Trường đại học Dongguk
Trường đại học Dongguk được thành lập vào ngày 5 tháng 8 năm 1906, dựa trên nền tảng tinh thần Phật Giáo, nhằm mục đích

Viện ngôn ngữ Quốc Tế trường Đại học Dongguk
http://interlang.dongguk.edu

giáo dục bồi dưỡng những tài năng lãnh đạo góp phần hiện thực hóa lý tưởng dân tộc và xã hội nhân loại.
Năm 2021, Đại học Dongguk với bề dày lịch sử kéo dài 116 năm thành lập, và hơn nữa trường cũng chiếm vị trí to lớn là cơ
sở giáo dục mang tính đổi mới của nền giáo dục Phổ Thông đại học Hàn Quốc.

Viện ngôn ngữ Quốc Tế trường Đại học Dongguk
Khóa học tiếng Hàn của Viện ngôn ngữ Quốc Tế Đại học Dongguk được thành lập vào năm 2002 dành cho người nước ngoài và người
Hàn Kiều muốn học tiếng Hàn để phù hợp với vị thể đang ngày càng phát triển mang tầm cỡ Quốc Tế của Hàn Quốc.
Giáo trình của chúng tôi được cấu thành trên tổng 6 cấp học, và giảng dạy về tiếng Hàn cũng như lịch sử. văn hóa Hàn Quốc. Khóa
học tiếng Hàn tại Viện ngôn ngữ Quốc Tế sử dụng bộ sách giao khoa của Đại học Dongguk do các giáo viên xuất sắc biên soạn trên
phương pháp giảng dạy mới nhất và cung cấp nền giáo dục có hệ thống phù hợp với tiêu chuẩn học viên. Chúng tôi đã và đang làm
hết sức nhằm mục đích giúp cho người nước ngoài và người Hàn Kiều hiểu đúng về tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc qua đa dạng
các lớp học. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tạo cơ hội cho những học viên hoàn thành khóa học tiếng Hàn cấp 4 trở lên không có bằng
TOPIK vẫn có cơ hội được chuyển tiếp lên chương trình Đại học Dongguk.
Tại Viện ngôn ngữ Quốc Tế, ngoài giờ học chính quy, học viên cũng có cơ hội trải nghiệm và hiểu rõ hơn văn hóa Hàn Quốc thông
qua <Chương Trình trải nghiệm văn hóa>, đồng thời thông qua <Chương trình kết bạn Quốc Tế> là sự liên kết giữa những học sinh
đang theo học tại trường và học viên nhằm giúp có ích cho việc học tiếng Hàn và hiểu biết sâu hơn về văn hóa Hàn Quốc. Hơn nữa
đây cũng là cơ hội kết bạn làm quen và cùng nhau học tiếng Hàn với các học sinh trao đổi đến từ các quốc gia trên Thế giới.
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03 Trình tự đăng ký

01 Lịch trình
Quy định
Năm

Năm 2021

Năm 2022

Thời hạn đăng ký

Học kì

Thời gian học

Học kỳ mùa xuân

2021.03.22 ~ 2021.06.02

2021.02.08

2021.03.08

Học kỳ mùa hè

2021.06.21 ~ 2021.08.27

2021.05.10

2021.06.07
2021.08.30

Những người cần visa

Những người không cần visa

Học kỳ mùa thu

2021.09.13 ~ 2021.11.24

2021.08.02

Học kỳ mùa đông

2021.12.13 ~ 2022.02.23

2021.11.01

2021.11.29

Học kỳ mùa xuân

2022.03.14 ~ 2022.05.30

2022.01.31

2022.02.28

※ Khóa học 10 tuần 1 học kỳ (1 tuần 5 buổi), 1 năm 4 học kỳ
※ Giờ học: 4 giờ/ ngày; 10:10~14:00
※ Đối với những trường hợp không cần xin visa, thời hạn visa phải bao gồm thời hạn kỳ học
※ Kiểm tra xếp lớp được tiến hành online 10 ngày trước khai giảng (Sẽ hướng dẫn ngày tháng cụ thể)

Nộp hồ sơ yêu cầu
(Nộp qua bưu điện hoặc trực
tiếp tại văn phòng)
Cấp phát giấy chứng
nhận đóng học và
đơn đồng ý nhập học

04 Học phí

Xét duyệt hồ sơ
và thông báo

Đăng ký xin
Visa tại Đại
sứ Quán

Nộp phí
đăng ký và
Học phí

Thi phân
Nhập cảnh
(đăng ký mới) lớp (Online)

※ Đ
 ối với trường hợp người đăng ký là người Việt Nam thì chỉ có thể
đăng ký thông qua Viện giáo dục tiếng Hàn Hồ Chí Minh Việt Nam

Đăng ký Visa
- Được cấp phát thư mời nhập học đối với người đăng ký 2 học kỳ

Khóa học đặc biệt ngắn hạn
- Khóa học hiệu quả giúp nắm vững kiến thức tiếng Hàn cơ bản trong 2-4 tuần, và có thể tích lũy kinh nghiệm về văn hóa Hàn Quốc thông qua
buổi những trải nghiệm văn hóa được diễn ra mỗi tuần.
- Có thể lựa chọn khóa học đặc biệt nhảy K-POP

trở lên
- Học sinh trực tiếp đăng ký xin Visa ở Đại sứ Quán sở tại

05 Giới thiệu giáo trình

Điều kiện đăng ký Người đã tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên
Hồ sơ cần chuẩn bị
Phân loạ
Hồ sơ cần nộp

Những
người
cần Visa

Những người
không cần
Visa

Lưu ý

1

Đơn đăng ký

O

O

- Bản gốc đơn mẫu

2

Bản gốc đơn mẫu

O

O

- Bản photo

3

Thẻ cư trú người nước ngoài

X

O

- Nộp bản photo hai mặt thẻ cư trú người nước ngoài

4

Ảnh thẻ

O

O

- 2 Ảnh

5

Giấy chứng nhận tốt nghiệp

O

O

6

Bảng điểm

O

O

7

Giấy khai sinh

O

- Bản gốc có công chứng

8

Hộ khẩu

O

- Bản gốc có công chứng

9

Chứng minh thư của người đăng ký

O

- Bản photo công chứng

10

Chứng minh thư của bố mẹ

O

- Bản photo công chứng

O

- Bản gốc có công chứng

O

- Bản gốc có công chứng

11
12

Giầy chứng nhận đang làm việc của bố mẹ
(hoặc Giấy phép đăng ký kinh doanh)
Giấy tờ chứng minh tài chính của bố mẹ
(hoặc chứng nhận đóng thuế)

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp học cuối cùng
- Bản gốc có công chứng dịch thuẩt tiếng anh
- Bảng điểm của cấp học cuối cùng
- Bản gốc có công chứng dịch thuật tiếng anh

13

Giấy chứng nhận số dư tài khoản ngân hàng của bố mẹ

O

- Bản gốc
- Tham khảo nội dung cụ thể phía bên dưới
(trường hợp người đăng ký cần lưu ý)

14

Giấy chứng nhận lai lịch người bảo lãnh Hàn Quốc

O

- Bản gốc

15

Chứng minh thư người bảo lãnh

O

- Bản photo

O

- Bản gốc

O

- Bản gốc

O

- Bản gốc
- Bổ sung thêm đối với trường hợp người quá 2 năm sau khi tốt nghiệp

16
17
18

Giấy chứng nhận đang làm việc của người bảo lãnh
(hoặc giấy phép kinh doanh)
Giấy tờ chứng minh tài chính của người bảo lãnh
(hoặc giấy chứng nhận đóng thuế)
Giấy tờ chứng minh khoảng thời gian trống sau tốt nghiệp

Trường hợp người
đăng ký cần lưu ý

※ Phí nhập học và phí bảo hiểm không được hoàn trả
※ Bao gồm cả giáo trình học tập và bảo hiểm
※ Bảo hiểm được áp dụng bảo hiểm tập thể của trường đối với học sinh
theo học khóa chính quy(uy nhiên, ngoại trừ trường hợp học sinh trao
đổi và học sinh đang theo học tại trường)

Cách thức đóng học phí (Chuyển khoản)
Ngân hàng

Ngân Hàng Shinhan
(Dongguk university Branch Chi nhánh đại học Dongguk)

Địa chỉ

Dongguk Univ., Pildong-ro 1-gil 30,
Choong-gu, Seoul, Korea

Số tài khoản

140-006-285088

Tên tài khoản

KOREAN PROGRAM

SWIFT CODE

SHBKKRSE

※ Hoàn trả: Căn cứ vào pháp lệnh liên quan (Thi hành lệnh theo bộ
luật giáo dục) để hoàn trả

02 Hướng dẫn đăng kí khóa học chính quy

Thứ
tự.

Học phí khóa học chính quy
- Phí nhập học 60,000krw
- Học phí 1,670,000krw/học kỳ

1. Vì mỗi quốc gia cần nộp hồ sơ khác nhau nên nhất định phải tham khảo trước với Viện ngôn ngữ
2. Chứng nhận số dư ngân hàng ① Cấpphát trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký ② Số tiền và thời gian
đóng băng phải dựa theo số học kỳ đăng ký
3. Tùy theo lý do sẽ có thể yêu cầu bổ sung thêm giấy tờ
4. Những hồ sơ đã nộp thì không được hoàn trả lại
5. Truy cập vào Trang của của Viện ngôn ngữ để tải về đơn đăng ký, giấy chứng nhận lai lịch người bảo lãnh

Giới thiệu giáo trình khóa học chính quy
Bộ sách <함께 배워요 한국어
> được nghiên cứu phát triển tại
trường đại học Dongguk là bộ
giáo trình được xuất bản trên
nền tảng thúc đẩy năng lực
tiếng Hàn của người nước ngoài
học tập với mục đích học thuật
chuyên môn và năng lực giao tiếp.
Giáo trình này dựa trên tiêu chuẩn 4 tiết học mỗi ngày, theo dòng chảy mỗi
tiết học của giáo viên, giáo trình được hình thành giúp học viên có thể dễ dàng
học hỏi và bằng việc đưa ra các hoạt động luyện tập, bài tập đa dạng giúp bản
thân học viên có thể tự học hỏi luyện tập. Hơn nữa chúng tôi cũng đang hiện
thực hóa phương thức giáo dục hình xoắn ốc cho phép học viên có thể tìm
hiểu nội dung một cách tự nhiên bằng cách mở rộng và trình bày một cách lặp
đi lặp lại nội dung đã học trước đó.

Giáo trình hình thành theo cấp học
•Sơ cấp(Cấp 1~2) : Hình thành để
có thể học hỏi năng lực ngôn ngữ
cơ bản qua các chủ đề quen thuộc
với cuộc sống hàng ngày
• Trung cấp(Cấp 3~4) : Hình thành
trên nền tảng đưa ra các hoạt động
và luyện tập nhằm hiểu những chủ
đề mang tính văn hóa xã hội trong cuộc sống hàng ngày giúp học viên có thể biểu
hiện một cách tự nhiên ý kiến của bản thân.
• Cao cấp(Cấp 5~6) : Hình thành để có thể thúc đẩy nâng cao năng lực cần thiết ở
cấp đại học cao học như viết báo cáo, thuyết trình, tranh luận thảo luận,.. bằng cách
đề cập sâu hơn các lình vực chuyên môn về vấn đề mang tính chuyên môn. xã hội

06 Cuộc sống trường học
Chương trình đặc biệt
Học viên có thể sử dụng những hỗ trợ miễn phí như lớp luyện
nói, luyện ngữ pháp, luyện thi, phòng tự học,..vv nhằm giúp
hoàn thành mục tiêu và xúc tiến khả năng ngôn ngữ

Chương trình kết bạn Quốc Tế
Là chương trình mà các tình nguyện viên người Hàn hiện
đang theo học tại trường cùng gặp gỡ giao lưu giúp cho
những học sinh nước ngoài tham dự khóa học tiếng Hàn
chính quy có thể nâng cao năng lực tiếng Hàn và hiểu hơn
về văn hóa Hàn Quốc.

Chương trình trải nghiệm văn hóa
Là chương trình gồm có các chuyến đi trải nghiệm cùng với các
buổi học văn hóa đa dang giúp học viên hiểu biết cao hơn về
Hàn Quốc và văn hóa Hàn Quốc (Tiến hành mỗi học kỳ 1 lần)

Ký túc xá
Những học viên đã đăng kí khóa học chính quy đều có thể
đăng ký Ký túc xá của trường đại học Dongguk(남산 학사)
và đơn đăng ký đóng trên cơ sở theo thứ tự ưu tiên người
đến trước.

Thư viện trường
Những học viên đã tham gia đăng ký khóa học chính quy đều
có thể sử dụng thư viên trường và thông qua việc mượn đọc,
tìm kiếm tài liệu thì học viên có thể tích lũy được cho mình
kinh nghiệm học hỏi đa dạng.

