
1. Go to application system  

Vào hệ thống nộp hồ sơ (link bên dưới) 

(http://admissions.ntust.edu.tw/intladmission/index/index/applyIntladmissionSn/7) 

2. Create an account 

Tạo tài khoản 

 

Fill in all information to create an account. 

Điền tất cả thông tin để tạo tài khoản. 

 

 

 

 

 

http://admissions.ntust.edu.tw/intladmission/index/index/applyIntladmissionSn/7


3. After registering, log in to your personal email account to activate your application 

account 

Sau khi đăng ký (Register), đăng nhập vào email cá nhân để kích hoạt tài khoản. 

 

4. After verifying, you can start to apply!  

Sau khi kích hoạt, bạn có thể bắt đầu nộp hồ sơ 

 

5. Confirm your own application eligibility and press Next. 

Xác nhận điều kiện cá nhân nộp hồ sơ và nhấn nút “Next” 

 

  

 

 



 

6. Start to fill in the application form 

Bắt đầu điền thông tin nộp hồ sơ 

Department you plan to apply: College of Engineering > International Advanced 

Technology Program > International Advanced Technology Program 

 

 

 

College of Engineering 

 

International Advanced Technology Program 

 



Fill in your account profile and personal information. Upload your photo.  

Điền “Account Profile” và “Personal Information”. Upload ảnh của bạn. 

 

Fill in your contact person and parents’ information. 

Điền thông tin người liên hệ và thông tin ba mẹ. 

 

 

 

 

 



Fill in your educational background 

Điền “Educational Background” 

 

After filling all the information, press Save and Next. 

Sau khi điền tất cả thông tin, nhấn “Save” và Next”. 

 

  



7. Add at least one recommender in the system.  

Thêm ít nhất một thư giới thiệu trên hệ thống. 

 

Fill in your recommender’s information. The system will directly send email to the 

recommender and ask him or her to write the recommendation letter for you.  

Điền thông tin người giới thiệu. Hệ thống sẽ trực tiếp gởi email cho người giới thiệu 

và yêu cầu người đó viết thư giới thiệu cho bạn. 

 

 

 

 

 



8. Upload required documents for application including passport, high school 

certificate, high school transcript of academic records and English proficiency test 

certificate (PDF File only) in the respective fields. After uploading all the documents, 

press View and you will see all the information you just filled in.  

Tải những giấy tờ yêu cầu cho việc nộp hồ sơ: hộ chiếu, bằng tốt nghiệp (giấy xác 

nhận của trường nếu bạn chưa tốt nghiệp), bảng điểm, chứng chỉ tiếng Anh (file 

PDF) tại các khu tương ứng. Sau khi tải tất cả giấy tờ, nhấn “View” và bạn sẽ thấy 

tất cả thông tin bạn đã điền. 

 

 

 

9. After confirming all the documents, you can submit your application. 

Sau khi xác nhận tất cả giấy tờ, bạn có thể nhấn “Submit Your Application” để hoàn 

tất việc nộp hồ sơ. 

 

 

 

 



 

 

10.  You can see the application status in the system. 

Bạn có thể xem tình trạng nộp hồ sơ trên hệ thống. 

 

 

 

 

You need to pay the application fee (30 USD) online 

or via bank transfer in Taiwan. 



 

If you have any questions about applying for International Advanced Technology 

Program, feel free to email Ms. Irene. (te_office@mail.ntust.edu.tw) 

Nếu có bất cứ câu hỏi nào về việc nộp hồ sơ cho chương trình Kỹ Thuật Tiên Tiến Quốc 

Tế, hãy email cho Ms. Irene. (te_office@mail.ntust.edu.tw) 

 

You can see whether your recommender has 

finished writing the recommendation letter.  

Please regularly check if your recommender(s) has 

(have) finished it, if she/he (they) doesn’t (don’t), 

please remind them to finish it before the deadline.  

Mandy Haung 

Tina Lin 
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