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Tâm niệm

Lý tưởng

Nhân tài

Mục đích 
giáo dục

Mục tiêu 
giáo dục

“Hiện thân tinh thần Cơ Đốc giáo”

Dựa trên nền tảng giáo dục chuyên môn về trí tuệ, nhân cách, duy linh 

trên tin thần Cơ đốc giáo với mục đích đào tạo nhân tài sáng tạo tạo ra 

các giá trị có ích trong xã hội thông qua thực tiễn hóa học vấn và giáo dục.

Chân lý
Truth(Veritas)

Hòa bình
Peace(Pax)

Tự do
Liberty(Libertas)

Đại học Jeonju - Dưỡng dục nhân tài
Part.Ⅰ

Tình nguyện 

viên nhiệt huyết

Nhà giáo dục Chuyên gia

đầy thách thức

Thông qua giáo dục nhân tính 

theo đạo Cơ Đốc giáo để bồi 

dưỡng những lãnh đạo sở hữu 

giá trị quan đúng đẵn và tinh 

thần sẵn sẵn sàng phụng sự 

Bồi dưỡng khả năng giáo 

tiếp và lối tư duy lô-gic 

thông qua đào tạo tăng 

cường  năng lực cơ bản

Bồi dưỡng năng lực giao 

triển bản thân và tính 

chuyên môn sáng tạo 

thông qua chế độ đào tạo 

tổng hợp đa nghành.
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Hạng 1 trong 
việc tạo ra giá 
trị giáo dục

Đại học Jeonju đã thực hiện giáo dục định hướng tương lai trong cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4 và tỷ lệ bổ sung tân sinh viên là 100%, tỷ lệ bổ 
sung sinh viên đang theo học là 100%, Tỷ  lệ tìm việc làm cho sinh viên tốt 
nghiệp là 100% và tạo ra giá trị giáo dục tốt nhất.

Trường Đại học 
Cơ đốc giáo 
danh tiếng

Trường Đại học Jeonju thực hiện vai trò trách nhiệm của một trường Đại học 
mang tính xã hội theo tinh thần Cơ đốc giáo thực sự thực hiện hòa bình cộng 
đồng, gia đình, xã hội, đất nước và thế giới bằng cách phát triển và bồi dưỡng 
các kỹ năng phù hợp với sứ mệnh đã được trao trên tinh thần Cơ đốc giáo.

Hạng 1 trong việc tạo ra giá trị giáo dục, 
Trường Đại học Cơ đốc giáo danh tiếng

Tầm nhìn 2025

Tình nguyện viên 
nhiệt huyết Nhà giáo dục Chuyên gia đầy 

thách thức

Bồi dưỡng lãnh đạo 
của phụng sự và giá trị 

quan đúng đắn thông qua 
giáo dục nhân cách theo 
tinh thần Cơ Đốc giáo

Bồi dưỡng khả năng 
giao tiếp và tư duy lô-gic 
thông qua đào tạo tăng 
cường năng lực cơ bản

Bồi dưỡng năng lực 
phát triển bản thân và 

chuyên môn sáng tạo thông 
qua đào tạo giáo dục tổng 

hợp đa ngành

Nhân cách 
con người 

Spiritual
Christianity

Năng lực nội bộ hóa 
thế giới quan và giá trị 
quan của Cơ Đốc giáo 
để thực tiễn của sống 
phụng sự và tình nguyện

• Nhân phẩm tốt 
•  Thực tiễn phụng sự 
•  Ý thức có trách 

nhiệm với xã hội

Sự giao tiếp

Universal
Communication 

Năng lực tư duy một 
cách lô-gic về một 

hiện tượng và truyền 
đạt suy nghĩ bản thân 

một cách hiệu quả

• Tư duy lô-gic 
•  Biểu hiện và quyết  

định 
•  Công dân toàn cầu

Sự phát triển 
bản thân

Proactive
Challenge

 Năng lực tự học, 

đào tạo và áp dụng 

để không ngừng 

phát triển bản thân

• Tự học 
• Năng lực làm việc 
•   Phát triển kinh  
  nghiệm

Sự kết hợp 
sáng tạo

Exploratory
Creativity

năng lực thực hiện 
và sản xuất những 
ý tưởng có giá trị       
mới trên nền tảng 
tư duy sáng tạo

• Năng lực đọc hiểu ICT 
•  Giải quyết vấn đề 

một cách sáng tạo 
• Tinh thần doanh hân

+ Sự hợp tác 

Relational
Collaboration

Năng lực tham gia 
tích cực vào cộng đồng 
và đạt được thành quả 
thông qua hợp tác theo 

chiều sâu và rộng

• Quan sát 

• Lãnh đạo 

• Dõi theo

Nuôi dưỡng những nhân tài sáng tạo để tạo ra 
những giá trị xã hội quý báu

Mục đích 
giáo dục

Nhân 
tài

Mục tiêu 
giáo dục

Giáo dục 
trọng điểm 

Năng lực 
cốt lõi 

Giáo dục nhân cách 
theo Cơ Đốc giáo

Giáo dục tăng cường 
năng lực cơ bản

Giáo dục tổng hợp 
đa ngành
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A. Giới thiệu

Viện Giao lưu Quốc tế đảm nhiệm các công việc quản lý và thu hút du học sinh. Hiện 

Viện đang trên con đường thành lập mạng lưới toàn cầu thông qua việc vận hành 

trung tâm giáo dục tiếng Hàn đồng thời liên kết hợp tác với 57 trường Đại học từ 14 

quốc gia và 12 Trung tâm du học từ 6 quốc gia nhằm thu hút những sinh viên quốc tế 

ưu tú.  

Ngoài ra, Trường Đại học Jeonju đã xây dựng hệ thống giáo dục và mô hình quản lý 

thông minh để giúp sinh viên có một cuộc sống du học thành công, và được công nhận 

là "Đại học có năng lực Quốc tế hóa giáo dục" trong 6 năm liên tiếp bởi Bộ Giáo dục và 

Bộ Tư pháp.

Bất cứ khi nào bạn cần tư vấn hoặc giúp đỡ ,Viện Giao lưu Quốc tế luôn đồng hành 

cùng bạn trên con đường bước tới thành công.

B. Đội ngũ quản lý du học sinh

Thành phần Số liên lạc Công việc chủ yếu

1) Đội ngũ 

quản lý của Viện 

Giao lưu Quốc tế

063-220-2887
Viện trưởng - Tổng quản các công việc 

hành chính

063-220-3199 Hỗ trợ sinh hoạt và học tập 

063-220-2238
Hỗ trợ du học sinh Trung Quốc

063-220-2059

063-220-3292 Hỗ trợ du học sinh Việt Nam và các khu 

vực khác063-220-2060

063-220-3198 Trung tâm giáo dục tiếng Hàn

2) Đội ngũ 

giáo viên trợ giảng

063-220-2243 「Khoa nhân văn」 Hỗ trợ học tập

063-220-2917 「Khoa kinh doanh」 Hỗ trợ học tập

063-220-2634 「Khoa kỹ thuật」 Hỗ trợ học tập

063-220-2386 「Văn hóa tổng hợp」 Hỗ trợ học tập

063-220-2751 「Văn hóa Du lịch」 Hỗ trợ học tập

063-220-2319 「Khoa Xã hội & Y」 Hỗ trợ học tập

3) Trung tâm hỗ trợ 

du học sinh

063-220-4750 Hỗ trợ Bảo hiểm & TOPIK

063-220-4799 Điều hành các sự kiện hỗ trợ du học sinh
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C. Vị trí

1) Đội ngũ quản lý Viện Giao lưu Quốc tế: Tòa Quốc tế phòng 203

2) Đội ngũ trợ giảng các khoa: Tại văn phòng khoa của từng khoa

3) Trung tâm hỗ trợ du học sinh: StarCenter phòng A209

D. Công việc chủ yếu

 Học tập: Đăng kí môn học, Điểm số, Học bổng, Bảo lưu, Tái nhập học, Đuổi học.

  Nghiệp vụ khác:  Chương trình hỗ trợ học tập, Mentoring chuyên ngành, Mentoring 

tiếng Hàn, Gia sư TOPIK

  Thị thực:  Đăng kí, Gia hạn và đăng kí thẻ ngoại quốc, Thay đổi thị thực, Đăng kí làm 

thêm, Luật và chế độ xuất nhập cảnh v.v..   

  Sinh hoạt:  Đăng kí kí túc xá, Trải nghiệm văn hóa, Miễn phí chẩn đoán và khám bệnh, 

Hỗ trợ bảo hiểm du học sinh.

 Tư vấn: Tư vấn tất cả vấn đề liên quan tới học tập và sinh hoạt

E. Chương trình chủ yếu hỗ trợ du học sinh

  Đầu tiên, 「Du học để học」  Hỗ trợ để thành công trong học tập

   •Mentoring nâng câu năng lực tiếng Hàn

   •Mentoring nâng cao kiến thức chuyên ngành

   •Hỗ trợ đạt thành tích cao trong TOPIK

  Thứ 2, 「Du học mạnh khỏe」 GIúp đỡ khi có bất bệnh, hoặc vấn đề sức khỏe

   •Hỗ trợ gia nhập bảo hiểm du học sinh bắt buộc

   •Chế độ giảm miễn chi phí trị liệu từ các bệnh viện hợp tác

   •Dịch vụ chẩn đoán khám bệnh miễn phí

   •Hỗ trợ bảo đảm chi trả viện phí và xuất nhập viện

  Thứ 3, 「Du học như ở nhà」 Hiểu rõ hơn về Văn hóa Hàn Quốc

   •Kết nối Mentor người Hàn & Host Family

   •Hỗ trợ cac chương trình trải nghiệm để thích ứng văn hóa Hàn Quốc

   •Hỗ trợ dịch vụ tư vấn nhà ở

   •Hỗ trợ từ các giáo viên trợ giảng

  Thứ 4, 「Cùng nhau sinh hoạt」 Tạo dựng cộng đồng&hợp tác cùng địa phương

   •Nhân viên tình nguyện tại địa phương hỗ trợ dạy tiếng Hàn bổ sung

   •Thông qua giao lưu thể thao và văn hóa tạo thành một xã hội thấu hiểu

   •Hướng dẫn sinh hoạt du học thông qua Hội du học sinh mỗi nước

   •Du học sinh cùng lan tỏa tình cảm thông qua hoạt động tình nguyện
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A. Học kỳ 1

Nội dung Học kỳ 1 năm 2020 Học kỳ 1 năm 2021

Tân sinh viên đăng kí môn 3. 13.(Thứ 6) 2. 26.(Thứ 6)~2. 27.(Thứ 7)

Khai giảng học kỳ 1 3. 23.(Thứ 2) 3. 2.(Thứ 3)

Thời gian học thử môn 3. 16.(Thứ 2)~4. 3.(Thứ 6) 2. 22.(Thứ 2)~3. 5.(Thứ 6)

Thời gian hủy môn 4. 6.(Thứ 2)~4. 17.(Thứ 6) 3. 8.(Thứ 2)~3. 26.(Thứ 6)

Thi giữa kỳ 8 tuần sau khai giảng

Đánh giá môn kỳ 1 6. 22.(Thứ 2)~7. 14.(Thứ 3) 6. 7.(Thứ 2)~6. 29.(Thứ 3)

Thi cuối kỳ 6. 29.(Thứ 2)~7. 3.(Thứ 6) 6. 14.(Thứ 2)~6. 18.(Thứ 6)

Đăng kì chuyển khoa 6. 29.(Thứ 2)~7. 16.(Thứ 5) 6. 14.(Thứ 2)~7. 1.(Thứ 5)

Tra cứu điểm kỳ 1 7. 15.(Thứ 4)~7. 21.(Thứ 3) 6. 30.(Thứ 4)~7. 6.(Thứ 3)

Công bố thứ hạng kỳ 1 7. 23.(Thứ 5) 7. 8.(Thứ 5)

Đăng kí giỏ môn học 8. 5.(Thứ 4)~8. 9.(Chủ nhật) 7. 21.(Thứ 4)~7. 27.(Thứ 3)

Đăng kí môn kỳ 2  8. 19.(Thứ 4)~8. 23.(Chủ nhật) 8. 4.(Thứ 4)~8. 10.(Thứ 3)

Lễ nhận học vị 8. 19.(Thứ 4) 8. 18.(Thứ 4)

B. Học kỳ 2

Nội dung Học kỳ 2 năm 2020 Học kỳ 2 năm 2021

Khai giảng kỳ 2 2020. 8. 31.(Thứ 2) 2021. 8. 30.(Thứ 2)

Thời gian học thử môn 8. 24.(Thứ 2)~9. 4.(Thứ 6) 8. 23.(Thứ 2)~9. 3.(Thứ 6)

Thời gian hủy môn 9. 7.(Thứ 2)~9. 25.(Thứ 6) 9. 6.(Thứ 2)~9. 24.(Thứ 6)

Thi giữa kỳ 8 tuần sau khai giảng

Tuần học bổ sung 10. 26.(Thứ 2)~10. 30.(Thứ 6) 10. 25.(Thứ 2)~10. 29.(Thứ 6)

Đánh giá môn kỳ 1 12. 7.(Thứ 2)~12. 29.(Thứ 3) 12. 6.(Thứ 2)~12. 28.(Thứ 3)

Thi cuối kỳ 12. 14.(Thứ 2)~12. 18.(Thứ 6) 12. 13.(Thứ 2)~12. 17.(Thứ 6)

Đăng kì chuyển khoa 12. 14.(Thứ 2)~21.1.4.(Thứ 2) 12. 13.(Thứ 2)~22.1.3.(Thứ 2)

Tra cứu điểm kỳ 1 12. 30.(Thứ 4)~21.1.5(Thứ 3) 12. 29.(Thứ 4)~22.1.4.(Thứ 3)

Đăng kí giỏ môn học 21. 1. 20.(Thứ 4)~1. 26.(Thứ 3) 22.1.19.(Thứ 4)~1. 25.(Thứ 3)

Đăng kí môn   21. 2. 1.(Thứ 2)~2.10.(Thứ 4) 22.1.31.(Thứ 2)~2. 9.(Thứ 4)

Lễ tốt nghiệp năm 2021. 2. 17.(Thứ 4) 2022. 2. 16.(Thứ 4)

※ Lịch trình có thể bị thay đổi.
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Nhập 
học

Năm1

Kì 1 Kì 2
Kì 1 Kì 2

Kì 1 Kì 2

Kì 1 Kì 2

Năm2 Năm3 Năm4 Năm 5

Kì 1 Kì 2

(Khoa Kiến trúc)

Tốt nghiệp

Năm học 

Kì học 

Đánh giá 

thành tích 

Điều kiện 

tốt nghiệp

Tìm việc 

ⓘ Nghe giảng
ⓘ Tỷ lệ 

chuyên cần
ⓘ Bài tập ⓘ Bài thi

• Thi giữa kỳ

• Thi cuối kỳ

• Nộp Chứng chỉ TOPIK 4 trở lên
    (Nộp lên văn phòng khoa và Viện Giao lưu quốc tế)

•  Luận văn tốt nghiệp hoặc Đồ án tốt nghiệp
   (Các khoa khác nhau có yêu cầu khác nhau, 

    liên hệ văn phòng khoa để biết thêm chi tiết)

ⓘ Đăng ký 
môn

ⓘ Nghe giảng
ⓘ Bài thi & 
thành tích

ⓘ Kỳ nghỉ

0.0~4.5

(F ~ A+)

• Thi giữa kỳ

• Thi cuối kỳ

Tuần 
thứ 1

Tuần thứ 8
(thi giữa kỳ)

Tuần thứ 15
(thi cuối kỳ)




