
Q&A: TÔI MUỐN HỌC KHÓA TIẾNG HÀN TẠI TRUNG TÂM TIẾNG HÀN ĐẠI HỌC WONKWANG…

Q Những hồ sơ cần thiết khi muốn nhập học khóa tiếng Hàn tại trung tâm tiếng Hàn đại học Wonkwang là gì?

A Đơn xin nhập học, thư tự giới thiệu, 1 bằng tốt nghiệp tại trường gần nhất(đính kèm bản dịch tiếng Hàn), 1 bản điểm của khóa tốt nghiệp gần 
nhất(đính kèm bản dịch tiếng Hàn), giấy xác nhận người dịch hồ sơ(theo mẫu của cục quản lý xuất nhập cảnh Hàn Quốc), 1 bản sao CMND, 
1 bản sao hộ chiếu, hồ sơ chứng minh tài chính(xác nhận có 5.000 USD trong ngân hàng), 4 tấm ảnh(ảnh dành riêng cho chụp hộ chiếu, ảnh 
màu 3.5×4.5 chụp trong vòng 3 tháng gần nhất), nộp học phí 2 học kỳ  2,400,000Won và phí nhập học 50,000 Won,bản sao chứng minh thư 
của bố mẹ, bản sao hộ khẩu có liệt kêt toàn bộ gia đình
※ Hồ sơ chứng minh học lực(học vị) : chọn 1 trong ①, ② lựa chọn dưới đây 
 ① Hồ sơ được xác nhận Apostille 
 ② Hồ sơ được xác nhận lãnh sự của lãnh sự quán Hàn Quốc của nước sở tại  hoặc lãnh sự quán của nước sở tại tại Hàn Quốc

Q Nếu muốn nhập học tại trung tâm thì phải nộp hồ sơ khi nào?

A Nếu ở nước ngoài bạn phải đăng ký trước 1 tháng, tuy nhiên ở Hàn Quốc bạn chỉ cần đăng ký trước 1 tuần. 

Q Tôi không biết tiếng Hàn liệu tôi có thể đi từ sân bay về trường không?

A Từ sân bay bạn có thể bắt bus hoặc xe lửa về Iksan là nơi trường trực thuộc. Trước khi xuất phát nếu bạn gọi điện thoại về trường sẽ được 
hướng dẫn tận tình. Trong trường hợp có 30 học viên cùng đáp vào một thời gian, trường có thể cử xe bus đến sân bay đón.
Số điện thoại của trường là +82-63-850-5751.

Q Tôi có thể sống ở ký túc xá của trường không?

A Bạn hoàn toàn có khả năng được sống tại ký túc xá. Ký túc xá có nhà ăn và khu luyện tập thể dục thể thao riêng. Tuy nhiên, bạn không được 
phép nấu ăn.

Q Tôi không muốn sống ở ký túc xá, liệu tôi sống ở ngoài có được không?

A Tất nhiên. Nếu bạn muốn tìm nhà ngoài trường bạn có thể liên lạc trước với trường. Các giáo viên có thể giúp bạn ký hợp đồng nhà.

Q Nếu xảy ra vấn đề trong thời gian sống ở Hàn Quốc, tôi phải làm sao?

A Bạn có thể nhận được sự giúp đỡ của trung tâm tiếng Hàn, phòng hợp tác quốc tế, và số điện thoại hỗ trợ 119. 

Q Tôi có thể học thêm ngoài giờ trên lớp không?

A Trường có phòng học dành riêng cho du học sinh. Phòng học được trang bị máy tính và ti vi thế hệ mới nhất tạo điều kiện cho tối đa cho các 
hoạt động học tập theo nhóm, cá nhân hay nghỉ ngơi thư giãn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thư viện của trường.

Q Tôi có cơ hội làm quen và kết bạn với sinh viên Hàn Quốc và các nước khác không?

A Có nhiều hoạt động giao lưu với sinh viên Hàn Quốc. Bạn có thể giao lưu với sinh viên Hàn Quốc và các nước khác thông qua các hoạt động 
của hội- nhóm, cùng nhau đi du lịch, từ đó giúp cho việc học tiếng Hàn của bạn trở nên có hiệu quả hơn. 

Q Tôi có thể nhận được hỗ trợ bằng tiếng Trung Quốc tại văn phòng không?

A Giáo viên phòng hợp tác quốc tế biết tiếng Trung Quốc sẽ tích cực hỗ trợ các bạn. Đồng thời trung tâm tiếng Hàn cũng có nhiều giáo viên sử 
dụng được tiếng Trung Quốc. 

Q Nếu chăm chỉ tôi có thể học vượt lớp không?

A Bạn có thể học vượt lớp được. Tùy theo nguyện vọng, bạn có thể học lớp bổ sung và thi bổ sung, nếu thi đạt kỳ thi bổ sung đó bạn có thể 
vượt lớp. 

Q Nếu muốn thi Topik tôi phải làm sao?

A Bạn có thể đăng ký học lớp luyện thi Topik miễn phí tại trung tâm. Sau đó bạn có thể trực tiếp thi Topik tại trường Wonkwang. Bạn không cần 
phải di chuyển đến thành phố khác để thi như Seoul…

HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC 
TRUNG TÂM TIẾNG HÀN 
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Trường đại học là nơi tạo ra nền tảng văn hóa mới dựa trên việc tổng hợp nghiên cứu tất 
cả những thành tựu của các thời đại trước. Trường đại học Wonkwang tự hào có 70 năm 
lịch sử với mục tiêu luôn hoàn thành tốt sứ mệnh nêu trên.
Trường đại học Wonkwang tự hào đang trong quá trình phát triển để trở thành trung tâm 
giáo dục của Hàn Quốc. 
Từ đó, vườn lên thành trung tâm giáo dục của châu Á và toàn thế giới.
Chúng tôi là trung tâm văn hóa mới của thế kỷ 21. 

Thế giới mới đang trải ra trước mắt chúng ta.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC WONKWANG KIM DO JONG 

Trường đại học Wonkwang tự hào nằm trong nhóm A nhóm các 
trường có cải cách đại học tốt nhất theo đánh giá của Bộ giáo dục 
Hàn Quốc năm 2015. 

Cách Seoul 1 tiếng đi 
bằng xe lửa KTX.

TRUNG TÂM CỦA CHÂU Á VÀ THẾ GIỚI
TRUNG TÂM VĂN HÓA MỚI CỦA THẾ KỶ 21
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1. LỜI CHÀO CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 
Xin chào tất cả các bạn! 
Xã hội chúng ta đang sống đang dần biến đổi thành xã hội toàn cầu đa văn hóa, đa 
quốc tịch với những ranh giới về văn hóa, dân tộc, quốc gia dần được xóa bỏ. Trung 
tâm tiếng Hàn trường đại học Wonkwang là cơ quan giáo dục đào tạo ra nguồn nhân 
lực có chuyên môn hoạt động trong bối cảnh toàn cầu hóa như trên. 
Trung tâm tiếng Hàn trường đại học Wonkwang với hơn 20 năm kinh nghiệm đào 
tạo đã và đang tạo ra môi trường học tập và hoạt động trải nghiệm văn hóa đa dạng 
phù hợp với mục tiêu và tiêu chuẩn học tập cho các du học sinh đến từ các nước khác 
nhau. Đặc biệt, trung tâm đang tiến hành nhiều chương trình phong phú nhằm đào 
tạo ra nguồn nhân tài có sức sáng tạo phong phú đáp ứng yêu cầu của thời đại quốc tế 
hóa. Thêm vào đó, đội ngũ giáo viên nhiệt tình giàu kinh nghiệm đang nỗ lực hết sức 
mình nhằm nâng cao khả năng tiếng Hàn và khả năng thích ứng nhanh với cuộc sống 
tại Hàn Quốc cho các du học sinh trong thời gian ngắn nhất.
Trung tâm tiếng Hàn chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ những hành trang để có thể cùng 
bạn- những người quan tâm đến Hàn Quốc nói chung và tiếng Hàn Quốc nói riêng có 
trải nghiệm du học thú vị và đầy thành công để có thể vững bước trưởng thành và đầy 
tự tin trên con đường phía trước.

Giám đốc trung tâm tiếng Hàn trường đại học Wonkwang  JEONG SOO JIN

 

2. KHÓA HỌC TIẾNG HÀN THÚ VỊ
- Chương trình giảng dạy tiếng Hàn sáng tạo và có hệ thống. 
- Phương pháp sư phạm lấy người học làm trung tâm
- Môi trường học tập tạo sự tự tin cho sinh viên
- Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc

5. CÁC KHÓA HỌC TIẾNG HÀN ĐẶC BIỆT(NGẮN NGÀY)
 - Khóa tiếng Hàn: Lớp học tùy theo các cấp. 1ngày 3 tiếng / tuần 3 buổi trở lên
 - Tìm hiểu văn hóa, lịch sử Hàn Quốc – Tour Seoul, Tour Iksan-Jeonju-Gunsan 
 - Xem biểu diễn nghệ thuật

Khóa học tiếng Hàn đặc biệt

Khóa tiếng Hàn Lớp học tùy theo các cấp 1ngày 3 tiếng / tuần 3 buổi trở lên
Tìm hiểu văn hóa, lịch sử 
Hàn Quốc

Tour Seoul, Tour Iksan-Jeonju-Gunsan

Xem biểu diễn nghệ 
thuật

Xem các buổi biểu diễn tại Jeonju và

♣ CÁC ĐIỂM MẠNH CỦA TRUNG TÂM TIẾNG HÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC WONKWANG 
① Đội ngũ giáo viên ưu tú
	 •Giáo	viên	đạt	trình	độ	tiến	sỹ	chuyên	ngành	giảng	dạy	tiếng	Hàn
	 •100%	đội	ngũ	có	kinh	nghiệm	5	năm	trở	lên
② Quản lý và tư vấn học viên với chế độ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên quản lý
	 •Tư	vấn	học	tập,	sinh	hoạt
	 •Tư	vấn	học	lên,	tìm	việc
	 •Tư	vấn	2	lần	định	kỳ	trong	học	kỳ	và	tư	vấn	khi	học	viên	cần
③ Hướng dẫn khu sinh hoạt (ký túc xá) sinh viên
	 •10	tòa	nhà	với	sức	chứa	3.682	sinh	viên
④Các chương trình trải nghiệm và sự kiện văn hóa đa dạng
	 •	Các	hoạt	động	trải	nghiệm	trò	chơi	truyền	thống	Hàn	Quốc,	 làm	các	món	ăn	Hàn	

Quốc, tham gia lễ hội truyền thống, tham quan các di tích văn hóa 
⑤ Tham gia và thưởng lãm các lễ hội văn hóa tổ chức tại khu vực
	 •	Lễ	hội	Seo-dong	Iksan,	Lễ	hội	văn	hoa	Sijo	Garam	Iksan,	Liên	hoan	phim	quốc	tế	

Jeonju, Lễ hội âm thanh quốc tế Jeonju
⑥ Cơ quan tổ chức kỳ thi TOPIK (Là 1 trong 2 nơi tại Jeonbuk)
	 •Điều	hành	địa	điểm	thi	TOPIK	tiện	lợi	với	không	gian	độc	lập
	 •Cung	cấp	các	tiện	nghi	đa	dạng	cho	thí	sinh	–	điểm	giữ	xe	miễn	phí,	nơi	nghỉ	giải	lao
	 •Giao	thông	thuận	tiện(mất	1	tiếng	đi	KTX	từ	Seoul)
⑦ Tổ chức các cuộc thi nhằm khích lệ tinh thần học tập của các học viên
	 •Cuộc	thi	nói,	viết
	 •	Các	cuộc	thi	Arirang,	Pansori,	thư	pháp,	ngâm	thơ/vẽ	tranh,	múa/	hát,	phát	biểu	ký	

hành du lịch
⑧Nhận được nhiều ưu tiên khi học lên tại trường đại học Wonkwang
	 •Ưu	tiên	nhập	học	tại	trường
   : Được nộp đơn xét tuyển vào trường đại học Wonkwang nếu học hết cấp 4 tại trung 

tâm tiếng Hàn của trường
	 •Hoạt	động	trải	nghiệm	chuyên	ngành
  : Giới thiệu chuyên ngành + Thỉnh giảng các buổi học chuyên ngành, 2 lần/ năm
	 •Ưu	tiên	nhận	học	bổng	
   : Sau khi kết thúc cấp 4 tại trường, nếu học tiếp lên các chuyên ngành của trường sẽ 

được xét học bổng(với điều kiện học kỳ trước phải đạt điểm 3.5 trở lên) 
	 •Ưu	đãi	miễn	giảm	học	phí	tại	trung	tâm	
	 	 	:	Giảm	50%	học	phí	tại	 trung	tâm	đối	với	những	đối	tượng	sẽ	học	 lên	tại	 trường	

Wonkwang 
	 •Mở	các	lớp	tiếng	Hàn	dành	cho	sinh	viên	cao	học
  : Cung cấp vốn tiếng Hàn liên quan đến chuyên ngành 
	 •	Có	hội	sinh	viên:	Tổ	chức	các	buổi	mời	các	sinh	viên	đã	học	lên	tại	trường	đến	và	truyền	

đạt kinh nghiệm 

3. TRƯỜNG HỌC VUI VẺ  
- Các phòng học đều được trang bị thiết bị truyền thông đa phương tiện
- Có các phòng học dành riêng cho người nước ngoài
- Các chương trình trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc đa dạng (4 lần/ năm trở lên)
- Các chương trình giao lưu với sinh viên Hàn Quốc

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN CHÍNH QUY  
 ① Lịch trình và thời gian khóa học 

Năm Học kỳ Ngày tháng Thời gian Hạn đăng ký

Năm 2015 Đông 24/11/ 2015 -  03/ 02/ 2016 10 tuần 08/ 10/ 2015

Năm 2016

 Xuân 02/ 03/ 2016 - 13/ 05/ 2016 10 tuần 29/ 01/ 2016

Hạ 02/ 06/ 2016 -  11/ 08/ 2016 10 tuần 29/ 04/ 2016

Thu 02/ 09/ 2016 -  16/ 11/ 2016 10 tuần 29/ 07/ 2016

Đông 01/ 12/ 2016 - 10/ 02/ 2016 10 tuần 28/ 10/ 2016

 ② Học phí: 1,200,000 Won / Học kỳ (Học kỳ đầu tiên: 50,000 Won phí nhập học)
 ③ Thông tin hướng dẫn về khóa học
 - Khóa học chính quy
 ▶1 năm 4 học kỳ, 1ngày 4 tiết, 1 tuần 20 tiếng, tổng 200 tiếng
 ▶ Giảng dạy song song tri thức(lý thuyết) và thực hành(hoạt động
 ▶	Giảng	dạy	lấy	kỹ	năng	‘nói’	và	‘viết’	làm	trọng	tâm	
 ▶ Tiến hành  đi sâu giải quyết các vấn đề trong suốt buổi học từ 3~4 tiếng 

Khóa học chính quy 

Giờ học 9:00-12:30

Lớp Cấp 1~ cấp 6

Số lượng Trên dưới 15 người

 ④ Lớp học luyện thi Năng lực tiếng Hàn(TOPIK) miễn phí
  ▶ Do giáo viên chuyên luyện thi TOPIK đảm nhiệm (Nghiên cứu chuyên sâu  

về dạng đề và hướng giải đề trong nhiều năm)
  ▶Tỷ lệ đậu cao 
  ▶Miễn học phí

Lớp TOPIK đặc biệt

Thời gian 13:00-15:00
2 tiết/ ngày, 4 buổi/ 

tuần
Lớp TOPIK I, II(tổ chức 4-5 lần/ năm)

Số lượng Trên dưới 15 người 

Đặc điểm 

 ⑤ Yoga’
  ▶ Bao gồm các khóa chính quy
  ▶ Giải tỏa Stress do học hành và  rèn luyện sức khỏe
  ▶ Giáo dục nhân cách khác biệt với trường khác
  ▶ Thụ dưỡng nhân cách và hàn gắn tâm hồn qua Yoga 


