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KHÔNG KHÍ LỚP HỌC 

Xin chào các bạn, mình đang theo học ngành Tiếp Thị Và Quản Lí Vật Lưu tại 

trường Đại học Khoa học và Công nghệ Kĩ thuật Triều Dương. Mình đã học ở đây gần 

một năm rồi. Tại Đại học Triều Dương, tất cả các giáo viên trong trường đều rất dễ mến 

và quan tâm đến học sinh, các giáo viên dạy những bài học thú vị và hấp dẫn. Vào thời 

gian rảnh rỗi, các giáo viên cũng rất quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của chúng mình. 

Điều mình khâm phục và ngưỡng mộ nhất là họ kiên nhẫn giải thích cho đến khi chúng 

mình thực sự hiểu. Bởi vì chúng mình đã học từ vựng tiếng Trung trước khi sang Đài 

Loan, nhưng chúng mình cảm thấy rất nhiều áp lực vì không thể hiểu ngôn ngữ chuyên 

ngành trong khi nghe giảng. 

Mặt khác chúng mình lại cảm thấy trong môi trường này, ngoài kiến thức 

chuyên môn, tiếng Trung đã được cải thiện rất nhiều. Trong thời gian học tập tại Đài 

Loan, ngoài thời gian học trên lớp và thực tập, thì vào mỗi kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông, 

các thầy cô đều có kế hoạch tạo điều kiện cho chúng mình đi du lịch, khám phá, tìm 

hiểu về văn hóa, cuộc sống của người Đài Loan và các bạn sinh viên nước ngoài khác. 

Trường cũng tổ chức các hoạt động bổ ích để chúng mình tham gia, hàng năm trường 

tổ chức các hoạt động dành riêng cho du học sinh, mọi người cùng nhau vui chơi và 

chia sẻ mọi điều về Đài Loan. Đồng thời, nhà trường cũng đã giúp chúng mình giải 

quyết rất nhiều các thủ tục mà du học sinh nước ngoài cần làm tại Đài Loan như: thẻ 

bảo hiểm, thẻ cư trú, mở tài khoản ngân hàng…Các thầy cô ở đây luôn tận tình, giúp 

đỡ khiến mình cảm thấy học ở đây không còn cô đơn và xa lạ nữa. Đặc biệt hơn, chúng 

mình tin rằng sinh viên ở Việt Nam sẽ không có những trải nghiệm như thế này. 

Mặc dù các thầy cô trong khoa rất bận rộn nhưng vẫn luôn dành thời gian quan 

tâm đến chúng mình và tổ chức hoạt động: “Bữa trưa vui vẻ”, thầy cô sẽ cùng các bạn 

ăn trưa và còn hỏi thăm đời sống, học tập, các hoạt động ngoại khóa, tặng quà, đặc biệt 

là giúp chúng mình gửi những bức thư viết tay cho gia đình. Các thầy cô luôn dõi theo, 

lắng nghe và chia sẻ như những người thân yêu của mình. 

 



Không gian lớp học Thành viên nhóm 

Thực hành trên lớp Học viết thư pháp 

Một góc tòa nhà hành chính Hoàng hôn ở trường mình 



Cô giáo phát quà Báo cáo nhóm 

Một hoạt động nhỏ của khoa Tổ chức sinh nhật cho chị trợ giảng 

Sân thể dục của trường mình Buổi tối cổng trường mình cũng rất đẹp 

 

VĂN HÓA ĐÀI LOAN 

Khi nhắc đến Đài Loan, ai cũng nghĩ ngay đến đất nước Đài Loan xinh đẹp, 

một địa điểm du lịch và văn hóa ẩm thực phong phú. Đó chỉ là một khía cạnh nhỏ, khi 

nền kinh tế và giáo dục Đài Loan phát triển vượt bậc, nó thực sự trở thành điểm đến. 

Cuộc sống của người Đài Loan cũng có rất nhiều điểm tương đồng với người Việt 

Nam về giờ giấc hoạt động hàng ngày. Tiếp xúc với người Đài Loan mình thấy họ rất 

thân thiện, hơn nữa cảm nhận sự gần gũi lạ thường với chợ đêm của Đài Loan. Mỗi 

khi chúng mình có thời gian rảnh đều ra ngoài khám phá văn hóa ẩm thực nơi này. 

Đến đây bạn như bước vào thiên đường ẩm thực với những món ăn ngon và trà sữa 

Đài Loan chính hiệu hơn 30 năm. Ở Đài Loan có rất nhiều địa điểm du lịch đặc sắc 

cảnh sắc rất tuyệt vời bạn sẽ được trải nghiệm những điều đặc biệt khi đặt chân đến 

Đài Loan. 

 



Thầy chủ nhiệm học cách cuốn gỏi Thầy vui lắm ăn hết 8 cái gỏi rồi! 

Thầy cùng lớp mình cuốn gỏi Đây là một góc chợ đêm Yi zhong 

 

Cảm ơn Đài Loan, cảm ơn những người thầy và những người bạn ở Đài Loan đã 

khiến mình trở thành một người tự tin hơn và mạnh mẽ hơn. Mình cảm nhận được 

trường Đại học Khoa học và Công nghệ Kĩ thuật Triều Dương như là ngôi nhà thứ hai 

của mình, vì vậy thầy cô và bạn học chắc chắn sẽ là những người thân trong gia đình 

đó. Nếu được tiếp tục lựa chọn, mình vẫn sẽ chọn Triều Dương là nơi du học và làm 

việc. 

 

學校氛圍 

大家好!我在朝陽科技大學-行銷與流通管理系學習快一年了。朝陽的所有

老師都很好，對學生很親切，上課時間老師教學的方式都很有趣，老師們對我

們的日常生活也很擔心。讓我最佩服的事情為:老師們很耐心講解給我們，直到

我們真正理解為止。因為要去台灣之前我們的中文沒那麼好，但到現在我們真

的學會了。上課時,聽不懂專業内容，我們感覺壓力很大。但是在那種環境，除

了專業知識外，我們的中文也有很大的提高。在這段期間，除了上課和實習之

外，每年暑假或寒假，系班也計劃給我們有條件去旅行,探索,學習台灣文化和

不同國家的生活。學校也組織活動讓我們參與，每年學校都會專門為國際學生

舉辦活動，大家一起玩，分享台灣的一切。同時，學校也幫我們解決了外國學

生在台灣需要辦的所有手續，例如：保險卡、居留證、銀行開戶等等。這裡的

老師總是樂於助人，讓我覺得在這裡學習不再孤獨和陌生。感謝台灣，感謝台

灣的老師和朋友們，讓我變成一個更自信、更堅強的人。 



更特別的是，我相信越南的學生不會有這些經歷。系班的老師雖然很忙，

但總是抽空照顧我們，舉辦豐富的活動例如：“快樂午餐”，系辦會準備便當

給學生，老師會和學生聊生活或學習有關的問題。對於課外活動,在節日發給學

生禮物，尤其是幫助我們的家人寄手寫信,我們真的非常感動。老師總是像我們

的親人一樣觀看、聆聽和分享。 

台灣文化 

提到台灣，就想起來美麗的國島台灣，旅遊勝地，絕對的美食文化。那只

是一小部分，當台灣的經濟和教育繁榮時，真的成為了一個目的地。台灣人的

生活在日常運作時間上也與越南人有很多相似之處。與友善的台灣人接觸，感

受賓至如歸的友善台灣有名的夜市。每次有空一定要出門嚐一嚐的美食和文

化。來到這裡感覺彷彿入了一個美食天堂，這裡有美味佳餚和 30多年珍珠奶

茶。 

感謝台灣，感謝老師和朋友，讓我變成了一個更有自信、更堅強的人。 朝

陽科技大學是我的第二個家，那麼我的老師和同學們肯定會是這個家庭的親

人。如果可以繼續選擇，我仍然會選擇來朝陽學習。 

 


