गण
ु स्तर�य �श�ा
हङकङ �वशेष प्रशास�नक �ेत्र, चीन

1 नयाँ शै��क संरचनाको प�रचय

हङकङ �वशेष प्रशास�नक �ेत्र (HKSAR) को सरकारले सेप्टे म्बर 2009 दे �ख नयाँ शै��क संरचना (NAS)को कायार्न्वयन गरे को छ जस
अन्तगर्त उच्च माध्य�मक (Senior Secondary-SS) तहमा 3-वष� �वद्यालय पाठ्यक्रम र �वश्व�वद्यालय तहमा 4-वष� स्नातक तहका
कायर्क्रम समावेश छ। �वद्याथ�हरूले माध्य�मक �श�ाको अन्त्यमा एउटा मात्र सावर्ज�नक पर��ा – हङकङ �डप्लोमा अफ सेकेन्डर� एजुकेशन
(HKDSE) �लनुपन�छ प�हलो HKDSE 2012 मा सफलतापूवक
र् सुरुवात ग�रएको छ।

2 नयाँ शै��क संरचनाका फाइदाहरु ः �वश्वव्यापी नाग�रक र �वश्वव्यापी मागर्हरु

हङकङमा, सबै �वद्याथ�हरू बाह्र वष� �न:शल्
ु क �वद्यालय �श�ा प्राप्त गनर्का ला�ग हकदार हुन्छन। New Academic Structure (NAS)
ले �वद्याथ�हरूका �व�भन्न आवश्यकता, रू�च र �मता अनरू
ु प �व�वध छनोटहरू भएको व्यापक र सन्त�ु लत पाठ्यक्रम प्रदान गदर् छ ।
�वद्याथ�हरुका पण
र्
व्यिक्तत्व
�वकास,
आजीवन
�सक्ने
�मता
र �वश्वव्यापी दृिष्टकोणलाई वह
ू
ृ त जोड �दइएको छ । HKDSE �दएप�छ
�वद्याथ�हरुमा उच्च �श�ा र कायर्स्थलमा पहुँच हुनाका साथै बहुमागर्हरु माफर्त अन्य दे शहरुका शै��क प्रणाल�हरुको उ�चत जानकार� हुनेछ
। (�नम्न �चत्रहरु हे नह
ुर् ोस)(�नम्न �चत्रहरू हे नह
ुर् ोस ्)।

उच्च माध्य�मक तह परू ा गन� �वद्याथ�हरुका �न�मत्त बहु मागर्हरु
उच्च �श�ा र आजीवन �सकाइ

कायर्

�डप्लोमा
Yi Jin

व्यवसा�यक
�श�ा

उच्च वषर् /
टप-अप
�डग्री

सब–�डग्रीी
(एसो�सयट �डग्री /
उच्च �डप्लोमा)

स्नातक
�डग्री

वैदे�शक
उच्च
�श�ा

मुख्य
भ�ू ममा
अध्ययन

हङकङमा
गैर-स्थानीय
पाठ्यक्रमहरू

HKDSE

3 उच्च माध्य�मक (SS) पाठ्यक्रम

रूपरे खा

NAS अन्तगर्त, SS पाठ्यक्रममा* �नम्न कुराहरू पदर् छन ्:

4 वटा मख्
ु य �वषयहरू
�च�नयाँ भाषा
अङ्ग्रेजी भाषा
ग�णत**
�लबरल स्ट�डज

2 वा 3 वटा वैकिल्पक
�वषयहरू

�नम्न मध्येबाट छनोट:
20 वटा SS वैकिल्पक �वषयहरू
व्यावहर�रक �सकाइका �वषयहरू
अन्य भाषाका �वषयहरू

अन्य �सकाइ अनभ
ु वहरू
नै�तक तथा नाग�रक �श�ा
समद
ु ाय सेवा
सौन्दयर् �वकास
शार��रक �वकास
पेशा -सम्बिन्धत अनभ
ु वहरू

* यो पाठ्यक्रम �वद्यालय �व�वधताका आवश्यकताहरूलाई पूरा गनर् तीन वषर्मा 2400±200 को लचकदार �ेत्र भएको2500 पाठ घण्टाको
आधारमा �डजाइन ग�रएको छ।
** ग�णतमा अ�नवायर् भाग र दई
ु वटा वैकिल्पक �वस्ता�रत मोड्युलहरू समावेश छन ् (ऐिच्छक, �वद्याथ�हरूले अ�धकतममा एउटा
वैकिल्पक �वस्ता�रत मोड्युल �लन सक्छन ्): मोड्युल 1 (M1) - �हसाब र तथ्याङ्कशास्त्र वा मोड्युल 2 (M2) – वीजग�णत र �हसाब।

�लबरल स्ट�डज

SS पाठ्यक्रममा �लबरल स्ट�डज एउटा मुख्य �वषय हो। �वद्याथ�हरूको �ानको आधारलाई �वस्तार गन� र उनीहरूको सामािजक, रािष्ट्रय
तथा �वश्वव्यापी सचेतनालाई व�ृ द्ध गन� साथै बहु-शास्त्रीय जांच दृिष्टकोण अपनाएर �वस्तत
ृ दायराको अध्ययन माफर्त उनीहरूको
बहु-दृिष्टकोण र महत्वपूणर् सोचाइ सीपहरूको �वकास गन� ल�य �लएको छ ।

ऐिच्छक �वषयहरु

�वस्तत
ृ र सन्तु�लत पाठ्यक्रम प्रदान गनर् �सकाइका 8 मुख्य �ेत्रहरु अन्तगर्त 20 वटा SS �वषयहरु, 6 वटा अन्य भाषागत �वषयहरु र
व्यापक रुपमा व्यवहा�रक �सकाइ (Applied Learning-ApL) का �वषयहरुको प्रस्ताव ग�रएको छ ।

�सकाइका 8 मख्
ु य �ेत्रहरु

�च�नयाँ भाषा
�श�ा

अङ्ग्रेजी भाषा
�श�ा

ग�णत
�श�ा

व्यिक्तगत,
सामािजक तथा
मान�वक� �श�ा

�व�ान
�श�ा

प्रा�व�धक
�श�ा

कला
�श�ा

शार��रक
�श�ा

ApL ले व्यापक पेशागत तथा व्यावसा�यक �ेत्रहरूसँग सम्बिन्धत अभ्यास तथा �सद्धान्तमा समान महत्त्वका अध्ययनहरू प्रस्ताव गछर् ।
समग्र �सकाइका ला�ग, �वद्याथ�हरूको �व�वध �सकाइका आवश्यकता, रू�च तथा योग्यताहरूको प्रबन्ध गनर्मख्
ु य �वषयहरू, ऐिच्छक
�वषयहरू र अन्य �सकाइका अनभ
वहरूसँ
ग
ApLको
लचकदार
सं
य
ोजनले
सै
द्ध
ािन्तक
र
व्यावह�रक
�सकाइका
अवसरहरू
प्रदान गनर् मद्दत
ु
गछर् । अनप्र
योग
तथा
अभ्यासहरू
माफ
र्
त,
�वद्याथ�हरूसं
ग
वं
श
ाण
ग
त
सीपहरू
तथा
स
रु
वातकतार्
ह
रूको
सीप
से
ट
�वकास
गन�, र आजीवन
ु
ु
ु
�सकाइको ला�ग आफ्ना क�रयरका आकां�ाहरू तथा अ�भम�ु खकरणका अन्वेषण गन� अवसरहरू हुन्छ। �व�भन्न ApLपाठ्यक्रमहरूलाई
�नम्न�ल�खत अध्ययनका छ वटा �ेत्रहरू अन्तगर्त �वकास ग�रएका छन ्।
�सजर्नात्मक
अध्ययन

�म�डया तथा
सञ्चार

व्यवसाय
व्यवस्थापन र
कानन
ू

सेवाहरू

व्यावहा�रक
�व�ान

ईिन्ज�नय�रङ् र
उत्पादन

फरक-फरक ApL का कोषर्हरु योग्यता रूपरे खा (Qualification Framework- QF) स्तर 3 मा प्रमाणपत्र कायर्क्रमको रूपमा योग्यताहरूको
दतार्मा दतार् ग�रएका छन ् । शै��क वष 2014/15 बाट, वैकिल्पक �च�नयाँ भाषा योग्यता प्राप्त गनर् Non Chinese Speaking (NCS)े
�वद्याथ�हरूलाई अ�त�रक्त माध्यम प्रदान गन, QF तह 1 दे �ख 3 मा सेट ग�रएको व्यावहा�रक �सकाइ �च�नयाँ भाषा (NCS �वद्याथ�हरुको
ला�ग) चरणवद्धरुपमा प्रारम्भ ग�रएको छ ।
�वषय �ववरणहरू नयाँ शै��क संरचनाको वेब बुले�टन (http://edb.gov.hk/nas/en/curriculm) मा उपलब्ध छन ्।

# �वद्यालयमा प्रस्ताव ग�रएको SS वैकिल्पक �वषयहरू फरक-फरक �वद्यालयहरूको �वषयवस्तु तथा �वद्याथ�हरूको आवश्यकता अनुसार �भन्न हन सक्छन ्।
ु

अन्य �सकाइका अनभ
ु वहरू (OLE) तथा �वद्याथ�को �सकाइ प्रोफाइल (SLP)

आधारभूत �श�ामा प्राप्त ग�रएको �सकाइ अनुभवहरूको आधार �नमार्णमा OLE, SS पाठ्यक्रमको अ�नवायर् अंश हो जुन पूण-र् व्यिक्त
�वकासलाई बढावा गनर् �डजाइन ग�रएको हो। �वद्यालयको पाठ्यक्रम �भत्र, �वद्याथ�हरूलाई OLE ग�त�व�धहरुको पाँच �ेत्रहरु जस्तै नै�तक
तथा नाग�रक �श�ा, क�रयर सम्बिन्ध अनुभवहरु, सामुदा�यक सेवा, सौन्दयर् �वकास, शार��रक �वकास उपलब्ध गराइएका छन ् । OLE मा
�वद्याथ�हरुको �सकाई प्रोफाइल (SLP) �वकास गनर् �वद्यालय बा�हर प्राप्त पुरस्कार तथा उपलब्धीहरु, �वद्यालयमा हा�सल गरे का शै��क
योग्यता र अझ पोष्ट माध्य�मक र �वश्व�वद्यालय तथा रोजगारदातालाई भनार् सन्दभर्को ला�ग महत्वपूणर् �सकाइका आफ्नै कथा बताउन
आत्म स�म�ा गनर् प्रोत्साहन ग�रन्छ

4 मल्
ू याङ्कन - HKDSE

NAS अन्तगर्त, �वद्याथ�हरूले A, B, वा Cवगर्हरूबाट अ�धकतम आठवटासम्म �वषयहरू �लन सक्छन ्।
वगर्A: 24 वटा उच्च माध्य�मक �वषयहरु (4 वटा मुख्य �वषयहरू र थप 20 वटा वैकिल्पक �वषयहरू स�हत)
HKDSE ले मानकहरू-सन्द�भर्त �रपो�टर् ङ (Standards Reference Reporting-SRR) प्रणाल�लाई ग्रहण गदर् छ । �वद्याथ�हरूको
प्रदशर्नलाई पाँच तहहरू (1 दे �ख 5 तहहरू) को सन्दभर्मा अ�भलेख �रपोटर् ग�रनेछ , 5 सबैभन्दा मा�थ हुन्छ। शीषर् तहका 5 उम्मेदवारहरूलाई
तह 5** पुरस्कृत ग�रनेछ र अक� शीषर् तहका 5 उम्मेदवारहरू तह 5* पुरस्कृत ग�रनेछ । तह1 स्तर प�न प्राप्त नगन� उम्मेदवारहरूले
भने उक्त �निश्चत �वषयको ला�ग कुनैप�न न�तजा प्राप्त गन� छै नन ्। प्रत्येक तहहरूमा �वद्याथ�हरूको �व�शष्ट प्रदशर्न वणर्न गन� �नधार्�रत
वणर्नकतार्हरूको �वस्तत
ृ �ववरण रहे को छ । कृपया थप �ववरणका ला�ग हङकङ पर��ा तथा मूल्याङ्कन �नकाय (HKEAA) को वेबसाइट
(http://www.hkeaa.edu.hk/en/HKDSE/assessment/the_reporting_system/SRR/) मा उपयोग गनह
ुर् ोला ।
वगर्B: व्यावहा�रक �सकाइका (ApL) �वषयहरू
वगर् द्य (व्यावहा�रक �सकाइ) �वषयहरुको मूल्याङ्कन पाठ्यक्रम प्रदायकहरुद्वारा उत्तरदा�यत्व �लएको छ । HKEAA को मध्यस्थता प�छ
अिन्तम न�तजाहरुलाई ज्प्म्क्भ ् प्रमाण पत्रमा अ�भलेख ग�रन्छ । 2012-2017 सम्मका HKDSE पर��ाहरुका ला�ग, ApL न�तजाहरुलाई
ज्प्म्क्भ ् मा Attained “हा�सल गरे को” र Attained with Distinction “�डिस्टङ्सन स�हत हा�सल” गरे को भनेर �रपोटर् ग�रन्छ । उच्च
�श�ा वा कामको उद्देश्यको ला�ग ApL कोषर्हरुमा “हा�सल गरे को” र “�डिस्टङ्सन स�हत हा�सल गरे को” न�तजा प्राप्त गन� �वद्याथ�हरुलाई
तह 2 र तह 3 का रुपमा 2018 HKDSE पर��ाको वगर् A �वषयहरु भन्दा मा�थ आवश्यक द�मताहरु प्राप्त गन� �वद्याथ�हरुको रुपमा
स्वीकार ग�रन्छ । 2018 HKDSE को सुरुवातबाट, ApL �वषयहरुमा �वद्याथ�हरुको प्रदशर्नलाई �नम्न 3 तहमा अझ संशो�धत ग�रनेछ
।
हा�सल गरे को

�डिस्टन्सन स�हत
हा�सल गरे को (I)

�डिस्टन्सन स�हत
हा�सल गरे को (II)

HKDSE को वगर् A का �वषयहरुसँग तुलना गदार् “�डिस्टङसन स�हत हा�सल गरे को (I)” तह 3 सँग तुलना योग्य हुनेछ जब �क “�डिस्टङसन
स�हत हा�सल गरे को (II)” तह 4 वा मा�थसँग तुलना योग्य हुनेछ । ApL �च�नयाँ भाषाको ला�ग NCS �वद्याथ�हरुको ला�ग, �वद्यमान
रहे का तहहरुको न�तजाहरु, जस्तै “हा�सल गरे को” र “�डिस्टङसन स�हत हा�सल गरे को” नै प्रयोगमा रहनेछन ् ।

वगर्C: अन्य भाषाका �वषयहरू

फ्रेन्च, जमर्न, �हन्द�, जापानी, स्पे�नस र उदर् ु ग�र 6 वटा अन्य भाषाका �वषयहरु छन ् । यी �वषयका �वद्याथ�हरु HKEAA द्वारा
प्रशा�सत क्यािम्ब्रज अन्तरार्िष्ट्रय पर��ा (Cambridge International Examination CIE) को Advanced Subsidiary (AS) Level
पर��ाको ला�ग बस्नेछन ् । मा�कर्ङ तथा ग्रे�डङ प�न CIE द्वारानै ग�रनेछ । न�तजाहरुलाइ पाँच ग्रेड (A-E) को सन्दभर्मा प्र�तवेदन
ग�रनेछ, ग्रेड भ ् लाई सबैभन्दा न्युन र ग्रेड A लाई सबैभन्दा उच्च मूल्याङकन ग�रनेछ । ग्रेड E भन्दा तल प्राप्त गन�लाई प्रमाणपत्रमा
प्र�तवेदन ग�रने छै न ।

5 मान्यता

स्थानीय मान्यता

सरकार� अनुदान प्राप्त तथा व्यिक्तगत लगानीका संस्थाहरुद्वारा प्रस्ता�वत स्नातक कायर्क्रमहरुमा प्रवेशका ला�ग आवश्यक न्युनतम
मापदण्डहरु �च�नयाँ तथा अङ्ग्रेजी भाषाको ला�ग तह 3 र ग�णत तथा �लबरल स्ट�डज का ला�ग तह 2 (अथार्त “3322”) रहे का छन ् ।
�वधाथ� भनार्का �न�मत्त एक वा दइ
ु वटा ऐिच्छक �वषयहरुमा हा�सल गरे को तह र न्युनतम आवश्यक मापदण्ड फरक फरक शै��क
संंस्थाहरु, संकायहरु र कायर्क्रमहरुले आफै �नधार्रण गन�छन ् ।

SS पाठ्यक्रम �लने र HKDSE को पर��ा �दने तर �च�नयाँ भाषा नबोल्ने �वद्याथ�हरु जसले �न�दर् ष्ट शतर्हरु पूरा गरे का छन ् उनीहरुका
ला�ग सामान्य �च�नयाँ भाषाको पर��ाको �वकल्पमा �व�भन्न शै��क संस्थाहरुले आफ्नो भनार् आवश्यकताहरु पूरा गन� उद्देश्यका
ला�ग,General Certificate of Secondary Education (GCSE), International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) र General Certificate of Education (GCE) लाई समेत �वचार गनर् सक्नेछन ् । यसका ला�ग (a) �वद्याथ�हरु
जसले प्राथ�मक र माध्य�मक �श�ा प्राप्त गदार् ६ वषर् भन्दा कम समयमा �च�नयाँ भाषा �सकेका छन ्; वा (b) �वद्याथ�हरु जसले ६ वषर्
वा सोभन्दा बढ� समयमा �च�नयाँ भाषाको पाठ्यक्रम पढे का छन ् र स्थानीय �वद्यालयहरुका बहुसङ्ख्यक �वद्याथ�हरुमा
साधारणत लागू नहुने रुपान्त�रत तथा सिजलो �च�नयाँ भाषाको पाठ्यक्रम �सकाइएको हुनुपन�छ ।
�वश्व�वद्यालय अनद
ु ान सभाद्वारा संचा�लत संस्थाहरु तथा अ�धकांश शै��क संस्थाहरुले ApL(C) लाई न्यन
ु तम तहको आवश्यकताको
रुपमा “हा�सल गरे को” तह प्राप्त भएका NCS �वद्याथ�हरुलाई भनार्को ला�ग �च�नयाँ भाषामा वैकिल्पक योग्यताको रुपमा स्वीकार गदर् छ
।
एसो�सयट �डग्री वा उच्च �डप्लोमा कायर्क्रमहरूको भनार्को ला�ग न्यन
ू तम प्रवेश आवश्यकता अङ्ग्रेजी भाषा र �च�नयाँ भाषा स�हत पाँच
HKDSE �वषयहरूमा तह 2 हो। “हा�सल गरे को” तहमा अ�धकतममा 2 ApL�वषयहरूलाई स्वीकार गनर् स�कन्छ।

अन्तरार्िष्ट्रय प�हचान
HKEAA ले गैर-स्थानीय तथा �वदे शी संस्थानहरू द्वाराHKDSE को प�हचानलाई सुर��त गनर् अन्तरार्िष्ट्रय �नकायहरूसँग राम्रर� कायर्
ग�ररहे को छ। यस्ता संस्थाहरूबाट SS पाठ्यक्रमको ल�य तथा �डजाइनमा सकारात्मक �टप्पणीहरू प्राप्त भएका छन ्। HKDSE को
प�हचानको थप �ववरणहरू HKEAA को वेबसाइट (http://www.edu.hk/en/recognition/hkdse_recognition/) मा उपलब्ध छ।

HKDSE को UCAS प्रशुल्क मूल्य

सेप्टे म्बर 2017 को सुरुवातबाट, भनार् उद्देश्यको ला�ग UK मा उच्च �श�ा संस्थानहरूलाई सहायता गनर् नयाँ UCAS प्रशुल्क मूल्यको
थालनी हुनेछ। HKDSE मा तह 3 दे �ख तह 5** GCE A Level तह पर��ामा श्रेणी E दे �ख A सम्म तुलना योग्य हुन्छन ्। वग�करण
A उच्च माध्य�मक �वषयहरूमा तह 5** लाई उच्चतम सम्भा�वत 56 अंक प्रदान ग�रएको छ । प्रत्येक अ�नवायर् भाग तथा ग�णतको
�वस्ता�रत भागको तह 5** लाई 28 अंकले प्रत्येकलाई पुरस्कृत ग�रएको छ, जसले गदार् ग�णतको दव
ै ाग �लने उम्मेदवारले प्रशुल्क
ु भ
पोइन्ट प्राप्त गनर् सक्छन ् जुन अन्य HKDSE वगर्A का �वषयहरूसँग बराबर हुन्छन ्।
(http://www.hkeaa.edu.hk/en/recognition/hkdse_recognition/overseas/uk/).

6 अन्तरार्िष्ट्रय प्र�त�क्रयाहरू

NAS र HKDSE प्रचारको उद्देश्यसँगै, HKSAR को �श�ा ब्यूरो र HKEAA ले �व�भन्न राष्ट्रहरूमा NAS र HKDSE लाई प�र�चत
गराउनको ला�ग उच्च �श�ाका �ेत्रहरू र �श�ा �नकायहरू भ्रमण गरे का छन ्। सकारात्मक �टप्पणीहरू प्राप्त भएका छन ्।

‘उदाहरणीय’ पाठ्यक्रम पुन: सुधार
“...एक साधनको रूपमा उच्च-प्रदशर्न प्रणाल� ग्रहण �लएर र
यसलाई अझै उत्कृष्ट बनाई राख्नु हो,[हङकङ पाठ्यक्रम र
पर��ाहरू पुन: सुधार] उदाहरणीय प्रमा�णत भएको छ ।”

“सरकारले द�घर्काल�न, रणनी�तक दृिष्टकोण �लएको छ र
प्रणाल�का प्रत्येक तत्त्वले पुन: सुधारलाई सुदृढ बनाउन
कायार्न्वयन उपकरणको रूपमा कायर् गरे को कुरालाई
सु�निश्चत गरे को छ। �कनभने यस कामको �डजाइनलाई
सुसंगत तथा अत्य�धक सु�वचा�रत ग�रएको �थयो।

Barber, M., Donnelly, K. र Rizvi, S. (2012).
नवप्रवतर्नका महासागरहरू: आन्द्र महासागर, प्रशान्त महासागर, �वश्वव्यापी नेतत्ृ व
र �श�ाको भ�वष्य। लण्डन: IPPR.

“हङकङ सफल �श�ा रणनी�त तथा
कायार्न्वयनको प्रमख
ु उदाहरण हो।”
“हङकङको सफलता पूण-र् प्रणाल�
कायार्न्वयनमा यसको �वस्तत
ृ तथा छोटो
प्रस्तावबाट उत्पन्न भएको हो। यसले
कायार्न्वयन योजनालाई रणनी�त योजना
सँगैसँगै उतरदा�यत्व �लन्छ...”
जेन्सेन, बी. (2012). प्राप्त गन�: पूव� ए�शयामा उत्कृष्ट �वद्यालय
प्रणाल�हरूबाट �सक्ने, ग्रेट्टेन संस्था

7 �ेत्रीय �श�ा हबको रूपमा हङकङ
हङकङ एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ पव
र् े पिश्चमलाई भेट्छ। यसले �वश्वव्यापीकरण �वश्वमा चन
ू ल
ू ौ�तहरूलाई परू ा गनर् �वद्याथ�हरूलाई तयार�
गनर् एउटा आकषर्क �सक्ने वातावरण उपलब्ध गराउँ छ। हङकङले �ेत्रको ला�ग प्र�तभा पोषण गनर् �ेत्रीय �श�ा हब हुने कामना राख्छ।
हामीले अध्ययन गनर्, शै��क अनस
ु न्धान सञ्चालन गनर्, र शै��क �व�नमय ग�त�व�धहरूमा सहभागी हुनको ला�ग �वदे शी �वद्याथ�हरूलाई
स्वागत गछ�।

शीषर्-स्तरका �वश्व�वद्यालयहरू

हङकङका �वश्व�वद्यालयहरू �वश्वको उत्कृष्ट मध्ये छन ्। 20 वटा �डग्रीप्रदान गन� संस्थानहरू मध्ये, चारवटा Quacquarelli Symonds द्वारा
2016 मा शीषर् 100 �भत्र परे का छन ् र तीनवटा 2016 मा Times Higher
Education supplement पूरकद्वारा शीषर् 100 �भत्र परे का छन ् ।

�वश्व-स्तर�य MBA र EMBA
हङकङका �वश्व�वद्यालयहरूले ए�शयाको (र �वश्वको) उत्कृष्ट व्यावसा�यक
प्रशासन र कायर्कार� व्यापार व्यवस्थापन कायर्क्रमहरू आयोजना गछर् न ्। सन ्
2015 को �वत्तीय समय (Financial Times) को सव��णले KelloggHKUST EMBA कायर्क्रमलाई �वश्वव्यापी रूपमा दोस्रो स्थानमा राखेको छ।
सन ् 2016 मा, हङकङ �वश्व�वद्यालय �व�ान र प्र�व�धले प्रस्ताव गरे को
MBA कायर्क्रम �वश्वव्यापी रूपमा चौध� स्थानमा परे को छ।

8 NAS समी�ा

6/2012– NAS को चरबद्ध स�म�ा
9/2009
S.4 को
सुरुवात

2016
पाठ्यक्रमको �नरन्तर
नवीकरण

2012
1st HKDSE पर��ा

4/2013

NAS समी�ामा प्रग�त
प्र�तवेदन
(अल्पका�लन�सफा�रशहरू)

4/2014

मध्यमकाल�न समी�ा
�सफा�रशहरूको
1stब्याच

6/2015

मध्यमकाल�न समी�ा
�सफा�रशहरूको अिन्तम
ब्याच

11/2016
मध्यमकाल�न
समी�ा प्र�तवेदन

NAS समी�ामा थप �ववरणहरूको ला�ग, कृपया NAS समी�ाको बेवसाइटमा जानह
ु ोस:
http://www.edb.gov.hk/nas/review/en

9 उपयोगी वेबसाइटहरू

•
•
•
•
•
•
•
•

�श�ा �वभाग: http://www.edb.gov.hk/en
हङकङ पर��ा तथा मल्
ू याङ्कन �नकाय: http://www.hkeaa.edu.hk/en/
नयाँ शै��क संंरचना वेब बुले�टन: http://www.edb.gov.hk/nas/en
एप्लाइड ल�नर्ङ: http://www.edb.gov.hk/apl/en
सम्पकर्का
अन्य �सकाइका अनुभावहरु त्था �वद्याथ�को �सकाइ प्रोफाइल:

http://www.edb.gov.hk/cd/ole
http://www.edb.gov.hk/cd/slp

�वदे शी आगन्तुक कनर्र:
http://www.edb.gov.hk/nas/overseas
योग्यता दतार्: http://www.hkqr.gov.hk
NAS समी�ा: http://334.edb.hkedcity.net/EN/334_review.php

�श�ा �वभाग
हङकङ �वशेष प्रशास�नक �ेत्रको सरकार
अक्टोबर 2016
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इमेल: nas@edb.gov.hk
टेलिफोन: 2892 6460

हङकङ पर��ा तथा मूल्याङ्कन �नकाय

