
  

Chương Trình Trao Đổi Sinh Viên 

(NSYSU, Taiwan) 
  

  

  

Chúng tôi có các vị trí cho sinh viên là những người đến học tập và làm việc cho 

dự án của chính phủ Đài Loan từ 6 tới 12 tháng.  

Giáo sư: Weichih Lin  

BEing² (Biomimicking & Engineering Lab),  

Department of Mechanical and Electromechanical 

Engineering, National Sun Yat-sen University, Taiwan.  

E-mail: wc.lin@mail.nsysu.edu.tw; wcl27cam@gmail.com 

Website: http://140.117.6.215/  

Các dự án hiện có như sau: (thời gian thực hiện từ 1/1/2021 đến 31/12/2023) 

1) Thiết kế và thử nghiệm thiết bị thu hoạch rau sen nước 

- Sinh viên thuộc nhóm ngành: Cơ khí, cơ điện tử và điều khiển và tự động hóa  

- 2 vị trí, sinh viên đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

- Thời gian từ 6 tháng tới 12 tháng. 

- Quyền lợi: Miễn học phí (2200 USD/học kỳ), vé máy bay (200 USD), chi phí sinh 

hoạt (350 USD, tiến sĩ có thể cao hơn) và chi phí nhà ở trong thời gian học tập và 

làm việc tại phòng thí nghiệm. 

- Có cơ hội cao được học tập bậc học cao hơn tại NSYSU. 

- Được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành chương trình.  

2) Sử dụng nhận diện ảnh trong điều khiển xe thu hoạch trái dâu tây và phun 

thuốc trừ sâu từ xa 

- Sinh viên thuộc nhóm ngành: Cơ khí, Cơ điện tử và điều khiển, tự động hóa. 

- 2 vị trí, sinh viên đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

- Thời gian từ 6 tháng tới 12 tháng. 



- Quyền lợi: Miễn học phí (2200 USD/học kỳ), vé máy bay (200 USD), chi phí sinh 

hoạt (350 USD, sinh viên thạc sỹ và tiến sĩ có thể cao hơn) và chi phí nhà ở trong 

thời gian học tập và làm việc tại phòng thí nghiệm. 

- Có cơ hội cao được học tập bậc học cao hơn tại NSYSU. 

- Được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành chương trình. 

3) Giao tiếp giữa con người và thiết bị trong nông nghiệp (CO-robot) 

- Sinh viên thuộc nhóm ngành: Khoa học máy tính, cơ điện tử và điều khiển và tự động 

hóa. 

- 3 vị trí, sinh viên đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

- Thời gian từ 6 tháng tới 12 tháng. 

- Quyền lợi: Miễn học phí (2200 USD/học kỳ), vé máy bay (200 USD), chi phí sinh 

hoạt (350 USD, sinh viên thạc sỹ và tiến sĩ có thể cao hơn) và chi phí nhà ở trong 

thời gian học tập và làm việc tại phòng thí nghiệm. 

- Có cơ hội cao được học tập bậc học cao hơn tại NSYSU. 

- Được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành chương trình. 

  

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Lê Đặng Khánh Linh hoặc Giáo sư Weichih Lin. 

Vui lòng scan mã Q.code bên dưới. 

 

 Nếu bạn có mong muốn tham gia với chúng tôi, vui lòng gởi CV của bạn tới Giáo sư 

Weichih Lin thông qua E-mail: wc.lin@mail.nsysu.edu.tw hoặc wcl27cam@gmail.com.  

  


