1. Giới thiệu về chương
trình đào tạo ngôn ngữ
Hàn Quốc
온라인 한국어 연수
프로그램

1.1.Giới thiệu về chương trình đào tạo ngôn ngữ Hàn Quốc
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온라인 교육 프로그램

Tiến trình học tập 학습 과정

Nơi giảng dạy 장소

Thời gian 시간

Trung tâm giảng dạy Online của Đại học Woosong tại
Việt Nam
베트남 우송 대학교 온라인 교육 센터
Trung tâm đào tạo ngôn ngữ Hàn Quốc – Đại học
Woosong
한국어 교육 센터-우송 대학교

Tháng
3/2021

Việt Nam

6 tháng
6 개월

4 tiếng/ngày
하루 4 시간

Hàn Quốc
한국

베트남

Học kỳ I
(Tháng 4—
8/2021)

4 tháng
4 개월

3 tiếng/ngày (học online với giảng viên
trường Woosong )
하루 3시간
(우송 선생님과 함께하는 온라인 학습)

Học kỳ II
(Tháng 811/2021)

Học kỳ III
(Tháng
11/20211/2022)

Thời gian
trống 빈 시간
(Tháng 0204/2022)

1.2.Giới thiệu về chương trình đào tạo ngôn ngữ Hàn Quốc
Học phí /학비

Thời gian học/교육시간
Căn cứ vào đối tượng học sinh mà có thể vận hành

온라인 교육 프로그램

Học phí học tập 4 tháng tại VN
베트남에서 온라인으로: $550(15주)

lớp theo 2 ca:

1

교육시간 : 모집대상 학생의 학습 가능시간을 고려하여

• Học phí/학비

주간/야간으로 탄력적 운용

② 1.6 tr won/ kì 1

3 tháng /1분기 1.6 m won

1.6 tr won/ kì 2

3 tháng /2분기 1.6 m won

① Ca sáng주간 : 9-12 h (giờ VN)한국 11시 ~ 14시

② Ca tối 야간 : 5- 8h

(giờ VN) 한국 19시 ~ 22시

KTX/기숙사
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1,600k won / 2 kì 6 tháng (Bao gồm ăn/식사 포함)

Tổng invoice : 5.4tr
총 인보이스: 5.4 mil won
So sánh/비교:

Chương trình thường/일반 프로그램 : Học phí 4 kì, KTX 2 kì: 6.4 tr (1년학비, 6개월 기숙사: 6.4 m 원)
Chương trình online/온라인 프로그램: $550 (học phí online 4 tháng tại VN/베트남에서) + 4.8 tr (6 tháng học phí +
ktx/한국에서 6개월) =5.4 mil won
 Rẻ hơn và học sinh tiết kiệm thời gian 6 tháng để học lên chuyên ngành/ 저렴하고 공부 시간 절약

1.3. Triển khai khóa học

온라인 교육 프로그램 진행
Đóng góp 제공

Đại học Woosong cung cấp cơ sở vật chất miễn phí cho quá trình đào tạo tại Việt Nam

우송대학교에서 비대면 수업을 잘 하기 위해 교육 시설을 무료 제공

Hoạt động đào tạo/교육
 Các giảng viên trường Woosong sẽ
giảng dạy từ 9am đến 12am
우송 선생님은 오전 9 시부터 오전 12
시까지 강의
 Giáo viên trung tâm tại Việt Nam sẽ ôn
tập lại cho học viên vào buổi chiều
베트남 선생님은 오후에 학생들을 복습
시킴
 Các giáo viên tại trung tâm sẽ hỗ trợ
giảng viên Woosong giảng dạy thuận
lợi 수업 이 질 진 행되 기 위 해 베 트남
선생님이 우송대 강사를 협조

Hợp tác /협조
 Đại học Woosong cung cấp
chương trình đào tạo tiếng
Hàn hiệu quả 우송대학교에서
한국어 교재를 제공
 Trung tâm du học sẽ cử các
giáo viên có kinh nghiệm và
đủ tiêu chuẩn giảng dạy
유학센터는 경험많고 능력있는
선생님을 뽑음
 Trưng tâm bố trí đủ lớp học
cho
quá
trình
giảng
dạy 유 학 센 터 는 프 로 그 램 을
진행할 수 있게 학생수를 충분히
맞춤

Quản lý sinh viên/학생관리
 Các giáo viên tại trung tâm sẽ sẽ tiến
hành điểm danh học viên hàng ngày
매일 출석 체크
 Học viên cần phải hoàn thành hơn
90% các lớp học 수업수 의 90%를
참가해야 함
 Học viên cần nghiêm khắc tuân thủ
sự quản lý của giảng viên Việt Nam
và Hàn Quốc 선생님의 안내/규칙를 잘
준수해야 함
 Trong trường hợp không chấp hành,
học viên có thể bị buộc thôi học
준수하지 않는 경우 강제 중퇴시킴

1.4.Thiết bị dạy học Online



TV LCD LED LG 65 inches



Giá đỡ TV di động



Thiết bị hội nghị trực tuyến



Logitec (Camera & MIC & Loa)



Laptop SAMSUNG



Trị giá : khoảng 100,000,000

VND

온라인 교육 장비

1.5.Ưu điểm của chương trình

프로그램의 장점

프로그램의 장점

Đối tượng tuyển sinh/모집 대상
Sinh viên đại học chuyên ngành tiếng Hàn / học sinh cấp THPT/ đã TN THPT và có định hướng du học./
한국어 전공대학생, 고등학생, 유학하려는 고등학졸업자
 Học sinh nhận chứng chỉ hoàn thành khoá học của trường và các phần quà từ trường/수료증 및 선물
받음
 Chi phí học tập siêu tiết kiệm/ 슈퍼 저렴한 학비/ 공부비용

 Tiếp tục du học tại ĐH Woosong Hàn Quốc/우송대에서 계속
 Tự tin nói tiếng Hàn sau 4 tháng theo học chương trình chuyên sâu với giảng viên bản xứ/ 원어민
선생님과 공부하는 4개월 후 유창하게 한국어를 할 수 있음
 Ưu thế cực lớn để vượt qua vòng phỏng vấn đại sứ quán/ 대사관면접 하는 데에 이점

2. Giới thiệu chương trình
Đào tạo Cử nhân
학사 프로그램 소개
Học tập xong chương trình tiếng, học sinh có thể lựa chọn
rất nhiều chương trình hấp dẫn trong trường

연수 과정이 끝나면 전공 선택 및 학부진학 가능

2.1.Các khoa và chuyên ngành
49 Chuyên ngành đa dạng
cho sinh viên quốc tế
다양한 전공 49개

Giao thông Đường sắt
철도물류대학

- Quản lý
đường sắt
- Hệ thống
Xuất nhập
khẩu
- Kỹ thuật
hệ thống
điện
đường sắt
- Kỹ thuật
hệ thống
đường sắt
dân dụng
- Kỹ thuật
hệ thống
tàu đường
sắt

Truyền thông Kỹ
thuật số
IT용합학부

- Thông tin
máy tính và
bảo mật
- Công nghệ
thông tin và
bảo mật thông
minh
- Game và đa
phương tiện
- Thiết kế
truyền thông Video
- Công nghệ
kiến trúc

학부 및 전공

Đại học Woosong

Khách sạn và Ẩm thực
호텔 및 외식조리학부
- Nghệ
thuật ẩm
thực
- Nghệ
thuật ẩm
thực Hàn
Quốc toàn
cầu
- Dịch vụ
ăn uống và
Quản lý
nghệ thuật
ẩm thực
- Khoa học
dinh
dưỡng ẩm
thực
- Quản lý
khách sạn
và du lịch

Y tế và Phúc lợi
보건 복지학부
- Phúc lợi xã hội
- Giáo dục trẻ em
toàn cầu
- Vật lý trị liệu
- Trị liệu bằng
ngôn ngữ và phục
hồi chức năng thần
kinh
- Quản lý chăm sóc
sức khỏe
- Giáo dục trẻ em
- Quản lý thiết kế
làm đẹp
- Dịch vụ y tế khẩn
cấp
- Kỹ thuật phòng
chống cháy nổ
- Điều dưỡng
- Khoa học và phục
hồi chức năng

Endicott 대학

- Chuyên ngành Thiết kế quần
áo/ Fashion design
- Quản lý vận tải và đường
sắt/transportstion
management
- Truyền thông và Nghệ thuật
truyền thông/Media
- Quản lý khách sạn/Hotel
Managemnet
- Nghệ thuật ẩm thực/Culinary
Art
- Quản lý nhà hang/Restaurant
Management
- Quản lý dịch vụ y tế/ Medical
Service Management

Sol (SIS)

- Khoa ứng
dụng big data
- Quản lý kinh
doanh
- Quản lý tài
chính và thuế
- Kinh doanh
quốc tế
- Nghiên cứu
công nghệ
- Nghiên cứu
quốc tế
- Trường
nghiên cứu
liên ngành
Endiott

SolBridge
- Tài chính/
Finace
- Marketing
- Quản lý/
Management
- Khởi nghiệp/
Entrepreneur

2.2.Các khoa và chuyên ngành

학부 및 전공

Học phí chuyên ngành

Học bổng du học sinh

전공 학비

유학생을 위한 장학금 정책

Phí nhập học
입학비

Học phí 학비

Diện/ 성적

SolBridge
International School
of Business

$5,037

Khoa học
XH&NV인문사회
과학

Có Topik 5, GPA học kì trên
4.3
직전학기 성적 평균 4.3이상,
한국어 능력시험 5급이상인 자

$3,198.60

Ngành 분야

Xã hội 사회
Khoa học tự nhiên
자연과학

$550

$3,996.00
$3,825.00

Cơ khí 공학기술

$3,708.00

Nghệ thuật, âm nhạc
và giáo dục thể chất
예술, 음악 및
체육교육

$3,825.00

Có Topik 4, GPA học kì trên
4.15직전학기 성적 평균
4.15이상,한국어 능력시험
4급이상인 자
Có Topik 3, GPA học kì trên
4.15직전학기 성적 평균
4.15이상,한국어능력시험
3급이상인 자

GPA học kì trên 3.0 전학기
성적 평균 3.0이상인 자

Điều
kiện조건

Học
trên15
tín chỉ và
không bỏ
môn
해당학기
15학점
이상취득
하고
중도포기
과목이
없는 자

Học bổng
장학금
100% học phí/
학비 100%감면

70% học
phí/학비 70%
감면
50% học phí/
학비 50% 감면

30% học phí/
학비30%감면

3.Cơ hội làm thêm
아르바이트 지원

3.1. Làm thêm
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Làm thêm
아르바이트

아르바이트

Xung quanh trường Đại học Woosong có rất nhiều nhà hàng, quán ăn, siêu thị,… sinh viên có
thể dễ dàng tìm được công việc làm thêm.
우송대 주변에는 식당, 편의점등 아르바으트를 할 수 있는 곳이 많음
Chỉ cách Seoul khoảng 60 phút tàu cao tốc, Daejeon được mệnh danh là “Thung lũng Silicon
của châu Á”, với sự tập trung của nhiều viện nghiên cứu nổi tiếng như: SamSung, LG, Viện
nghiên cứu khoa học công nghệ KAIST,… cơ hội việc làm rất rộng mở với các bạn sinh viên.
특히 서울에서KTX로 약 60 분 거리에있는 “아시아의 실리콘 밸리” 대전은 삼성, LG,
KAIST 등 유명한 과학 기술 연구 기관이 집중되어 있어 기술 관련 아르바이트, 인턴 ,
취업 기회가 매우 많음.

3.2. Môi trường làm thêm ở Hàn Quốc

아르바이트 환경

Theo luật pháp Hàn Quốc, D-4 (Sinh viên du học tiếng),D-2 (Sinh viên hệ Cử
nhân), sẽ được phép làm thêm 20 tiếng/tuần. Mức lương tối thiểu cho một giờ làm
thêm là 8.590 KRW. Dù dịch bệnh sẽ vẫn còn tiếp diễn, nhưng nhu cầu tuyển dụng
việc làm thêm với sinh viên luôn dồi dào.
한국 법에 따라 D-4 (어학연수), D-2 (학사 과정)는 주당 20 시간
아르바이트를 할 수 있으며 최저 임금은 8,590 원이다. 펜데믹이 여전히
격노하고 있지만 아르바이트생 요구는 여전히 풍부하다.

3.3 Mức lương trung bình và cơ hội/ 수입 및 기회

수입 및 기회

Nếu 1 học sinh làm việc 6 giờ 1 ngày, từ Thứ 2 đến Thứ 7, mức lương hàng tháng và hàng năm sẽ là:

월부터 토요일까지 하루 6시간 아르바이트를 하면 해당 수입은:
• Lương hàng tháng/월간 수입 : 8.590 won * 6 giờ 시간 * 24 ngày일 =월당 1.236.960 won/ tháng =$ 1.093
• Lương hàng năm/년간 수입 : 1.236.960 won * 12 tháng 개월= 14.843.520 won = 13.494 USD

Học phí + KTX của 2 kỳ (6 tháng) : 4.067USD, thu nhập tối thiểu trong 6 tháng : 6.558USD
2 학기 수업료 + 기숙사 (6 개월) : 4,067 USD, 6 개월 최소 소득 : 6,558 USD Vậy nếu học sinh đi làm thêm thì hoàn
toàn có đủ khả năng chi trả cho học phí./ 학생이 충분히 학비를 낼 수 있음

3.4. Hỗ trợ tìm việc làm thêm

아르바이트 지원 정책
Trường Đại học Woosong có chính sách hỗ trợ sinh viên tìm việc. làm thêm
학생을 위해 아르바이트를 찾아준다는 정책 진행 중인 우송대학교
Sinh viên có thể an toàn và hợp pháp làm thêm để chi trả chi phí học tập.
학생이 안전하고 합법적으로 아르바이트를 하며 학비 부담 없이 공부할 수 있다.

