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The Chinese University of Hong Kong
(CUHK)

Đại học Trung Văn Hồng Kông

Tuyển sinh đại học

Đô thị quốc tế của châu Á
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Học tập tại CUHK
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+ More

8 
khoa

70+ 
chương 

Viện sau
đại học

Nghệ thuật

Kĩ thuật Y học

Khoa học

Quản trị
kinh doanh Giáo dục

Luật

Khoa học xã hội

Chương trình đại học song bằng với sự hợp tác từ những viện đại học tầm cỡ quốc tế
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18%

17%

50%

1%

12%
2% Chuyên ngành phụ/ 

Môn tự chọnCông nghệ
thông tin

Giáo dục đại cương

Ngôn ngữ
Giáo dục thể chất

Hệ thống tín chỉ (123 tín chỉ)

Cấu trúc chương trình 

j

17,000+
sinh viên đại học

12,600+
sinh viên sau đại học

4,000+
sinh viên quốc tế

Sự đa dạng sinh viên

Sinh viên đến từ 50+ quốc gia/ 
vùng lãnh thổ

Armenia, Australia, Bangladesh, Brazil, 
Brunei Darussalam, Canada, Chile, 

Colombia, Denmark, Egypt, Estonia, 
France, Germany, India, Indonesia, Israel, 
Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, 

Kyrgyzstan, Macau, Mainland China, 
Malaysia, Mauritius, Mexico, Mongolia, 
Morocco, Myanmar, Netherlands, New 
Zealand, Pakistan, Philippines, Poland, 
Portugal, Russia, Singapore, Slovakia, 

South Korea, Spain, Sri Lanka, Sweden, 
Taiwan, Tajikistan, Thailand, Tunisia, 

Turkey, Turkmenistan, UK, Ukraine, US, 
Vietnam, Zimbabwe, etc…
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Những điểm đến trao đổi sinh viên

35 vùng lãnh thổ

280+ đối tác

3 tuần - 1 tháng

+ Tìm hiểu thêm

65% 

600+

cơ hội thực tập toàn cầu 

mỗi năm
Dấu chân của sinh
viên qua 55 quốc
gia/ vùng lãnh thổ
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Cuộc sống tại CUHK

Hệ thống College

• Những ngôi nhà chung chăm sóc, nuôi dưỡng & 
giáo dục toàn diện

• Sự kết hợp giữa Oxbridge và thời đại Tống / Minh 
từ Trung Hoa cổ xưa

• Học hỏi, chia sẻ và phát triển thông qua các hoạt
động ngoại khóa của College

• Trải nghiệm College duy nhất ở Hồng Kông
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Cơ sở vật chất 
thể thao đa dạng

30+ nhà hàng
và canteen

9000+ suất ở kí túc xá –
Nhiều nhất tại Hồng Kông
Đảm bảo 3 năm sống trong kí túc xá

Cơ sở vật chất tại CUHK

j

Ngoài lớp học

CLB và hội nhóm

Văn hoá & Sự kiện
âm nhạc
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Nộp đơn @CUHK

Bằng tốt nghiệp THPT với
SAT / ACT plus / APs

IB Diploma 

GCE AL / 
International-AL

Yêu cầu hồ sơ tối thiểu

Chứng chỉ
ngôn ngữ

Tiếng Anh Yêu cầu tối
thiểu

IELTS 6.0

TOEFL (iBT) 80

GCSE/ IGCSE/ 
GCE-OL (1119) 

C

GCE-AL/ AS E

IB 4

SAT Evidence-
Based Reading 

and Writing
590

Yêu cầu cho từng 
chương trình

Yêu cầu chung1
2

3

Những chứng chỉ quốc tế khác

Bằng Tốt Nghiệp THPT 
(Upper Secondary School 
Graduation Certificate)
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• Đáp ứng yêu cầu nhất định của trường và 
chương trình học như IB, GCE‐AL, Cambridge 
Pre‐U, HKALE, Bằng Cao Đẳng / Đại học

• Thời gian học thường được giảm tới 
một năm

• Tổng số tín chỉ tốt nghiệp tối
thiểu giảm tới 24 tín chỉ

Tuyển sinh
Advanced Standing

Ước tính chi phí hàng năm

Học phí ……………………………… USD 18,700

Phòng kí túc xá ……………………. USD 1,800

Phí sinh hoạt ……………………….. USD 4,500

Tổng chi phí ………..……………… USD 25,000

Quy đổi USD 1 =~HKD 7.78

Chi phí
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Khả năng chi trả giáo dục

24700

Chi phí học tập & sinh hoạt trung bình
Chi phí trung bình cho học tập
Chi phí sinh hoạt

Giá trị học bổng
lên tới USD24,700* bao
gồm học phí và sinh

hoạt phí

CUHK 
Admission 

Scholarships

Dành cho sinh viên quốc
tế từ bất cứ quốc gia nào dựa
trên sức cạnh tranh của thành

tích học tập

Hong Kong 
Government

Belt and Road 
Scholarship 

*Ngoài ra còn có các học bổng khác

Những học bổng cho sinh viên 
được nhận vào trường
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Chương trình đề cử dành cho các trường chuyên Việt Nam
Học bổng đầu vào (Mùa tuyển sinh 2022)

Mục đích
Thể hiện sự công nhận đối với những học sinh có thành tích học tập
xuất sắc cũng như những thành tựu ngoài học thuật, được đề cử bởi
hiệu trưởng/ cố vấn học thuật tại trường đang theo học

Học bổng
Giá trị học bổng thay đổi và có thể lên tới TOÀN PHẦN học phí HKD
760,000 / ~USD 98,000 ( bao gồm 4 năm học phí và sinh hoạt phí)

Tiêu chuẩn
Thí sinh từ Việt Nam với thành tích học tập xuất sắc (top
10% niên khoá tốt nghiệp) cũng như có những thành tựu ngoài học
thuật.
* Học bổng hướng tới một số ứng viên trong danh sách được nhận vào trường

Đề cử Mỗi trường được mời có thể đề cử tới 6 học sinh

Dành cho Hiệu trưởng/ Cố vấn học thuật của trường:
Đơn đề cử: www.cuhk.edu.hk/adm/intl/nomination_form_VNM/

Tuyển chọn hồ sơ
Dành cho những học sinh tới từ Đông Nam Á 
với tài năng toán học nổi trội được nhận vào chương trình
Enrichment Mathematics Programme.
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Kết nối CUHK

http://admission.cuhk.edu.hk/events.html

Sự kiện sắp tới
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Website Thắc mắc

Sự kiện YouTube Channel

Liên hệ

Nộp đơn

Chương trình

• j

Hẹn gặp lại @CUHK!


