


* Cách Myungdong 30 phút đi xe

* Cách ga tàu điện ngầm Bokukmun 10 

phút đi bộ

* Có xe bus 2115, 1611 đi thẳng vào

khuôn viên trường





Khuôn viên trường Seokyeong











* Thành lập năm 1947 / Cho 

đến nay đã có 73 năm lịch sử





KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Khoa QTKD được thành lập từ năm 1941, từ đó cho đến nay đã đào tạo được vô số nhân tài

nghiệp vụ kinh doanh

2. Tập trung giảng dạy nghiệp vụ kinh doanh và Start-up

3. Tọa lạc tại Thủ đô Soeul, chỉ mất 30 phút đến trung tâm mua sắm Myung-dong

4. Được cấp 6 chứng chỉ Quốc gia khi tốt nghiệp -> Là ưu thế khi xin việc và Start-up

5. Lớp học dành riêng cho người nước ngoài (lợi thế về học phần, đánh giá kết quả và học bổng)

6.1 tuần từ 2~2.5 ngày học （09:00~15:00）× 2 ngày，（09:00~12:00）× 1 ngày

7. Cung cấp đủ chỗ ký túc xá cho sinh viên (1 tháng 180,000won/1 phòng 4 người)



CÁ C CHỨNG CHỈ ĐƯỢC CẤP KHI TỐT NGHIỆP
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Chứng chỉ công nghệ thông tin (ITQ): Chứng chỉ được cơ quan nhà nước công nhận. Là chứng chỉ nghiệp
vụ máy tính có mức độ tin cậy cao nhất, sinh viên có thể dễ dàng thực hiện các nghiệp vụ máy tính văn phòng
như Excel, PowerPoint, Internet, Hangeul…tại các công ty, doanh nghiệp Hàn Quốc cũng như nước ngoài

2. Chứng chỉ tiếng Anh thương mại (Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3): Chứng chỉ được cơ quan nhà nước công nhận.
Là chứng chỉ năng lực nghiệp vụ thương mại và tiếng anh thương mại được cơ quan nhà nước công nhận, cần
thiết khi xin việc tại các công ty thương mại nước ngoài

3. Chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế: Chứng chỉ được cơ quan nhà nước công nhận. Là chứng
chỉ nghiệp vụ du lịch, tổ chức tour du lịch quốc tế theo đoàn, dịch vụ tận tâm và chuyên nghiệp dành cho khách
du lịch trong suốt hành trình, bao gồm mọi khâu chuẩn bị từ khi xuất phát cho đến khi kết thúc chuyến đi.

4. Chứng chỉ hoạch định K-wedding (Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3): Chứng chỉ tiêu chuẩn. Chứng chỉ nhân lực
chuyên môn về hoạch định K-wedding là chứng chỉ nghiệp vụ hoạch định, quản lý, điều hành sự kiện và tiệc
cưới.

5. Chứng chỉ tư vấn sản phẩm du lịch (Cấp 1, Cấp 2): Chứng chỉ tiêu chuẩn. Là chứng chỉ nghiệp vụ du lịch
lữ hành, cung cấp và ký hợp đồng dịch vụ sản phẩm du lịch phù theo yêu cầu của khách hàng.

6. Chứng chỉ thiết kế đồ họa Graphic Designer GTQ: Chứng chỉ được cơ quan nhà nước công nhận. Là
chứng chỉ kỹ năng sử dụng đồ họa photoshop, chỉnh sửa hình ảnh, thiết kế web…























Trung tâm nghệ thuật làm đẹp



















Học bổng TOPIK : Cấp 2-20% Cấp 3-30% Cấp 4-40% Cấp 5-50% Cấp 6-60% 

Điều kiện nhập học : Ngành nghệ thuật thẩm mỹ TOPIK cấp 2/ Ngành Quản trị

kinh doanh TOPIK cấp 3

Quyền lợi : Miễn phíphínhập học 425,000won (Học bổng Trung tâm giáo dục

ngôn ngữ và văn hóa)



SEOKYEONG CAMPUS ( TRUNG TÂ M NGÔ N NGỮ VÀ VĂN HÓ A TẦNG 11)





Hiện có 125 học sinh đang theo học

(Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, 

Hồng Kông, Macao, Mianma, Mông Cổ) 

tại các lớp cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, 

cấp 5, cấp 6



Là Trung tâm học tiếng đầu tiên cấp thẻ học sinh cho học

sinh hệ học tiếng, với thẻ này, học sinh có thể tự do sử

dụng các trang thiết bị, cơ sở vật chất của trường như thư

viện, mượn sách, phòng máy…







DORMITORY (Ký túc xá)







Ký túc xá dành cho học sinh Trung tâm giáo dục ngôn ngữ và

văn hóa (Phòng 2 người, phòng 4 người)



KHÓA HỌC TIẾNG HÀN

Học kỳ

Xuân

Hè

Thu

Đông

Hạn đăng ký

2021/01/06

2021/04/01

2021/07/01

2021/10/01

Thông báo trúng

tuyển

2021/01/31

2021/04/30

2021/07/30

2021/10/29

Nhập học

2021/03/15

2021/06/07

2021/09/06

2021/12/06

Thời gian học

2021/03/15 ~ 05/14

2021/06/07 ~ 08/05

2020/09/06 ~ 11/09

2021/12/06~2022/02/28

Xuân

Hè

Thu

Đông

2022/01/05

2022/04/01

2022/07/01

2022/10/04

2022/01/31

2020/04/29

2020/07/29

2022/10/31

2020/03/14

2020/06/07

2020/09/05

2022/12/05

2022/03/14 ~ 05/13

2022/06/07 ~ 08/05

2022/09/05 ~ 11/08

2022/12/05~2023/02/06



Học phívà ký túc xá (Rẻ hơn 20% so với các trường ĐH khác)

Ký túc xá 1 tháng/người 4 tháng/người 6 tháng/người

2 người/phòng 230,000won 920,000won 1,380,000won

4 người/phòng 180,000won 720,000won 1,080,000won

Đăng ký KTX trong thời gian cách ly: Đăng ký 2 tháng tại Gosiwon, 4 tháng tại

KTX

Học sinh đang theo học bắt buộc đăng ký KTX 6 tháng

Gosiwon (KTX cách ly) 1 người 1 phòng 320,000won/tháng

Học phí 1 Học kỳ 2 Học kỳ 4 Học kỳ

Trung tâm giáo dục

ngôn ngữ và văn hóa
1,300,000won 2,600,000won 5,200,000won

Phíđăng ký 50,000won

Tổng 1,350,000won 2,650,000won 5,250,000won

Thư mời chỉ cấp khi học sinh đăng ký 4 kỳ học trở lên



Học phíhọc tiếng của một số trường ĐH khác
STT Trung tâm học tiếng 1 Học kỳ 2 Học kỳ 4 Học kỳ (1 năm) Ghi chú

1 Trung tâm tiếng Hàn trường Korea 1,660,000원 3,320,000원 6,640,000원

Học phí1 năm

trường

Seokyeong

5,200,000won

2 Viện giáo dục tiếng Hàn trường

Seokang

1,790,000원 3,580,000원 7,160,000원

3 Viện giáo dục ngôn ngữ quốc tế trường

Sangmyeong

1,500,000원 3,000,000원 6,000,000원

4 Viện giáo dục ngôn ngữ trường Seoul 1,730,000원 3,460,000원 6,920,000원

5 Trung tâm tiếng Hàn trường

Sungkyunkwan

1,650,000원 3,200,000원 6,400,000원

6 Trung tâm tiếng Hàn trường Yeonse 1,750,000원 3,460,000원 6,920,000원

7 Viện giáo dục quốc tế trường Hanyang 1,650,000원 3,300,000원 6,600,000원

8 Viện giáo dục quốc tế trường

Kyunghee

1,750,000원 3,500,000원 7,000,000원

9 Trường nữ sinh Ewha 1,650,000원 3,300,000원 6,600,000원

10 Viện giáo dục tiếng Hàn trường

Chungang

1,500,000원 3,000,000원 6,000,000원

11 Viện giáo dục quốc tế trường Sungsil 1,450,000원 2,900,000원 5,800,000원

12 Viện giáo dục ngôn ngữ quốc tế trường

Hongik

1,650,000원 3,300,000원 6,600,000원







Sự kiện đón Tết 2020 của Trung tâm giáo dục ngôn ngữ

và văn hóa (Tổ chức hàng năm)





Văn phòng Việt Nam
P215, tầng 2, tòa nhà Charmvit, số 117, đường Trần Duy Hưng, Phương Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam, điện thoại: 0961611112

Gặp đối tác tại VPĐD
Nơi làm việc, trưng bày ảnh của trường



Chứng nhận của trường tại VP Việt Nam



Là nơi tư vấn cho sinh viên muốn 

du học tại trường
Phỏng vấn online với trường



Sinh viên làm bài kiểm tra tổng hợp khi nộp hồ sơ phỏng vấn



Sinh viên VN nhận visa và gặp mặt trước khi nhập học



※ ƯU ĐIỂM CỦA TRUNG TÂM NGÔN NGỮ VÀ VĂN 
HÓA TRƯỜNG SEOKYEONG

1. Trường đại học được chứng nhận, đơn giản hóa hồ sơ gia hạn visa

2. Học phívà phíký túc xá rẻ hơn 30% so với các trung tâm khác

3. Giờ học tại trung tâm ngôn ngữ : 9 giờ ~13 giờ

4. Sử dụng giáo trình đại học seoul

5. Giảng viên có bằng thạc sĩ trở lên

6. Thiết bị giảng dạy tốt nhất trong trường

7. Cung cấp dịch vụ thông dịch về giáo dục và sinh hoạt đời sống cho học sinh Việt Nam

8. Miễn 425,000won phínhập học cho học sinh lên chuyên ngành trường Seokyeong

9. Sau 6 tháng học có thể đạt được topik 2

10. Ngành quản trị kinh doanh/ nghệ thuật thẩm mỹ trường Seokyeong trao 80% học bổng 
trên tổng sĩ số sinh viên nước ngoài



Q & A


