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             Số:  07A /TB-CNTĐ-KTH           Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2016. 

 

THÔNG BÁO  
V/v đăng ký du học Hàn Quốc đợt tháng 8 năm 2016. 

 

 
 

Căn cứ vào chương trình trao đổi học thuật giữa các trường Đại học Hàn Quốc có 

ký kết hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và trao đổi sinh viên với trường Cao 

đẳng Công nghệ Thủ Đức; 

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng, nay khoa tiếng Hàn thông báo về việc đăng ký 

du học Hàn Quốc đợt tháng 8 năm 2016 như sau:  

1. Học bổng du học:  

a. Du học tiếng ( 6 tháng): 

- Thời gian du học tại Hàn Quốc: 6 tháng đến 12 tháng 

- Trường được đi du học: ĐH Joongbu, CĐ ĐH Yeungnam 

- Điều kiện đăng ký: học sinh tốt nghiệp có nhu cầu nâng cao năng lực. 

b. Du học trao đổi:  

- Thời gian du học tại Hàn Quốc: 12 tháng  

- Trường được đi du học: ĐH Hanbat, ĐH Honam, ĐH Gwangju 

- Điều kiện đăng ký: học sinh tốt nghiệp từ khóa 2014 trở về trước. 

c. Du học chuyển tiếp: 

- Thời gian du học tại Hàn Quốc: 24 tháng (hoàn thành hệ đại học và được 

cấp bằng, có thể học lên cao học)  

- Trường được đi du học: ĐH Honam, ĐH Gwangju, ĐH Yeungnam 

- Điều kiện đăng ký: học sinh tốt nghiệp từ khóa 2014 trở về trước. 

- Sinh viên có thể du học ngành mới tại trường Cao đẳng Đại học Yeungnam.  

Thời gian đăng ký và  nộp đơn về Khoa tiếng Hàn trường CĐ Công Nghệ Thủ 

Đức đến hết ngày 31/03/2016.  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA TIẾNG HÀN 
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Thời gian nộp hồ sơ du học về khoa tiếng Hàn trường Cao đẳng Công nghệ Thủ 

Đức đến hết ngày 15/04/2016. 

Thời gian nộp hồ sơ xin visa tại Lãnh sự quán Hàn Quốc: chậm nhất là ngày 

29/07/2016/ 

Thời gian nhập học tại các trường Đại học Hàn Quốc: chậm nhất là 31/08/2016. 

2. Quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên khi đi du học: 

 Ký bản cam kết khi đi du học 

 Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu của trường đối tác, sinh viên tham gia chương 

trình trao đổi tín chỉ phải lựa chọn các môn học phù hợp với chương trình đào tạo 

đang theo học hoặc có khả năng chuyển đổi tương đương. 

 SVHS đi du học sẽ được xét chuyển điểm hoặc miễn, kết quả học tập các môn 

tương đương sau khi hoàn thành chương trình du học trao đổi về trường CĐ Công 

Nghệ Thủ Đức. 

3. Đối tượng dự tuyển: Tất cả những học sinh sinh viên ngành tiếng Hàn của trường 

Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức, học tập tốt và không nợ môn. 

4. Hình thức tuyển chọn dựa trên các tiêu chí sau: 

 Tổ chức thi tuyển đối với học sinh sinh viên có học tiếng Hàn Quốc (khi có 

yêu cầu) 

 Xét tuyển điểm TBHT tích lũy tính đến thời điểm nộp đơn đăng ký du học  

(ưu tiên thứ tự từ cao xuống thấp). 

 Đối với trường hợp SVHS có chứng chỉ tiếng Anh (toeic 800, Toefl 550) 

được miễn tiền ký túc xá và phí ăn uống tại ký túc xá tại trường Hanbat. 

 Tinh thần, thái độ học tập trên lớp và ý thức tham gia các hoạt động phong 

trào do khoa, trường tổ chức hoặc vận động. 

5. Điều kiện sức khỏe, phương tiện tài chính:  
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 Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính (giấy xác nhận tài khoản tiền gửi 

hoặc chuyển khoản trong nước hoặc chứng nhận hoán đổi ngoại tệ liên tục 

trong vòng 4 tháng có giá trị trên 15000USD được giữ trong ngân hàng 4 

tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin visa tại Tổng Lãnh Sự Quán Hà 

Quốc (tự túc). (Riêng trường hợp hò sơ học tiếng cần tài khoản trên 

15.000USD được giữ trong ngân hàng liên tục 6 tháng. ) 

 SVHS có nguyện vọng đăng ký dự tuyển nên xem xét kĩ điều kiện sức khỏe 

và điều kiện tài chính của bản thân và gia đình (nên tham khảo ý kiến gia 

đình) trước khi đăng ký dự tuyển, tuyệt đối tránh trường hợp đã trúng tuyển 

lại không theo học vì những trở ngại về tài chính hay sức khỏe.  

Kết quả xét tuyển sẽ được niêm yết tại bảng thông báo của Văn phòng khoa 

và trên website Khoa Tiếng Hàn sau ngày thi tuyển 01 tuần.   

 Lưu ý: Sinh viên xem xét các điều kiện cần thiết để nộp hồ sơ xin visa tại 

website của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.  

 Khi cần thông tin chi tiết vui lòng liên hệ khoa tiếng Hàn gặp A. Chánh –

(08) 2229.5466 

 

 

 

TRƯỞNG KHOA TIẾNG HÀN 

 

 

 Bùi Thị Uyên 


