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KONKUK GLOCAL CAMPUS 

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH 
DÀNH CHO SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI 

 

1. GIỚI THIỆU CÁC CHUYÊN NGÀNH 

ĐẠI HỌC PHÂN KHOA / KHOA CHUYÊN NGÀNH 

ĐẠI HỌC 
TRUYỀN 

THÔNG ĐA 
PHƯƠNG TIỆN 

KHOA PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH  
(CHUYÊN NGÀNH BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH) 

 

KHOA PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH  
(CHUYÊN NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN) 

 
 

KHOA VĂN HÓA 
Chuyên ngành truyền thông hoạt họa 
Chuyên ngành ngữ văn Hàn Quốc 
Chuyên ngành văn hóa tiếng anh  

ĐẠI HỌC 
THIẾT KẾ  

KHOA THIẾT KẾ  

Chuyên ngành thiết kế thời trang 
Chuyên ngành làm đẹp/ 
Chuyên ngành thiết kế công nghiệp 
Chuyên ngành thiết kế truyền thông quảng cáo 
Chuyên ngành thiết kế phim ảnh 
Chuyên ngành thiết kế nội thất 

KHOA TẠO HÌNH NGHỆ THUẬT 
Chuyên ngành thiết kế gốm sứ 
Chuyên ngành thiết kế đá quý 
Chuyên ngành mỹ thuật hội họa 

ĐẠI HỌC 
KINH DOANH 

QUỐC TẾ 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH KINH TẾ* Chuyên ngành quản trị kinh doanh 
Chuyên ngành kinh tế  

KHOA THƯƠNG MẠI VÀ VĂN HÓA QUỐC TẾ 
Chuyên ngành thương mại quốc tế 
Chuyên ngành hàng hóa thuế quan 
Chuyên ngành văn hóa quốc tế. 

ĐẠI HỌC  
KHỐI NGÀNH 

XÃ HỘI 

KHOA CẢNH SÁT  

KHOA HÀNH CHÍNH PHÚC LỢI Chuyên ngành hành chính 
Chuyên ngành phúc lợi xã hội 

KHOA QUẢN TRỊ THƯ VIỆN  

ĐẠI HỌC 
KHOA HỌC KỸ 

THUẬT 

KHOA CÔNG NGHỆ XANH  

KHOA TỔNG HỢP ICT  

Chuyên ngành công nghệ cơ khí điện tử Nano 

Chuyên ngành công nghệ máy tính 

Chuyên ngành công nghệ y khoa 

KHOA THỂ THAO (CHUYÊN NGÀNH THỂ DỤC 
THỂ THAO) 

 

KHOA THỂ THAO (CHUYÊN NGÀNH GOLF)  

ĐẠI HỌC  
Y SINH KHOA Y SINH TỔNG HỢP 

Chuyên ngành hóa y sinh 
Chuyên ngành kỹ thuật y sinh 
Chuyên ngành công nghệ sinh học và thực 
phẩm, 

 

■  ‘*’ Chọn chuyên ngành muốn tốt nghiệp khi lên năm thứ hai  



2. QUY TRÌNH TUYỂN SINH 
 

Phân loại Nửa cuối năm 2016 Ghi chú 

Phát đơn đăng ký và 
hồ sơ Tải xuống tại trang chủ  www.kku.ac.kr  

Tiếp nhận đơn đăng 
và hồ sơ 23.05.2016 (thứ 2)∼ 10.6 (thứ 6) Trực tiếp đến hoặc nhận qua bưu kiện 

Phỏng vấn 23.6.2016 (thứ 5) Về sau sẽ thông báo cho từng cá nhân thời 
gian và địa điểm cụ thể  

Công bố danh sách 
người trúng tuyển Dự kiến 4. 7. 2016 (thứ 2)  

Nộp tiền đăng ký 4.7.2016 (thứ 4)∼ 15.7.2016. (thứ 6)  

Khai giảng 29.8.2016 (thứ 2)  

 
■ Ngày phỏng vấn và thông báo trúng tuyển có thể bị thay đổi, nếu thay đổi sẽ liên lạc cho từng cá nhân. 
 
3. TƯ CÁCH ĐĂNG KÝ  
A. Sinh viên mới nhập học 
1) Bố mẹ, học sinh tất cả đều phải là người mang quốc tịch nước ngoài. 
2) Người đã tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên đã hoàn thành hết quá trình giáo dục chính quy 

tương ứng với giáo dục Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông của Hàn Quốc tại 
nước ngoài. 

3) Người có năng lực tiếng hàn phù hợp với yêu cầu nhập học. 
 
B. Chuyển tiếp (Năm 3)  
1) Bố mẹ, học sinh tất cả đều phải là người mang quốc tịch nước ngoài. 
2) ) Người đã tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên đã hoàn thành hết quá trình giáo dục chính quy 

tương ứng với giáo dục Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông của Hàn Quốc tại 
nước ngoài. 

3) Người có năng lực tiếng hàn phù hợp với yêu cầu nhập học. 
4) Những điều cần lưu ý về học lực (Người phù hợp ít nhất 1 trong những điều kiện bên dưới). 
* Người hoàn thành trên 2 năm quá trình giáo dục chính quy của đại học chính quy khóa 4 năm và đạt trên 

½ số tín chỉ tốt nghiệp. 
[Trường hợp của người học lại đại học trong nước, hoàn thành đủ tín chỉ 2 năm ] . 

* Người đã tốt nghiệp đại học (hoặc dự kiến) chuyên môn và người được công nhận có tư cách đồng 
đẳng căn cứ vào pháp lệnh. 

 
※ Nhằm xác nhận quá trình giáo dục chính quy thích hợp, khi cần thiết nhà trường có thể yêu cầu nộp quy chế  
giáo dục, người nhận yêu cầu có nghĩa vụ phải nộp quy chế phù hợp cho phòng hợp tác quốc tế ở cơ sở GLOCAL 
trường đại học KonKuk.  
 

【Tiêu chuẩn công nhận năng lực tiếng hàn và quá trình giáo dục của trường nước ngoài】 
■ Năng lực tiếng hàn (Thỏa mãn 1 trong những tiêu chuẩn bên dưới) 
- Trình độ năng lực tiếng hàn (TOPIK)  cấp 3 trở  lên  
- Người đã hoàn thành quy định của trung tâm giáo dục tiếng hàn tại trường Konkuk hoặc được chứng nhận 

có năng lục tiếng tương ứng với tiêu chuẩn thỏa đáng  
■Chương trình giáo dục của trường đại học ở nước ngoài  
- Chỉ công nhận chương trình đào tạo của trường do chính Bộ giáo dục đào tạo ở nước sở tại quy định.. 

 
 
 



4. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ VÀ CÁCH THỨC TUYỂN CHỌN 
A. Cách thức đăng ký: Trực tiếp đến, gửi qua bưu điện 
1) Địa chỉ : 268 Chungwondaero Chungju-si Chungbuk, cơ sở GLOCAL trường đại học Konkuk đội 

hợp tác quốc tế đảm nhận tuyển sinh sinh viên nước ngoài (Mã bưu điện: 380-701) 
2) Điện thoại: +82-(0)43-840-3175 / Fax : +82-(0)43-840-3179 
B. Cách thức tuyển chọn : 100% phỏng vấn 
 
5. HỒ SƠ NHẬP HỌC 
A. Hồ sơ chung 

ㅇ Giấy đăng ký (đính kèm ở phía sau) 

ㅇ Bản sao hộ chiếu (1 bản) – có phần quốc tịch và ảnh 

ㅇ Ảnh hộ chiếu (4 ảnh) 

ㅇ Bản sao chứng minh nhân dân 

ㅇ Bản gốc và bản sao hộ khẩu (Người quốc tịch Trung Quốc) 

ㅇ Giấy chứng minh tài khoản ngân hàng – giấy chứng minh tài khoản ngân hàng trên 10,000$（trên 
6 tháng) 
ㅇ Giấy tờ bổ sung với trường hợp học sinh đã từng xuất nhập cảnh ở HQ hoặc người nước ngoài đang 

lưu trú tại Hàn Quốc. - Chứng minh lịch sử xuất nhập cảnh  - Bản sao mặt trước và mặt sau thẻ đăng ký người nước ngoài 
B. Hồ sơ về gia đình 

ㅇ Bản sao chứng minh nhân dân của bố mẹ 

ㅇ Bản gốc giấy chứng minh thu nhập và tại chức của bố mẹ 

ㅇ Giấy chứng minh ly hôn hay qua đời của bố mẹ (Nếu có) 

ㅇ Bản gốc và bản sao hộ khẩu. 

다. Hồ sơ học lực 
<Nhập học mới> 

ㅇ Bản gốc và bản sao giấy chứng minh tốt nghiệp cấp 3 

ㅇ Giấy chứng nhận học lực của trường cuối cùng. Được xác nhận Apostille hoặc tài liệu đã được lãnh sự HQ xác nhận  
<Chuyển tiếp> 

ㅇ Bản gốc và bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp trường cuối cùng 

ㅇ Giấy chứng nhận học lực trường cuối cùng: xác nhận Apostille hoặc tài liệu đã được lãnh sự HQ 
xác nhận 
ㅇ Giấy chứng nhận đang theo học tại đại học (trường hợp của sinh viên đang học) 

ㅇ Bảng điểm đại học (Bản dịch công chứng tiếng hàn hoặc tiếng anh) 
 
6. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 
A. Vấn đề lưu ý khi viết đơn xin nhập học  

ㅇ Viết đầy đủ chính xác không được bỏ trống bất kỳ mục nào của đơn xin nhập học 
 (Mục hướng dẫn từng cá nhân như kế hoạch phỏng vấn, đăng ký, … sẽ liên lạc qua e-mail) 
 
B. Vấn đề lưu ý khi nộp hồ sơ 



ㅇ Tùy theo sự thiếu sót trong nộp hồ sơ đã quy định sẽ quy trách nhiệm bản thân học sinh 

ㅇ Nhà trường có thể yêu cầu bổ sung bất kì hồ sơ nào nhằm xác minh tính thật giả của hồ sơ đăng ký 
nhập học. 
ㅇ Học sinh trúng tuyển dựa vào việc nộp giấy chứng nhận các loại thì có thể sẽ được yêu cầu nộp thêm hồ 
sơ cuối cùng trong 15 ngày sau khi khai giảng. 
 

다. Công bố người trúng tuyển và vấn dề luu ý khi đăng ký 
ㅇ Người trúng tuyển sẽ được thông báo cho từng cá nhân qua e-mail đã khai trong giấy đăng ký 

ㅇ Trong khoảng thời gian đăng ký (từ ngày 15 (thứ 2) ~17 (thứ 4).2.2016)	nếu	chưa	thanh	toán	phí	đăng	ký	sẽ	bị	hủy trúng tuyển. 
 

라. Vấn đề lưu ý liên quan tốt nghiệp 

ㅇ Sinh viên không nộp giấy chứng nhận TOPIK cấp 4 khi đăng ký xét tuyển thì phải nộp giấy chứng 
nhận TOPIK cấp 4 trở lên trước khi tốt nghiệp mới đủ điều kiện tốt nghiệp. 

 

Trong quá trình kê khai hồ sơ, nếu nộp giấy tờ không đúng theo quy định hay là nộp 
trễ,… thì sẽ được quy trách nhiệm về bản thân thí sinh. 

 

7. CÁC LOẠI CHI PHÍ 
B.Phí đăng kí 
ㅇ Phí đăng kí:  100,000 won. 

ㅇ Số tài khoản : Ngân hàng Shinhan 561-003-92715306 (Đại học konkuk) 
B.Học phí 
ㅇ Phí nhập học : 938,000 won 

ㅇ Học phí 
Đại học/ Chuyên ngành Học phí 

Đại học truyền thông đa phương tiện (Khoa phát thanh 
truyền hình (Ngoại trừ chuyên ngành truyền thông đa 
phương tiện) 

3,316,000 won / học kì 

 Đại học thiết kế 
Khoa phát thanh truyền hình (Chuyên ngành truyền thông đa 

phương tiện) 
 Khoa tổng hợp ICT (Chuyên ngành công nghệ máy tính 

/ Chuyên ngành công nghệ y khoa) 

4,642,000 won  / học kì 

 Đại học kinh doanh quốc tế 3,316,000 won/ học kì 
 Toàn bộ khối ngành xã hội 3,316,000 won / học kì 
Đại học khoa học kỹ thuật và đại học y sinh 

 (Ngoại trừ khoa y học, khoa kỹ thuật tin học) 3,979,000 won / học kì 

※ Đây là học phí của năm 2016, học phí năm 2017 có thể thay đổi. 
ㅇ Phí Kí Túc Xá 

Tên KTX  Phân loại Số phòng  Số lượng sinh viên Phí KTX 1 học kì 
Mosire  2 người 1 phòng 35 70 người 1,405,000 Won 



4 người 1 phòng 347 1,388 người 1,080,000 Won 
Haeorum 2 người 1 phòng 264 528 người 1,195,000 Won 

3 người 1 phòng 88 264 người 978,000 Won 
Tổng cộng 734 phòng 2,250 người  

※ Đây là phí kí túc xá của năm 2016, năm 2017 có thể thay đổi. 
 
ㅇ Tiền bảo hiểm :  200,000 won/ năm 
 

※ Nội dung tham khảo : thông tin gửi tiền ở nước ngoài 
ㅇ Bank Name：SHINHAN BANK 
ㅇ Address ：268, Chungwondae-road, Chungju-si, Chungbuk-province, S.Korea 

ㅇ Beneficiary Account Number：561-003-92715306 

ㅇ Beneficiary Account Name：Konkuk University 

ㅇ SWIFT Code : SHBKKRSE 
 

8. HỌC BỔNG 
A. Học bổng dành cho sinh viên mới nhập học 
ㅇ Có TOPIK dưới cấp 4 : được giảm 40% phí nhập học 

ㅇ Có TOPIK cấp 4     : được giảm 50% phí nhập học 

ㅇ Có TOPIK cấp 5-6  : được giảm 70% phí nhập học 
B. Học bổng hộ trợ sinh hoạt dựa vào thành tích ( tên gọi của học bổng được gọi theo tôn chỉ của 
Trường : “Thành thật, Trung thực, Công bằng”) 
ㅇ Học bổng cho sinh viên nước ngoài (Học bổng mang tên “Thành Thật”) - Điểm trung bình của học kì trước 4.0/4.5 hộ trợ tiền sinh hoạt 3,000,000 won 
ㅇ Học bổng cho sinh viên nước ngoài (Học bổng mang tên “Trung thực”) - Điểm trung bình của học kì trước 3.5/4.5 hộ trợ tiền sinh hoạt 2,400,000 won 
ㅇ Học bổng cho sinh viên nước ngoài (Học bổng mang tên “Công bằng”) - Điểm trung bình của học kì trước 3.0/4.5 hộ trợ tiền sinh hoạt 2,000,000 won 
ㅇ Học bổng cho sinh viên nước ngoài (học bổng khích lệ) - Điểm trung bình của học kì trước 2.3/4.5 hộ trợ tiền sinh hoạt 1,400,000 won 
※ Học bổng hộ trợ sinh hoạt được chi trả tối thiểu sau 1 học kì 
(Điều kiện nhận học bổng: phải đạt được từ 15 tín chỉ trở lên cho một học kì , điểm trung bình 2.3/4.5) 
다. Học bổng hỗ trợ nhà ở 

ㅇ Những sinh viên ở KTX Haeorum sẽ được Trường hỗ trợ: 400,000 won/ học kì 
 

 
9. ISEP 
ISEP(International Student Education Program) - ‘chương trình hỗ trợ giáo dục từng lớp cho du học sinh’ 
và ‘Chương trình Mentho – Menthi’ 
Để du học sinh có thể thích nghi với cuộc sống sinh hoạt ở hàn quốc và cải thiện năng lực khi theo học 
tại đại học. 
Nói cách khác ý nghĩa của chương trình này là để có thể giúp đỡ cho những du học sinh mới bắt đầu cuộc sống đại học ở 
Hàn quốc có thể hiểu về sinh hoạt và văn hóa ở Hàn Quốc một cách dễ dàng. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. ĐƠN XIN NHẬP HỌC 
DÀNH CHO HỌC SINH VIỆT NAM 
HỌC KÌ MÙA THU 2016 

 

Tên 

Tiếng 
Hàn 

 Loại Hình 

Hình hộ chiếu 
(3.5 × 4.5) 

Tiếng 
Anh 

 
□ sinh viên 
mới 

□ chuyển 
trường Tiềng 

Trung 
 

Khoa đăng kí 
(đơn vị đăng kí) 

 Kí túc xá 
(Nơi ở) 

□ 
haeorum 

□ 
mosire 

□ 
không 
cần 
thiết 

Số thẻ chứng 
minh 
(ngày tháng năm 
sinh) 

 Giới tính □Nam □Nữ 

Quốc gia  E-mail  

Số hộ chiếu  Người đang theo học đào tạo 
ngôn ngữ 

 

Tình trạnh học 
vấn: 
 - Trung học phổ 
thông. - Đại học 

Tên trường Thời gian Quốc gia/ 
thành phố Địa chỉ liên lạc 

Trung học phổ 
thông ~   

Đại học ~   

 ~   

Tình trạng gia 
đình 

Quan 
hệ Tên  Quốc 

gia CMND/Số hộ chiếu Tuổi Nghề nghiệp 
(tên công ty) 

      

      

      

Địa 
chỉ 
liên 
lạc 

Hàn 
quốc 

Số điện thoại Địa chỉ 

  

Nước 
ngoài 

Số điện thoại Địa chỉ 

  

Tôi đã hiểu rõ nội dung tuyển sinh cho người nước ngoài - học kì mùa thu năm 2016 của trường đại học 
Konkuk và tôi cam kết đơn xin nhập học và bảo lãnh tài chính không có giả dối và không có ghi chép 
sai trái khác với những nội quy của trường 
 

Ngày   tháng   năm 
 

Người đăng ký 
 

 



11. ĐƠN BẢO LÃNH TÀI CHÍNH  
DÀNH CHO HỌC SINH VIỆT NAM 
HỌC KÌ MÙA THU 2016 

 

[NGƯỜI NHẬN BẢO LÃNH ] 

Trường đăng kí 
(đơn vị đăng kí 

 Khoa đăng kí 
(đơn vị đăng kí) 

 

Họ vả tên  

Ngày tháng 
năm sinh Ngày  tháng  năm Giới tính  

Quốc tịch  Số thẻ chứng 
minh 

 

 

[ NGƯỜI BẢO LÃNH ] 

Họ vả tên  
Quan hệ với 

người được bảo 
lãnh 

 

Quốc tịch  Số chứng minh 
nhân dân 

 

Nghề nghiệp  

Địa chỉ  

Số điện thoại  

 

Tôi đồng ý bảo lãnh cho người được nhận bảo lãnh ở trên về các mặt luật pháp, tiền học phí và tiền sinh hoạt 

trong thời gian ở Hàn Quốc. 

 

Ngày  tháng năm 

 

 

Người bảo lãnh (kí tên)  

 

 

Kính gửi Hiệu Trưởng Đại học Konkuk. 
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