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2023년 3월 입학 한국유학 대학교 (산.관.학) 프로그램 & 모집공고 

Giới thiệu về Chương trình du học và tuyển sinh của kỳ nhập học 03/2023 của trường Đại học Bách khoa Hàn Quốc. 

본 프로그램은 한국 법무부(정부기관),한국 지방자치단체(지자체 소재 산업체)한국의 대학교(대학처) 3개의 기관이 MOU 

체결 후,  

Chương trình này được thực hiện bởi ký kết giữa 3 bên: Bộ Tư pháp ngoại giao Hàn Quốc (Chính phủ), Tổng công ty quản lý công 

nghiệp Hàn Quốc (Công ty công nghiệp vừa và nhỏ) và Đại học Bách khoa Hàn Quốc 

베트남 학생들을 선별 하노이소재 본교 학당에서 12주 기간에 위 3개 기관의 프로그램을 이수할 경우 입학승락이 

가능합니다 

Học sinh Việt Nam có thể được chấp thuận nhập học nếu hòan thành khóa học 12 tuần ( 3 tháng ) tại Trung tâm do nhà trường chỉ 

định ở Hà Nội. 

APPLY 조건에 해당되는 학생의 경우 3개월간 한국 법무부 사회통합 프로그램 이수후 한국대학교 입학 및 D2비자 발급이 

80~90% 이상 가능합니다  

Học sinh đủ điều kiện sau khi hoàn thành khóa học “Chương trình hòa nhập xã hội của Bộ Tư Pháp trong 3 tháng” có khả năng hơn 

90% nhập học và nhận visa D2 

(접수 지원 자격조건 = 아래 모집요강을 참조하시면 됩니다) 

(Điều kiện tư cách tiếp nhận hỗ trợ = Tham khảo hướng dẫn tuyển sinh dưới đây) 

4년제 대학교 또는 3년제 전문대학교 입학  

Nhập học hệ đại học 4 năm hoặc hệ cao đẳng 3 năm  

                                                  

 

유학생 모집 및 선발 

한국법무부 

사회통합프로그램 및 

한국어 12주과정 이수 
Tuyển sinh & Tuyển chọn  

 Tiếp nhận các sinh viên được vào 

Chương trình hòa nhập xã hội của 

Bộ tư pháp Hàn Quốc và 

Khóa học tiếng Hàn 
 

                                                    ⇓ 

12주 과정 수료 후 -> 

D2비자 신청 

Hoàn thành khóa học 12 

tuần-> xin visa D2  

대학교 학생 VISA취득  

Nhận visa 
 

                                                    ⇓ 
 

 

 

 



 

UNIVERSITY KOREA 학부입학 

Chương trình học  

1학년 한국어수업  

Năm nhất: học tiếng Hàn 

2학년 부터 전공학습  

Năm 2: học chuyên ngành  

1.2학년, 수업시간 외 아르바이트 가능 >> 

아르바이트 소개  

Năm 1, năm 2 có thể vừa làm thêm vừa học ( được 

giới thiệu việc làm thêm) 

3학년 부터 전공학습& 전공인턴쉽  \ 

Năm 3 trở đi học chuyên ngành và được thực tập 

4학년 전공&인턴쉽 → 졸업 후 

한국산업체 취업(D10, E7비자)  

Năm 4: học chuyên ngành&thực tập -> sau khi tốt 

nghiệp được làm việc tại doanh nghiệp Hàn Quốc 

(visa E7,D10) 
 

                                                    ⇓ 

취업후 5년 근속시 대한민국 영주권 취득가능      

    근무조건, 근무환경, 급여, 근로복지.. 등        

대한민국 국민 근로자 임금규정과 동일  

Sau năm 5 làm việc có thể định cư lâu dài, những 

điều kiện về giờ làm việc, môi trường làm việc, 

lương, phúc lợi lao động sẽ được hưởng như người 

lao động Hàn Quốc 
 

                                       

◉  *** Study & Work 산/관/학/ ***  ◉ 

HỆ DU HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM  

 

                                        모집인원 선착순 400 ~ 550명 

Tuyển sinh: 400 ~ 500 người  

총 비용 : 9,500$ 

Phí: 9.500$ 

 

TP 센타 입소일 : 산.관학(D2) 프로그램 진행일자 (12주 진행) 

Chương trình học tại trung tâm TP : 12 tuần 

1차 교육생 입소일: 08월09일 (화요일) 

Thực tập sinh nhập học lần 1: 09 tháng 08 (thứ ba) 

2차 교육생 입소일: 09월13일 (화요일) 

Thực tập sinh nhập học lần 2: 13 tháng 09 (thứ ba)  

  3차 교육생 입소일: 현재 미정/ 추후 확정 

Thực tập sinh nhập học lần 3: xác nhận lại sau 

 

 

 

 

 



 

 

포함사항 : 전형료,입학금,등록금(6개월),보험료(6개월)기숙사비(6개월),비자코드비용,TOPIK 교육센터 3개월수강료,  

한국행 항공 편도, 서류 및 원서 실무대행,각종공증 및 영사합법화 서류 , 한국어&한국문화 교육교재, 하노이 

기숙사비용&침구류, 한국도착시 차량 픽업,한국학교 기숙사 침구류, 모든 비용이 포함, 추가비용 일체 없습니다. 

 

Hạng mục : ( visa D2) : Phí đăng ký, phí nhập học, học phí trường Hàn Quốc (6 tháng), phí bảo hiểm (6 tháng), ký túc xá (6 tháng), 

phí visa code, phí đào tạo tại trung tâm (3 tháng), phí đưa đón sau khi đến Hàn Quốc, cung cấp chăn-ga-gối-đệm, điều kiện nhập học 

Visa D2, vé máy bay, phí dịch vụ, công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, giáo trình tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc. Cam kết phí trên là 

toàn bộ, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào.  

 

한국 공학대학교 특전 Trường đại học Bách Khoa Hàn Quốc: (điểm riêng) 

               2학기~8학기(재학중)   : 성적에 따라 차등 장학금 지급 

            Từ học kỳ 2 đến học kỳ 8 : tùy theo thành tích sẽ được hỗ trợ  

                 - 성적 4.0 이상 : 등록금 선납후 납부한 금액의 90%지급 

                 - Điểm 4.0 trở lên: được hoàn lại 90% của học phí mà sinh viên đã nộp  

                 - 성적 3.5 이상 : 등록금 선납 후 납부한 금액의 70%지급 

                 - Điểm 3.5 trở lên: được hoàn lại 70% của học phí mà sinh viên đã nộp  

                 - 성적 3.0 이상 : 등록금 선납 후 납부한 금액의 60%지급 

                 - Điểm 3.0 trở lên: được hoàn lại 60% của học phí mà sinh viên đã nộp 

                 - 성적 2.5 이상 : 등록금 선납 후 납부한 금액의 50%지급    

                 - Điểm 2.5 trở lên: được hoàn lại 50% của học phí mà sinh viên đã nộp 

조건 : 학부 1학년 한국어 집중과정 TOPIK 3급 이상 취득시 
     Điều kiện: Kỳ đầu tiền phải tập trung học tiếng Hàn và đạt được Topik3  

 

공통특전 (4개 대학)  Điểm chung (4 trường đại học)  

 ●성적에 따라 장학금 선별지급 → 졸업후 산업체 인턴 및 정규직 취업 → 5년근속 후 한국 영주권 취득 가능  
Dựa vào thành tích học tập thì sẽ hỗ trợ tiền học bổng -> Sau khi tốt nghiệp thì có thể thực tập và có thể trở thành nhân viên   

chính thức -> Sau 5 năm làm việc được nhận thẻ cư trú vĩnh viễn tại Hàn Quốc     

●학비의 40% ~ 70% 까지 전원 선별 지급  / 한국학교 입학 → 수업 후 아르바이트 및 취업 알선.  

Tùy theo thành tích sẽ được hỗ trợ 40%~70% / sau khi nhập học tại trường Hàn Quốc → được nhà trường giới thiệu việc làm 

thêm khi sv phải có khả năng giao tiếp tiếng Hàn tốt  

 

 

공통사항 (4개 대학) Điểm chung ( 4 trường đại học) 

모집요강 APPLY조건 (EARLY BIRD) Điều kiện Apply tuyển sinh 

고등학교졸업성적 6.5 이상 

Điểm GPA3 năm cấp 3từ 6.5 trở lên 

고등학교졸업후 3년이내 

Tốt nghiệp trong vòng 3 năm  

고등학교출석일 - 결석 10일미만 

Số buổi nghỉ không quá 10 ngày 

비자취득 후 한국 출발시 예치금 3000$ 

Cọc chống trốn (đóng trước khi khởi hành sang Hàn Quốc): 3000 USD 

 

 

공통서류 : 증명사진2매, 입학지원서,학업계획서, 최종학력증명서, 성적증명서, 본인여권사본,줄생증명서 본인 및 

재정보증인(부.모) 신분증, 정부기관발행 부모와 학생 가족관계증명서, 부모의 재직증명서,은행잔고 증명서 20,000 $ 이상  

Hồ sơ chuẩn bị: ảnh nền trắng (2 cái) , đơn xin nhập học, kế hoạch học tập, học bạ và bằng tốt nghiệp bậc cao nhất, hộ chiếu, giấy 

khai sinh, giấy chứng minh nghề nghiệp của bố mẹ, CMT/CCCD của học sinh và bố mẹ, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận số dư tài khoản 

từ  20.000$ trở lên  


