
 

CHƢƠNG TRÌNH LIÊN KẾT  

ĐẠI HỌC JEONJU – CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ II 

 

 

Lễ ký kết MOA giữa trường Đại học Jeonju và Cao đẳng Kỹ nghệ II 

 

Các ngành liên kết đào tạo cử nhân 

1. ĐH quản trị kinh doanh: Kinh tế, Bảo hiểm tài chính, Bất động sản, Kinh 

doanh, Thương mại quốc tế, Kế toán và Thuế. 

2. ĐH Y: Phục hồi chức năng, Thực phẩm chức năng và công nghệ Bio, Khoa học 

môi trường và cuộc sống, Thể dục kê đơn. 

3. ĐH Kỹ Thuật: Kỹ thuật kiến trúc ( 5 năm ), Hệ thống kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật 

cơ khí ôtô, Kỹ thuật công nghiệp, Kỹ thuật an toàn cháy nổ, Kỹ thuật vật liệu 

Nano, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật xây dựng và môi trường, Kỹ thuật điện và 

điện tử, Công nghệ thông tin và truyền thông. 

4. ĐH văn hóa: Game Contents, Smart media, Huấn luyện thi đấu thể thao (bóng 

đá, Taewondo), Biểu diễn nghệ thuật và giải trí, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế 

truyền thông hình ảnh, Giáo dục thể chất, Chế tác phim ảnh, Trị liệu tâm lý 

nghệ thuật, Âm nhạc (dàn nhạc, Piano) 

5. ĐH du lịch văn hóa: Quản trị du lịch, Công nghiệp thực phẩm, Quản lý khách 

sạn, Công nghiệp thời trang, Ẩm thực Hàn quốc 

 



Các chương trình liên kết 

a) Chƣơng trình liên kết 2+1+2: hai trường chọn khoa liên kết thích hợp, tối thiểu 

tuyển 1 lớp 30 sinh viên trở lên 

- Hai năm đầu sinh viên học tại Việt nam học các môn bằng tiếng Việt. 

- Năm thứ 3 sinh viên sẽ sang trường đại học Jeonju theo chương trình sinh viên thực 

tập (buổi sáng học tiếng Hàn, chiều đi thực tập hoặc làm thêm tại doanh nghiệp). Sinh 

viên sẽ trả phí học tiếng Hàn và phí ký túc xá 1 năm. Nhà trường sẽ hỗ trợ tìm kiếm 

việc làm thêm trong suốt thời gian học và sau khi tốt nghiệp cho sinh viên.   

- Sau một năm (năm thứ 3) trường Đại học Jeonju sẽ gửi giấy xác nhận kết quả thực 

tập về trường Cao đẳng Kỹ nghệ II làm cơ sở để Cao đẳng Kỹ nghệ II xét cấp bằng tốt 

nghiệp cao đẳng cho sinh viên đạt. Sau khi ĐH Jeonju nhận được bằng tốt nghiệp đó, 

sinh viên sẽ được học tiếp hai năm và nếu đạt thì sẽ nhận bằng tốt nghiệp đại học do 

trường ĐH Jeonju cấp.  

b) Chƣơng trình 3+2: một lớp tối thiểu 30 sinh viên  

Năm thứ 2 đến năm thứ 3 sinh viên học tại Việt nam học các môn bằng tiếng 

Việt, ngoài ra học thêm tiếng Hàn (ngày học 3 giờ, học từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, 

trường đại học Jeonju sẽ cử giảng viên tiếng Hàn về dạy). Trong thời gian học tại Việt 

nam, sinh viên phải đạt trình độ tiếng Hàn topik 3 trở lên mới đủ điều kiện sang theo 

học tiếp tại Hàn quốc. Sau khi sinh viên nhận bằng cao đẳng Việt nam sẽ chuyển sang 

trường đại học Jeonju học tiếp năm thứ 3, 4 trường đại học Jeonju sẽ cấp bằng tốt 

nghiệp đại học.  

Điều kiện theo học và Chi phí 

1. Điều kiện 

a. Điều kiện 

- Tốt nghiệp cấp 3, cao đẳng không quá 1 năm 

- Không có tiền án, tiền sự 

- Gia đình không có người thân sống bất hợp pháp ở Hàn quốc 

- Sức khỏe tốt, không có tiền sử bệnh nặng. 

- Đảm bảo kinh tế  

b. Hồ sơ dự tuyển  

- Đơn đăng ký tuyển sinh (mẫu của trường đại học Jeonju) 

- Đơn đăng ký nhập học (mẫu của trường đại học Jeonju) 

- Giấy giới thiệu bản thân và kế hoạch học tập (mẫu của trường đại học Jeonju) 

- Bản gốc và bản sao bằng tốt nghiệp 



- Bản gốc và bản sao học bạ (bảng điểm dành cho sinh viên) 

- Chứng chỉ tiếng Hàn topik 3 (sinh viên đi theo chương trình 2+1+2, 3+2) 

- Hộ khẩu gia đình 

- Giấy khai sinh 

- Hộ chiếu cá nhân, chứng minh thư nhân dân của cả gia đình 

- Giấy chứng minh nghề nghiệp gia đình 

- Giấy chứng minh tài chính (sổ tiết kiệm có hơn 10 nghìn đô la mỹ) 

- Ảnh 3*4 phông trắng: 5 ảnh 

2. Chi phí  

a. Phí học tiếng Hàn 1 năm 

- Học tiếng Hàn 1 năm: 5.200 usd 

- Ký túc xá 6 tháng: 1.200 usd 

- Bảo hiểm 1 năm: 150 usd 

- Phí nhập học: 50 usd 

- Phí giáo trình 1 năm, đưa đón, làm chứng minh thư nước ngoài, chăn màn: 250 usd 

- Phí quản lý: 1000 usd (đóng 1 lần) 

Ngoài ra còn phí làm hồ sơ tại Việt nam, vé máy bay... 

Tổng chi phí đi khoảng : 11.000 usd ( năm thứ nhất ) năm tiếp theo chỉ phải nộp tiền 

học phí cho nhà trường  

b. Phí học chuyên ngành: dành cho sinh viên đi theo chƣơng trình: 2+1+2, 3+2 

giao động từ 2.650 USD đến 3.600 USD/học kỳ 

Đối với chương trình: 2+1+2, 3+2 học phí chuyên ngành kỳ thứ 1 giảm 40%, kỳ 

thứ 2 cho đến khi tốt nghiệp đƣợc giảm 20%, ngoài ra sinh viên còn được nhận học 

bổng tùy thuộc vào sự cố gắng của sinh viên với rất nhiều loại học bổng khác nhau. 

Ngoài tiền học phí, sinh viên phải đóng phí ký túc xá, bảo hiểm, phí quản lý đóng 

1 lần, chăn màn,v.v.. khi sinh viên đi lần đầu, kèm theo phí hồ sơ thủ tục và vé máy 

bay làm tại Việt nam như trên.  

Hiện tại trường đại học Jeonju có 600 sinh viên Việt nam theo học. Theo thông tin 

tham khảo cá nhân, sinh viên đi du học gia đình chỉ lo chi phí lần đầu, sinh viên đi làm 

thêm ngoài việc có thể tự lo sinh hoạt phí mà còn có phần tích góp. Hiện tại sinh viên 

đi làm thêm tại Hàn quốc thu nhập từ khoảng 1.000 usd/1 tháng trở lên, có sinh viên 

đạt 2.000 usd/1 tháng tùy thuộc tính chất công việc, thời gian và sức khỏe sinh viên. 

Sau khi tốt nghiệp, ĐH Jeonju sẽ giới thiệu việc làm tại Hàn Quốc và cả Việt Nam tùy 



thuộc vào nguyện vọng của sinh viên. SV làm việc cho một công ty tại Hàn Quốc trên 

5 năm thể xin đăng ký nhập quốc tịch Hàn quốc. 

QUY TRÌNH THU HỌC PHÍ TRƢỜNG ĐH JEONJU 

1. Thu học phí học tiếng Hàn ngay khi đăng ký: 500$  

2. Làm hồ sơ trước khi gửi sang Hàn đăng ký xin phỏng vấn trước khi đi 3-6 

tháng. Nộp 1000$ sau 2 tuần đăng ký chính thức đợt đi để hoàn tất thủ tục 

giấy tờ (dịch thuật, công chứng, chứng minh tài chính) 

3. Những SV trúng tuyển nhà trường sẽ gửi hóa đơn thông báo số tiền học 

phí khoảng 6600 $ (trong đó 1 năm học phí tiếng Hàn và 6 tháng KTX, 

bảo hiểm, phí quản lý sinh viên…) 

4. Sau khi đóng xong học phí bên trường Hàn sẽ gửi thư mời, hóa đơn và 

thông báo đóng phí lần 2 là 2500$ 

5. Nộp 400$ khi nhận được Visa vé máy bay.  

           Tổng chi phí : 11.000 $ 

 


