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Tuyển sinh Khoá Học Tiếng Hàn 
tại cơ sở GLOCAL Trường Đại học KonKuk

Giới thiệu về Trung tâm giáo dục tiếng Hàn Quốc

Trung tâm giáo dục tiếng Hàn Quốc cơ sở GLOCAL của trường Đại học Konkuk hiện nay có hơn 800 học sinh 
nước ngoài đến từ khoảng 25 quốc gia theo học theo diện học các chuyên ngành và tiếng Hàn Quốc.

Tại trung tâm giáo dục tiếng Hàn Quốc của trường Đại học Konkuk, đội ngũ giảng viên ưu tú được cấp bằng 
chuyên môn，chương trình luyện tập　được　thiết lập theo từng mức độ ổn định và hiệu quả, Trung tâm　đang không 
ngừng nâng cao chất lượng đào tạo thông qua công tác quản lý gần gũi và sát thực với từng cá nhân học sinh.

Luôn duy trì trong số top 10 theo đánh giá về các trường đại học trên toàn quốc tại Hàn Quốc, Trung tâm giáo 
dục tiếng Hàn Quốc cơ sở GLOCALcũng không ngừng cung cấp môi trường giáo dục tiếng Hàn Quốc ưu việt, 
giúp đỡ cho các du học sinh trong học tập cũng như trong sinh hoạt． 

Quá trình tuyển sinh
Phân loại Nội dung Ghi chú

Cách thức đăng kí
Trực tiếp đến văn phòng, gửi hồ sơ qua bưu 
điện hoặc qua email

Thời hạn đăng kí
09.11.2016 (Thứ 4) ~ 13.01.2017 (Thứ 6)/tại 
Việt Nam

Tiếp nhận các học sinh đăng 
ký trực　tiếp trong phạm vi 
Hàn Quốc cho đến ngày 
17.02.2017 (Thứ 6)

Phỏng vấn Theo lịch của Trường
Tiếp nhận hồ sơ xin học rồi 
thông báo sau

Công bố danh sách trúng tuyển Trong vòng 10 ngày kể từ sau khi phỏng vấn Thông báo riêng

Khai giảng Dự định là 07.03.2017



Chương trình học

Toàn bộ các loại chi phí (bao gồm cả học phí)
1. Học phí: 2,800,000 Won Hàn Quốc/( 2 Học kỳ 20 tuần , tiêu chuẩn 400 tiếng) 
2. Phí kí　túc xá: 1,195,000 Won Hàn Quốc / tiêu chuẩn 16 tuần (HAEOREUM ký túc xá)
3. Lệ phí tuyển sinh: 100,000 Won Hàn Quốc 
4. Phí bảo hiểm (1 năm): 250,000 Won Hàn Quốc
Học bổng
1. Học bổng thành tích : 200,000 won(Hỗ trợ cho 1 người có thành tích xuất sắc nhất trong lớp )
2. Học bổng chuyên cần: Hỗ trợ 10% học phí cho người đăng ký vào học kỳ tiếp theo nếu đi học đầy 
đủ 100% số buổi học.
* Hỗ trợ 400,000 won đối với học sinh ở trong kí túc xá của trường cho 2 học kì (tiêu chuẩn 16 tuần)
Hồ sơ chuẩn bị 

1. Đơn xin học ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc (theo mẫu của trường và có dán ảnh)
2. Bản sao hộ chiếu ( có ảnh mặt trước)
3. Bản sao giấy tờ tuỳ thân – của cả phụ huynh và học sinh.
4. Bản gốc giấy chứng nhận làm việc và giấy chứng nhận thu nhập của phụ huynh 
5. Bản gốc và bản sao của Giấy chứng nhận tốt nghiệp/học bạ, bảng điểm của trường THPT 
6. Giấy chứng nhận sinh viên (trường hợp đang học đại học) 
7. Bản sao Sổ hộ khẩu.
8. Giấy chứng nhận ngân hàng trên 5.000 USD (trong vòng 6 tháng)
9. ○ Hồ sơ chứng minh tương ứng, trong trường hợp bố mẹ ly hôn hoặc đã mất

*Lưu ý: Tất cả các giấy tờ trên phải được dịch sang tiếng Anh (hoặc tiếng Hàn), sau đó phải được công chứng và 
hợp thức hóa của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Cơ sở GLOCALTrường Đại học Konkuk Trung tâm giáo dục tiếng Hàn

Điện thoại     +82-(0)43-840-3180, 3181~3, 3172
Website       http://cklce.kku.ac.kr
Email         sychoi@kku.ac.kr / cuongnguyen51@kku.ac.kr(Mr. Manh Cuong)
Địa chỉ Room 306, K2, Konkuk University, 268 Chungwondaero, Chungju-si,  Chungbuk, 27478, South Korea

Cấp 1 (đến tuần thứ 10) Cấp 2 (đến tuần thứ 20) Cấp 3 (đến tuần thứ 30)

Sách giáo khoa tiếng Hàn cấp 1 
Giờ học nghe nhìn 
Học kết hợp nghe, nói, đọc, viết

Sách giáo khoa tiếng Hàn cấp 2  
Giờ học nghe nhìn 
Làm bài tập theo kĩ năng ngôn ngữ 

Sách giáo khoa tiếng Hàn cấp 3 
Giờ học nghe nhìn 
Trải nghiệm thực tế các chương 
trình văn hóa

Cấp 4 (đến tuần thứ 40) Cấp 5 (đến tuần thứ 50) Cấp 6 (đến tuần thứ 60)

Sách giáo khoa tiếng Hàn cấp 4 
Giờ học nghe nhìn
Nghe giảng các buổi học tương 
ứng với chuyên ngành 

Sách giáo khoa tiếng Hàn cấp 5 
\Giờ học nghe nhìn 
Giờ học thảo luận/hội ý theo từng 
chủ đề

Sách giáo khoa tiếng Hàn cấp 6 
Giờ học nghe nhìn 
Phát biểu theo chủ đề 


