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KONKUK UNIVERSITY GLOCAL CAMPUS 

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH DÀ NH CHO SINH VIÊ N VIỆT NAM 

 

1. GIỚI THIỆU CÁ C CHUYÊ N NGÀ NH 

ĐẠI HỌC PHÂ N KHOA / KHOA CHUYÊN NGÀ NH 

ĐẠI HỌC 

THIẾT KẾ 

KHOA THIẾT KẾ 

Chuyên ngành thiết kế công nghiệp 

Chuyên ngành thiết kế nội thất 

Chuyên ngành thiết kế thời trang 

 KHOA TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN 
 Chuyên ngành thiết kế truyền thông 

Chuyên ngành thông tin truyền thông 

KHOA TẠO HÌNH  NGHỆ THUẬT  

ĐẠI HỌC 

TỔNG HỢP 

XÃ  HỘI 

VÀ  

NHÂN VĂN 

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

Chuyên ngành kinh tế thương mại 

 KHOA XÃ  HỘI (CHUYÊN NGÀ NH CẢNH SÁ T)  

  

KHOA XÃ  HỘI  

(CHUYÊN NGÀ NH QUẢN TRỊ THƯ VIỆN) 

 

 

 KHOA VĂN HÓA 

Chuyên ngành báo chí phát thanh truyền hình 

 Chuyên ngành văn hóa Hàn Quốc – hoạt họa 

 Chuyên ngành văn hóa tiếng anh 

ĐẠI HỌC 

KHOA HỌC 

KỸ THUẬT 

 KHOA TỔNG HỢP ICT 

Chuyên ngành phương tiện điện tử 

 Chuyên ngành công nghệ phần mềm 

 Chuyên ngành công nghệ y khoa 
 

 KHOA KHOA HỌC KĨ THUẬT CAO  

THÂ N THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG 
 

Chuyên ngành hệ thống công nghệ xanh 

Chuyên ngành tái tạo năng lượng 

ĐẠI HỌC  

Y SINH  

SỨC KHỎE 

TỔNG HỢP 

KHOA CHĂM SÓC PHÚC LỢI  

(CHUYÊN NGÀ NH PHÚ C LỢI XÃ  HỘI) 

Chuyên ngành hóa y sinh 

Chuyên ngành kỹ thuật y sinh 

 

 KHOA Y SINH TỔNG HỢP 

Chuyên ngành dược tổng hợp 

Chuyên ngành công nghệ sức khỏe sinh học 

Chuyên ngành công nghệ thực phẩm 
  

KHOA THỂ DỤC THỂ THAO  

 (CHUYÊN NGÀ NH SỨC KHỎE THỂ THAO) 
 

 

  

KHOA THỂ DỤC THỂ THAO  

 (CHUYÊN NGÀ NH GOLF) 
 

 

 

 SINH VIÊN MỚI: NĂM 2 CÓ THỂ TỰ DO LỰA CHỌN CHUYÊN NGÀ NH (KHÔ NG GIỚI HẠN) 

 SINH VIÊN CHUYỂN TIẾP: NHỮNG CHUYÊN NGÀNH ĐƯỢC BIỂU THỊ BẰNG DẤU (*) SẼ TUYỂN SINH THEO ĐÚNG 

CHUYÊN NGÀ NH.ĐÃ TỪNG HỌC 
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2. QUY TRÌNH TUYỂN SINH 

 

Phân loại Học kì mùa xuân 2020 Ghi chú 

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

Tiếp nhận đơn đăng ký và hồ 

sơ 
01.11.2019 (thứ 6) ∼ 29.11 (thứ 6) 

Trực tiếp đến nộp hoặc nhận qua 

bưu điện 

Phỏng vấn 
16.12.2019 (thứ 2) ∼ 20.12 (thứ 6) 

(chỉ 1 ngày) 

Sẽ thông báo cho từng cá nhân thời gian 

và địa điểm cụ thể  

Công bố danh sách trúng 

tuyển 
Dự kiến 03.01. 2020 (thứ 6) 

 

Nộp học phí 03.01. 2020 (thứ 6)∼10.01 (thứ 6) 
 

Khai giảng 02.03.2020 (thứ 2) 
 

 

■ Ngày phỏng vấn và thông báo danh sách trúng tuyển, ngày nộp học phí có thể thay đổi, nếu có sự thay 

đổi sẽ thông báo cho từng cá nhân. 

 

3. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH  
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, 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 viện giáo dục 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 4 trở lên ( năng khiếu cấp 3 trở lên) 

- Có chứng chỉ tiếng hàn cấp 2 của trung tâm tiếng hàn Sejong 

- 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 . 

■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.. 

 

 

http://www.kku.ac.kr/
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4. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 
 

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 viện 

giáo dục 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 CƠ BẢN 

ㅇ Giấy đăng ký (đính kèm ở phía sau) 

ㅇ Giấy đồng ý cho phép sử dụng thông tin cá nhân  

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

ㅇ Ảnh 3,5x4,5 nền trắng (1 ảnh) 

ㅇ Bản sao chứng minh nhân dân (Việt Nam) 

ㅇ Giấy chứng minh tài khoản ngân hàng – giấy chứng minh tài khoản ngân hàng trên 18,000$ (để trong 

ngân hàng trên 6 tháng, đứng tên người nộp hồ sơ) 

 Trường hợp học sinh đang cư trú ở Hàn quốc thì phải có giấy chứng minh tài khoản trên 18 

triệu won. 

 Những bạn nào đang học tiếng tại trường Konkuk mà đăng kí lên chuyên ngành thì yêu cầu 

giấy chứng minh tài chính trên 9 triệu won. 

 Trường hợp những bạn đang cư trú tại Hàn quốc thì có thể cục xuất nhập cảnh sẽ yêu cầu bổ 

sung thêm một số giấy tờ khác. 

ㅇ Bản sao mặt trước và mặt sau thẻ đăng ký người nước ngoài(chứng minh thư Hàn quốc). 

 

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 nghề nghiệp của bố mẹ 

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

ㅇ Bản sao sổ hộ khẩu. 

 

C. HỒ SƠ HỌC LỰC 

<Nhập học mới> 

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

ㅇ Bằng tốt nghiệp và bảng điểm của văn bằng cao nhất (nếu có) 

Lưu ý: tất cả bằng cấp và bảng điểm phải được hợp pháp hóa của Lãnh sự Quán Hàn Quốc( dấu đỏ hay 

dấu tím đều được) 

 

<Chuyển tiếp> 

ㅇ Bản gốc và bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp văn bằng cao nhất. 

ㅇ Giấy xác nhận học lực văn bằng cao nhất 

Lưu ý: tất cả bằng cấp và bảng điểm phải được hợp pháp hóa của Lãnh sự Quán Hàn Quốc(dấu đỏ hay 

dấu tím đều được) 
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 Trường hợp bạn nào tốt nghiệp trung cấp hay cao đẳng tại Hàn quốc thì chỉ cần nộp bằng tốt 

nghiệp là được không cần phải chứng nhận. 

ㅇ Giấy chứng nhận đang theo học tại đại học (trường hợp của sinh viên đang học) 

 Trường hợp đang học đại học ở Hàn quốc: Yêu cầu phải có giấy xác nhận đang học tại trường 

ㅇ Bảng điểm đại học (Bản dịch công chứng tiếng hàn hoặc tiếng anh) 

 

D.YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỒ SƠ 

ㅇ Tất cả bằng cấp chỉ được chấp nhận khi còn hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày xin cấp xác nhận 

( trừ những hồ sơ các bạn phải xin dấu ở Việt Nam ) 

ㅇ Nếu trường hợp hồ sơ không phải là tiếng Hàn hoặc tiếng Anh thì phải nộp kèm bản dịch thuật ( tham 

khảo bản xác nhận của người dịch ở mục 12) 

 

6. NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý 
A. 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. 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 

khác trong vòng 15 ngày sau khi khai giảng. 

 

C. Công bố người trúng tuyển và 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 đóng học phí từ ngày 03.01.2020 (thứ 6) đến ngày 10.01.2020 (thứ 6) mà 

không hoàn thành việc đóng học phí thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển. 

 

D. Lưu ý liên quan đến việc xét 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 xét tốt nghiệp. 

 

Trong quá trình kê khai hồ sơ, nếu nộp giấy tờ không đúng theo quy định hay là nộp 

trễ thì bản thân thí sinh phải tự chịu trách nhiệm. 

 

7. CÁ C CHI PHÍ KHÁ C 
A.Phí xét tuyển 

ㅇ Phí xét tuyển: 100,000 won. 

ㅇ Thời hạn nộp: Đến 17:30 ngày 29.11.2019 (thứ 6)  

ㅇ Số tài khoản : Ngân hàng Shinhan 140-009-170027 (Đại học Konkuk – trung tâm tiếng Hàn) 
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B.Học phí 

ㅇ Phí nhập học : 636,000 won (Tiêu chuẩn năm 2019, có thể sẽ có thay đổi) 

ㅇ Học phí 

 

Đại học/ Chuyên ngành Học phí 

ĐẠI HỌC THIẾT KẾ 5,374,000 won / học kì 

  

ĐẠI HỌC TỔNG HỢP XÃ  HỘI VÀ NHÂN VĂN 

ĐẠI HỌC Y SINH SỨC KHỎE TỔNG HỢP 

(khoa phúc lợi xã hội) 
 

3,839,000 won / học kì 

 

ĐẠI HỌC KHOA HỌC KĨ THUẬT  

(Ngoại trừ khoa tổng hợp ICT) 
 

4,606,000 won / học kì 

 

KHOA TỔNG HỢP ICT 
 

5,200,000 won / học kì 
 

ĐẠI HỌC Y SINH SỨC KHỎE TỔNG HỢP 

(ngoại trừ khoa phúc lợi xã hội) 
 

4,606,000 won / học kì 

※ Đây là tiêu chuẩn học phí năm 2019, học phí năm 2020 có thể sẽ có thay đổi. 

  

C. Phí Kí Túc Xá 

Tên KTX  Phân loại Số phòng  Số lượng sinh viên Phí KTX 1 học kì 

Mosire 4 người 1 phòng 347 1,388 người 1,125,000 Won 

Haeorum 2 người 1 phòng 264 528 người 1,230,000 Won 

3 người 1 phòng 88 264 người 1,030,000 Won 

Tổng cộng 699 phòng 2,180 người  

※ Đây là tiêu chuẩn năm 2019, năm 2020 có thể sẽ có thay đổi.  

※ Sau khi hoàn thành đăng kí ở ktx mà không liên lạc và vào ở thì sẽ bị phạt tiền. 

※ Riêng KTX Mosire đã bao gồm tiền ăn ngày 3 bữa/ người 

 

D. Tiền bảo hiểm :  150,000 won/ năm 

 

※ Nội dung tham khảo : thông tin gửi tiền ở nước ngoài 

ㅇ Bank Name：SHINHAN BANK 

ㅇ Address ：268 Chungwon-daero, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, 27478, South Korea 

ㅇ Beneficiary Account Number：140-009-170027 

ㅇ Beneficiary Account Name：Konkuk University 

ㅇ SWIFT Code : SHBKKRSE 

 

8. HỌC BỔNG 

 

A. Học bổng dành cho sinh viên mới nhập học (không bao gồm phí nhập học) 

ㅇ Có TOPIK dưới cấp 4  : được giảm 40% học phí 

ㅇ Có TOPIK cấp 4     : được giảm 50% học phí 
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ㅇ Có TOPIK cấp 5-6  : được giảm 70% học phí 

 

B. Học bổng dành cho sinh viên nước ngoài (SVNN) đang học tại trường (tùy theo thành tích học tập) 

 

Tên học bổng 

Điều kiện nhận học bổng 

Số tiền học bổng Thành tích 

 học kì trước 

Số tín chỉ  

đã đăng kí  

của học kì trước 

Ghi chú 

 

Học bổng cho SVNN 

(Học bổng mang tên 

“Thành Thật”) 
 

4.0/4.5 

15 

- 3,000,000 won 

 

Học bổng cho SVNN 

(Học bổng mang tên 

“Trung thực”) 
 

3.5/4.5 - 2,400,000 won 

 

 

Học bổng cho SVNN 

(Học bổng mang tên 

 “Công bằng”) 
 

3.0/4.5 - 2,000,000 won 

 

 

Học bổng cho SVNN 

(học bổng khích lệ) 

 

2.3/4.5 - 1,400,000 won 

 

Học bổng 

Dành cho sinh viên ưu tú 

(*) 

(5% trên tổng số sinh viên) 

 

3.0/4.5 

 

TOPIK  

Cấp 4 trở lên 

 

2,000,000 won 

Học bổng tiến bộ  

STEP-UP 
2.0/4.5 12 

HK hiện tại 

phải có tiến 

bộ so với  

HK trước 

Từ 600,000 won  

Đến 1,000,000 

won 

※ Học bổng dành cho sinh viên nước ngoài đang học tại trường được cấp sau 1 kì học. 

※ Không áp dụng cho sinh viên học quá số kì học theo quy định. 

※ Ngoại trừ Học bổng (*), thì những học bổng khác chỉ được chọn một (nếu đáp ứng đủ điều kiện). Vì 

vậy, sinh viên vừa có thể đồng thời nhận được học bổng (*) và vừa có thể nhận 1 trong 5 loại học bổng 

còn lại. 

 

C. Học bổng hỗ trợ kí túc xá 

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 cho du học sinh’ và 

‘Chương trình Mentho – Menthi – Một sinh viên Hàn Quốc kèm một sinh viên Việt Nam’để du học sinh 

có thể thích nghi với cuộc sống sinh hoạt ở hàn quốc và cải thiện năng lực tiếng Hàn khi theo học tại 

trường. Nói cách khác đây là chương trình giúp đỡ cho các du học sinh mới sang có thể dễ dàng tìm hiểu 

và thích nghi với cuộc sống ở Hàn Quốc. 
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10. ĐƠN XIN NHẬP HỌC DÀ NH CHO HỌC SINH VIỆT NAM 

HỌC KÌ MÙ A XUÂ N 2020 
 

Tên 

Tiếng 

Hàn  
Loại Hình 

Ảnh 

(3.5 × 4.5) 

Tiếng 

Anh  □ sinh viên 

mới 

□ chuyển 

tiếp Tiếng 

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 trạng 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 xuân 2020 của trường đại học 

Konkuk và tôi cam kết đơn xin nhập học và bảo lãnh tài chính là hoàn toàn đúng sự thật và không có bất 

cứ sai trái nào so với những quy định của trường. 

   

Ngày   tháng   năm 

 

Người đăng ký 

 



10 

 

11. ĐƠN BẢO LÃ NH TÀ I CHÍNH DÀ NH CHO HỌC SINH VIỆT NAM 

HỌC KÌ MÙ A XUÂ N 2020 
 

[NGƯỜI NHẬN BẢO LÃ NH ] 

Trường đăng kí 

(đơn vị đăng kí)  

Khoa đăng kí 

(đơn vị đăng kí)  

Họ và tên 
 

Ngày tháng 

năm sinh 
Ngày  tháng  năm Giới tính 

 

Quốc tịch 
 

Số thẻ chứng 

minh  

 

[ NGƯỜI BẢO LÃ NH ] 

Họ và 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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12. GIẤY XÁ C NHẬN CỦA NGƯỜI DỊCH 

GIẤY XÁ C NHẬN (người dịch) 

Thông tin người dịch 
 

Quốc tịch Họ tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Giới tính 

    

Địa chỉ 
 

Số điện thoại(☎) 

 

 
Thông tin của người 

đứng tên trong hồ sơ  

Quốc tịch Họ tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Giới tính 

    

 

Hồ sơ dịch 
 

 

Tôi xin cam đoan tất cả nội dung của bản dịch đều đúng với nội dung của văn bản gốc. Nếu có gì sai 

sót tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. 

 

        20 . . . 

      Người dịch :  

 

Kính gửi Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp 
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GIẤY ĐỒNG Ý  CHO PHÉ P SỬ DỤNG THÔ NG TIN CÁ  NHÂ N VÀ O MỤC ĐÍCH 

NHẬP HỌC TẠI  

ĐẠI HỌC KONKUK CƠ SỞ GLOCAL 

 
1. NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG THÔ NG TIN CÁ  NHÂ N 
 Mục đích sử dụng thông tin cá nhân : khi kiểm tra hồ sơ nhập học, đăng thông báo, đăng kí visa, đăng thông báo 

trúng tuyển… 

 Hạng mục sử dụng thông tin cá nhân (nội dung bắt buộc) : Tên tuổi, Giới tính, số điện thoại cá nhân, email, địa chỉ, 

học vấn. 

 Hạng mục sử dụng thông tin cá nhân (nội dung được quyền lựa chọn) : Tên của người giám hộ, giới tính của người 

giám hộ, ngày sinh của người giám hộ, số điện thoại của người giám hộ. 

 Thời gian sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân: đến khi kết thúc việc nhập học hoặc vĩnh viễn 

 Sinh viên có quyền từ chối việc cung cấp thông tin cá nhân, nếu vậy thì sẽ gây ra bất lợi cho việc nhập học tại 

Trường Konkuk cơ sở Glocal. 

 Tôi đồng ý cho phép việc sử dụng thông tin cá nhân của tôi vào mục đích nêu trên. 

Nội dung bắt buộc         <đồng ý □     không đồng ý □> 

Nội dung được quyền lựa chọn    <đồng ý □     không đồng ý □> 

2. NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CUNG CẤP THÔ NG TIN CÁ  NHÂ N Ở MỤC 3 
 Đồng ý cho phép công bố thông tin cá nhân ở mục 3 vào mục đích công bố danh sách trúng tuyển. 

 Nơi nhận thông tin cá nhân : văn phòng trong trường (phòng công tác học sinh sinh viên, hội quán sinh viên…), Bộ 

giáo dục, Bộ tư pháp, Công ty bảo hiểm. 

 Mục đích cung cấp thông tin cá nhân : Đăng kí và quản lý học bạ, học bổng, đăng kí Kí túc xá, đăng kí bảo hiểm và 

quản lí thông tin bảo hiểm, đánh giá xếp loại đại học. 

 Hạng mục cung cấp: Tên tuổi, Giới tính, số điện thoại cá nhân, mã số sinh viên, quốc tịch. 

 Thời gian sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân: vĩnh viễn 

 Sinh viên có quyền từ chối việc cung cấp thông tin cá nhân, nếu vậy thì sẽ gây ra bất lợi cho việc nhập học tại 

Trường Konkuk cơ sở Glocal. 

Tôi đồng ý cho phép việc cung cấp thông tin cá nhân của tôi ở mục 3. <đồng ý □ không đồng ý □> 

3. NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG THÔ NG TIN TRÊ N GIẤY TỜ CÁ  NHÂ N 
 Mục đích sử dụng thông tin trên giấy tờ cá nhân: Cấp giấy nhập học để đăng kí visa du học cho học sinh. 

 Hạng mục sử dụng thông tin trên giấy tờ cá nhân: số hộ chiếu, thẻ người nước ngoài. 

 Thời gian sử dụng và lưu trữ thông tin trên giấy tờ cá nhân: đến khi kết thúc việc nhập học hoặc vĩnh viễn 

 Sinh viên có quyền từ chối việc cung cấp thông tin trên giấy tờ cá nhân, nếu vậy thì sẽ gây ra bất lợi cho việc nhập 

học tại Trường Konkuk cơ sở Glocal. 

Tôi đồng ý cho phép việc sử dụng thông tin trên giấy tờ cá nhân của tôi. <đồng ý□ không đồng ý□> 
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4. NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THẨM TRA QUÁ  TRÌNH HỌC TẬP (BẰNG CẤP) 
 Để thuận tiện cho việc thẩm tra quá trình học tập (bằng cấp) của sinh viên nhằm phục vụ cho việc nhập học tại 

Trường Konkuk cơ sở Glocal xin hãy đồng ý và hợp tác với chúng tôi. 

 Sinh viên có quyền từ chối việc thẩm tra quá trình học tập của bản thân, nếu vậy thì sẽ gây ra bất lợi cho việc nhập 

học tại Trường Konkuk cơ sở Glocal. 

Tôi đồng ý cho phép việc thẩm tra quá trình học tập của bản thân. <đồng ý□   không đồng ý□> 

Ngày   Tháng    Năm 

Kí tên 
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MỌI THẮC MẮC VUI LÒ NG LIÊN HỆ : 

VIỆN GIÁ O DỤC QUỐC TẾ 

ĐẠI HỌC KONKUK. 

 

ĐIỆN THOẠI   +82-(0)43-840-3175~6 

FAX       +82-(0)43-840-3179 

ĐỊA CHỈ  International Educaiton Center, 268 Konkuk University, Chungwon-daero, 

Chungju-city, Chungcheongbuk-do, 27478, South Korea 

Website   www.kku.ac.kr 

 


