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Established in 2000, the College of International Education (CIE) is a self-funded unit of Hong Kong Baptist University (HKBU), 
offering full-time Associate Degree Programme (AD) and Undergraduate Programmes (UG) at both the HKBU Kowloon Tong and 
Shek Mun (Shatin) campuses. 

ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرام HKBU

 میں قائم کیا گیا ، کالج آف انٹرنیشنل ایجوکیشن                   کا ایک خود کفیل (سیلف فنڈڈ) یونٹ ہے ، جو           کے کولوون تُھنگ اور شیک
من (شا ٹن) کے دونوں کیمپسوں میں کل وقتی ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرام         اور انڈرگریجویٹ پروگرامز         کی پیش کش کرتا ہے ۔

2000 (CIE) HKBUHKBU
(AD)(UG)

CIE ایک نظر میں

Full university facilities
- Shek Mun (Shatin)
 Campus 
- Kowloon Tong Campus

Twin campuses
جڑواں کیمپس

یونیورسٹی کی مکمل سہولیات
شیک ُمن (شا ٹن) کیمپس

کولون تُھنگ کیمپس
-
-

CIEکیوں ؟

– Governed by the HKBU quality assurance  
 policy and practices

– Qualifications recognised internationally

Qualification Awarded by HKBU

 کی  جانب سے عطا کردہ
سند قابلیت

HKBU

•

•

       کوالٹی اشورینسپالیسیوں اور طریقوں کے  تابع

سند قابلیت بین االقوامی سطح پر تسلیم شدہ

HKBU

 آپ کا یونیورسٹی کی جانب 
مثالی راستہ

Your Ideal Pathway to University

– Graduates received offers from local and overseas  
 undergraduate programmes

– Over two thousand graduates undertook   
 undergraduate studies in the eight UGC-funded  
 local universities in the past 4 years 

•

•

 فارغ التحصیل افراد کو مقامی اور بیرون ملک انڈرگریجویٹ
پروگراموں کی پیش کش موصول ہوئی۔

 پچھلے    سالوں میں دو ہزار سے زائد فارغ التحصیل افراد نے
 کے مالی تعاون سے چلنے والی آٹھ مقامی یونیورسٹیوں میں

انڈرگریجویٹ تعلیم حاصل کی۔

4UGC

اسکالرشپ اور فنانشل ایڈ
(وظیفہ اور مالی امداد)

Scholarship and Financial Aid

– Various types of scholarships adding up to over  
 HK$5 million were offered by CIE and the HKSAR  
 Government in 2020/21

– HKSAR Government’s Financial Assistance Scheme  
 in the form of grant and/or loan can cover tuition  
 fee, academic expenses and living expenses

•

•

 اور              حکومت نے                 میں               ملین
سے زیادہ کے مختلف قسم کے وظائفکی پیش کش کی تھی

 گرانٹ اور / یا قرض کی شکل میں              حکومت کی مالی
 امداد اسکیم ٹیوشن فیس ، تعلیمی اخراجات اور رہائشی اخراجات

کا احاطہ کرسکتی ہے۔

CIEHK$5 HKSAR

HKSAR

2020/21

Diversified
Programmes

مختلف پروگرامز

30 associate degree CS choices
12 self-funded
 undergraduate programmes

 ایسوسی ایٹ ڈگری مرتکز
تعلیمی انتخاب

خود کفیل  انڈرگریجویٹ پروگرامز

30

12

30 AD
12 UG

Ample 
articulation 
opportunities

  بات کَرنے کے
وسیع مواقع

88.8% - Articulation Rate to 
Undergraduate Programmes

 انڈرگریجویٹ پروگراموں میں بات 
- %88.8 کَرنے کی رشح

88.8%English-Medium  
Instruction

انگریزی ذریعہ تعلیم
EMI

2+2 study path
تعلیمی راہ 2+2

"Four-year Through-train 
Admissions Scheme - 
earn an HKBU Honours 
Degree in 4 years "

 چار سالہ تربیتی داخلہ اسکیم
 کے ذریعے- 4 سال میں
آنرز  ڈگری حاصل کرنا

HKBU



3411 3240 applycie@hkbu.edu.hk

cie.hkbu.edu.hk/t/admissions

Shek Mun (Shatin) Campus, Hong Kong Baptist University
8 On Muk Street, Shek Mun, Shatin, (MTR Shek Mun Station Exit D)

HKBU Associate Degree Programme

اپالئیڈ سائنس ڈویژن
Division of Applied Science

آرٹ اور لینگویج ڈویژن
Division of Arts and Languages

بزنس  ڈویژن
Division of Business

کمیونیکشن ڈویژن
Division of Communication

سوشل سائنسز ڈویژن
Division of Social Sciences

خود کفیل انڈرگریجویٹ پروگرامز 
HKBU Self-funded Undergraduate Programmes

دیگر مقامی اور بیرون ملک ادارے
Other Local and Overseas Institutions 

I have embarked on a new journey at CIE. Not only did the teachers 
pass on their knowledge to us, but they also inspired us to develop 
positive learning attitude and grow from mistakes. 

Studying BCom (Hons) in Accountancy, HKBU
Associate of Science (Professional Accountancy) 
HKBU 2020

ایشاہ محمود Ishah Mahmood

The College brings together students and lecturers in a very friendly 
atmosphere in the heart of the campus. It makes me keen to 
participate in a variety of activities. Being a secretary of Mind Brew, 
English Society has widened my social network beyond the lessons 
and given me a great chance to enhance my interpersonal skill.

Studying BA in English, City University of Hong Kong
Associate of Arts (Professional Communication and English Studies), 
HKBU 2021

Student sharing

کی تعلیمی راہ 2+2

34سال    اور

Undergraduate Programmes
انڈرگریجویٹپروگرامز

       مالی کے مالی امداد کے انڈرگریجویٹ پروگراموں کے سینرئ سال میں جگہیں (سال
Senior Year Places (Year 3) of UGC-funded Undergraduate Programmes

UGC3(

 یونیورسٹی آف ساؤتھ آسٹریلیا انڈرگریجویٹ پروگرام (1 سال
University of South Australia Undergraduate Programmes (1 Year)
(

ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرام HKBU

HKDSE22222 or above
یا اس سے زیادہ 22222

Level 2 or above in five subjects including Chinese Language and English Language in 
HKDSE Examination

 امتحان میں چائینیز زبان اور انگریزی امتحان میں چائینیز زبان اور انگریزی زبان سمیت پانچ 
مضامین بشمول چائینیز زبان اور انگریزی زبان میں سطح     یا اس سے اوپ

HKDSE
2

Mazhar Ghafar مظہر غفار

 کالج کیمپس کے قلب میں ایک بہت ہی دوستانہ ماحول میں طلباء اور لیکچرارز
 کو اکٹھا کرتا ہے۔ یہ مجھے متعدد رسگرمیوں میں حصہ لینے کاشوق پیدا کرتا

 ہے۔ مائنڈ بریو کی سکریٹری ہونے کے ناطے ، انگلش سوسائٹی نے میرے سوشل
 نیٹ ورک کو اسباق سے باالتر کردیا ہے اور مجھے اپنی باہمی مہارت کو بڑھانے

کا ایک بہت اچھا موقع دیا ہے۔

BAسٹی یونیورسٹی آف ہانگ کانگ سے          انگریزی کی تعلیم حاصل کر نا۔
HKBU 2021 ،ایسوسی ایٹ آف آرٹس (پروفیشنل کمیونیکیشن اینڈ انگلش اسٹڈیز)

 میں نے        میں ایک نیا سفر رشوع کیا ہے۔ اساتذہ نے نہ رصف اپنے علم کو
 ہºرے پاس پہنچایا ، بلکہ انھوں نے ہمیں سیکھنے کا مثبت اندازپیدا کرنے اور

 غلطیوں سے بڑھنے کی ترغیب بھی دی۔

CIE "

"

اکاؤنٹنسی میں                   (آنرز)  کی تعلیم حاصل کررہے ہیں  ،HKBU
HKBU 2020ایسوسی ایٹ آف سائنس (پروفیشنل اکاؤنٹنسی) ا

B.Com

2+2Study path of

12سال    اور

Years 3 & 4

Years 1 & 2

طالب علم کا تبادلہء خیال

ADMS-AY2122-004-001

https://cie.hkbu.edu.hk/admissions/2022-23/en/ad_home

