
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM – VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 

 

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC JEONJU (HÀN QUỐC) 

 

1. Thông tin chung 

Đại học Jeonju là một trong số ít trường Đại học tại Hàn Quốc được quyền cấp visa cho 

sinh viên theo học*. Trường được chính phủ công nhận và tin cậy trao nhiều danh hiệu cũng 

như chỉ định thực hiện nhiều dự án trong các năm qua. Với hơn 50 năm lịch sử, trường đã nhận 

hơn 600 sinh viên quốc tế đến từ 67 quốc gia trên toàn thế giới và có rất nhiều học bổng cũng 

như các ưu đãi khác cho sinh viên quốc tế. Đại học Jeonju tự hào là nơi nuôi dưỡng các ngôi 

sao, với 59 khoa, 8 trường cao đẳng trực thuộc, 68 chương trình thạc sĩ và tiến sĩ, 9 học viện 

sau đại học.  

Website: http://www.jj.ac.kr/eng/ 

2. Các khóa học 

 

Bậc học Ngành 

Đại học Humanities 

Social Sciences 

Business Administration 

Medical Science 

Engineering 

Culture Fusion 

Culture Tourism 

Thạc sĩ Humanities & Social Sciences 

Natural Science 

Engineering 

Art & Music 

Tiến sĩ Humanities & Social Sciences 

Natural Sciences 

Engineering 

 

 

* Trường có quyền xét duyệt hồ sơ sinh viên và trực tiếp cấp visa cho sinh viên quốc tế, không cần thông qua 

Đại sứ quán Hàn Quốc ở nước sở tại, thủ tục nhanh gọn hơn so với visa do Đại sứ quán cấp. 

http://www.jj.ac.kr/eng/
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3. Thông tin tuyển sinh 

Với năm 2017, trường hiện đang nhận hồ sơ cho học kỳ xuân và học kỳ hè. 

 Học kỳ Xuân (từ 8/3/2017 đến 23/5/2017): hạn nhận hồ sơ 15/12/2016 

 Học kỳ Hè (từ 7/6/2017 đến 18/8/2017): hạn nhận hồ sơ 15/02/2017 

Yêu cầu đầu vào: 

 Chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK level 3 

 Xác nhận tài chính của ngân hàng: từ 18.000 USD 

 Đối với bậc cử nhân, sinh viên cần tốt nghiệp cấp 3 và đối với bậc thạc sĩ, sinh viên 

cần có bằng cử nhân với các điều kiện tương ứng khóa học. 

 Nếu học viên chưa có chứng chỉ TOPIK level 3, có thể đăng ký khóa học tiếng 

trước khi vào học chính thức. 

 

4. Thông tin về chi phí 

 

TT Loại phí Số tiền (won) Số tiền (USD) Ghi chú 

1 Phí đăng ký 650.000 570  

2 Học phí đại học 3.000.000-4.000.000 2.600-3.500  

3 Học phí cao học 3.500.000-5.200.000 3.090-4.600  

4 Đăng ký học tiếng Hàn 50.000 44  

5 Học phí học tiếng Hàn 1.200.000 1.060 Khóa học 10 tuần 

6 Chi phí sinh hoạt 950.000-1930.000 800-1700 01 tháng 

 

5. Cơ hội học bổng và việc làm 

Sinh viên quốc tế có cơ hội nhận học bổng từ 30% đến 100% học phí tùy hồ sơ của ứng 

viên và khóa học. Ngoài ra còn có học bổng tiền mặt trị giá từ 300,000 won đến 1,000,000 won 

(265-880 USD) cho tất cả các khóa học, bao gồm cả khóa học tiếng Hàn. 

Sau 6 tháng, sinh viên được phép làm thêm từ 20-40h/ tuần với mức lương đủ chi trả sinh 

hoạt phí. 

 

6. Thông tin liên hệ 

Trung tâm Tư vấn du học và lao động nước ngoài - Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại 

học Hàng hải Việt Nam 

Phòng 105, nhà A5, số 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng 

Điện thoại: 0313.261.999  Email: ise@vimaru.edu.vn 

Website: ise-vmu.edu.vn  Facebook Fanpage: ISE- Viện Đào tạo quốc tế 

Hotline: Ms. Hà: 0945.605.187 

mailto:ise@vimaru.edu.vn

