KAOHSIUNG MEDICAL
UNIVERSITY
7 Colleges 21 Departments 4 Independent Graduate Institutes

THE ASIAN LEADING MEDICAL UNIVERSITY WITH
EXCELLENT INTERNATIONAL PROGRAMS
PROMOTING HEALTH EQUALITY AND OPENING
NEW HORIZONS
As the first private medical university in Taiwan (1954),
Kaohsiung Medical University (KMU) is known for its
outstanding medical science education and research.
KMU is currently equipped with 4 affiliated hospitals
which not only provide comprehensive health care to
the public but also offer integrated medical trainings
to medical interns. Each year, KMU offers more than
300 places in degree programs for international and
overseas Chinese students to pursue higher
education/ research in the important medical base in
southern Taiwan.

Đại học Y khoa Hàng đầu Châu Á với các
Chương trình Quốc tế Xuất sắc
Thúc đẩy Bình đẳng về Sức khỏe và Mở ra
những Chân trời mới
Là trường đại học y khoa tư nhân đầu tiên ở Đài Loan
(1954), Đại học Y khoa Cao Hùng (KMU) được biết đến
với nền giáo dục khoa học y khoa xuất sắc và nghiên
cứu của nó. Hiện nay KMU được trang bị 4 bệnh viện
liên kết không chỉ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
toàn diện cho công chúng mà còn cung cấp các khóa
đào tạo y khoa tích hợp cho thực tập sinh y khoa. Mỗi
năm, KMU cung cấp hơn 300 suất trong các chương
trình đào tạo cấp bằng cho sinh viên quốc tế và du học
sinh Trung Quốc để theo đuổi giáo dục đại học /
nghiên cứu tại cơ sở y tế quan trọng ở miền nam Đài
Loan.

Online Admission Application
College of Medicine
College of Dental Medicine
College of Pharmacy
College of Nursing
College of Health Sciences
College of Life Sciences
College of Humanities and Social Sciences

International
Students

Đại học Y khoa
Đại học Y Nha khoa
Đại học Dược
Đại học Điều dưỡng

Overseas Chinese
Students

Đại học Khoa học sức khỏe
Đại học Khoa học đời sống
Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn

◆ 2016-2017 Academic Ranking of World
Universities (ARWU) : 401-500
◆ 2017 ARWU : Top 10 of Taiwan Universities
◆ KMU scholarship opportunities
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