廣亞學校財團法人
育達科技大學廣亞卓越獎遴選原則
Quảng Á - Sự thành lập trường

Nguyên tắc lựa chọn giải thưởng xuất sắc Đại học khoa học kĩ thuật Dục Đạt
中華民國 105 年 5 月 16 日 104 學年度第五次畢業典禮工作小組會議通過
16/5/2016 Buổi họp nhóm tốt nghiệp năm 2015 đã được thông qua

中華民國 105 年 5 月 30 日育亞(學務)字第 1052101015 簽准通過
30/5/ 2016, Yuya (học vụ)No. 1052101015 thông qua kíkết
中華民國 107 年 6 月 07 日 106 學年度第三次畢業典禮籌備委員會會議修正
7/6/2018, Sửa đổi cuộc họp ủy ban chuẩn bị lễ tốt nghiệp lần thứ ba năm 2017
中華民國 107 年 7 月 5 日育亞(學務)字第 1070005873 號令發布
5 Juli 2018, Yuya (học vụ), No. 1070005873 phát hành

一、 廣亞學校財團法人育達科技大學(以下簡稱本校)王廣亞創辦人為獎勵優秀畢業
生在校期間卓越表現，為校爭取榮譽，特設置「廣亞卓越獎」於畢業典禮頒贈。
Người sáng lập trường Quảng Á, Đại học Khoa học kĩ thuật Dục Đạt (sau đây gọi là trường), Vương Quảng Á, đã
được trao giải thưởng cho tốt nghiệp xuất sắc.
Thành tích xuất sắc trong năm học, để trường giành được danh hiệu, "Giải thưởng xuất sắc Quảng Á" đặc biệt
được trao tại lễ tốt nghiệp

二、

授獎對象： 本校應屆優秀畢業生。
Giải thưởng: Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của trường

三、

受推薦之學生必需合以下資格，始得予以推薦：
Sinh viên được đề nghị phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây

(一)歷年操性成績(四技生採前七學期；研究生及二技生採前三學期)每學期需達

82 分，平均達 85 分以上，且無警告或記過等紀錄。
Thành tích hoạt động qua các năm ( 7 học kì đối với sinh viên hệ 4 năm, 3 học kì đối với hệ nghiên
cứu sinh 2 năm). Mỗi kìphải đạt 82 điểm, điểm trung bình từ 85 điểm trở lên, không có cảnh cáo

(二)歷年學業成績(四技生採前七學期；研究生及二技生採前三學期)每學期需達

70 分以上者。
Thành tích học tập qua các năm ( 7 học kì đối với sinh viên hệ 4 năm, 3 học kì đối với hệ nghiên cứu sinh 2 năm). Mỗi
kìphải đạt 70 điểm trở lên

(三)獲得下列二項以上獎項者，始具備遴選資格：
Những người đạt được hai hoặc nhiều mục sau đây sẽ đủ điều kiện để được chọn.

1. 獲得畢業生書卷獎。 Nhận bằng tốt nghiệp
2. 獲得畢業生傑出表現獎。 Nhận giải thưởng thành tích xuất sắc cho
sinh viên tốt nghiệp.
3. 就學期間當選育達優秀青年。
Được bầu cử trong những người trẻ xuất sắc trong năm học.

4. 曾獲得育才達人百萬拔尖獎學金。
Nhận học bổng giáo dục

5. 曾獲得國際各項競賽前三名(含體育、學術論文、技藝技賽…等)。
(

Nhận được giải thưởng ở 3 danh hiệu đầu trong các cuộc thi đấu quốc tế(bao gồm thể thao, tài
liệu học tập, kỹ năng kỹ thuật, vv)

6. 其他特殊貢獻。Đóng góp đặc biệt khác
四、

評審程序：
Xem xét quá trình:

本獎項先由各系推薦符合資格之學生，經畢業生籌備委員會會議決議後，律定
優先順序名單，陳請校長決定名額，並於畢業典禮時恭請董事長頒獎。
Giải thưởng này được đề nghị bởi bộ để đáp ứng trình độ của sinh viên. Sau khi giải quyết cuộc họp ủy ban dự bị sau
đại học, danh sách ưu tiên sẽ được quyết định. Chen yêu cầu hiệu trưởng trường quyết định hạn ngạch và yêu cầu
chủ tịch nộp một giải thưởng tại lễ tốt nghiệp.

五、

本遴選原則經校長核定後，自發布日施行，修正時亦同。

Sau khi hiệu trưởng phê duyệt, nguyên tắc lựa chọn sẽ được thực hiện kể từ ngày ban hành, và áp dụng tương tự cho
việc sửa đổi.
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