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             Số:  05 /TB-CNTĐ-KTH           Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2019 

 

THÔNG BÁO  
V/v đăng ký chương trình trải nghiệm ngôn ngữ và văn hóa  

tại trường Cao đẳng Yeungnam Ikong 
 

 
 

Căn cứ vào chương trình trao đổi học thuật giữa trường Cao đẳng Công nghệ Thủ 

Đức (TDC) và trường Cao đẳng Yeungnam Ikong (nay là trường Cao đẳng Đại học 

Yeungnam; 

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

chương trình trai nghiệm ngôn ngữ và văn hóa như sau:  

a. Thời gian, địa điểm, số lượng:  

o Thời gian: 2 tuần (từ ngày 01/7/2019~15/7/2019) 

o Địa điểm: tại trường cao đẳng Yeungnam Ikong, Daegu-Hàn Quốc và các địa 

điểm trong chương trình. 

o Số lượng: 20 sinh viên. 

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

- Điều kiện đăng ký: 

o Đối tượng: tất cả sinh viên khoa tiếng Hàn có nhu cần đăng ký tham gia trải 

nghiệm. 

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

nhà trường 

c. Chế độ ưu đãi và kinh phí tham gia 

 Miễn phí:  

 Học phí trong suốt khóa học; 

 Chi phí tham quan, trải nghiệm văn hóa thực tế;  

 Nhà trường cung cấp một số nhu yếu phẩm cơ bản như: gạo, kimchi, mì gói, 

dầu ăn, muối … và các dụng cụ nấu ăn cơ bản (lò vi sóng, tủ lạnh… không 

gian bếp dùng chung) 

 Sinh viên phải chi trả: 

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

KHOA TIẾNG HÀN 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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 Vé máy bay khứ hồi: 480 USD (dự kiến đi hãng Korean air); 

 Phí xin visa: dự kiến 50 USD  

 Bảo hiểm: dự kiến 40 USD; 

 Chi phí KTX: KTX dành cho sinh viên quốc tế (phòng 2 người) 50USD/02 

tuần ; 

 Ăn uống: khoảng 2.000.000 đồng/ sinh viên/2 tuần 

2. 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); 

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

o Lưu ý: sinh viên phải có hộ chiếu khi nộp hồ sơ đăng ký 

3. Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 10/05/2019. 

4. Thời gian họp xét hồ sơ: dự kiến ngày 13/05/2019 

5. Thời gian thông báo kết quả hồ sơ: dự kiến 14/05/2019. Sau khi công bố kết quả, 

sinh viên phải thực hiện theo yêu cầu thông báo hồ sơ.  

 

6. Quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên khi tham gia trải nghiệm: 

o Ký bản cam kết khi đi du học 

o Tuân thủ các qui định khi tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa và ngôn 

ngữ tại trường Cao đẳng Yeungnam Ikong. 

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

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 

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

(028) 2229.5466 

 

 

 

TRƯỞNG KHOA TIẾNG HÀN 

  

 

 Bùi Thị Uyên 

Nơi nhận: 

- BGH (để b/c) 

- Các đơn vị liên quan (để phối hợp)  

- CVHT, sinh viên các lớp (để biết) 

- Website, facebook khoa, bảng thông 

báo khoa tiếng Hàn  

- Lưu. 


