng thì mình đã đến 

được chỗ làm an toàn và đúng giờ. Thật sự mình rất cảm ơn bạn ấy! Còn có một lần 

mình đi mua đồ khi đó vốn tiếng Trung của mình không nhiều, người ta nói mình nghe 

câu được câu không, nên lúc bạn nhân viên hỏi mình cũng cố dùng vốn tiếng Trung ít 

hỏi của mình để trả lời bạn ấy. Mình mất khá nhiều thời gian và vận dụng đủ các giác 

quan để diễn tả tưởng rằng bạn nhân viên sẽ rất tức giận, nổi cáu, hay sẽ mất kiên nhẫn 

với mình nhưng không bạn ấy vẫn rất niềm nở giúp đỡ mình. Đây có lẽ là điều làm 

mình ấn tượng sâu sắc nhất.  

8. Cảnh đẹp Đài Loan  

Đến Đài Loan điều làm mình ấn tượng nhất là cảnh đẹp nơi đây: từ hoang sơ, cổ 

kính đến hiện đại sang chảnh, đâu đâu cũng đều sẽ trở thành địa điểm check in cho bạn. 

Một số địa điểm bạn không thế bỏ qua khi đến Đài Loan như Làng cổ Cửu Phần, tòa 

101 Đài Bắc, Hồ Nhật Nguyệt… Với mình đến Đài Loan du học và đến với trường Đại 

Học Khoa Học Kỹ Thuật Triều Dương là một điểm đến lý tưởng, là sự lựa chọn đúng 

đắn. Đây là nơi mình được học tập, làm việc trong một môi trường thân thiện, hiện đại, 

trẻ trung, hội nhập; là nơi mình gặp gỡ làm quen với nhiều bạn mới, nền văn hóa mới; 

là nơi mình được tiếp xúc với phương pháp giảng dạy hiện đại nơi văn hóa giao thoa.  

Đến một đất nước xa lạ, làm quen với những con người xa lạ, đi đến nơi mình chưa 

từng được đến , ăn thử những món ăn mình chưa từng ăn. Với mình trải nghiệm là hành 

trang đáng giá nhất mà tuổi trẻ cần phải có. Đến với Đại Học Khoa Học Kỹ Thuật Triều 

Dương là sự lựa chọn đúng đắn nhất của mình.  

III. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG 

1. Đôi nét về trường 

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Triều Dương, là một trường đại học khoa 

học và công nghệ tư nhân nằm ở quận Wufeng, thành phố Đài Trung, là trường đại học 

khoa học và công nghệ tư nhân đầu tiên được thành lập tại Đài Loan. Hiện có 6 học 

viện, 5 lớp tiến sĩ, 23 lớp thạc sĩ và 24 phòng ban về quản lý, khoa học và kỹ thuật, thiết 

kế, nhân văn và xã hội, thông tin và hàng không. Đại học Khoa học và Công nghệ Triều 

Dương là trường đại học khoa học và công nghệ tư nhân đầu tiên ở Đài Loan Được 



thành lập vào năm 1994, trường được đổi tên thành "Đại học Khoa học và Công nghệ 

Triều Dương" vào năm 1997. Trường hiện có hơn 16,000 sinh viên. Trường Đại học 

Công nghệ Triều Dương tiếp tục mở rộng và ngày càng tự hào có thêm nhiều sinh viên 

quốc tế tin tưởng và lựa chọn là nơi học tập. 

2. Đại học Khoa học và Kỹ thuật Triều Dương và bảng xếp hạng nổi bật 

Top 1000 trường đại học có nền giáo dục tốt nhất thế giới  (năm 2021). 

Top 401 bảng xếp hạng trường đại học  trẻ nhất thế giới ( năm 2020). 

Top 301-400 trong bảng sếp hạng các trường đại học có sức ảnh hưởng toàn thế giới 

(năm 2020). 

Top 301 Trường Đại Học tốt nhất Châu Á Thái Bình Dương ( năm 2019 ). 

Top 401 -500  Bảng xếp hạng các nền kinh tế mới nổi (năm 2020) . 

Top 401 Trường Đại Học tốt nhất Châu Á . 

Top 601-800 về nghành khoa học máy tính (năm 2021) . 

3. Môi trường học tập 

Trường có hệ thống trang thiết bị cực xịn, đảm bảo cho học sinh sinh viên có một 

không gian học tập hiện đại, một môi trường thân thiện, thoải mái. Để sinh viên có thể 

phát huy tốt nhất thế mạnh của bản thân.  

  Ngoài trang thiết bị phục vụ cho quá trình học tập trường còn có khu thư viện, vui 

chơi, căng tin, khu thể thao, các phòng sinh hoạt, xem phim, tập luyện thể thao để sinh 

viên tham gia, giảm căng thẳng sau giờ học. 

 

Trang thiết bị phòng học 

  

 

 



 

4.  Vừa học vừa chơi 

 Trường mình có phương pháp giảng dạy khá hay là: không đặt nặng việc học theo 

giáo trình. Thầy cô tụi mình thường sau khi giảng khái quát các phần chính sẽ đưa ra 

một chủ đề để cả lớp cùng thảo luận. Tụi tớ có thể trực tiếp hỏi, nêu ý kiến, bàn luận 

với thầy cô. Do đó tụi mình có thể phát huy hết khả năng giao tiếp, học hỏi của bản 

thân mình. 

  

 

5. Học đi đôi với hành 

  Không chỉ học các kiến thức chuyên môn qua sách vở tụi mình còn được thầy cô 

dẫn đi tham quan, khám phá, tìm hiểu thị trường, vùng văn hóa ngoài thực tế.  

  

6. Học các kĩ năng mềm, gắn kết tình bạn 

Ở trường, tụi tớ được học các kỹ năng mềm như luyện nói, giao tiếp, kỹ năng 

thuyết trình, kỹ năng thuyết trình trước đám đông. Thầy cô tụi tớ thường giao cho tụi 

tớ các bài tập nhóm. Mọi người cùng thảo luận với nhau, cùng làm bài tập, cùng thuyết 

trình, tăng thêm tình gắn kết giữa mọi người trong lớp.  

7. Thầy cô rất dễ thương, chúng mình đi học với tâm thế vui chơi có thưởng 



  

Trường của tụi tớ vui vậy đấy các bạn ơi! Thầy cô tâm lý nhiệt tình, môi trường 

học tập không có chỗ chê. Được đến và học tập tại trường với tớ thực sự là một điều vô 

cùng hãnh diện và may mắn. Hy vọng các cậu cũng sẽ tìm được “ bến đỗ” cho sự nghiệp 

học hành của mình. 

 

I．學習 

我讀朝陽科技大學-產學專班-行銷與流通管理系大一留學生。若是你剛到我

們學校就有什麼感受？對我個人來說真的很吃驚。讓我來解是我為什麼這麼說吧！ 

1. 我們學校在山上，是很大的一所學校 

 剛到學校的那段時間我和朋友經常找不到對方位置,我們都一直開玩笑 

“ 這座山-我們學校全包了”。 

2. 我們 學校有特別好的 學習環境跟設備。  

每間教室都有裝備專門的設備。 

我們有一個超大的圖書館。每個角落都很漂亮。 

3. 我們 學校的老師很熱忱，專業，關心學生。特別的是每位老師都帶了 一個年經的

靈魂。 

朝陽科技大學 教育觀點是學習跟實習一定要結合在一起。我們 除了在教

堂上課 還可以真真來觀察，體驗  讓我們更深刻了解自己的專業。下面照

相是我們在物流產業實務課老師送給我們門票。讓全班去看參觀展覽。老師

都經常跟我們說在課堂上面學習當然好，可是能出去外面自己看，自己感受

那還更好。真是一邊開心的玩，邊專心的學習。 

4. 在朝陽科技大學我們還可以練習反應，自信，團隊合作。 

每一門課我們都會分組上來報告。主題就很多 重要的是幫我們在一群人面

前中充滿自信發會自己的專長。我們可以一起討論問題，一起學習，一起玩  

讓讓我們更團結，一起創造最美的回憶。 



5. 我們在學校不是只有學習，我們還參加很多活動。 

因為疫情的原因我們班來到學校剛好快過年的時候。我們班年經人幾乎同

學是第一次出國，還到了這麼遠的地方，我們都好想家也很難過。那時候， 

有老師的關心，大家都說：“我們想家了，想吃媽媽做的飯”。突然老師他

要到系辦公室那邊有事情，回來的時時候老師跟我們說他剛跟系辦申請好

了一筆錢，可以讓給大家開了一個越美食活動，就是我們班可以一起做越南

菜，一起過過年。我們差點就哭了。也不是只有那次，有時候突然老師們會

給我們賣了一些台灣美食 讓大家一起品嘗。 

6. 我們學校校園常常有美食活動，文化活動，娛樂活動讓大家來參觀。 

 只要在校園我們 也可以吃到各種美食  ， 看到各種地方的文化 。 

7. 我們的學校特很美 。 

3 月花開很漂亮 

每週開娛樂活動的青春廣場  

站在學校後山還可以看黃昏跟夜景 

8. 我們是產學專班的學生，每個人的家庭背景不一樣.從第一年級學校幫我們找到一

分好工作。解決了我們 生活費的困難,讓大家可以專心學習。節省的人還可以幫助

家庭。 

28 歲我才來到朝陽科技大學，我個人覺得自己特別幸運。有現代的學習環

境，有老師們的熱情讓我有了最好發展自己的機會,讓我能有機會改善，發

展更好的自己。在朝陽科技大學我有了最好的學習環境，有了最安全的工作

環境。這裡我有法律保護。我在這裡為了自己未來而準備,那你呢？ 

II．台灣文化 

大家好!是錦絨，正在讀朝陽科技大學產學專班第一年級學生。我知道有很多

同學到台灣留學可是心裡還有一些關於台灣文化，風俗習慣，社會的問題想想了

解。接著這個機會我今天來跟大家分享一下我在台灣一年來的經歷，希望能幫助

到大家，能解決大家的問題。接下來的話都是我個人運過，看過，經歷過的體驗。 

1.地理，氣候，風俗習慣  

  台灣是位於東亞的一個島嶼，面積 3.6萬平方公里。首府台北市，人口約 2378

萬人（2018年數據。是一個經濟發達、文化典型的國家。台灣是任何想要旅行、

學習或工作的人的理想目的地。台灣曾被稱為珍珠島，不僅因為它的美麗，還因

為台灣的經濟和文化。台灣有 4 個季節，氣候相當涼爽，每年平均氣溫只有大

概 25 - 28 °C 左右。台灣的文化和風俗習慣有一些相同。台灣節日按農曆算（跟

我們越南一樣）。在台灣有一個很特別也最深刻的是台灣的節一般放假時間比較

長。我們 今年清明節和 5/1都放了 10 天假。在我們學校每重要的節日我們行銷

與流通管理係會給我們舉辦了很多的活動。讓我們可以深刻了解台灣文化，跟同



學加強團結的機會。 

（係上的老師給我煮湯圓們） 

（過年前我們 一起做紙鶴許願） 

2.台灣台幣系統  

台幣分成兩種紙幣，硬幣。紙幣有：2000元，1000元，500元，200 元，100

元。硬幣 50元，20元，10元，5元，1元。我建議大家過來台灣之前先換台幣，

避免了過來自己國家的錢沒辦法用。也盡量不要放在信用卡或者國際卡，因為提

款的時候都有收 10% 的費用。 

3.台灣是一個經濟科技發展的國家   

台灣交通方面特別發展想去哪理都很方便。在台灣，旅遊也很發展。最方便

的是我們可以在 app查到車標，也可以在 app買車票。 

4.台灣是一個遵守法律的國家  

從交通，社都很安全。在台灣有很多警察局。我個人看到警察局心裡會有一

個很放心，很安全的感覺。 

5.台灣是一個有很豐富的飲食國家  

提到台灣美食我們不可不提到台灣的夜市。台灣的夜市有各種各樣的飲食，

從傳統到現代。從台灣飲食到其他國家飲食吃，玩的，用的什麼都有。 

 臭豆腐是每個人來台灣的人都必須嘗試一次的一道菜。臭豆腐有一種非常獨

特的味道，有機會來台灣一定要嚐嚐，只要嘗試一次，你有可能會像我一樣上癮。

除了臭豆腐台灣夜市有名的菜還有炸雞跟牛肉麵。 

台灣最有名的飲料不能不提到珍珠奶茶。台灣奶茶有很多口味。平均一天喝

一杯不一樣的奶茶口味我覺得一個月後會發現還沒把所有口味喝完。  

6.台灣是一個便利商店最發展的地方  

到台灣你會很驚訝發現台灣哪裡都有 24 小時營業的便利商店。會看到很多

不同間店像 7-eleven，Family Mart，Ok mart，Hi-life.在便利商店有很多服務：飲

食，日常用品，ATM 提款，轉賬，寄件，收件，交費用... 

7.台灣人熱情  

在我自己的感覺台灣是一個幸福的國家，是一個文明國家，有禮貌、友好，

溫和的社會。我分享我自己經歷過的故事。我是一個經常迷路的人，我對方向沒

有什麼概念。我手上拿著手機看地圖我還是會迷路。那時候，學校在幫我找到工

作的時候我一個人坐了公交車到上班地點。倒霉的是我下錯站了。我還在迷茫的

找該走的方向中就有一個台灣女生走過來。她主動問我要不要幫忙然後很熱情，

很耐心的給我指路。我那時候感動到說不出話了。有了她的幫助我終於也準時，

安全到上班地點。 

  還有一次我剛到台灣一個人出去買東西，剛來的我的中文能力還很差。台灣

人說的話我基本聽不懂。我一直找東西的時候就有一個服務員過來幫助我。我用

我學到的所有中文給她描述。我以為她會很生氣或者對我沒耐心。沒想到她還很

熱情幫我。台灣人的 熱情是我最深刻的地方。  



8.台灣風景  

到台灣的美景會讓你發現台灣全都是美景。從自然、古代到現代都是旅遊的

地方。我推薦一些地點：台北 101 大樓，九份，日月潭....還有很多好玩的地方。

有機會到台灣你可以自己來體驗。 

對我來到台灣留學，讀了朝陽科技大學是一個很正確的選擇。在這裡我有最

好的學習環境，這是一個我可以在友好、現代、年輕和融合的環境中學習和工作

的地方。在這裡我認識很多新朋友，接觸到新的文化，新的一種教學方式。吃自

己沒吃過的飲食，接觸，體驗新的文化。在這裡我找到了自己。我會珍重這段時

間，會努力學習。 

III．學習環境 

我是朝陽科技大學一年級的外籍學生。能來到朝陽科技大學讀書是我最好的

選擇，也是我的幸運。今天我來跟大家分享一下我的大學 有什麼讓我驕傲的。 

1.朝陽科技大學簡介  

  朝陽科技大學，是位於台中市霧峰區的私立科技大學，是台灣第一所創立的

私立科技大學。現有管理、理工、設計、人文社會、資訊、航空…等 6 個學院、

5個博士班、23個碩士班及 24個系。 

朝陽科技大學是台灣第一所私立科技大學，由長億關係企業創辦人楊天生獨

力捐資捐地所創辦。1994年創立，1997年改名為“朝陽科技大學”。 

2.朝陽科技大學全球排名  

2021年全球最佳大學排名 1000+  

2020年全球最佳年輕大學排名 401+  

2020年世界大學影響力排名 301-400 

2019年亞太地區最佳大學排名 301+  

2020年新興經濟體大學排名 401-500 

2020年亞洲地區最佳大學排名 401+  

2021年全球計算機科學領域排名 601-800 

3.學習環境  

  我們學校有現代的設，給學生提供了最好的學習環境。讓學生發揮自己的專

長。除了教室設備以外我們學校還有兩個餐廳，圖書館，自學室，看電影運動，

練習地方。讓學生可以放鬆從哪理有是好的學習狀態。 

4.我們每天都開心的學習  

  朝陽客戶大學有很向進的教育方式。上學時，老師經常給我我們出題目讓大

家一起討論。這個教育方式讓我們可以學到更多的東西，也可以讓我們提高了交

流，溝通技能。 

5.學習一定要練習 

不只是在教室學習老師們還帶我們出去看外面的時間，讓我們真正了解課本

內容。 



6.在朝陽科技大學我們除了學專業課程還可以學到很多技能  

我們可以練習說中文，學會怎麼去跟別人交流，溝通。讓自己更有自信在多

人的地方發表意見；可以一起討論，一起做作業讓我們更加團結。 

7.我們學習的老師都有很年經的靈魂，也特別可愛 

  來到朝陽科技大學對我來說是一個很大的機會。這裡我們有老師的愛，有時

代的教育，有新“ 家庭 ”，有發展自己的機會。我已經給自己找到了屬於我的

地方。祝你們也跟我一樣有了發展全能的地方。 

 


