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베트남어 모집요강은 베트남 유학생의 협조를 통해 제작되었습니다.
베트남인 지원자께서는 원서접수 이전 한국어 또는 영어 모집요강을 통해 다시 한 번 입시 주요사항을
확인해 주시기 바랍니다.
Hướng dẫn tuyển sinh bằng Tiếng Việt đã được thực hiện thông qua sự hợp tác của du học
sinh Việt Nam.
Đối với các ứng viên Việt Nam, vui lòng kiểm tra các điểm chính trong xét tuyển thông qua
hướng dẫn tuyển sinh bằng

tiếng Hàn hoặc tiếng Anh trước khi nộp đơn.
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1. Thời gian tuyển sinh
Quá trình
tiến hành

Thời gian tiến hành

Đơn đăng kí

Từ 10 giờ ngày 12/07/2021- 17 giờ ngày 16/07/2021
ü 100% qua Intenet, không chấp nhận đăng kí qua đường bưu điện và đăng kí
trực tiếp
ü Tiếp nhận đơn 24/24 kể từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc
ü Đối với du học sinh nước ngoài cần đến văn phòng nhận tư vấn sau đó tiến
hành đăng kí

Nộp hồ sơ

Từ 10 giờ ngày 12/07/2021 - 17 giờ ngày 19/07/2021
ü Đơn xin đăng kí và toàn bộ hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện hoặc đến
nộp trực tiếp tại văn phòng
ü Đối với du học sinh nước ngoài sau khi đăng kí cần đến nộp hồ sơ trực
tiếp tại văn phòng
ü Trong trường hợp hồ sơ nộp không đầy đủ hoặc không nộp hồ sơ đúng hạn sẽ
không thể tiến hành phỏng vấn
ü Hồ sơ đã nộp sẽ không được trả lại

Phỏng vấn

10 giờ Thứ 7 ngày 31/07/2021
ü Trước ngày phỏng vấn yêu cầu thí sinh xác nhận bằng cách truy cập vào
[대학원홈페이지-입학안내-입학공지]
ü Thí sinh sẽ được thông báo theo từng khoa
ü Dựa vào số lượng sinh viên đăng kí ở từng khoa , ngành mà thời gian
phỏng vấn có thể thay đổi

Công bố
kết quả

Buổi chiều thứ năm ngày 12/08/2021
ü Kiểm tra xem có đỗ hay không tại [대학원홈페이지-입학안내-입학공지]. Sau
đó có thể kiểm tra và in giấy báo đóng học

Thí sinh
trúng tuyển
nộp học phí

Từ ngày 13/08/2021 - 18/08/2021
ü Nộp học phí vào tài khoản cá nhân của ngân hàng kiop trong thời gian quy
định
ü Dưới bất kì lý do nào, nếu không nộp học phí đúng thời gian quy định đều
bị đánh trượt

2. Khoa và chuyên ngành tuyển sinh
○ Hệ cao học phổ thông
Hệ cao học

Phân lọai
học hàm

Phân loại
ngành

Khoa tuyển dụng
Khoa văn học Hàn Quốc

tiếng
Phân ngành Khoa
nhân văn sinh)

Cao học phổ thông

Tiến sĩ

Anh

(không

Chuyên ngành tuyển dụng
Ngôn ngữ học
Văn học
Giáo dục tiếng Hàn
Nội dung văn hóa
tuyển Anh ngữ học
Tiếng Anh

Khoa lịch sử

Lịch sử Hàn Quốc
Lịch sử phương Đông
Lịch sử phương Tây

Khoa khoa học thư viện

Khoa học thư viện

Phân ngành Khoa quản trị kinh doanh
xã hội
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Tổ chức nhân sự
Quản lý tài chính,
Quản lý hoạt động dịch vụ
Tiếp thị
Kế toán
Thông tin kinh doanh
Kinh doanh nhà hàng
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Hệ cao học

Phân lọai
học hàm

Phân loại
ngành

Khoa tuyển dụng

Chuyên ngành tuyển dụng

Khoa hành chính

Hành chính
Chính sách

Khoa mậu dịch

Nghiệp vụ mậu dịch quốc tế
Kinh tế học quốc tế
Kinh doanh quốc tế

tế học
Khoa kinh tế - bất động sản Kinh
Kinh tế bất động sản
(không tuyển sinh)
Bất động sản học
Mô hình & mô phỏng
Khoa kĩ thuật kinh doanh doanh Kỹ thuật kinh doanh
nghiệp
Sản xuất và quản lý chất lượng
An toàn và khoa học nhân văn

Phân ngành
khoa học Khoa kĩ thuật máy tính thông Kỹ thuật máy tính
kĩ thuật tin
Công nghệ thông tin
Công nghệ hệ thống thông tin

Khoa kỹ thuật hệ thống máy móc Kỹ thuật hệ thống máy móc
(không tuyển sinh)
Công nghệ vệ sinh công nghiệp
Phân ngành
nghệ thuật Khoa thiết kế truyền thông

Thị giác – Hình ảnh Communication
Thiết kế sản phẩm – hoạt hình
Lý thuyết thiết kế nội thất
Quản lý thiết kế làm đẹp

Phân
ngành hợp Khoa tư vấn và dịch vụ tri thức
tác liên
ngành

Tư vấn quản lý
Tư vấn tổng hợp

Phân ngành
nhân văn

Khoa văn học Hàn Quốc

Văn học Hàn Quốc
Nội dung văn hóa
Giáo dục tiếng Hàn

Khoa lịch sử

Lịch sử Hàn Quốc
Lịch sử phương Đông
Lịch sử phương Tây

Khoa tiếng
sinh)

Anh

(không

Khoa khoa học thư viện

Khoa học thư viện
Quản lý hồ sơ

Khoa Mậu dịch

Kinh tế quốc tế
Kinh doanh quốc tế
Nghiệp vụ mậu dịch quốc tế

Khoa quản trị kinh doanh

Tổ chức nhân sự
Quản lý tài chính,
Quản lý hoạt động dịch vụ
Tiếp thị
Kế toán học
Thông tin kinh doanh

Khoa hành chính

Hành chính
Chính sách

Khoa kinh tế

Kinh tế học
Kinh tế bất động sản
Thanh toán tiền tệ tín dụng mới

Phân ngành
xã hội

Thạc sĩ

Anh,
tuyển Tiếng
Nội dung văn hóa Anh Mỹ
Giáo dục tiếng Anh

Khoa kinh tế thương mại quốc tế Thị trường thương mại quốc tế
(không tuyển sinh)
Thực tiễn thương mại điện tử quốc tế
Khoa kĩ thuật kinh doanh doanh Kỹ thuật quản lý công nghiệp
nghiệp
Khoa kĩ thuật máy tính thông Khoa học máy tính
tin
Phân ngành Khoa công nghệ thông tin điện
khoa học tử
Kỹ thuật thông tin điện tử
kĩ thuật
Khoa kỹ thuật tổng hợp Công Kỹ thuật tổng hợp Công nghệ thông tin
nghệ thông tin
Kho a kỹ thuật hệ thống máy móc Kỹ thuật hệ thống máy móc
(không tuyển sinh)
Công nghệ vệ sinh công nghiệp
Nghệ thuật hiện đại
Tranh phương Đông và tranh sơn dầu

Khoa hội họa

Phân ngành Khoa công nghiệp thời trang Cấu tạo và thiết kế trang phục
Khoa học trang phục
nghệ thuật trang phục (không tuyển sinh)
Trang phục và tiếp thị thời trang
Biểu diễn múa
Lý luận múa, Múa đạo Cơ đốc
Phương pháp dạy múa ba lê (không tuyển
sinh)

Khoa múa
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Hệ cao học

Phân lọai
học hàm

Phân loại
ngành

Phân
ngành
khoa hợp
tác liên
ngành

Khoa tuyển dụng

Chuyên ngành tuyển dụng

Khoa thiết kế truyền thông

Thị giác Communication Design
Hoạt hình
Thiết kế nội thất
Thiết kế sản phẩm
Video Communication Design
VMD·Thiết kế triển lãm

Khoa quảng cáo truyền thông mới

Chương trình quảng cáo phương tiện truyền
thông mới

Khoa hợp tác di cư quốc tế

Hợp tác di cư quốc tế

※ Khoa (chuyên ngành) tuyển sinh có thể thay đổi. Nên kiểm tra lại các khoa (chuyên ngành) tuyển sinh
khi nộp đơn đăng kí qua Internet

○ Hệ cao học đặc biệt
Viện cao học

Phân
loại học
hàm

Phân loại
ngành

Khoa tuyển dụng

Chuyên ngành tuyển dụng

Khoa kinh doanh
(không tuyển sinh)
Cao học quản trị
kinh doanh

Cao học hành
chính

Thạc sĩ

Thạc sĩ

Phân ngành
xã hội

Phân ngành
xã hội

Quản lý kinh doanh

doanh khách sạn
Khoa Quản trị khách sạn, du Kinh
Kinh doanh du lịch
lịch, nhà hàng
Kinh doanh nhà hàng
Khoa kinh doanh Quốc Tế
(không tuyển sinh)

Tiếp thị Quốc Tế,
Kinh doanh Quốc Tế

Khoa hành chính

Hành chính
Chính sách

Khoa phúc lợi xã hội

Phúc lợi xã hội
Phúc lợi cho người cao tuổi
Công nghiệp bạc
Tư vấn phúc lợi xã hội

Khoa hành chính cảnh sát Ngành hành chính cảnh sát
(không tuyển sinh)
Khoa nghiện rượu ma túy
(không tuyển sinh)

Tư vấn - Phòng chống nghiện ngập

Khoa tư vấn hành chính dân Tư vấn hành chính dân sự
sự (không tuyển sinh)

Cao học nghệ
thuật

Thạc sĩ

Khoa an toàn xã hội

Chính sách an toàn xã hội
Quản lý an toàn xã hội

Khoa mỹ thuật làm đẹp

Nghệ thuật hóa trang
Thiết kế tóc
Chuyên ngành làm đẹp
Màu sắc làm đẹp (không tuyển sinh)
Kế hoạch đám cưới (không tuyển sinh)

Phân ngành
nghệ thuật
Khoa học tổng hợp
công nghiệp làm đẹp

Cao học quốc
phòng
(không tuyển sinh)

Thạc sĩ

Phân ngành
xã hội

Điều trị nghệ thuật (không tuyển sinh),
ngành Phúc lợi kinh doanh nghệ thuật (không tuyển
sinh)
Ngành công nghiệp mỹ phẩm

Khoa chiến lược an ninh

An ninh quốc tế
Chính sách quốc phòng
Chiến lược quân sự

Khoa chính sách an ninh

Chính sách an ninh
Quản lý quốc phòng thông minh

Khoa hệ thống quốc phòng

Phòng thủ M&S
Hệ thống thông tin quốc phòng

vấn quản lý
Khoa tư vấn và dịch vụ tri Tư
Tư vấn tích hợp
thức
Tư vấn thực tế thông minh (không tuyển sinh)

Cao học tư vấn và
dịch vụ tri thức

Thạc sĩ

Phân ngành
xã hội

Cao học bất động
sản

Thạc sĩ

Phân ngành
xã hội

Tài chính bất động sản quản lý tài sản, Phát triển và quản lý thành phố bất động sản,
Bất động sản Hàn Quốc-Trung Quốc, Công nghệ cao và bất động sản thông minh

Cao học giáo dục

Thạc sĩ

Phân ngành
nhân văn

Hành chính và lãnh đạo, Tư vấn tâm lý, Giáo dục trẻ em

Sáng lập & tư vấn thương mại
Khoa tư vấn tổng hợp tương Tư vấn nội dung tổng hợp văn hóa (không tuyển
lai
sinh)
Tư vấn thiết kế tích hợp (không tuyển sinh)

※ Khoa (chuyên ngành) tuyển sinh có thể thay đổi. Nên kiểm tra lại các khoa (chuyên ngành) tuyển sinh
khi nộp đơn đăng kí qua Internet

- 3 -

Nhập học hệ Cao Học kỳ 2 năm 2021
3. Đối tượng tuyển sinh
Hệ tiến sĩ
Hệ thạc sĩ

Tư cách cụ
thể

Nội dung
tham khảo

Người đã tốt nghiệp hệ thạc sĩ chính quy, Người sẽ tốt nghiệp hệ thạc sĩ hệ chính quy vào
tháng 8 năm 2021
Người đã tốt nghiệp hệ cử nhân chính quy, Người sẽ tốt nghiệp hệ cử nhân chính quy vào
tháng 8 năm 2021
Quốc
Cả Bố và Mẹ đều là người ngoại quốc
tịch
Thí sinh dự tuyển phải có ít nhất 1 điều kiện dưới đây
① Có topik cấp 3 trở lên
Năng
② Tốt nghiệp hệ cử nhân chính quy 4 năm
lực
③ Thí sinh được nhận học bổng từ chính phủ và được các giáo sư chuyên
tiếng
ngành giới thiệu
Hàn
④ Thí sinh là học sinh trao đổi và được các giáo sư chuyên ngành giới thiệu
※ ①, ②, ③ Ngoài các điều kiện trên thí trước khi tốt nghiệp 2 tháng thí sinh
phải có topik cấp 4 trở nên mới có thể tốt nghiêp
Năng
lực
Thí sinh đăng kí vào ngành Mậu dịch quốc tế cần có chứng chỉ TOEFL
ngoại
530(CBT 197, iBT 71), IELTS 5.5, CEFR B2, TEPS 600 trở lên
ngữ
Ÿ Thí sinh có thể đăng kí tất cả các ngành có trong trường mà không bị giới hạn
Ÿ Đối với một số trường hợp đặc biệt thì thí sinh không có khả năng dự tuyển Đối với
thí sinh học hệ chuyển tiếp, trước khi đăng kí tuyển sinh cần liên hệ đến giáo viên
phụ trách để được tư vấn và giải đáp thắc mắc

4. Phương pháp tiến hành
Phân loại

Nội dung

Chỉ dành cho người nước ngoài
Nôị dung tham khảo

Sau khi kiểm tra hồ sơ thì kết quả tuyển sinh 100% dựa vào kết quả
phỏng vấn
Ÿ Trong trường hợp năng lực của thí sinh còn thiếu không thể đảm
bảo cho việc học thì sẽ không được dự tuyển
Ÿ Nếu vắng mặt trong ngày phỏng vấn sẽ tự động bị đánh trượt

5. Lệ Phí dự tuyển
Phân loại
Chương trình đặc biệt rành cho người
nước ngoài hệ thạc sĩ và tiến sĩ

Số tiền

비고

85,000 won

Đã bao gồm 5000 won phí đăng kí
trên internet

6. Hồ sơ tuyển sinh
○ Hồ sơ: Tất cả thí sinh
Hồ sơ tuyển sinh

Tiến
sĩ

Thạc
sĩ

Đơn xin nhập học 1 bộ

○

○

Ảnh thẻ 1 cái

○

○

○

○

○

○

Bằng tốt nghiệp cử
nhân chính quy (giấy
chứng nhận tốt nghiệp
tạm thời) 1 bộ

Trong trường hợp hồ
sơ ở nước ngoài phải
công chứng. Thời hạn
là dưới 1 năm kể từ
ngày cấp
Bảng điểm, kết quả
học tập hệ đại học 1

Giải thích về hồ sơ
Sau khi đăng kí trên internet thí sinh có thể in đơn xin nhập
học. Khi đăng kí trên internet phải in 모바일 메신저 ID
Khi đăng kí trên internet cần upload file ảnh
Bằng tốt nghiệp cử nhân hệ chính quy 4 năm
Ÿ Trong trường hợp sinh viên nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp
tạp thời thì sau khi tốt nghiệp và trước kì khai giảng của hệ
cao học phải bổ sung bằng tốt nghiệp
Ÿ Đối với sinh viên tốt nghiệp tại các trường đại học ở Hàn
Quốc thì nộp bản gốc bằng tốt nghiệp
Ÿ Đối với các sinh viên tốt nghiệp tại các trường đại học ở
Việt Nam thì Bằng tốt nghiệp cần công chứng hồ sơ tại
phòng lãnh sự Bộ Ngoại Giao và Đại Sứ Quán Việt Nam tại
Hàn Quốc. Đối với các hồ sơ ngoài tiếng Hàn và tiếng Anh
cần dịch thuật và công chứng
Giấy chứng nhận toàn bộ kết quả học tập trong 4 năm( bảng
điểm)
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Hồ sơ tuyển sinh

Tiến
sĩ

Thạc
sĩ

Giải thích về hồ sơ
Ÿ

bộ

Ÿ

Trong trường hợp hồ
sơ ở nước ngoài phải
công chứng. Thời hạn
là dưới 1 năm kể từ
ngày cấp

Ÿ

Bằng tốt nghiệp cao
học hệ chính quy( giấy
chứng nhận tốt nghiệp
hệ cao học chính quy
tạm thời) 1 bộ
○

Bằng tốt nghiệp thạc sĩ hệ chính quy 2 năm
Ÿ Trong trường hợp sinh viên nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp
tạp thời thì sau khi tốt nghiệp và trước kì khai giảng của hệ
cao học phải bổ sung bằng tốt nghiệp
Ÿ Đối với sinh viên tốt nghiệp tại các trường cao học ở Hàn
Quốc thì nộp bản gốc bằng tốt nghiệp
Ÿ Đối với các sinh viên tốt nghiệp tại các trường cao học ở
Việt Nam thì Bằng tốt nghiệp cần công chứng hồ sơ tại
phòng lãnh sự Bộ Ngoại Giao và Đại Sứ Quán Việt Nam tại
Hàn Quốc. Đối với các hồ sơ ngoài tiếng Hàn và tiếng Anh
cần dịch thuật và công chứng

○

Giấy chứng nhận toàn bộ kết quả học tập trong 2 năm( bảng
điểm)
Ÿ Đối với sinh viên đăng kí hệ chuyển tiếp cần giấy chứng
nhận kết quả học tập của tất cả các kì trước đó
Ÿ Đối với sinh viên tốt nghiệp tại các trường đại học ở Hàn
Quốc thì nộp bản gốc bảng giấy chứng nhận kết quả học
tập ( bảng điểm)
Ÿ Đối với các sinh viên tốt nghiệp tại các trường đại học ở
Việt Nam thì giấy chứng nhận kết quả học tập ( bảng điểm)
cần công chứng hồ sơ tại phòng lãnh sự Bộ Ngoại Giao và
Đại Sứ Quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Đối với các hồ sơ
ngoài tiếng Hàn và tiếng Anh cần dịch thuật và công chứng

Trong trường hợp hồ
sơ ở nước ngoài phải
công chứng. Thời hạn
là dưới 1 năm kể từ
ngày cấp
Bảng điểm, kết quả
học tập hệ cao học 1
bộ

Trong trường hợp hồ
sơ ở nước ngoài phải
công chứng. Thời hạn
là dưới 1 năm kể từ
ngày cấp
Bản phô tô hộ chiếu 1
bản

○

○

Bản
phô
tô
CMT
(chứng minh thư) nước
ngoài 1 bản

○

○

Sổ hộ khẩu 1 bộ

○

○

Giấy chứng nhận năng
lực tiếng hàn 1 bản

○

○

Giấy chứng nhận năng
lực ngoại ngữ 1 bản
Giấy chứng nhận năng
lực tài chính
(được chứng nhận bởi
ngân hàng và được
cấp dưới 30 ngày)

Đối với sinh viên đăng kí hệ chuyển tiếp cần nộp giấy
chứng nhận kết quả học tập của tất cả các kì trước đó
Đối với sinh viên tốt nghiệp tại các trường đại học ở Hàn
Quốc thì nộp bản gốc bảng giấy chứng nhận kết quả học
tập ( bảng điểm)
Đối với các sinh viên tốt nghiệp tại các trường đại học ở
Việt Nam thì giấy chứng nhận kết quả học tập (bảng điểm)
cần công chứng hồ sơ tại phòng lãnh sự Bộ Ngoại Giao và
Đại Sứ Quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Đối với các hồ sơ
ngoài tiếng Hàn và tiếng Anh cần dịch thuật và công chứng

○

○

Hộ chiếu mới nhất bao gồm các thông tin và ảnh của thí sinh
Bản phô tô CMT nước ngoài bao gồm mặt trước và mặt sau
của CMT
Ÿ Đối với trường hợp thí sinh không có CMT thì cần liên hệ
đến văn phòng khoa cao học để được tư vấn
Giấy chứng nhận quan hệ về mối quan hệ trong gia đình của
thí sinh
Thí sinh có một trong những điều kiện sau đây
① Có Topik 3 trở lên
② Tốt nghiệp cử nhân đại học hệ 4 năm trong nước
③ Thí sinh được nhận học bổng từ chính phủ nước ngoài hoặc
được giáo sư bộ môn đề cử
④ Học sinh được giáo sư bộ môn chuyên ngành đề cử theo
diện học sinh trao đổi
Đối với thí sinh đăng kí dự tuyển ngành thương mại quốc tế
phải có một trong những chứng chỉ sau TOEFL 530 (CB97, iBT
71), IELTS 5.5, CEFR B2, TEPS 600 trở lên

○

Giấy chứng nhận năng lực tái chính của bản thân thí sinh hoặc
của bố mẹ
Ÿ Sổ tiết kiệm phải có tối thiểu từ 20,000 usd hoặc
23,000,000won trở lên và có thời hạn tối thiểu đến 1/9/2021

Giới thiệu bản thân 1
bộ
(theo mẫu)

○

○

Lí do ứng tuyển và giới thiệu về bản thân và kế hoạch của thí
sinh
Ÿ Phải viết bằng tiếng Hàn. trường hợp bất đắc dĩ có thể viết
bằng tiếng Anh

Bản cam kết 1 bộ
(theo mẫu)

○

○

Giấy cam kết về tất cả các vấn đề du học sinh nước ngoài
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Hồ sơ tuyển sinh

Tiến
sĩ

Thạc
sĩ

Giải thích về hồ sơ

Giấy giới thiệu
(theo mẫu)
Lựa chọn

○

○

Thí sinh tốt nghiệp( dự định tốt nghiệp) hệ đại học và cao học
được các giáo sư chuyên ngành viết giấy giới thiệu) không quá
2 trang)
Ÿ Người nhận là 'Trưởng khoa cao học trường Đại học
Hansung'
Ÿ Công chứng dịch thuật đối với các ngôn ngữ khác ngoài
tiếng Hàn và tiếng Anh

Danh sách tài liệu
(theo mẫu)
Lựa chọn

○

○

Sau khi hoàn thành đăng kí trên internet thí sinh có thể in danh
sách tài liệu ra

○ Hồ sơ bổ sung: dành cho những thí sinh đăng kí vào các chuyên ngành dưới đây
Hồ sơ tuyển sinh

Tiến
sĩ

Thạc
sĩ

Kế hoạch học tập 1 bộ
(theo mẫu)

○

○

Danh mục tài liệu 2 bộ
(1 bộ in và một bộ
bằng file trên USB)

○

Giải thích hồ sơ
Cao học phổ thông: Khoa văn học Hàn Quốc (Hệ Tiến sĩ, Thạc
sĩ), Khoa lịch sử (Hệ Tiến sĩ, Thạc sĩ), Khoa hành chính (Hệ
Tiến sĩ), Kinh tế-Bất động sản và Chuyên ngành bất động sản
(Hệ Tiến sĩ)
Cao học phổ thông: Khoa hội họa (Tranh Phương Đông và tranh
sơn dầu/Nghệ thuật hiện đại) và khoa thiết kế truyền thông
(visual/video/Ani/products/interior design/VMD), thiết kế triển lãm
Ÿ Danh mục: Tài liệu có thể cho thấy tác phẩm cá nhân và
không giới hạn kích thước và số lượng
Ÿ USB: Khi nộp hồ sơ thì nộp riêng
Ÿ Mang theo sản phẩm đã đăng kí khi đến phỏng vấn

○ Hồ sơ bổ sung: dành cho các thí sinh đăng kí tuyển sinh và đã tốt nghiệp tại các trường đại
học và cao học ở nước ngoài. Thí sinh tốt nghiệp tại các trường đại học và cao học ở Hàn
Quốc không được áp dụng
Hồ sơ tuyển sinh

Tiến
sĩ

Thạc
sĩ

Giấy chứng nhận kiểm
định chất lượng giáo
dục 1 bộ

Bản gốc được cấp
trong vòng 1 năm kể
từ ngày bắt đầu nộp
đơn
Đơn đồng ý kiểm tra
học lực 1 bộ
(theo lựa chọn)
Giao diện
và trang
chủ chính của trường
đại học hoặc cao học
1 bản

Giải thích hồ sơ
Ÿ

○

○
Ÿ

○

○

○

○

Đối với trường hợp ở Việt Nam nếu không thể được cấp giấy
xác nhận thì sẽ được hướng dẫn viết đơn xác nhận và có
ghi chú
Những sinh viên tốt nghiệp tại các trường( viện cao học) tại
Hàn Quốc thì không cần điều kiện này

Ÿ

Những sinh viên tốt nghiệp tại các trường( viện cao học) tại
Hàn Quốc thì không cần điều kiện này

Ÿ

In màn hình trang chủ của trường có bao gồm số điện thoại,
số fax, địa chỉ email của trường
Những sinh viên tốt nghiệp tại các trường( viện cao học) tại
Hàn Quốc thì không cần điều kiện này

Ÿ

7. Thông tin học bổng
Ÿ

Nội Dung

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Đối với hệ thạc sĩ từ kì thứ 1 đến kì thứ 4 (riêng với ngành giáo dục tiếng Hàn áp
dụng từ kì thứ 1 đến kì thứ 5) sẽ được hưởng 50% học bổng. Đối với hệ tiến sĩ từ kì
thứ 1 đến kì thứ 6 sẽ được 40% học bổng. Tuy nhiên trước ngày khai giảng của kì
thứ 3 nếu sinh viên không nộp được topik cấp 4 trở lên thì chỉ được áp dụng 30%
cho hệ Thạc sĩ và 24% cho hệ Tiến sĩ
Sau khi nhập học kể từ kì thứ 2 tất cả các học bổng được áp dụng cho các sinh
viên có điểm tích lũy tại kì gần nhất trên 3.0 (Nếu điểm tích lũy dưới 3.0 sẽ không có
khả năng xét học hổng)
Đối với những sinh viên tốt nghiệp tại Khoa tiếng Hàn của viện giao lưu Quốc tế tại
trường mà được Viện trưởng giới thiệu sẽ được miễn giảm 500,000won phí nhập học
Học bổng dành cho sinh viên nước ngoài có thể thay đổi trong tương lai
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8. Những điều cần lưu ý
Đối với sinh viên ngoại quốc trước khi đăng kí phải đến và nhận tư vấn trực tiếp từ
Viện cao học. Sau đó đăng kí trên internet và đến nộp trực tiếp
Ÿ Việc tiếp nhận đơn đăng ký internet nhất định phải hoàn thành thanh toán thì mới được
công nhận đăng ký
Ÿ Sau khi hoàn thành đăng kí trên internet thì không thể hủy và không được hoàn lại phí
đăng kí
Ÿ Hồ sơ bản gốc và hồ sơ đã nộp sẽ không được hoàn trả lại
Ÿ Trong thời gian nộp hồ sơ nếu hồ sơ đã nộp bị thiếu mà không bổ sung thì sẽ không
thể tiến hành phỏng vấn ( sẽ tự động bị đánh trượt)
Ÿ Trước ngày phỏng vấn yêu cầu thí sinh xác nhận bằng cách truy cập vào trang [대학
원홈페이지-입학안내-입학공지]
Ÿ Thí sinh sẽ được thông báo theo từng khoa
Ÿ Khi đi phỏng vấn thí sinh phải đem theo chứng minh thư nước ngoài/hộ chiếu và phiếu
dự thi
Ÿ Yêu cầu sinh viên liên hệ trực tiếp với cục xuất nhập cảnh để được tư vấn về khả
năng cấp đổi hoặc ra hạn visa. Nếu sinh viên có tư cách lưu trú ngoài visa D2 và
D4 thì cần liên hệ riêng trực tiếp với cục Xuất nhập cảnh để được tư vấn và nhà
trường sẽ không chịu trách nhiệm về việc không được cấp đổi visa của sinh viên
Ÿ Sau khi đỗ và hoàn thành việc đóng học phí sinh viên cần đổi, gia hạn visa thì liên
hệ và đăng kí tập thể với trường
※ Thông tin liên lạc của Trung tâm hướng dẫn tổng hợp người nước ngoài: +82-1345
※ Liên lạc với văn phòng Xuất nhập cảnh chịu trách nhiệm của trường (Nhập cảnh
Seoul, Văn phòng người nước ngoài Sejong): +82-2-731-1799
Ÿ kể từ kì 1 năm 2021 tất cả các du học sinh phải có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm y tế
quốc dân.Không thể gia nhập bảo hiểm tập thể của các công ty bảo hiểm trong nước
Ÿ Du học sinh không thể đăng kí cùng lúc hai học vị. Sau này nếu bị phát hiện sẽ bị hủy
kết quả nhập học, và học phí sẽ được trả lại một phần theo quy định của nhà trường
Ÿ Sinh viên không thể nghỉ học (đăng kí bảo lưu) ở kì học đầu tiên. Tuy nhiên trong các
trường hợp đặc biệt như có thai, sinh em bé, dịch bệnh và nghĩa vụ quân sự thì có
khả năng nghỉ học
Ÿ Trường hợp nộp hồ sơ sai lệch hoặc xác nhận sự thật đỗ và nhập học bằng phương pháp
bất chính khác, có thể bị hủy bỏ và chịu hình phạt pháp lý tương ứng của Hàn Quốc
Ÿ Trong trường hợp hồ sơ, học vị bị làm giả sẽ không được nhận lại tiền phí nhập học và
học phí và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc làm giả giấy tờ này (hành động này
sẽ được thông báo tới Bộ Giáo dục, Đại Sứ Quán và cảnh sát)
Ÿ Đối với sinh viên tốt nghiệp tại các trường đại học. viện cao học ở nước ngoài ngay
cả khi đã nhập học thì sau đó cũng phải tích cực phối hợp nếu được yêu cầu điều
tra
Ÿ
Vì Corona19 đang được kéo dài nên có thể tiến hành học tập theo phương thức kết hợp
online và offline
Ÿ

Đơn đăng
kí

Nộp hồ sơ

Phỏng vấn

Cấp visa

Bảo hiểm

Những lưu ý
khác

9. Đại chỉ liên hệ
○ Địa chỉ bưu điện và đại chỉ liên hệ của viện cao học
Số điện
thoại
Địa chỉ

+82-2-760-4271

fax

+82-2-760-4273

Trang chủ

http://gs.hansung.ac.kr

Hansung University Graduate School Academic Affairs Office, 116, Samseongyo-ro 16-gil, Seongbuk-gu, Seoul 02876
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