
1 
 

             Số:  03 /TB-CNTĐ-KTH           Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2019 

 

THÔNG BÁO  
V/v đăng ký du học Hàn Quốc đợt tháng 8 năm 2019 

 

 
 

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 2019 như sau:  

1. Du học trao đổi:  

a. Thời gian, trường nhận du học sinh: 

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

- Trường nhận du học sinh: ĐH Hanbat, ĐH Gwangju, ĐH Changwon, ĐH 

Jeju, ĐH Dongeui, ĐH Gachon, ĐH Keimyung, ĐH Nam Seoul, CĐĐH 

Yeungnam  

b. Điều kiện đăng ký: 

o Đối tượng: sinh viên khoa tiếng Hàn khóa 2017 đang học học kỳ 2 năm học 

2018-2019 

o Tính đến thời điểm hiện tại sinh viên không vi phạm pháp luật, không bị kỷ 

luật nhà trường 

o Điểm trung bình chung của 3 học kỳ: từ 7.5 trở lên 

o Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018-2019: từ 70 điểm trở lên 

o Đến thời điểm hiện tại sinh viên không bị nợ học phần, không có điểm thi dưới 

5.0 (các học phần chuyên ngành tiếng Hàn) 

o Sinh viên đã hoàn thành các chứng chỉ chuẩn đầu ra của ngành tiếng Hàn (đính 

kèm bản photo công chứng) là 1 lợi thế 

o Sinh viên đã có chứng chỉ TOPIK 2 cấp 3 trở lên (đính kèm bản photo) là 1 lợi 

thế.  
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2. Trải nghiệm ngôn ngữ và văn hóa tại trường đại học Changwon, Hàn Quốc: 

a. Thời gian, địa điểm:  

o Thời gian: tham gia trải nghiệm văn hóa, ngôn ngữ trong 3 tuần (từ ngày 

09/7/2019~27/7/2019. 

o Địa điểm: tại trường đại học Changwon, Hàn Quốc và các địa điểm trong 

chương trình. 

b. Điều kiện, hình thức và thời gian đăng ký: 

- Điều kiện đăng ký: 

o Đối tượng: sinh viên khoa tiếng Hàn khóa 2017 đang học học kỳ 2 năm học 

2018-2019 

o Tính đến thời điểm hiện tại sinh viên không vi phạm pháp luật, không bị kỷ 

luật nhà trường 

o Điểm trung bình chung của 3 học kỳ: từ 7.5 trở lên 

o Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018-2019: từ 70 điểm trở lên 

o Đến thời điểm hiện tại sinh viên không bị nợ học phần, không có học phần thi 

dưới 5.0 điểm (học phần chuyên ngành tiếng Hàn)  

o Sinh viên đã có chứng chỉ TOPIK 2 cấp 3 trở lên (đính kèm bản photo) là 1 lợi 

thế.  

c. Quyền lợi và nghĩa vụ:  

o Được miễn 100% phí tham gia trải nghiệm văn hóa, ngôn ngữ và các hoạt 

động xuyên suốt chương trình. Các chi phí khác sinh viên tham gia tự chi trả.  

o Số lượng: 02 sinh viên 

3. Hình thức đăng ký:  

o Sinh viên điền vào mẫu đơn đăng ký du học đính kèm theo thông báo, nộp kèm 

bảng điểm học tập có xác nhận của nhà trường (bản mới nhất) và các chứng chỉ 

kèm theo (nếu có); 

o Sinh viên nộp hồ sơ tại văn phòng khoa tiếng Hàn trong giờ hành chính.  

4. Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 19/4/2019. 

5. Thời gian họp xét hồ sơ: dự kiến ngày 22/4/2019 
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6. Thời gian thông báo kết quả hồ sơ: dự kiến 23/4/2019. Sau khi công bố kết quả, 

sinh viên phải thực hiện theo yêu cầu và thời gian của từng trường.  

 

7. Quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên khi đi du học trao đổi: 

o Ký bản cam kết khi đi du học 

o 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. 

o Sinh viên 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. 

8. Điều kiện sức khỏe, phương tiện tài chính:  

o Chứng minh tài chính theo yêu cầu của Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại 

Tp.HCM 

o Sinh viên 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. 

 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, Tổng Lãnh sự Quán Hàn 

Quốc tại Tp.HCM.  

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

(028) 2229.5466 

 

 

 

TRƯỞNG KHOA TIẾNG HÀN 

 (đã ký) 

 

 Bùi Thị Uyên 


