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Thu 2023)

 

TÍNH NĂNG NỔI BẬT  

1. Vị trí địa lý và chất lượng giáo dục xuất sắc  

•     Chương trình của chúng tôi được cung cấp bởi Trường Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải, 
nổi tiếng về chất lượng giáo dục tài chính và kinh doanh. Trường tọa lạc tại trung tâm kinh tế và tài 
chính của Trung Quốc - Thượng Hải, có một vị trí địa lý độc đáo và cơ sở hạ tầng hiện đại, tạo điều 
kiện tốt cho việc học tập và trao đổi văn hóa.

•     Khu vực học tập của chúng tôi nằm tại cơ sở tại đường Wudong, Quận Yangpu, Thượng Hải. 
Trường có sẵn nhiều tuyến đường xe bus, nằm gần tuyến tàu điện ngầm số 3, số 10 và số 18, giúp 
di chuyển dễ dàng tới bất kỳ đâu trong thành phố. Khu vực này được gọi là "Trung tâm các trường 
đại học của Thượng Hải", nơi có nhiều trường đại học khác gần đó. Đồng thời, khu vực này cũng có 
nhiều cửa hàng, trung tâm thương mại giúp cho sinh viên có một cuộc sống dễ dàng và thuận tiện.

2. Chất lượng giảng dạy xuất sắc  

•     Chương trình của chúng tôi được giảng dạy bởi các giáo viên có trình độ và kinh nghiệm dạy 
tiếng Trung cho sinh viên quốc tế.

•     Khóa học tiếng Trung thương mại của chúng tôi được xem là một trong những khóa học tốt 
nhất tại Thượng Hải, tập trung vào các kỹ năng ngôn ngữ thực tiễn và ứng dụng thực tiễn trong 
giới kinh doanh.

•     Bạn sẽ có cơ hội truy cập vào các tài liệu giảng dạy tiên tiến, chẳng hạn như tài liệu đa phương 
tiện trực tuyến và phần mềm ngôn ngữ tiên tiến, giúp nâng cao trải nghiệm học tập của bạn.

3. Tập trung vào ứng dụng thực tiễn trong môi trường kinh
doanh

 

•     Các môn học như văn hoá kinh doanh, nghi thức kinh doanh, tin tức kinh doanh, viết kinh 
doanh, ... cung cấp cho bạn cơ hội tiếp xúc với môi trường kinh doanh Trung Quốc một cách thực 
tế nhất và giúp bạn hòa nhập vào đó ngay từ lần đầu tiên.
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Chương trình Tiếng
Trung Thương mại

 

Thời gian học 1 kỳ học / 1 năm học

Kỳ học
Kỳ mùa xuân (từ tháng 2 đến tháng 6) / Kỳ mùa Thu (từ tháng 9
đến tháng 1 của năm sau)

Ngày đăng ký cho kỳ
mùa thu năm 2023

Ngày 30 tháng 8 năm 2023

Hình thức học Học trực tiếp

Trình độ
Cấp độ cơ bản, trung cấp và nâng cao; Mỗi lớp khoảng 10-15
học viên, cần ít nhất 5 học viên để mở lớp

Các môn học chính
Văn hóa Thương mại, Lễ nghi Thương mại, Tin tức Thương mại,
Viết thư Thương mại

Chi phí (tính bằng
RMB)

Phí đăng ký: 415 RMB Học phí: 9.000 RMB / học kỳ, 18.000 RMB
/ năm học

4. Trung tâm Ngôn ngữ và Trung tâm thi HSK & BCT cấp quốc
gia

 

•     Năm 2010, đứng trên trung tâm kinh tế của Trung Quốc - Thượng Hải, dựa trên ưu thế chuyên 
môn trong quản lý tài chính và giảng dạy tiếng Trung với đặc trưng kinh doanh rõ ràng, chúng tôi 
được phê chuẩn để thành lập "Trung tâm phát triển tài nguyên và giảng dạy quốc tế về tiếng 
Trung thương mại".

•     Chúng tôi cũng là một trong những Trung tâm thi HSK và BCT được thành lập bởi tổ chức Hán 
ngữ cấp quốc gia tại Thượng Hải. Mỗi học kỳ đều có thể đăng ký thi HSK và BCT.

Hãy đăng ký ngay cho chương trình Tiếng Trung Thương Mại của chúng tôi! Bạn sẽ nâng cao kỹ 
năng ngôn ngữ và kiến thức văn hóa cần thiết cho thành công trong thế giới kinh doanh quốc tế 
cạnh tranh. Với đào tạo học thuật nghiêm ngặt, phương pháp giảng dạy sáng tạo và cuộc sống 
sinh viên đầy sắc màu, bạn sẽ có một trải nghiệm đáng nhớ mà sẽ mở rộng tầm nhìn của mình và 
thay đổi hướng phát triển tương lai! Hãy đăng ký ngay với kì mùa Thu năm 2023!

Giới thiệu về chương trình  

•     Các môn học và hoạt động thực tế có thể thay đổi.

•     Để học Tiếng Trung Thương mại, bạn cần có kiến thức cơ bản về Tiếng Trung (trình độ HSK3). Nếu 
bạn là người mới học Tiếng Trung, chúng tôi khuyên bạn nên học trước chương trình Tiếng Trung 
Thông thường của chúng tôi trước khi học Tiếng Trung Thương mại.

Làm thế nào để nộp đơn  
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Tên người nhận 上海财经大学

Số tài khoản 442959257313

Tên ngân hàng 中国银行上海市五角场支行

TÊN SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

SỐ TÀI
KHOẢN

442959257313

NGÂN HÀNG BANK OF CHINA SHANGHAI BRANCH

SWIFT CODE BKCHCNBJ300

ĐỊA CHỈ
NGÂN HÀNG

BANK OF CHINA TOWER, 200 MID YINCHENG ROAD SHANGHAI 200120,
THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

Điều kiện đăng ký  

      Người đăng ký phải là công dân nước ngoài khỏe mạnh, từ 18 đến 60 tuổi và có trình độ tiếng 
Trung mới HSK3 trở lên (đạt 180 điểm trở lên).

Thời gian đăng ký  

      Thời gian đăng ký từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Cách đăng ký  

      Người đăng ký cần trả phí đăng ký trước bằng cách chuyển khoản ngân hàng. Phí đăng ký 
không được hoàn lại, bất kể có được nhận hay không. Sau đó, người đăng ký cần đăng nhập vào 
hệ thống đăng ký trực tuyến ([http://ao.sufe.edu.cn]) , điền thông tin cá nhân và tải lên các tài liệu 
đăng ký liên quan, cuối cùng là nộp đơn.

Tài liệu cần nộp khi đăng ký  

1. Trang đầu hộ chiếu còn hiệu lực (từ ngày đăng ký đến ngày 30 tháng 1 năm 2024);

2. Chứng từ thanh toán phí đăng ký, bao gồm thông tin chuyển khoản hoặc hóa đơn thanh 
toán;

3. Chứng chỉ trình độ tiếng Trung;

4. Ảnh cá nhân.

Liên hệ  
Thông tin tài khoản ngân hàng (chuyển khoản trong nước Trung Quốc)

 

Thông tin tài khoản ngân hàng (chuyển khoản quốc tế)

 

Địa chỉ gửi thư
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Room 101, International Admissions Office, ICES SUFE 
No.321 Wudong Road, Yangpu District, Shanghai, China.

Điện thoại： +86-21-65361944；

Số fax： +86-21-65361958

E-mail： ices@mail.sufe.edu.cn ；

Trang web： http://ices.sufe.edu.cn

Tài khoản WeChat：Study_at_sufe 

Facebook: http://www.facebook.com/ices.sufe
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