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● Các khoá học tiếng Hàn chính quy : người nước ngoài tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
Điều kiện ứng tuyển

KHÓA HỌC TIẾNG HÀN NHẬP HỌC VÀ ĐĂNG KÍ
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Địa chỉ và thông tin liên hệ

NHẬP HỌC VÀ ĐĂNG KÍ

Giới thiệu khóa học
Khóa học tiếng Hàn tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Ngôn ngữ Đại học Seokyeong (hay còn gọi là Trung 
tâm Giáo dục Ngôn ngữ và Văn hóa) là khóa học dành cho người nước ngoài và kiều bào Hàn Quốc, 
muốn học tiếng Hàn một cách có hệ thống để nhập học tại trường đại học hoặc cao học tại Hàn Quốc.

Year Học kì Hạn đăng kí Nhập học Thời gian học

2022 Đông 10.04 12.05 2022.12.05~2023.02.06

2023

Xuân 01.06 03.13 2023.03.13~05.12

Hè 04.07 06.05 2023.06.05~08.04

Thu 07.07 09.04 2023.09.04~11.14

Đông 10.06 12.04 2023.12.04~2024.02.05

2024

Xuân 01.05 03.11 2024.03.11~05.10

Hè 04.05 06.03 2024.06.03~08.02

Thu 07.05 09.02 2024.09.02~11.08

Đông 10.09 12.09 2024.12.09~2025.02.13

2025

Xuân 01.03 03.10 2025.03.10~05.09

Hè 04.04 06.02 2025.06.02~08.01

Thu 07.04 09.01 2025.09.01~11.06

Đông 10.02 12.01 2025.12.01~2026.02.02

2026

Xuân 01.02 03.09 2026.03.09~05.08

Hè 04.03 06.01 2026.06.01~07.30

Thu 07.04 09.01 2026.08.31~11.05

Đông 10.02 12.01 2026.11.30~2027.02.01

●  Học phí : 1.300.000won/học kì (Tiền giáo trình và Phí nhập học tính riêng), tiền học phí sẽ gửi trực tiếp theo 
số tài khoản mà nhà trường đã quy định.

● Vui lòng tham khảo thông báo ở trang chủ để biết lịch trình chi tiết.
   -  Đơn đăng kí của học sinh mới có thể được thực hiện vào hai tháng rưỡi trước khi bắt đầu khóa học. Để biết thêm thông tin 

chi tiết hãy liên lạc với Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ và Văn hóa.

180h/kì ( ngày 4 giờ x 5 ngày x 10 tuần), học phí : 1.300.000won/học kì

Ngày học  Thứ 2~6 (tuần 5 ngày), mỗi giai đoạn 9 tuần

Giờ học  Lớp sáng: 09 : 00~13 : 00 (ngày 4 giờ)

Cấp học  Sơ cấp [cấp 1~2], Trung cấp [cấp 3~4], Cao cấp [cấp 5~6]

Sĩ số     Mỗi lớp khoảng 20 người

Lớp học Văn 
hóa Hàn quốc

Thẩm mỹ, Nhảy K-Pop, Nhảy đường phố, Âm nhạc và Phim ảnh, Trải nghiệm 
mặc Hanbok..

Lớp học tiếng chính quy

Tiêu chuẩn hoàn thành khóa học
● Sinh viên đạt 60 điểm trở lên cho mỗi môn học.
● Thành tích mỗi kì tính trên điểm thi giữa kì, thi cuối kì, điểm danh và điểm khác.
● Điểm danh phải trên 80% trở lên, nghỉ quá 4 buổi sẽ không được cấp bằng.

●  Chúng tôi sẽ tổ chức các buổi hội thảo tư vấn về nhập học và việc làm.với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp 
duy nhất tại Hàn Quốc.

※Công dân từ 21 quốc gia này phải nộp bản sao tài liệu quan hệ gia đình 

 * 21 quốc gia :  Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Bangladesh, Việt Nam, Mông Cổ, Thái Lan, Pakistan, 
Sri Lanka, Ấn Độ, Myanmar, Nepal, Iran, Nigeria, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Ukraina, Ghana, Ai Cập, Peru.

● Đơn đăng kí (bao gồm 1 ảnh) 1 bản

● Hộ chiếu , chứng minh thư người nước ngoài 1 bản

● Học bạ hoặc bảng điểm, bằng tốt nghiệp gần nhất (tiếng Anh) 1 bản
○ Phô tô công chứng, có dấu xác nhận lãnh sự

● Chứng nhận số dư ngân hàng của học sinh (USD $ 10,000 hoặc hơn)
○  Nếu gửi chứng minh số dư ngân hàng của cha mẹ, bạn phải gửi giấy chứng nhận quan hệ gia đình (sổ hộ khẩu).

● Giấy chứng nhận quan hệ gia đình 

Hồ sơ cần nộp

●  Từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 khi xin visa D-4, phải nộp kèm theo giấy kết quả khám lao tại bệnh viện được 
chỉ định cho đại sứ quán Hàn Quốc. Vui lòng liên hệ với đại sứ quán Hàn Quốc tại mỗi quốc gia để được 
giải đáp thắc mắc về các bệnh viện được chỉ định.

●  Các quốc gia có nguy cơ mắc bệnh lao cao: Campuchia, Myanmar, Philippines, Pakistan, Bangladesh, 
Mông Cổ, Indonesia, Ấn Độ, Nepal, Việt Nam, Thái Lan, Nga, Trung Quốc, Sri Lanka, Uzbekistan, Malaysia, 
Đông Timor, Kyrgyzstan

※Chúng tôi không trả lại bất kỳ tài liệu nào được gửi.

Giấy tờ kiểm tra sức khỏe

● Sau khi nhập cảnh học sinh sẽ trải qua kì thi test đầu vào để phân chia lớp theo trình độ khác nhau.

● Kì thi diễn ra trước khi khai giảng một tuần

● Cấu tạo của kì thi gồm 2 phần : Đọc và Viết.

Kì thi đầu vào xếp lớp

●  Tất cả du học sinh có quyền lợi và nghĩa vụ tham gia bảo hiểm tại Hàn Quốc (những sinh viên đã tham gia 
bảo hiểm ở nước sở tại phải nộp các tài liệu liên quan đến Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa.).

Bảo hiểm cho du học sinh

● Những sinh viên muốn vào Đại học Nghệ thuật và Thiết kế có cơ hội trực tiếp thực hành ngay tại trường.

●  Bạn có thể đăng ký vào Câu lạc bộ Học tập Ngôn ngữ và Văn hóa, học các kiến thức cơ bản về học thuật 
liên quan đến Mỹ thuật, Nghệ thuật Thẩm mỹ trước khi vào đại học.

●  Mỗi học kỳ, các bạn học sinh sẽ được tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc như thăm 
các điểm tham quan lịch sử và văn hóa lớn ở Hàn Quốc và thúc đẩy tình hữu nghị, các bảo tang, khu vui 
chơi, giải trí nổi tiếng tại Hàn Quốc.

Đặc quyền đăng ký của sinh viên


