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  Tự hào về trườngTự hào về trường

Trường chúng tôi có một vị trí và cơ sở vật chất rất tốt. Đặc 
biệt tôi yêu thích nhất 2 địa điểm của trường là thư viện và 
sân trượt băng. Gần trường có nhiều nơi vui chơi sinh viên 
đại học, phương tiện đi lại thì thuận lợi. Trường đại học 
của chúng tôi là một nơi thoải mái để sống, học tập và vui 
chơi. Tôi nghĩ trường đại học của chúng tôi là nơi mà bạn 
có thể thực sự cảm nhận được cuộc sống đại học!

  Lí do bạn lựa chọn khoa Tiếng Anh Doanh NghiệpLí do bạn lựa chọn khoa Tiếng Anh Doanh Nghiệp

Thời nay, đại đa số mọi thứ đều được kỹ thuật hoá và toàn 
cầu hoá. Chuyên ngành của chúng tôi hiện tại không chỉ 
dạy bộ môn tiếng Anh cần thiết mà còn có giảng dạy lập 
trình, khoa học máy tính. Khi thị trường lao động trở nên 
cạnh tranh hơn, các công ty đòi hỏi nhiều hơn từ những 
người tìm việc. Vì vậy, vì một tương lai tốt đẹp hơn, tôi đã 
chọn Khoa Tiếng Anh Công nghiệp.

  Điều muốn nói với hậu bối sắp nhập họcĐiều muốn nói với hậu bối sắp nhập học

Sau khi nhập học hãy cố gắng tìm kiếm việc cân bằng giữa 
việc học và sở thích sinh hoạt của bản thân. Mình nghĩ 
rằng, thay bằng việc tập trung vào việc học quá nhiều mà 
bỏ quên đi các sở thích khác cũng không khiến bản thân 
tốt hơn. Thay vào đó hãy học vừa phải và kết bạn nhiều 
hơn cũng là một ý tốt. Đại học không phải là nơi chỉ tập 
trung vào việc học, mà là nơi để cảm nhận và học hỏi xã 
hội. Tôi hy vọng bạn có thể tận hưởng cuộc sống đại học 
thật vui vẻ !

  Tự hào về trường đại học KwangwoonTự hào về trường đại học Kwangwoon
Xin chào? Tên tôi là Aigul đến từ Nga. Tôi bắt đầu học tiếng Hàn 
ở Nga, nhưng tôi quyết định tiếp tục học ở Hàn Quốc để học tốt 
hơn. Tôi nhanh chóng chọn trường đại học Kwangwoon trong 
số rất nhiều trường đại học và chưa bao giờ hối hận. Trường có 
vị trí tốt ở khu vực Seoul, hỗ trợ tốt tài chính cho sinh viên đang 
theo học . Và trên hết , giáo viên giảng dạy những bài học thú vị 
chính là lí do mà tôi lựa chọn trường.

  Lí do lựa chọn Khoa Ngôn ngữ và Văn Học Hàn Lí do lựa chọn Khoa Ngôn ngữ và Văn Học Hàn 
QuốcQuốc

Hiểu biết chính xác về tiếng Hàn là mục tiêu chính khi đi du 
học Hàn Quốc, vậy nên bạn viêc lựa chọn chuyên ngành Ngôn 
Ngữ và Văn Học Hàn Quốc là sự lựa chọn đúng đắn, Toàn bộ 
sinh viên nước ngoài đều học tiếng Hàn một cách bình đẳng 
như sinh viên Hàn Quốc. Nhiều giáo sư xuất bản sách và tổ 
chức nhiều hoạt động dành cho sinh viên quốc tế. Những lúc 
như thế này, tôi tự hào vì mình là sinh viên Khoa Ngữ văn và 
Ngôn ngữ Hàn Quốc. Và tôi rất vui khi cảm nhận rằng năng lực 
ngôn ngữ của bản thân được tăng lên theo từng học kỳ. 

  Điều muốn nói với hậu bối sắp nhập họcĐiều muốn nói với hậu bối sắp nhập học
Tất nhiên, chọn trường đại học là một trong những quyết 
định quan trọng nhất trong cuộc đời, vì vậy việc nhận 
trách nhiệm thật nhàm chán. Tuy nhiên, nếu bạn muốn 
học với các giáo sư nổi tiếng, tham gia vào các chương 
trình, cuộc thi và dự án khác nhau, dành cả buổi tối để nói 
về các chủ đề khác nhau và đồng thời không ngại nói tiếng 
Hàn, tôi nghĩ bạn nên nhập học Đại học Kwangwoon. Vì 
đó là nơi bạn có thể nâng cao kỹ năng của mình, được 
nhiều người xung quanh biết đến và có những trải nghiệm 
khó quên giúp ích cho bạn trong tương lai sau này .

  Tự hào về trường !Tự hào về trường !
Trong khi tôi học tiếng hàn tại một trường đại học , tôi đã tìm hiểu rất 
nhiều về trường đại học và nhập học vào trường đại học Kwangwoon. 
Trường đại học của chúng tôi là một ngôi trường hội tụ nhiều giáo sư 
có năng lực xuất sắc và dày dặn kinh nghiệm, rất thân thiện với du 
học sinh quốc tế.Ngoài ra, trường chúng tôi không chỉ dành nhiều 
học bổng cho sinh viên quốc tế mà còn có nhiều hoạt động để sinh 
viên quốc tế trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc. Bên cạnh đó, trường mở 
ra nhiều môn học dành riêng cho du học sinh nhằm mục đích hỗ trợ 
nhanh chóng thích nghi môi trường đại học tại trường.

  Lí do lựa chọn khoa Thương Mại Quốc TếLí do lựa chọn khoa Thương Mại Quốc Tế
Khi lựa chọn trường đại học thì điều quan trọng nhất mà tôi nghĩ 
là lựa chọn chuyên ngành mà tôi sẽ học.  Vì vậy, sau khi đọc toàn 
bộ quá trình giảng dạy của các chuyên ngành tôi nghĩ đây chính là 
chuyên ngành phù hợp với tôi. Bởi vì, nếu bạn lựa chọn một chuyên 
ngành không phù hợp với bản thân sẽ khiến cho cuộc sống đại học 
của bạn xấu đi. Thương Mại Quốc Tế là chuyên ngành phù hợp với 
những sinh viên quốc tế có niềm quan tâm đến nên kinh tế thế giới 
và mậu dịch thế giới. Trong khoa Thương Mại Quốc Tế này bạn có thể 
tìm hiểu được nhiều về kinh tế của nhiều quốc gia khác nhau trên thế 
giới, được học hỏi nhiều hơn về mậu dịch của nền kinh tế đất nước. 
Ngoài tiếng Anh là môn học bắt buộc thì bên cạnh đó còn có thể học 
thêm tiếng Trung và tiếng Nhật. Học tập tại ngành Thương Mại Quốc 
tế không chỉ đa dạng và rộng lớn về học thuật mà sau khi tốt nghiệp 
chuyên ngành này bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn khi tìm việc làm.

  Điều muốn nói với hậu bối sắp nhập họcĐiều muốn nói với hậu bối sắp nhập học
Kwangwoon là một trường đại học tốt. Nếu là sinh viên của trường 
đại học Kwangwoon, bạn hãy tự hào vì bản thân là sinh viên của 
trường.  Khi chọn chuyên ngành, hãy lựa chọn chuyên ngành phù 
hợp với bản thân sau khi tìm hiểu. Để quen thuộc hơn với cuộc sống 
sinh hoạt của trường đại học ở Hàn Quốc hãy tham gia trải nghiệm 
nhiều hoạt động văn hoá và câu lạc bộ tại Trường, Tôi mong rằng, 
bạn sẽ có một cuộc sống đại học vui vẻ và thú vị tại Kwangwoon.

  Tự hào về trường KwangwoonTự hào về trường Kwangwoon
Trường đại học Kwangwoon nằm trên tuyến tàu số 1, là 
trường đại học nội thành Seoul, đây là trường đại học có 
nhiều lợi thế về địa lý và nhiều tiện ích so với các khu vực 
khác. Tôi chọn Đại học Kwangwoon vì trong một khuôn 
viên như Đại học Kwangwoon, tôi không chỉ được học tập 
mà còn có thể tận hưởng trọn vẹn giấc mơ đại học của 
mình tại Hàn Quốc.

  Lí do lựa chọn Khoa Truyền Thông MediaLí do lựa chọn Khoa Truyền Thông Media
Khoa Truyền thông Truyền thông tại Đại học Kwangwoon 
là một trong những trường đại học đào tạo hệ 4 năm ở 
Hàn Quốc vận hành sử dụng các thiết bị và chương trình 
thực hành mới nhất. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phòng 
LAB media được trang bị đầy đủ để củng cố những gì bạn 
đã học được trong khóa học thực hành.

  Điều muốn nói với hậu bối sắp nhập họcĐiều muốn nói với hậu bối sắp nhập học
Là một sinh viên đã học tại Đại học Kwangwoon được 
khoảng 2 năm, có một điều tôi muốn nói với các bạn 
hậu bối. Nếu bạn được nhận vào Đại học Kwangwoon, 
có rất nhiều điều thú vị để làm ngoài việc học. Đại học 
Kwangwoon có nhiều học bổng và phúc lợi dành cho 
sinh viên nước ngoài, đồng thời tổ chức các hoạt động 
đa dạng dành cho du học sinh. Tôi sẽ đợi bạn ở Đại học 
Kwangwoon, vì vậy hãy đến nhanh lên nhé !

Khoa Ngôn ngữ và Văn Học Hàn Quốc , khoá 19 
 Aigul, Russia

Khoa thương mại quốc tế, khoá 20
Phan Diep Linh, Viet Nam

Khoa Truyền Thông Media, khoá 20
Chin Muk Ham , China

Phỏng vấn du học sinhPhỏng vấn du học sinh
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Khoa Tiếng Anh Doanh Nghiệp, khoá 19
TenAlexander, Kazakhstan

sinh viên mới và chuyển tiếp học kỳ 2 năm học 2022 (nhập học vào tháng 9) ·



5 · Trường đại học Kwangwoon4 sinh viên mới và chuyển tiếp học kỳ 2 năm học 2022 (nhập học vào tháng 9) ·

1. Lịch trình tuyển sinh

* Lịch trình có thể thay đổi theo tình huống xảy ra trong và ngoài nhà trường.

4  2022학년도 1학기(3월 입학) 학부 외국인 신·편입학 모집요강

Why Kwangwoon?

편리한 교통과 위치

매우 편리한 교통, 서울 주요 시내

(시청, 동대문, 명동 등)까지 20~30분 거리

서울시내 최고 수준의 장학금

• 입학 첫 학기에는 30~80%의 장학금을 받을 수 있으며, 입학 후에는 최대 100%의 장학금 혜택

•  교내 총동문회 장학금, LG 산학연계 장학금, 한국이민재단 장학금 등 외국인 유학생들을 위한 다양

한 장학금 제공

Global Standard를 충족하는 광운 교육 시스템

•�광운대학교, 교육부 교육국제화역량 인증(IEQAS)

•�공학계열 11개 학과(부), 한국공학교육인증원(ABEEK) 인증

•�경영학부, 한국경영교육인증원(KABEA) 인증 

•�건축학과, 한국건축학교육인증원(KAAB) 인증

 

취업·창업이 강한 대학

•�취업·창업 대학평가 종합 10위(2020년 한국경제 주관)

•�재학 중 대기업 취업확정 협약 프로그램 등 유학생 전용 취업 특화 프로그램 운영

•�국내대학 1위 창업지원 제도 운영

Multi-Care 프로그램

•�외국인 유학생의 일상고민이나 대학 생활에 대한 상담시스템 제공

•�한국학생과의 1:1 멘토링 프로그램 및 학습공동체 프로그램(튜터링, 스터디그룹)을 운영

•�유학생 지원 학생동아리, 튜터그룹 등 다양한 외국인 유학생 프로그램 운영

다양한 유학생 활동

•�대외국제처 산하 유학생 멘토단(KIF) 운영

•�국적별 유학생회 운영 및 지원

•�유학생 전용 동아리 운영(축구, 봉사활동 등)

30분�소요

광운대종각시청

지하철

호선

○ Vị trí giao thông thuận tiện

    Giao thông rất thuận tiện, chỉ mất 20-30   
  phút để đi tới khu vực nội thành Seoul 
  (như Tòa thị chính, Dongdaemun, 
  Myeongdong)

○ Có chế độ học bổng tốt nhất Seoul

● Kì đầu tiên nhập học sẽ được cấp học bổng 
  từ 30~80%, từ học kì sau tối đa có thể nhận 
  được học bổng 100%
● Có thể nhận được học bổng hội sinh viên 
  đồng môn, học bổng liên kết đại học LG, Quỹ 
   học bổng Hàn Quốc và nhiều loại học bổng 
   khác

○  Hệ thống giáo dục Kwangwoon đạt tiêu 
      chuẩn toàn cầu 

● Trường đại học Kwangwoon, Bộ giáo dục 
  chứng nhận là trường Chứng nhận năng lực 
  quốc tế hóa giáo dục (IEQAS)
● Chứng nhận 11 khoa (bộ phận) kỹ thuật, 
  được công nhận bởi Viện Công nhận Giáo 
  dục Kỹ thuật Hàn Quốc (ABEEK)
●  Chứng nhận Khoa Quản trị Kinh doanh, Ủy 
  banKiểm định Giáo dục Quản lý Hàn Quốc (KABEA)
●  Chứng nhận Khoa Kiến trúc, Viện Công nhận 
  Giáo dục Kiến trúc Hàn Quốc (KAAB)

○ Tổ chức các tiết học Tìm việc – khởi nghiệp 

● Xếp hạng 10 trong tổng thể đánh giá đại học 
  về việc làm và khởi nghiệp (do nền kinh tế 
   Hàn Quốc chủ trì năm 2020)
● Điều hành các chương trình việc làm chuyên 
  biệt cho sinh viên quốc tế như các chương 
  trình thỏa thuận xác nhận việc làm với các 
  tập đoàn lớn khi đăng ký học tại trường
● Điều hành hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp đại 
   học số 1 trong nước

○ Chương trình Multi- Care 

● Hệ thống tư vấn về những khó khăn hàng 
  ngày của sinh viên nước ngoài và cuộc sống 
  đại học
● Tổ chức chương trình tư vấn 1: 1 với sinh 
  viên Hàn Quốc và các chương trình cộng 
  đồng học tập (dạy kèm, học nhóm)
● Tổ chức nhiều chương trình cho sinh viên 
  quốc tế như câu lạc bộ sinh viên và học nhóm 
  cho sinh viên quốc tế

○ Các hoạt động đa dạng cho sinh viên người 
     nước ngoài

● Văn phòng quốc tế sinh viên tổ chức chương 
   trình Mentor- Mentee cho sinh viên nước ngoài 
● Vận hành và hỗ trợ các hội sinh viên theo 
  từng nước
● Vận hành các câu lạc bộ dành riêng cho Du 
  học sinh ( Bóng đá, chương trình hoạt động 
  từ thiện , vv )

Why Kwangwoon?

Nhập học hệ đại học dành cho sinh viên nước ngoàiNhập học hệ đại học dành cho sinh viên nước ngoài

tàu điện ngầmtàu điện ngầm

City hallCity hall Ga JonggakGa Jonggak

khoảng 30 phútkhoảng 30 phút

Phân loạiPhân loại
Học kỳ 2 năm học Học kỳ 2 năm học 

2022(Lần 1)2022(Lần 1)
Học kỳ 2 năm học Học kỳ 2 năm học 

2022(Lần 2)2022(Lần 2)
Ghi chúGhi chú

Buổi tuyển sinh và giới 
thiệu về các khoa 08.04.2022 (Thứ 6) · Sẽ thông báo thời gian và địa điểm sau

Nộp hồ sơ và hỗ trợ 
đăng kí online

 13.04.2022 (Thứ 4)
~29.04.2022 (Thứ 6)

 25.05.2022 (Thứ 4)
~10.06.2022 (Thứ 6)

· Đăng ký online (Tính đến 18:00 ngày hết hạn)
    - http://www.jinhakapply.com
· Nộp hồ sơ (Tính đến 18:00 ngày hết hạn)
    - Nộp trực tiếp hoặc nộp qua bưu điện
   (Có hiệu lực cho đến ngày hết hạn)
· Địa chỉ 
    Phòng trao đổi quốc tế , Phòng 111, Tòa     
    nghệ thuật văn hóa Donghae, Trường đại học 
    Kwangwoon (01897)

Kỳ thi đánh giá 11.05.2022 (Thứ 4) 22.06.2022 (Thứ 4)
· Kỳ thi năng lực tiếng Hàn tại trường
· Thời gian và địa điểm sẽ công bố trước 2 ngày tại 
    trang chủ oia.kw.ac.kr

Thông báo sinh viên 
trúng tuyển cuối cùng 27.05.2022 (Thứ 6) 08.07.2022 (Thứ 6) · Nhà trường sẽ thông báo trên trang chủ của 

    trường sau 17h cùng ngày ( oia.kw.ac.kr )

Nộp học phí 30.05.2022 (Thứ 2) 
~ 03.06.2022 (Thứ 6)

11.07.2022 (Thứ 2) 
~ 15.07.2022 (Thứ 6)

· Nộp tiền học phí : Ngân hàng được nhà trường 
    chỉ định

Phát giấy báo nhập học 
(Dự kiến)

Sau ngày 13.07.2022 
(Thứ 4)

Sau ngày 20.07.2022 
(Thứ 4)

Buổi định hướng cho 
tân sinh viên Giữa tháng 8 năm 2022 · Thời gian và địa điểm sẽ công bố sau

Khai giảng 01.09.2021 (Thứ 5)

Tàu số Tàu số 
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7 · Trường đại học Kwangwoon6 sinh viên mới và chuyển tiếp học kỳ 2 năm học 2022 (nhập học vào tháng 9) ·

2. Các khoa tuyển sinh 3. Tiêu chuẩn đăng ký

4. Phương pháp tuyển chọn

* Ngành kiến trúc ( hệ 5 năm ) chỉ nhận sinh viên học kì 1 ( tháng 3 )

* Chuyên ngành đại học và giới thiệu về khoa :

* Thí sinh không có bằng năng lực tiếng Hàn (Topik) cũng có thể đăng ký học đại học theo diện Tuyển chọn có điều kiện. 

Phân loạiPhân loại Nội dungNội dung

Quốc tịch · Sinh viên và bố mẹ đều mang quốc tịch nước ngoài
· Người có 2 quốc tịch nhưng không mang quốc tịch Hàn Quốc 

Học lực

Nhập học mới
Người đã tốt nghiệp (dự kiến) khóa học chính quy 12 năm ở trong và ngoài nước, 
tương đương với hệ thống đào tạo từ bậc tiểu học đến hết trung học phổ thông 
của Hàn Quốc

Nhập học 
chuyển tiếp 

năm 2

Từ năm thứ 2: Người tốt nghiệp trường cao đẳng hoặc hoàn thành hết năm thứ 1 
chương trình đại học chính quy hệ 4 năm ( Hoàn thành tối thiểu 25 tín )

Nhập học 
chuyển tiếp 

năm 3

Từ năm thứ 3: Người tốt nghiệp trường cao đẳng hoặc hoàn thành hết năm thứ 2 
chương trình đại học chính quy hệ 4 năm ( Hoàn thành tối thiểu 60 tín )

Năng lực tiếng 
Hàn

Nhập học mới Sinh viên có khả năng học đại học bằng tiếng Hàn

Nhập học 
chuyển tiếp 

năm 2

Đáp ứng được 1 trong các điều kiện dưới đây :
· Sinh viên có chứng chỉ năng lực tiếng Hàn ( TOPIK) cấp 3 trở lên
· Sinh viên đã hoàn thành khóa học tiếng Hàn tại trường đại học Kwangwoon từ 
    cấp 3 trở lên
· Sinh viên đã hoàn thành lớp 3 trở lên tại các trung tâm tiếng Hàn thuộc các trường 
    Đại học tại Hàn Quốc
· Sinh viên vượt qua bài thi năng lực tiếng hàn của trường

Nhập học 
chuyển tiếp 

năm 3

Phân loạiPhân loại
Các bước Các bước 

tuyển chọntuyển chọn
Hướng dẫn tuyển chọnHướng dẫn tuyển chọn

Tuyển chọn cơ 
bản

Xét duyệt 
hồ sơ và thi 

tuyển

· Tiến hành xét duyệt hồ sơ và thi tuyển 
· Bài thi viết là bài kiểm tra năng lực tiếng Hàn (trình độ tiêu chuẩn TOPIK 3). Người 
   có chứng chỉ TOPIK cấp 3 trở lên hoặc đã hoàn thành chương trình học cấp 4 tại 
   Trung tâm tiếng Hàn của trường Đại học Kwangwoon thì được miễn kỳ thi viết.
· Trong trường hợp không vượt qua kỳ thi viết thì có thể được tuyển chọn theo diện 
   Tuyển sinh có điều kiện.

Tuyển chọn có 
điều kiện

Xét duyệt 
hồ sơ

· Sinh viên nhập học theo hình thức tuyển chọn có điều kiện bắt buộc phải học 
    Khóa tiếng Hàn tại Trung tâm tiếng Hàn của trường, và khi đạt chứng chỉ TOPIK 
    cấp 3 trở lên hoặc hoàn thành lớp 4 trở lên tại Trung tâm tiếng Hàn của trường thì 
    có thể nhập học lên chuyên ngành hệ đại học ở học kì tiếp theo.
· Sinh viên đỗ theo diện Tuyển chọn có điều kiện không thể đổi sang visa du học(D-2).
· Nếu thí sinh không thể ở lại Hàn Quốc một cách hợp pháp do không thể thay đổi 
    hoặc gia hạn visa thì có thể bị hủy tư cách nhập học.
· Thời gian hiệu lực sau khi đỗ của tuyển chọn có điều kiện không quá 2 năm

Đại họcĐại học Khoa tuyển sinhKhoa tuyển sinh Chuyên ngànhChuyên ngành

Đại học Công 
nghệ Thông 
tin - Điện tử 

Khoa công nghệ điện tử 

Khoa Kỹ thuật điện tử - Truyền thông

Khoa công nghệ dung hợp điện tử

Khoa Kỹ thuật điện

Khoa Kỹ thuật vật liệu điện tử 

Khoa Robot Chuyên ngành Kiểm soát thông tin, Chuyên ngành Hệ thống trí tuệ

Đại học tổng 
hợp phần 

mềm

Khoa công nghệ thông tin máy tính Chuyên ngành Công nghệ máy tính, Chuyên ngành Công nghệ 
thông tin trí tuệ

Khoa Phần mềm Chuyên ngành Phần mềm, Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo

Khoa thông tin tổng hợp Chuyên ngành Visual Technology, Chuyên ngành Khoa học dữ liệu

Đại học Kỹ 
thuật

Khoa Kiến trúc (hệ 5 năm)*

Khoa Kỹ thuật kiến trúc (hệ 4 năm)

Khoa Kỹ thuật hóa học

Khoa Kỹ thuật môi trường

Đại học Khoa 
học tự nhiên

Khoa Toán học

Khoa sinh học vật lý điện tử 

Khoa Hóa học

Khoa tổng hợp thể thao

Đại học Khoa 
học xã hội và 

nhân văn

Khoa ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc

Khoa Tiếng Anh Doanh Nghiệp

Khoa Truyền thông Media Chuyên ngành thông tin ngôn luận, Chuyên ngành truyền thông 
media tương tác, Chuyên ngành truyền thông chiến lược

Khoa Tâm lý Doanh nghiệp

Khoa Văn hóa Đông Bắc Á Chuyên ngành Giao lưu văn hóa, Chuyên ngành Phát triển contents 
và văn hóa 

Đại học Luật 
chính sách

Khoa Hành chính

Khoa Luật Chuyên ngành Luật cơ bản, Chuyên ngành Luật quốc tế, Chuyên 
ngành Luật khoa học kỹ thuật

Khoa Quốc tế Chuyên ngành Khu vực quốc tế

Đại học Kinh 
doanh

Khoa Kinh doanh Chuyên ngành Kinh doanh học

Khoa Thương mại quốc tế
Chuyên ngành Thương mại Hàn-Nhật, Chuyên ngành Thương mại 
Hàn-Trung



9 · Trường đại học Kwangwoon8 sinh viên mới và chuyển tiếp học kỳ 2 năm học 2022 (nhập học vào tháng 9) ·

5. Hồ sơ cần thiết 

Phân Phân 
loạiloại

Hồ sơ cần thiếtHồ sơ cần thiết
Hình Hình 
thứcthức

Nhập Nhập 
học mớihọc mới

Học Học 
chuyển chuyển 

tiếptiếp

1 Đơn đăng ký nhập học  ※ Đăng ký online rồi in ra Bản gốc ○ ○

2 Bản giới thiệu bản thân và Kế hoạch học tập  ※ Đăng ký online rồi in ra Bản gốc ○ ○

3 Giấy đồng ý xác nhận học vấn  ※ Đăng ký online rồi in ra Bản gốc ○ ○

4 Giấy chứng nhận (dự kiến) tốt nghiệp Trung học phổ thông Bản công 
chứng

○ ○

5 Bảng điểm các năm học trung học phổ thông
Bản công 

chứng
○ ○

6
Giấy chứng nhận tốt nghiệp trường cao đẳng /đại học ( Giấy xác nhận hoàn thành 
khóa học )

Bản công 
chứng

X ○

7

Bảng điểm các năm học tại trường cao đẳng /đại học
※ Bắt buộc phải nộp bản dịch (tiếng Hàn hoặc tiếng Anh)
※ Bắt buộc phải có thành tích và số tín chỉ của tất cả các năm học để được công 
     nhận tín chỉ.(Nếu không có  số tín chỉ thì không thể đăng ký nhập học)

Bản công 
chứng

X ○

8

Giấy xác nhận trình độ học vấn cao nhất
※ Sinh viên đăng ký nhập học mới: Giấy chứng nhận tốt nghiệp Trung học phổ 
thông
※ Sinh viên đăng ký học chuyển tiếp: Giấy chứng nhận tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học.  
(Nếu thí sinh đang theo học đại học thì nộp thêm Giấy chứng nhận tốt nghiệp 
Trung học phổ thông)

Bản gốc ○ ○

9 Hộ chiếu Bản photo ○ ○

10

Thẻ đăng ký người nước ngoài(mặt trước và mặt sau)
※ Thí sinh phải đăng ký người nước ngoài và bắt buộc phải nôp giấy xác nhận tình 
trạng cư trú ở Hàn Quốc 

Bản photo △ △

11

Giấy chứng minh quan hệ gia đình
※ Thí sinh không phải quốc tịch Trung Quốc: Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng minh 
quan hệ gia đình

Bản công 
chứng

○ ○

12 Chứng minh thư của bản thân và bố mẹ Bản photo ○ ○

13

Bản gốc Giấy xác nhận số dư tài khoản trên 20.000USD (của bản thân hoặc bố mẹ)
※ Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng trong nước và bản sao kê giao dịch 
trong vòng 3 tháng gần nhất (tính đến ngày nộp hồ sơ) 
Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng ở nước ngoài (Giấy xác nhận phải có hiệu 
lực đến sau ngày nhập học) 

Bản gốc ○ ○

14

Giấy tờ chứng minh năng lực tiếng Hàn
※ Chứng chỉ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK)
※ Giấy chứng nhận kết quả khóa học tiếng Hàn ( Bảng điểm ) và Giấy chứng nhận 
tham gia đầy đủ khóa học ( Chuyên cần ) (bắt buộc phải nộp với người có visa D-4 )

Bản gốc ○ ○

15

Lệ phí 120.000won
※ Nộp khi đăng ký online (thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản ngân 
hàng)

- ○ ○

※ Hồ sơ bắt buộc phải được gửi qua bưu điện hoặc trực tiếp nộp , trong trường hợp hồ sơ không đến đúng ngày quy 
    định thì sẽ bị loại khỏi đối tượng đánh giá
※ Quy định là phải nộp hồ sơ được cấp trong vòng 3 tháng trở lại
※ Trường hợp nộp hồ sơ bằng bưu điện, Sinh viên tự kiểm tra về việc gửi hồ sơ, Trường không kiểm tra thông báo 
     theo từng cá nhân
※ Mọi giấy tờ đều phải nộp bản gốc: Nhà trường không chịu trách nhiệm hoàn trả hồ sơ đã nộp và lệ phí  mà thí sinh 
     đã đóng. 
※ Những giấy tờ không bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh thì phải được dịch thuật công chứng rồi mới nộp.
※ Ngoài những giấy tờ nêu trên, Nhà trường có thể đề nghị gửi thêm hồ sơ trong trường hợp cần thiết.
※ Về Giấy chứng nhận trình độ học vấn cao nhất
   - Thí sinh không mang quốc tịch Trung Quốc: Nộp chứng chỉ tốt nghiệp cùng với <Xác nhận Apostille> do cơ quan 
     chính phủ ở quốc gia liên quan cấp, hoặc nhận và nộp <Xác nhận lãnh sự> hoặc <Xác nhận tổ chức giáo dục ở 
     nước ngoài> tại lãnh sự quán Hàn Quốc ở quốc gia liên quan.
   - Thí sinh mang quốc tịch Trung Quốc :

1) Trường trung học phổ thông: Đảm bảo nộp chứng chỉ (bằng tiếng Anh) hoặc bản sao có công chứng chứng chỉ tốt 
     nghiệp của cơ sở sau để xác nhận tốt nghiệp sau khi nhận được xác nhận từ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Trung Quốc

* Trung tâm Xác nhận chứng thực học lực Bộ Giáo dục Trung Quốc http://www.chsi.com.cn, +86-10-82338424
* Trung tâm Xác nhận chứng thực học vị Bộ Giáo dục Trung Quốc  http://www.cdgdc.edu.cn, +86-10-82379482
* Học viện Khổng Tử Seoul http://www.cis.or.kr, +82-2-554-2688

2) Trường trung học phổ thông dạy nghề: Lựa chọn ①, ② trường hợp bên dưới 
  ① Bằng tốt nghiệp do trường cấp (phải có xác nhận của Văn phòng Giáo dục tỉnh + Lãnh sự quán Hàn Quốc tại 
       Trung Quốc)
  ② Bằng tốt nghiệp do sở giáo dục tỉnh cấp (phải có xác nhận của lãnh sự quán Hàn Quốc tại Trung Quốc

※ Thời gian cấp giấy xác nhận mất khoảng 30 ngày nên mong các thí sinh đăng ký và chuẩn bị trước
※ Nhà trường sẽ không trả lại các giấy tờ xác nhận đã nộp nên thí sinh cần phải chuẩn bị riêng hồ sơ cần thiết cho 
     việc đăng ký hoặc thay đổi visa.

※ The submission of documents by mail or direct submission are both acceptable, however, the application 

    will be considered invalid if the arrival of the documents is overdue. 

※ The submission documents must be issued within 3 months.

※ It is not possible to check the arrival status of the mail application individually.

※ Original copy of all documents shall be submitted as a general rule dictates. The document and application 

    fee submitted will not be refunded.

※ Any document not in Korean or English language shall be submitted with Korean or English translation, 

    duly notarized.

※ In addition to the documents mentioned above to be submitted, any other additional document may be 

    required as necessary.

※ Regarding certificate evidencing the highest level of education

   - Submit after receiving <Apostille Certificate> from a government institution in the respective country 

     for graduation certificate or submit after receiving <Consulate Certification> or <Overseas Learning 

     Institution Certificate> from the Consulate of Korea in the respective country

  * Issuance of the certificate takes about 30 days, hence applicants are reminded to  apply and prepare in 

     advance.  

  * Submitted certificate shall not be returned. Applicants shall prepare any documents required for the 

     issuance or amendment of visas separately.

※ ○: cần nộp, X: không cần nộp, △: chỉ nộp trong trường hợp tương ứng

ICT Specialization No.1 Kwangwoon
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외국인 학부과정 입학

※ 서류는 우편 또는 직접 제출하여야 하며, 지정된 날짜까지 제출서류가 도착하지 않으면 평가대상에서 제외됨

※ 우편접수 도착여부는 개별적으로 확인이 불가능함

※ 모든 서류는 원본으로 제출하는 것을 원칙으로 하며, 제출된 서류 및 전형료는 일체 반환하지 않음

※ 한국어 또는 영어로 되어 있지 않은 서류는 한국어 또는 영어로 변역 공증 후 제출

※ 상기 제출서류 외에 추가 서류 필요 시 요청할 수 있음

※ 최종학력증명 인증서 관련

 중국 이외 국적 	 	졸업증명서를	해당	국가의	정부기관으로부터	<아포스티유확인서>를	발급받아	제출하거나,	해당	국가에	소재한	

한국영사관에서	<영사확인>	또는	<재외교육기관확인서>를	받아서	제출

 중국 국적 	 1)	 	일반계	고등학교	:	반드시	졸업사실에	대해	아래	기관에서	받은	인증서(영문)	또는	졸업증명서	공증본을	주중	

한국대사관에서	영사확인을	받아	제출	

	 	 	 	 	 ·	중국교육부	학력인증센터	http://www.chsi.com.cn,	+86-10-82338424

	 	 	 	 	 ·	중국교육부	학위인증센터	http://www.cdgdc.edu.cn,	+86-10-82379482

		 	 	 	 	 ·	서울공자아카데미	http://www.cis.or.kr,	+82-2-554-2688

	 	 	 2)	실업계	고등학교	:	아래	①,	②	중	택일

	 	 	 	 	 ①	해당	학교	발행	졸업증명서	(성	교육청	+	주중공관	한국영사	확인	필수)

										 	 	 ②	성	교육청(또는	시교육국)발행	졸업증명서(주중공관	한국영사	확인	필수)

	 	 	 ※	중국	인적자원사회인력보장부	소속	실업계	고등학교의	경우	인적자원사회인력보장부	인증(주중공관	영사	확인	필수)

 ※ 인증서 발급까지 약 30일이 소요되므로 미리 신청하여 준비하기 바람  

 ※ 제출한 인증서는 반환되지 않으며, 비자 발급 또는 변경에  필요한 서류는 지원자 본인이 별도로 준비해야 함

ICT 특성화 No.1 KwangwoonICT 특성화 No.1 Kwangwoon

Chosen as SW-oriented 

University

Central Library with 

advanced ICT technology

Chosen as Seoul Campus 

Town Construction 

Project

Chosen as Autonomous 

Contract University for 

the University Innovation 

Support Project
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Đại họcĐại học
Lệ phí nhập học (nộp 1 lần Lệ phí nhập học (nộp 1 lần 

vào học kì đầu tiên)vào học kì đầu tiên)
Tiền học phí (một học kì)Tiền học phí (một học kì)

Đại học Kỹ thuật Điện tử - Thông tin, Đại học phần 
mềm tổng hợp , Đại học Kỹ thuật

190,800KRW

4.266.000KRW

Đại học Khoa học tự nhiên, Khoa Truyền thông Media 3.753.000KRW

Khoa Văn hóa Đông Bắc Á, Khoa Thương mại quốc tế 3.630.000KRW

Đại học Kinh doanh 3.432.000KRW

Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Luật 
chính sách 3.244.000KRW

Thành tích kỳ học trước Thành tích kỳ học trước 
Học bổngHọc bổng

TOPIK cấp 3 trở xuốngTOPIK cấp 3 trở xuống TOPIK cấp 4 trở lênTOPIK cấp 4 trở lên

Trên 4.3 (97 điểm trở lên) 80% tiền học phí 100% tiền học phí

Trên 4.0~dưới 4.3(90~96 điểm) 60% tiền học phí 80% tiền học phí

Trên 3.5~dưới 4.0(85~89 điểm) 40% tiền học phí 60% tiền học phí

Trên 3.0~dưới 3.5(80~84 điểm) 20% tiền học phí 40% tiền học phí

Trên 2.5~dưới 3.0(75~79 điểm) Không có 20% tiền học phí

Phân loạiPhân loại Học bổngHọc bổng

Sinh viên cơ bản 30% học phí

Sinh viên xuất thân từ Trung tâm tiếng Hàn trường 
Đại học Kwangwoon 50% học phí

Sinh viên có TOPIK 3/Cơ quan giáo dục liên kết 
hợp tác 70% học phí

Sinh viên có TOPIK 4 trở lên 80% học phí

6. Học phí

7. Học bổng

나. Học bổng ở học kì sau nhập học나. Học bổng ở học kì sau nhập học  

* Lệ phí nhập học và tiền học phí có thể thay đổi theo từng năm học

Phân chiaPhân chia Ký túc xá hạnh phúc (Hạt ánh sáng)Ký túc xá hạnh phúc (Hạt ánh sáng) Nhà quốc tếNhà quốc tế

Cấu trúc 2 người 1 phòng 4 người 1 phòng

Chi phí Khoảng 1,500,000 won/1 học kỳ (Tiền đặt cọc 100,000 won)

Sử dụng cá 
nhân Giường (Chuẩn bị ga giường cá nhân), tủ sách, bàn học, ghế, tủ quần áo, nhà vệ sinh, phòng tắm, internet

Sử dụng 
chung

Phòng giặt, phòng ủi, phòng thể thao, phòng hội thảo, phòng nấu 
ăn chung, phòng bảo quản đồ không có người quản lý, v.v.v... -

* Đây là chi phí theo tiêu chuẩn hiện tại. Chi phí này có thể thay đổi vào học kì mới.

* Học bổng có thể được thay đổi tùy theo năm học
* Trường hợp sau khi nhập học và thay đổi sang quốc tịch Hàn Quốc sẽ loại bỏ khỏi đối tượng cấp học bổng dành cho 
   học sinh nước ngoài

* Áp dụng tiêu chuẩn hồ sơ được nộp trong thời gian đăng ký tuyển sinh

8. Chương trình đào tạo theo năng lực tiếng Hàn
Dựa theo kết quả kì thi xếp lớp hoặc cấp độ của Giấy chứng nhận năng lực tiếng Hàn (TOPIK) mà nhà trường sẽ thực hiện 

đào tạo chương trình tiếng Hàn và các môn đại cương phù hợp, giúp sinh viên có thể thích nghi tốt với cuộc sống du học

9. Điều kiện tốt nghiệp
1. Trước khi tốt nghiệp sinh viên bắt buộc cần nộp bằng chứng nhận năng lực tiếng Hàn (TOPIK ) cấp 4 trở lên
2. Mỗi một chuyên ngành, khoa đều có điều kiện tốt nghiệp và số tín chỉ đủ để tốt nghiệp khác nhau, vậy nên bắt buộc sinh 
    viên phải kiểm tra điều kiện tốt nghiệp của bản thân với văn phòng của khoa, ngành mình học

10. Kí túc xá

11. Điều khoản lưu ý dành cho thí sinh

가. Thí sinh có thể bị hủy việc nhập học nếu khai hồ sơ không đúng sự thật hoặc vượt qua kỳ xét tuyển bằng hình 
      thức gian lận. Sau khi thí sinh đã nhập học mà bị phát hiện có điều gian lận trong quá trình nộp hồ sơ thì thí 
      sinh cũng sẽ bị hủy giấy phép nhập học.   
나. Thí sinh sẽ không được nhận lại hồ sơ đã nộp cho Nhà trường nên phải chuẩn bị riêng những giấy tờ cần thiết 
      cho việc đăng ký hoặc thay đổi visa. 
다. Thí sinh phải tự chịu trách nhiệm về những bất lợi phát sinh từ việc ghi sai nội dung trong Đơn đăng ký nhập học.  
라. Số điện thoại thí sinh đăng kí trong Đơn đăng ký nhập học phải liên lạc được trong thời gian xét duyệt. Thí sinh 
      phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những bất lợi phát sinh trong trường hợp Nhà trường không thể liên lạc 
     được do thí sinh ghi nhầm hoặc thay đổi số điện thoại và địa chỉ cá nhân. 
마. Đối với trường hợp sinh viên được trúng tuyển đợt cuối cùng bắt buộc phải nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp 
      hoặc giấy xác nhận hoàn thành khóa học trước ngày 12 tháng 8 năm 2022 (Thứ 6) về văn phòng Trao đổi Quốc tế
바. Bản dịch có thể có lỗi trong trường hợp dịch thuật, quy định cần phải tham khảo bản tiếng Hàn
사. Sau khi thanh toán phí đăng ký xét tuyển trên trang đăng ký online, không thể huỷ hoặc đổi, hoàn trả phí đăng 
      ký và hồ sơ  đã nộp

가. Học bổng học kì đầu tiên가. Học bổng học kì đầu tiên
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• Khóa học chính quy bao gồm 6 cấp, từ cấp 1 đến cấp 6. 
• Nhà trường đang vận hành 4 học kỳ trong 1 năm (Gồm kỳ mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông)
• Tổng thời gian học trong 1 học kỳ là 200 giờ, mỗi tuần học 5 ngày, mỗi ngày học 4 tiếng.
• Thông qua khóa học, sinh viên sẽ được tham gia nhiều hoạt động đa dạng và rèn luyện khả năng tiếng Hàn một cách 
     sáng tạo.
• Trong quá trình học, sinh viên được trực tiếp trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc như Taewondo, Samulnori, K-POP, dance.

1. Cấu trúc tiết học1. Cấu trúc tiết học

2.  Học phí2.  Học phí

• Phí tuyển chọn : 50,000 won (Không hoàn trả)
• Học phí 1 kỳ : 1,400,000 won (Bao gồm chi phí trải nghiệm văn hóa)

3. Lịch trình3. Lịch trình

* Lịch trình trên có thể thay đổi theo tình hình của nhà trường.
* Sinh viên đến từ các quốc gia được thông báo như Việt Nam, Uzbekistan và Mông Cổ thì hạn cuối đăng ký là trước 
   khi khi kết thúc đăng ký là 2 tuần
* Trường hợp đang đủ tư cách cư trú ở Hàn Quốc (Không cần visa D-4) thì đăng ký trước khai giảng 2 tuần 
* Vì liên quan đến visa theo từng quốc gia nên có thể quá thời hạn đăng ký nên vui lòng liên hệ.

1934 ••• Giới thiệu về nơi giảng dạy vô tuyến Choson

1976 ••• Tên đổi thành Đại học Công nghệ Kwangwoon

Đổi tên thành Đại học Công nghệ  thông tin Kwangwoon ••• 1964

Trở thành trường đại học Tổng hợp ••• 1987

Hiệp ước vận hành thông tin truyền thông TRACK ••• 2005

 nhằm nuôi dưỡng nhân tài thích hợp với điện tử Sam Sung 

Được Bộ Giáo dục chọn là dự án xúc tiến  ••• 2014

 đại học hàng đầu về giáo dục đại học (ACE)

Được chọn là dự án hỗ trợ đào tạo thực địa dài hạn (IPP) ••• 2016
liên kết công ty bởi Bộ Việc làm và Lao động 

Xếp thứ 2 trong Đánh giá Năng lực Khởi ••• 2018 

nghiệp và Việc làm Hàng ngày của Kinh tế Hàn Quốc 

Xếp hạng thứ 4 chung cuộc trong Bảng xếp ••• 2020
hạng của Leiden 'Chất lượng đánh giá trên 1% những 
bài báo hàng đầu'
Xếp hạng chung thứ 10 trong Đánh giá Khởi nghiệp Việc 
làm của Đại học Kinh tế Hàn Quốc
Đã ký thỏa thuận chương trình học bổng loại hợp đồng lao 
động với LG Innotek 

   

1999 ••• Được chọn trong lĩnh vực vật lý và hóa học cho doanh nghiệp 
                              BK21

2011 ••• Hiệp ước vận hành giữa Điện tử Samsung và Samsung 
                                 Talent Program(STP)
                                 Hiệp ước ký kết hợp đồng lao động với điện tử LG

2015 ••• Xếp hạng thứ 56 về Đại học chuyên ngành Công nghệ 
                                 thông tin theo Bảng xếp hạng các trường đại học châu Á

2017 ••• Được Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin và Truyền thông chọn 
                               là dự án đại học định hướng trọng tâm phần mềm

2017 ••• Được thành phố Seoul lựa chọn là dự án phát triển doanh nghiệp 
                               tổng hợp theo mô hình Campus ( 10 tỷ won )

2019 •••Đạt được 「Chứng nhận」 
                             để đánh giá chứng nhận giáo dục kỹ thuật

2021 •••
Đạt chứng nhận từ Bộ Giáo dục cho chu kỳ thứ 3 của Hệ thống Chứng nhận Năng lực 
Quốc tế Hóa Giáo dục (IEQAS)
Đã ký thỏa thuận chương trình học bổng loại hợp đồng lao động với LG Display

Lịch sửLịch sử

NămNăm Học kỳHọc kỳ Ngày hết hạn đăng kýNgày hết hạn đăng ký Thời gian họcThời gian học Thi test năng lựcThi test năng lực

2022

Xuân 28.01.2022(Thứ 6) 14.03.2022 (Thứ 2) ~ 23.05.2022 (Thứ 2) 08.03.2022 (Thứ 3) 

Hè 22.04.2022(Thứ 6) 08.06.2022 (Thứ 4) ~ 18.08.2022 (Thứ 5) 02.06.2022 (Thứ 5) 

Thu 29.07.2022(Thứ 6) 14.09.2022 (Thứ 4) ~ 23.11.2022 (Thứ 4) 07.09.2021 (Thứ 4)

Đông 21.10.2022 (Thứ 6) 07.12.2022 (Thứ 4) ~ 16.02.2023 (Thứ 5)  30.11.2021 (Thứ 4)

Khóa học tiếng HànKhóa học tiếng Hàn

Lịch sửLịch sử

Ngày họcNgày học Thời gian buổi họcThời gian buổi học Nội dung họcNội dung học

Thứ 2 ~ Thứ 6 09:00 ~ 13:00

Đào tạo tổng hợp 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết
* Luyện tập từ vựng và ngữ pháp liên quan
* Đào tạo thông qua các hoạt động đa dạng để vận dụng kiến thức đã học
* Dạy phát âm một cách hệ thống

13 sinh viên mới và chuyển tiếp học kỳ 2 năm học 2022 (nhập học vào tháng 9) ·



· Trường đại học Kwangwoon14 

참[Veritas] 사람

• 교양과 인성을 갖춘 사람

• 전공지식을 깊게 탐구한 사람

• 글로벌 소양을 계발한 사람

빛[Lux] 사람

• 융합적으로 소통하는 사람

• 혁신적 창의성을 발휘하는 사람

• 지속가능 미래에 기여하는 사람

15 sinh viên mới và chuyển tiếp học kỳ 2 năm học 2022 (nhập học vào tháng 9) ·
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Liên hệ về chương trình đại họcLiên hệ về chương trình đại học
Điện thoạiĐiện thoại：+82-2-940-5016  FaxFax：+82-2-940-8682

Trang web：Trang web：http://oia.kw.ac.kr

Email：Email：mcshin@kw.ac.kr, rokrok@kw.ac.kr

Liên hệ về khóa học tiếng HànLiên hệ về khóa học tiếng Hàn
Điện thoạiĐiện thoại：+82-2-940-5308   FaxFax：+82-2-940-8682

HomepageHomepage：http://kcklc.kw.ac.kr 

Email：Email：kcklc5307@kw.ac.kr 
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