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Cuốn sổ tay này 

được hoàn thành 

với sự hỗ trợ của 

Viện cải cách 

Giáo dục Đại học 

Trường Đại học 

Jeonju 



Cuốn sổ tay này được xuất bản để giúp đỡ những du 

học sinh đang theo học tại trường Đại học Jeonju. 

Nội dung cơ bản bao gồm Hệ thống giáo dục, Chế 

độ học bổng, Nghiệp vụ xuất nhập cảnh, Sinh hoạt 

tại Đại học và những câu hỏi thường gặp (FAQ).

Thông qua cuốn sổ tay này , hi vọng các bạn du học 

sinh có thể hài lòng hơn về môi trường giáo dục , 

và những dịch vụ hành chính phía nhà trường đang 

cung cấp. Hi vọng cuốn sổ tay có ích để giúp các bạn 

hiểu rõ hơn về cuộc sống sinh hoạt tại Đại học và 

hiểu về hệ thống giáo dục. Trường Đại học Jeonju 

luôn luôn đồng hành trên con đường hoàn thành giấc 

mơ của du học sinh.

Thông báo
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8  Viện Giao lưu quốc tế trường Đại học Jeonju

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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PartⅠ. Trường Đại học Jeonju Dưỡng dục nhân tài

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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PartⅠ. Trường Đại học Jeonju Dưỡng dục nhân tài

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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PartⅠ. Trường Đại học Jeonju Dưỡng dục nhân tài

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)





PartⅡ
Hệ thống giáo dục

1.Trường học thông minh

2. Nhập học Đại học

3. Chương trình giáo dục

4. Thời gian biểu

5. Đăng kí môn học

6. Nộp học phí

7. Điểm danh và điểm số

8. Bảo lưu và đi học lại

9. Thôi học và đuổi học

10. Chuyển ngành

11. Chuyên ngành kép và phụ

12. Tốt nghiệp sớm & tốt nghiệp

13. Liên kết và tổng hợp
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A. inSTAR

inSTAR) là một hệ thống quản lý và cung cấp thông tin học sinh.

Cung cấp tất cả những thông tin về sinh hoạt cũng như học tập của học sinh như: Quản 

lý học tập, Đăng ký môn, Học phí và Học bổng, Hướng dẫn sinh hoạt học đường v.v..

 Phương pháp kết nối  inSTAR

Thành phần Nội dung

Kết nối PC
http://www.jj.ac.kr/ →  http://instar.jj.ac.kr/
( Cài đặt mã số sinh viên, mật khẩu. Mật khẩu đầu tiên là 6 chữ số năm tháng 
ngày sinh)

Kết nối 

điện thoại 

Android Play Store - Tìm “전주대학교” - Cài đặt “전주대학교 포털”

iOS App Store -  Tìm “전주대학교” - Cài đặt “전주대학교 포털”

 Phương pháp đăng nhập PC inSTAR

Hệ thống giáo dục
Part.Ⅱ

1

2

  1 ) Tôi không biết mã số sinh viên thì phải làm sao? 

      Có thể tra cứ tại inSTAR. (Tham khảo hướng dẫn phía dưới

 2) Tôi không biết mật khẩu của mình thì phải làm sao? 

      Mật khẩu lúc đầu là ngày sinh của bạn( ví dụ: 980228) và sau khi đăng nhập bạn hãy đổi mật khẩu 
của mình.

Câu hỏi thường gặp 
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Part Ⅱ. Hệ thống giáo dục

 Các chuyên mục chủ yếu của PC inSTAR 

 Phương pháp đăng nhập mobile inSTAR (jj Smart Campus) 

①  Mã sinh viên dành cho hệ đại học 

(Không dành cho bạn đang học tiếng)

Trường hợp không biết mã sinh        

viên hãy tham khảo phía dưới

②  Mật khẩu giống với mật khẩu của 

inStar 

Khi quên mật khẩu ấn vào ‘비밀번호     

조회 및 변경’(Tham khảo phía dưới)

Mật khẩu ban đầu là ngày sinh của     

bạn (Ví dụ. 970102)

Điểm lưu ý 

1

2

Nhập mã sinh viên

Nhập mật khẩu
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 Các tính năng chủ yếu có trên mobile inSTAR (jj Smart Campus) 

 ① Màn hình chính

 ② Menu phía trên bên trái

 ③ Mobile inSTAR

 ④ Thông báo

 ⑤ Thẻ học sinh điện tử

 ⑥ Quản lý chuyên cần

 ⑦ CyberCampus(Coursemos)

 ⑧ Bản đồ khuôn viên trường

 ⑨ Thư viện

 ⑩ Trung tâm Download ứng dụng

12

3 4

8765

109

 Dịch vụ cung cấp chính

•  Quản lý học tập: Nghe giảng/ Tiết học/Thành tích/ Quản lí học tập 

•  Đăng ký học bổng: Đơn xin học bổng/ Quản lý tài khoản/ Hóa đơn 
học phí v..vv [Chi tiết nộp tiền học phí]
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B. Điểm danh điện tử

“ 출결관리시스템” là ứng dụng để xác nhận điểm danh thông qua điện thoại giữa giáo sư 

và học  sinh

 Phương pháp cài đặt điểm danh 

Mục JJ Smart Campus trên điện 

thoại vào  ① ‘DownloadCenter’ và 

tải xuống ‘전주대 출결관리’

[quản lý điểm danh]

②  Thông qua ứng dụng này để 

điểm danh(Tham khảo phần giải 

thích phía dưới)

2

1

Điểm lưu ý

    1) Cần phải có kết nối mạng.

   2) Trước khi giáo sư bước vào phải bật sẵn ứng dụng điểm danh.

(Trường hợp đi muộn hết tiết phải nói với giáo sư. 3 lần đi muộn bằng 1 lần nghỉ học)

   3)  Có thể xác nhận đã được điểm danh chưa bằng cách vào ‘과목별 출석 현황’ và xác 

nhận
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 Phương pháp sử dụng điểm danh điện tử

Phương pháp xác nhận điểm danh

  1) Có thể xác nhận tại ‘과목출석체크’ hoặc ‘시간별 출석 현황’.

 2) Có thể tự xác nhận đã đi học , đi muộn hay nghỉ học ngay trong ngày

 ※ Chú ý 

Một học kì gồm 15 tuần, nếu không đi học từ 3~6 lần( tùy môn) sẽ nhận điểm F 

① Vào ứng dụng điểm danh

④ Giáo sư đang tiếng 
hành điểm danh

→          ② ‘Đăng nhập’

→      ⑤ Thông báo PUSH

→    ③ Chuẩn bị điểm danh

→          ⑥ Hoàn thành
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1 ①  Click tra cứu mã sinh viên

2
② Tên bằng tiếng Hàn
    Năm tháng ngày sinh 6 số
    Tra cứu theo khoa 

C. Phương pháp tra cứu mã sinh viên

  Tra cứu mã sinh viên → Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Khoa → Tìm kiếm mã sinh viên 

→ Thay đổi mật khẩu

D. Thay đổi mật khẩu dành cho tân sinh viên(Đăng nhập lần đầu)

  Tra cứu mã sinh viên → Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Khoa → Tìm kiếm khoa → Nhập 

mật khẩu mong muốn 2 lần để thay đổi 

③ Đổi mật khẩu 
    (8-16 ký tự)

-  (Bao gồm chữ, số và 
ký tự đặc biệt)

   Ex) abc123456!!
   Ex) abc123456!!

3

1 ①  Click tra cứu mã sinh viên

2
② Tên bằng tiếng Hàn
    Năm tháng ngày sinh 6 số
    Tra cứu theo khoa 

③  Truy vấn mã 
sinh viên

   -  Xác nhận mã 

sinh viên
3

유열동 님의 학번은 [201673043] 입니다
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E. Tra cứu và thay đổi mội khẩu

  Tìm mật khẩu → Mã sinh viên, Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Tìm khoa → Tìm kiếm 

mật khẩu → Nhập mã ‘인증번호’ được gửi đến điện thoại → Tìm mật khẩu

F. Phương pháp thay đổi thông tin cá nhân

 ① Đăng nhập inSTAR → ② Đổi thông tin cá nhân → ③ Thay đổi và lưu

 • Hạng mục có thể thay đổi: Tên tiếng Anh, mật khẩu, email, địa chỉ, số điện thoại, số liên lạc 
của người bảo hộ

 • Thông tin cá nhân chính xác rất quan trọng trong việc lấy giấy chúng nhận hoặc khi các 
trường hợp khẩn cấp phát sinh

1
①  Click để tìm mật 

khẩu

1
① Đăng nhập

2

3

②  Click để tìm mật 
khẩu

③  Nhập mã xác                     
nhận đã gửi về điện 
thoại

②  Thay đổi thông tin 
cá nhân

2

③  Sửa đổi các thông 
tin như tên tiếng 
Anh, mật khẩu, 
email, địa chỉ… 

sau đó ấn “Lưu”
3
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A. Xét tuyển PATHWAY

  Trường hợp nhập học Đại học mà chưa đạt được TOPIK 3 thì kỳ học đầu tiên bắt 

buộc phải nghe hoàn toàn các môn tiếng Hàn. 

  Xét tuyển PATHWAY yêu cầu phải có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo 

dục cấp 3 trở nên.

  Kỳ đầu phải nghe hoàn toàn các tiết học tiếng Hàn nên không cần đăng ký riêng    

trên inSTAR và bắt đầu từ học kỳ 2 có thể đăng ký học các môn chuyên ngành.

  Tất cả các sinh viên trường Đại học Jeonju đều phải hoàn thành 6 tín chỉ ngoại ngữ 

để có thể tốt nghiệp và đối với du học sinh 6 tín chỉ ngoại ngữ chính là 6 môn tiếng 

Hàn tại học kỳ đầu tiên.Có thể học thêm các ngoại ngữ khác nếu bản thân muốn bắt 

đầu từ học kỳ 2.

Hiểu về PATHWAY 

Bạn có TOPIK 3 trở lên hay không

1.  Tự do đăng ký môn học (Học sinh phải tự 

đăng ký) 

2.  Trong phần môn ngoại ngữ chỉ cần hoàn 

thành các môn tiếng Hàn (Không công nhận 

những ngoại ngữ khác) 

[Xét tuyển bình thường]

 1.  Trước khi nhập học chính thức cần hoàn 

thành những môn học tiếng Hàn(Tổng 6 môn, 

18 học phần) 

2.  Học sinh không cần phải tự đăng ký(Phía nhà 

trường sẽ giúp đỡ ) 

3. Không thể tự đăng ký hoặc xóa môn học

[PATHWAY]

Sinh viên hoàn thành Pathway 
Hoàn thành các môn học trước 

khi nhập học chính thức

Đại cương ngoại ngữ bắt buộc 

Tổng 6 môn hoàn thành 6 học phần

Thứ tự Tên môn học Học phần

1 Tiếng Hàn 1 3

2 Tiếng Hàn 2 3

3 Tiếng Hàn thực dụng 3

4 TOPIK Tiếng Hàn 3

5 Tác phẩm văn học Đại học dành cho 
ngọai quốc 3

6 Bài thuyết trình dành cho ngoại quốc 3

[Những môn học dành cho du học sinh]

※  Trường hợp nhận điểm F(<60 điểm) hoặc điểm trung bình dưới 2.5 có thể sẽ không nhận được học bổng 

vào kỳ học kế tiếp.

Có Không 
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Chương trình giáo dục được tạo ra để thực hiện và hoàn thành mục tiêu giáo dục đồng 

thời cung cấp các nội dung môn học thiết yếu dành cho sinh viên. Sinh viên cần hoàn 

thành các môn học được quy định để có thể tốt nghiệp.

 Thời gian biểu ban ngày                                                        Thời gian biểu tối

Tiết Thời gian Tiết Thời gian Tiết Thời gian

Ban ngày 1 09:00 - 09:30 Ban ngày 10 13:30 - 14:00 Ban đêm 1 18:00 - 18:30

Ban ngày 2 09:30 - 10:00 Ban ngày 11 14:00 - 14:30 Ban đêm 2 18:30 - 19:00

Ban ngày 3 10:00 - 10:30 Ban ngày 12 14:30 - 15:00 Ban đêm 3 19:00 - 19:30

Ban ngày 4 10:30 - 11:00 Ban ngày 13 15:00 - 15:30 Ban đêm 4 19:30 - 20:00

Ban ngày 5 11:00 - 11:30 Ban ngày 14 15:30 - 16:00 Ban đêm 5 20:00 - 20:30

Ban ngày 6 11:30 - 12:00 Ban ngày 15 16:00 - 16:30 Ban đêm 6 20:30 - 21:00

Ban ngày 7 12:00 - 12:30 Ban ngày 16 16:30 - 17:00 Ban đêm 7 21:00 - 21:30

Ban ngày 8 12:30 - 13:00 Ban ngày 17 17:00 - 17:30 Ban đêm 8 21:30 - 22:00

Ban ngày 9 13:00 - 13:30 Ban ngày 18 17:30 - 18:00 Ban đêm 9 22:00 - 22:30

Ban đêm 10 22:30 - 23:00

Cấu tạo của chương trình giáo dục

Chương trình giáo dục được chia ra như môn học chuyên ngành, môn học đại cương và 

các môn học khác.

•Môn đại cương: Cơ đốc giáo, Nhân cách, Ngoại ngữ, Phần mềm, Giao tiếp, Môn cơ bản

•Môn chuyên ngành:  Chuyên ngành bắt buộc , Chuyên ngành tự chọn, Nâng cao, Luận văn v.v..

•Môn học khác: Tư vấn tương lai, Hệ PATHWAY, Tiếng Hàn nhập học điển hình 

B. Xét tuyển bình thường

Các bạn tân sinh viên năm nhất hoặc năm 3,4 ngay kỳ học đầu tiên có thể tự do đăng 

ký môn trên inSTAR theo lịch được nhà trường sắp xếp.

Lưu ý khi học PATHWAY

•Những môn học đã đăng ký cùng với thời gian biểu sẽ không thể thay đổi trên inSTAR.

•Sau khi hoàn thành PATHWAY yêu cầu phải đỗ TOPIK cấp 3.

•Trường hợp nhập học vào năm 3,4 sẽ không thể học chương trình PATHWAY.
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Hiểu về thời gian biểu

•Đơn vị thời gian biểu là 30 phút, được chia ra ngày và đêm. 

•�Môn học sẽ diễn ra vào thời gian và địa điểm đã định sẵn, vì vậy cần phải có mặt tại giảng 

đường trước khi tiết học bắt đầu.

•Không có riêng thời gian ăn trưa, sinh viên sẽ tự điều chỉnh theo thời gian biểu.

A. Đăng kí môn học

Các bạn sinh viên có thể tự chọn nhưng môn học phù hợp với thời gian, trình độ, sở 

thích của bản thân được mở trong học kỳ - là những môn học mà các bạn bắt buộc 

phải hoàn thành để có thể tốt nghiệp. 

C. Số học phần có thể đăng ký

Số học phần có thể đăng ký phụ thuộc vào điểm bình quân kỳ trước hoặc vào tiêu 

chuẩn của từng kỳ nhập học. Các bạn sinh viên cần thiết phải nghe tất cả số học phần, 

chỉ cần nghe những gì cảm thấy phù hợp với thời gian cũng như bản thân.

B. Quá trình đăng ký môn học

Thành phần Nội dung
Kỳ học

Học kỳ 1 Học kỳ 2

Chuẩn bị 
Kiểm tra kế hoạch học tập của 

môn học mong muốn
Trung tuần tháng 1 Cuối tháng 7

Bỏ giỏ môn  học
Chuẩn bị những môn học có 

sự quan tâm trước khi đăng ký
Trung tuần tháng 1 Cuối tháng 7

Đăng ký môn Đăng ký môn học thực tế Cuối tháng 1 Trung tuần tháng 8

Thời gian học thử Thay đổi môn học hoặc bỏ Tuần khai giảng đầu

Điểm chú ý 

• Kỳ học đầu tiền phần lớn sinh viên sẽ được phía văn phòng khoa giúp đỡ trong việc đăng 

ký môn để có thể nhanh chóng thích ứng với việc học tập hệ Đại học. 

• Các bạn không cần phải đăng ký học tối đa tín chỉ thay vào đó hãy đăng ký học những 

môn phù hợp với bản thân mình

• Khi đăng ký môn nếu cần sự giúp đỡ hãy liên lạc với phía giáo viên trợ giảng.
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D. Chế độ giỏ môn học

 Giỏ môn học là gì?  

Đây là chế độ giúp bạn tìm hiểu những môn học ưng ý trước khi đăng ký môn học 

thật và để tiết kiệm thời gian khi đăng ký môn học được mở ra

 Phương pháp sử dụng

Đăng nhập inSTAR → Đăng ký môn → Giỏ môn học→ Cạnh danh sách môn học có 

nút "Bỏ giỏ"

 Thời gian đăng ký

Thành phần Học kỳ 1 Học kỳ 2 

Năm học 2020 2020. 1. 14.(thứ3) ~ 1. 19.(chủ nhật) 2020. 8. 5.(thứ4) ~ 8. 9.(chủ nhật) 

Năm học 2021 2021. 1. 12.(thứ3) ~ 1. 17.(chủ nhật) 2021. 7. 21.(thứ4)~  7. 27.(thứ3)

Lưu ý khi đăng ký môn học

•Mỗi học kỳ có thể đăng ký tối đa 19 tín và tối thiểu là 12

•Những môn định hướng hay tình nguyện không được tính vào 19 tín

•�Tất cả chế độ học bổng đều áp dụng với các trường hợp đăng kí trên 12 tín và điểm bình 

quân trên 2.5

Lưu ý khi bỏ giỏ môn học

•� Những môn mà do giới hạn năm học hoặc do số người đăng ký đã đầy thì cho dù đã để 

vào giỏ thì vẫn có thể không đăng ký được

 Phân theo từng quá trình nhập học

Tiêu chuẩn Học phần đăng ký

Hệ PATHWAY 18 tín (Đại cương tiếng Hàn) 

Tân sinh viên Kỳ 1 năm 1 Tối đa 18 tín (chuyên ngành & đại cương)

Sinh viên nhập 

học năm 3,4

Kỳ 1 năm 3 Tối đa 18 tín (chuyên ngành & đại cương)

Kỳ 1 năm 4 Tối đa 18 tín (chuyên ngành & đại cương)

Sinh viên đang 

theo học

Bình quân trên 3.0 Tối đa 19 tín (chuyên ngành & đại cương)

Bình quân từ 1.5-2.99 Tối đa 18 tín (chuyên ngành & đại cương)

Bình quân dưới 1.5 Tối đa 15 tín (chuyên ngành & đại cương)
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E. Đăng ký môn học 

Thành phần Học kỳ 1 Học kỳ 2 

Năm học 

2020

 đăng kí môn học
2020. 1. 29.(thứ4) 

~ 2. 7.(thứ6) 
2020. 8. 19.(thứ4) 
~ 8. 23.(chủ nhật)

thay đổi đăng kí
2020. 3. 16.(thứ2) 

~ 4. 3.(thứ6) 
2020. 8. 24.(thứ2) 

~ 9. 4.(thứ6)

Huỷ đăng kí môn
2020. 4. 6.(thứ2) 

~ 4. 17.(thứ6) 
2020. 9. 7.(thứ2) 

~ 9. 25.(thứ6)  

Năm học 

2021

 đăng kí môn học
2021. 2. 1.(thứ2) 

~ 2. 10.(thứ4)
2021. 8. 18(thứ4) 
~ 8. 22.(chủ nhật)

thay đổi đăng kí
2021. 2. 22.(thứ2)

~ 3. 5.(thứ6)
2021. 8. 23.(thứ2)

~ 9. 3.(thứ6)

Huỷ đăng kí môn
2021. 3. 8.(thứ2)

~ 3. 26.(thứ6)
2021. 9. 6.(thứ2)

~ 9. 24.(thứ6)

※ Phương pháp đăng ký: Đăng nhập inStar → Quản lý học tập → Đăng ký môn học → Hủy 

※ Du học sinh trước khi huy môn học nhất định phải qua văn phòng khoa nhận tư vấn của trợ giảng. 

※ Lịch trình có thể bị thay đổi theo tùy trường hợp

 Phương pháp đăng ký môn

   Vào địa chỉ https://instar.jj.ac.kr để đăng nhập vào inSTAR.

Điều kiện tốt nghiệp - Ngoại ngữ

•Du học sinh ngoại quốc thì nhất định phải hoàn thành 2 trên 6 môn học dưới đây

- Tiếng Hàn(1), Tiếng Hàn(2), Tiếng Hàn thực dụng, TOPIK Tiếng Hàn, Tác phẩm văn học Đại 

học dành cho ngọai quốc, Bài thuyết trình dành cho ngoại quốc   

•Kỳ 2 năm 4 nhất định phải đăng ký viết luận văn(논문)

F. Điều kiện tốt nghiệp theo từng khoa(Mã sinh viên 2019-2020)

 ※ Quét mã bên phải để biết thêm thông tin chi tiết.

Tham khảo theo thứ tự

 ① Ấn vào nút "수강신청"  

 ② Chuyên ngành, Năm học, Môn học, Mã môn học v.v

 ③ Ấn vào nút "조회" Trên màn hình hãy chọn môn học mong muốn

 ⑤ Ấn vào nút ‘신청’   

 ⑥ Xác nhận đăng ký môn 

 ⑦ <Số 7>Ấn vào '저장' để lưu (Chú ý. Ấn vào nút '삭제' thì môn học sẽ bị xóa)

 ⑧ <Số 8>Xác nhận các môn đã được đăng ký (Màu xanh-Đã được đăng ký, Màu cam

    - Chưa hoàn thành đăng ký)
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 Thiết bị có thể đăng ký môn

•�Khi đăng ký môn học buộc phải sử dụng 

máy tính để truy cập các trình duyệt Internet 

Explorer hoặc Chrome

•�Không thể dùng điện thoại, ipad, 

tablet để đăng ký môn học.

1
2

4

6

7

5 8

3

Lưu ý khi đăng ký môn

•Trước khi đăng ký môn cần qua văn phòng khoa để nhận tư vấn

•�Văn phòng khoa cần xác nhận: Những môn cần học để tốt nghiệp và những môn cần 
phải học trong học kỳ đó.

•Ngoài khoảng thời gian đăng ký môn thì không thể đăng ký được.

•�Cần phải đăng ký môn học đồng thời với thời gian bắt đầu mở đăng ký môn để chọn 
được môn theo ý muốn

•Phần lớn các môn học sẽ hết chỗ trong vòng 1~2 giây.

•�Để thời gian biểu được ưng ý thì cần phải tận dụng tốt thời gian đăng ký giỏ môn học(Như 
đăng ký thật và giúp cách môn học mình ưng không bị trùng giờ)
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G. Học lại môn

Bạn có thể gỡ lại điểm của môn học bị dưới điểm C+

•�Giới hạn điểm: Tối đa có thể nhận được điểm A(94)(Không thể nhận điểm A+)

•�Hiển thị điểm:  Không giới hạn số lần học lại và lấy số điểm cao nhất qua các lần học lại để 

hiển thị

H. Hủy môn

Là chế độ giúp sinh viên của thể bỏ những môn học mà cảm thấy không phù hợp trong 

suốt cả học trình để nâng cao hiệu quả học tập

•�Thời gian hủy:  Trong vòng 4 tuần kể từ ngày khai giảng và tối đa có thể hủy được 6 tín chỉ

•Các bước hủy:  inSTAR → ‘학사관리’ → ‘수강신청내역/수강취소’ → Hủy môn học muốn hủy

•Điểm số:  Môn học bị hủy không xuất hiện trong thời gian biểu cũng như  không đóng góp 

vào điểm số trung bình của cả kỳ

I. Tra cứu thông tin điều kiện tốt nghiệp

Có thể tra cứu những môn học, học phần đã đạt được, những môn học cần phải học để 

có thể tốt nghiệp

 Phương pháp tra cứu: inSTAR → 학사관리 → 졸업이수기준정보 조회 
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A. Đóng bình thường 

•�Có 2 cách để nạp tiền học phí sau khi đã nhận được hóa đơn đóng học.

 Cách 1

•Qua ngân hàng nộp trực tiếp

① 인스타(inSTAR) → ② 장학/등록 → ③ 등록관리 → ④ 등록금 고지서 → ⑤ 정규학기 등록금 

고지서 출력 → ⑥ 공지사항 내용 확인 

 Cách 2

•Sử dụng ATM hoặc internet banking

Trường hợp sử dụng ATM hoặc Internet banking cũng tham khảo bức ảnh bên trên để 

lấy hóa đơn đóng học sau đó bắn tiền vào tài khoản xuất hiện ở phía dưới bên phải.

1 2

3

5

4
6
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B. Đóng học trả góp 

 Hướng dẫn sinh viên đăng ký đóng học trả góp

•�Tham khảo hình ảnh phía dưới và đăng ký trả góp vào thời gian được định sẵn.

•�Khi đăng ký hãy tìm hiểu trên trang chủ hỏi hỏi trợ giảng tại văn phòng khoa.

 Phương pháp đăng ký

① Đăng nhập inStar → ② Học bổng/Học phí → ③ Quản lý học phí → ④ Đăng ký trả góp 

→ ⑤ Xác nhận điều khoản → ⑥ Đánh dấu ‘Đồng ý’ → ⑦ Đăng ký → ⑧ Viết giấy đồng ý 

đăng ký đóng học trả góp → Sau tất cả In"Giấy đồng ý đăng ký đóng học trả góp" rồi nộp 

tại phòng tài chính (vị trí: phòng 308 toà Thị chính trường Đại học Jeonju - Cạnh Sân 

vận động) 

Chú ý khi đóng học

•�Kể cả học phí là 0won thì vẫn phải qua ngân hàng để đóng và nhận dấu xác nhận.

•�Bắt đầu từ học kỳ thứ 1 năm 2020 du học sinh phải đóng thêm 60.000 tiền bảo hiểm 

được bao gồm vào trong tiền học phí.

1

5

2

3

4

6

7
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A. Điểm danh 

Tiết học sẽ được bắt đầu vào thời gian được định sẵn, điểm danh là điều cơ bản nhất 

trong các điều cơ bản. Trường hợp đi muộn hơn thời gian được định sẵn sẽ tính là đi 

học muộn. 

•�Nghỉ 25% số buổi mặc định nhận điểm F

•�Đi học muộn 3 lần tính thành 1 lần nghỉ

B. Điểm số 

Bằng việc đánh giá tổng hợp thành tích học tập thông qua các bài báo cáo và các bài thi 

và mức độ lên lớp của học sinh giáo sư phụ trách sẽ cho xem xét và chấm điểm.

 Cách tính điểm

Thang chữ Thang 4.5 Thang 100 Ghi chú

A+ 4.5 95-100

A 4.0 90-94

B+ 3.5 85-89

B 3.0 80-84

C+ 2.5 75-79

C 2.0 70-74

D+ 1.5 65-69

D 1.0 60-64

F 0 Dưới 59

Ghi chú Công nhận điểm P

※ Những môn không đánh giá điểm số nếu qua hoặc đạt sẽ được P, không qua sẽ NP.

※ Bình quân điểm đánh giá = Tổng điểm / Tổng học phần đã đã đăng ký(Không gồm học phần P)  

 Cách tính điểm

•Trên thang điểm 100: ∑(Điểm từng môn( hệ số) × học phần) ÷ Tổng học phần đăng ký

•Trên thang điểm 4.5: ∑(Điểm từng môn<thang 4.5> × học phần) ÷ Tổng học phần đăng ký

Cần lưu ý

•�Cần phải nộp trong các mốc thời gian được đưa ra và có thể nộp hết thành 1 lần nếu 
muốn

•�Trong thời gian yêu cầu nộp nhưng không nộp thì sẽ phải đóng thành 1 lần

•�Những trường hợp không đóng đầy đủ cho tới ngày cuối của kỳ hạn nộp học sẽ buộc 
cho thôi học

 ※ Số liên lạc: 063-220-2152~4 (Phòng tài chính)
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 Cách tính thành tích

•�Thành tích theo kỳ: Sẽ đánh giá theo khoa, theo năm học, và điểm bình quân các môn 

đã đạt được trong học kỳ

•�Thành tích toàn bộ: Sẽ đánh giá theo khoa, theo năm học, và điểm bình   quân các môn 

đã đạt được trong học kỳ và học kỳ đông hoặc hè

C. Đánh giá môn học

Để nâng cao chất lượng mỗi tiết học cũng như khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên, 

nhà trường đang tiến hành hạng mục đánh giá môn học và trong thời gian mở đánh giá 

nhất định phải đánh giá môn học. Trường hợp không đánh giá sẽ giới hạn việc tra cứu 

thành tích học tập

•�Thời gian đánh giá: 2 tuần trước khi kỳ học kết thúc

•�Phương pháp tham gia: Vào inSTAR → '학사관리' → '강의평가(설문지작성)' Vào inSTAR → 

'Quản lý học tập' → 'Đánh giá(Hoàn thành phiếu điều tra)'

D. Tra cứu thành tích 

•�Phương pháp:  Vào inSTAR → 'Quản lý học tập' → 'Tra cứu thành tích theo kỳ'

•�Đăng ký phúc khảo: Vào inSTAR → 'Quản lý học tập' → 'Đăng ký phúc khảo'

Trường hợp không có lý do thỏa đáng và đăng ký phúc thảo có thể phát sinh các bất lời cho 

bản thân

 Các bước tra cứu thành tích

① Thì cuối kỳ
• Để có thể nhận được điểm tất cần đi học chăm chỉ làm bài tập thi 

tốt 2 kỳ thi giữa và cuối kỳ

② Đánh giá 

môn học

• Phải đánh giá tất cả các môn học đã đăng ký

• Nếu không đánh giá không thể tra cứu thành tích

• Thời gian đánh giá sẽ được thông báo tới tin các bạn  

③ Xác nhận 

thành tích

• Tra cứu điểm từng môn

• Trường hợp không đánh giá vẫn có thể tra cứu sau 

④ Yêu cầu phúc 

khảo

• Sau khi tra cứu điểm số và muốn phúc khảo có thể liên lạc với giáo 

sư phụ trách trong thời gian được phép phúc khảo

• Sinh viên không đánh giá môn học không thể đăng ký phúc khảo

 ⑤ Xác nhận kết 

quả

• Sau khi ra kết quả cuối cùng thì không thể thay đổi

• Thành tích tốt có thể nhận được học bổng và trường hợp dưới 2.5 

không thể nhận học bổng
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E. Công nhận điểm danh

Những trường hợp dưới đây sẽ được công nhận điểm danh khi vắng mặt

   Nội dung Thời gian công nhận Thời gian đăng ký Hồ sơ liên quan

Nhập viện Thời gian nhập viện

7 ngày kể từ 
ngày kết thúc lý 

do vắng mặt

Giấy nhập viện

Trường hợp 
người thân mất

•�Ông bà nội ngoại bố 
mẹ là 5 ngày bao 
gồm ngày nghỉ

•�Anh chị em là 3 ngày 
bao gồm ngày nghi

Giấy chứng tử 
và chứng minh 

quan hệ gia đình
(hộ khẩu)

Vấn đề sinh lý(nữ) 
1 tháng 1 lần

(trừ thời gian thi)
Không có

Hoạt 
động 

giáo dục

Thực tập
Ngày tham gia

thực tập

Trước khi vắng mặt

Công văn của khoa 
(bao gồm cả danh 

sách tham gia)

Sự kiện 
của doanh 

nghiệp

Ngày tham gia 
sự kiện

Công văn của đoàn 
doanh nghiệp

(bao gồm cả danh 

sách tham gia)

Bản thân sinh 
viên kết hôn

5 ngày
Giấy đăng ký 

hôn nhân

 Phương pháp đăng ký

Lưu ý cách công nhận điểm danh 

•�Trong vòng 2 tuần kể từ ngày đăng ký điểm danh cần in giấy " Đăng ký công nhận điểm  

danh" và cầm các giấy tờ liên quan qua văn phòng và nộp.(Trường hợp không nộp đúng 

hạn việc đăng ký công nhận điểm danh sẽ bị hủy)

•�Không áp dụng cho các môn học online

•� Với lý do vấn đề sinh lý trong vòng 20 ngày kể từ ngày đăng ký sẽ không được đăng ký 

lại. Và bắt đầu kể từ ngày mong muốn được nghỉ trong vòng1 tuần phải đăng ký công 

nhận điểm danh

Ví dụ) 1. Ngày 22 tháng 3 đăng ký thì sau ngày 11 tháng 4 có thể đăng ký tiếp

          2.  Muốn nghỉ vào ngày 22 tháng 3, phải đăng ký trước ngày 29 tháng 3(Không thể đăng ký 
khi quá 1 tuần)

Chuẩn bị tài 

liệu chứng minh 

liên quan

Đăng nhập 

inSTAR

Quản lý 

học tập

Đăng ký 

công nhận 

điểm danh

Điền đơn 

và in

Giấy yêu cầu 
chứng nhận điểm 
danh và giấy tờ 

liên quan

Nộp lên văn 

phòng khoa
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 Hướng dẫn đăng ký công nhận điểm danh trên inSTAR

1

3

4

8

5

6

2 7

① Đăng nhập inSTAR và chọn " Đăng ký công nhận điểm danh"

② Mới - Ấn vào nút "mới" sẽ xuất hiện một trang mới

③ Trong ô "thành phần đăng ký" - Chọn lý do

④ Trong ô "lý do đăng ký" - chọn "lý do chi tiết"

⑤ Trong ô "Thời gian nghỉ học" - Chọn thời gian bắt đầu và kết thúc

⑥ Trong ô "Lý do chi tiết hơn" - Điền " Lý do của bản thân"

⑦ Chọn lưu

⑧  Ấn "In" - Để in giấy chứng nhận điều danh sau đó ký và cầm các giấy tờ liên quan tới văn 
phòng khoa nộp

A. Đối tượng

•�Những trường hợp cần về nước để chữa bệnh hoăc muốn phát triển bản thân                

(Trong vòng 14 ngày phải về nước)

•�Thời gian: Trường do bệnh tật có thể nghỉ tối đa 1 năm. Trường hợp mang thai, sinh 

sản hoặc nuôi con tối đa là 2 năm

•�Phương pháp: ①Đăng nhập inSTAR → ②"Đăng ký thôi học & bảo lưu( quản lý học 

tập) → ③Xác nhận phía trợ giảng → ④Xác nhận phía phòng CA → ⑤Xác nhận giáo sư 

phụ trách → ⑥Nộp cho văn phòng khoa(Khoa Khoa học xã hội, Và Khoa Y qua Viện 

Giao lưu Quốc tế để xác nhận)
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Lưu ý khi đăng ký thị thực đi học lại

•�Vào inSTAR đăng ký đi học lại và liên lạc với giáo viên phụ trách du học sinh Việt Nam để nhận 

"Giấy xác nhận nhập học" và sau đó đăng ký thị thực tại Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

•Để nhận được "Giấy xác nhận nhập học" và đăng ký thị thực có thể mất 1 tháng 

    ※  Người phụ trách từng quốc gia tại văn phòng Giao lưu Quốc tế: Trung Quốc 063-220-2238 / 

        Các nước khác 063-220-3292

•�Phương pháp nhập cảnh Hàn Quốc bằng thị thực visa du lịch sau đó đổi thị thực du học 

đã được sửa lại vào ngày 11 tháng 6 năm 2019 vì vậy trước khi nhập cảnh nhất định phải 

nhận thị thực du học

•�Trường hợp không chấp hành và làm theo chỉ thị có thể bị từ chối nhập cảnh và phát sinh 

nhưng vẫn để bất lợi với bản thân. 

A. Thôi học

Vào inSTAR sau khi đăng ký thôi học thông qua trợ giảng để nhận tư vấn từ giáo sư vào 

giáo viên tại Viện Giao lưu quốc tế sau đó nộp lại giấy đăng ký thôi học cho văn phòng 

khoa và phải nhận được sự đồng ý từ phía Hiệu trưởng.

B. Đuổi học

Các trường hợp không nộp tiền học phí đúng thời hạn, không đi học lại sau khi hết thời 

gian bảo lưu , trường hợp bị cảnh cáo(điểm bình quân dưới 1.5 3 lần liên tiếp)

Chuyển khoa là trường hợp muốn chuyển sang một khoa(chuyên ngành) khác không 

phải chuyên ngành hiện tại

•�Thời gian: 1 năm 2 lần(trung tuần tháng 6 và tháng 12)

•Tiêu chuẩn 

Thành phần Điều kiện Học phần đã đạt 

Chuyển khoa năm 2 Hoàn thành tối thiểu 2 kỳ học Người hoàn thành 33~65 tín chỉ

Chuyển khoa năm 3 Hoàn thành tối thiểu 4 kỳ học Người hoàn thành 65~98 tín chỉ

Chuyển khoa năm 4 Hoàn thành tối thiểu 6 kỳ học Người hoàn thành hơn 98 tín chỉ

B. Đi học lại 

• Đối tượng: Là những sinh viên đã hết thời gian bảo lưu

• Phương pháp: Đăng nhập vào inSTAR → Quản lý học tập → Đăng ký " đi học lại " →Ấn 

vào Menu "Đăng ký đi học lại"
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A. Chuyên ngành kép

Là chế độ dành cho sinh viên muốn học thêm một chuyên ngành ngoài chuyên ngành 

chính với điều kiện cần là đã hoàn thành tất cả các tín chỉ yêu cầu tốt nghiệp và có thể 

đạt được học 2 học vị khi tốt nghiệp cùng với chuyên ngành chính

B. Chuyên ngành phụ

Là chế độ dành cho sinh viên từ bỏ chuyên ngành kép và đạt được hơn 21 học phần( 

môn chuyên ngành thiết yếu và chuyên ngành tự chọn, trừ các học phần cơ bản). Sau 

khi tốt nghiệp chuyên ngành phụ sẽ được ghi dưới học vị của chuyên ngành chính

A. Tốt nghiệp sớm

Là chế độ dành cho sinh viên hoàn thành tất cả cách điều kiện để có thể tốt nghiệp 

trước khi hết học kỳ thứ 8

• Nhập học sau 2016: Sinh viên đăng ký học kỳ thứ 6 phải hoàn thành 5 học kỳ với hơn 112 

học phần đạt được điểm & điểm bình quân lớn hơn hoặc bằng 4.1

• Đăng ký và đồng ý tốt nghiệp sớm: Những sinh viên có đủ điều kiện bên trên và 2 tuần 

đầu sau khai giảng cần phải đăng ký tốt nghiệp sớm và nộp lại cho văn phòng khoa

B. Tốt nghiệp

Cần phải hoàn thành tất cả các điều kiện yêu cầu về học phần, môn học đại cương, chuyên 

ngành thiết yếu & tự chọn, và các môn cơ bản để có thể tốt nghiệp lấy học vị Cử nhân.

•�Điều kiện tốt nghiệp

Năm học
Học kỳ cần 
hoàn thành

Nhập học 
năm 2016

Nhập học sau 
2017 

Đại học
 tổng hợp 

Năm 1~ năm 4 8 130 tín 130 tín 120 tín

Năm 5(Khoa kiến trúc) 10 169 tín 163 tín

  ※ Tùy vào năm nhập học sẽ có sự khác biệt vì vậy hãy đế văn phòng khoa để biết thêm thông tin chi tiết

 Hoàn thành môn bắt buộc

•�Những sinh viên hoàn thành quá trình giáo dục để tốt nghiệp và hoàn thành các học kỳ(8 học kỳ, 

duy chỉ khoa kiến trúc là 10 kỳ) theo quy định 

•�Nộp giấy đăng ký tốt nghiệp sớm và những người đã hoàn thành đủ tín chỉ 

•�Những người đạt được tín chỉ tại nước ngoài thông qua việc du học và giao lưu căn cứ theo 

điều 67 và điều 75 của quy định trường

  Điều kiện
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 A. Chuyên ngành liên kết 

•�Chuyên ngành liên kết?: Là chuyên ngành được cấu tạo từ sự liên kết giữa 2 hoặc 

nhiều chuyên ngành và sinh viên có thể tự chọn và tạo chuyên ngành liên kết phù hợp 

với bản thân

•�Điều kiện đăng ký: Sinh viên hoàn thành trên 2 kỳ học từ lúc nhập học

•�Đăng ký & Bỏ: Tuần 13~14 mỗi học kỳ( trừ tuần học bù)

•�Các bước đăng ký: ①Đăng nhập inSTAR → Quản lý học tập → Đăng ký chuyên ngành 

liên kết/tổng hợp →  Đăng ký và xác nhận → Sau khi Trung tâm Giáo dục tổng hợp đồng 

ý →  Hoàn thành

B. Chuyên ngành tổng hợp? 

•�Chuyên ngành tổng hợp?: Là chuyên ngành được cấu tạo từ hơn 2 chuyên ngành trở 

lên bao gồm cả chuyên nghành được tạo nên từ sự hợp tác giữa trường Đại học và 

Doanh nghiệp

•�Điều kiện đăng ký: Sinh viên có điểm bình quân trên 2.0 và đã theo học hơn 2 kỳ tại 

trường Đại học

•�Đăng ký & Bỏ: Tuần 13~14 mỗi học kỳ( trừ tuần học bù)

•�Các bước đăng ký: ①Đăng nhập inSTAR → Quản lý học tập → Đăng ký chuyên ngành 

liên kết/tổng hợp → Đăng ký và xác nhận → Sau khi Trung tâm Giáo dục tổng hợp đồng 

ý →  Hoàn thành

※ Mọi thắc mắc    Trung tâm Giáo dục tổng hợp Cải cái cách giáo dục(Tòa thị chính phòng 228)                     
                               ☏ 063-220-2821

•�Những học phần đa đạt trong mục "Các môn đại cương" sẽ chỉ công nhận tối đa là 50 học phần 

tốt nghiệp. Nhưng trên tờ bảng điểm sẽ ghi hết tất cả những học phần đã đạt.

•�Ngoài ra các yếu tố khác sẽ được quyết định theo Hiệu trưởng trường.

 Luận văn tốt nghiệp

•��Điều kiện tốt nghiệp là bài luận văn tốt nghiệp  tùy theo từng khoa sẽ có sự khác nhau như: 

bài thi tốt nghiệp, bảo vệ đồ án, tác phẩm tốt nghiệp v.v

•��Những sinh viên kỳ 2 năm 4 nhất định phải đăng ký môn "논문".

 Đạt TOPIK 4 trở lên

•�Trước khi tốt nghiệp phải đạt được TOPIK 4.

•�Thời gian TOPIK có hiệu lực là 2 năm kể từ ngày đỗ. Trường hợp nhập học trường Đại học Jeonju(gồm 

cả hệ học tiếng) và đỗ TOPIK 4 trở lên không kể có hiệu lực hay không đều có thể tốt nghiệp. Trường 

hợp đỗ TOPIK 4 trước khi nhập học sẽ không được hưởng chế độ bên trên.



Part Ⅲ
Chế độ học bổng

1. Tân sinh viên

2. Sinh viên đang theo học

3. Học bổng trong trường

4. Học bổng ngoài trường
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Tên học bổng Trợ cấp Điều kiện đạt

Học bổng 

Super Star

Giảm 100% 

học phí

• Điểm thi đại học lọt vào 5% học sinh đạt số 

điểm cao nhất cả nước

• Trung Quốc: Điểm thi đại học lọt vào 5% 

học sinh đạt số điểm cao nhất mỗi tỉnh 

Học bổng thành 

tích ưu tú
1,000,000원

Điểm nhập học lọt vào 10% học sinh có số 

điểm cao nhất trong nhóm tân sinh viên

Học bổng 

TOPIK

Giảm 40% học phí

Hoàn thành 4 khóa học tại Trung tâm Giáo 

dục tiếng Hàn trường Đại học Jeonju và đạt 

TOPIK 3

Giảm 50% học phí Đạt TOPIK 4

Giảm 80% học phí Đạt TOPIK 5

Giảm 100% học phí Đạt TOPIK 6

 Điều kiện: Hoàn thành 12 học phần và điểm trung bình từ 2.5 trở lên

Tên học bổng Trợ cấp Điều kiện đạt

Học bổng

 thành tích ưu tú

(dành cho sinh 

viên đại học)

Hạng 1 / Giảm 100% học phí Toàn bộ du học sinh

Hạng 2 / Giảm 80% học phí 〃

Hạng 3 / Giảm 70% học phí 〃

Học bổng 

thành tích ưu tú 

(Từng khoa)

※ 1)Ngoại trừ sinh viên

nhận học bổng đặc biệt

Hạng 1 khoa / 65% giảm miễn
Mỗi khoa cứ 50 người 

thì được 1 người

Thành tích ưu tú theo từng khoa / 

30% giảm miễn

Mỗi khoa cứ 10 người 

thì được 1 người

Học bổng tiến bộ

(dành cho sinh 

viên đại học)

Loại 1 / 50% giảm miễn Bình quân tăng > 2.0

Loại 2 / 40% giảm miễn Bình quân tăng > 1.5

Loại 3 / 30% giảm miễn Bình quân tăng > 1.0

※  Giải thích: Học kỳ trước điểm là 1.5 và kỳ sau điểm là 3.5 nghĩa điểm đã tăng 2.0 thì trường hợp này 

thuộc loại 1 và nhận 50% giảm miễn

Chế độ học bổng
Part.Ⅲ
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 Đối tượng- Hoàn thành 12 học phần và điểm trung bình từ 2.5 trở lên

Tên học bổng Học bổng Tiêu chí

Học bổng TOPIK

※ Chỉ trợ cấp 2 lần

TOPIK 4 / 300,000won Đăng ký tháng 5, 11

TOPIK 5~6 / 500,000won 〃

Học bổng anh em
Trong tất cả anh chi em 1 người

Mỗi kỳ được giảm 40%

Tất cả anh chỉ em điểm 

bình quân trên 2.5

Học bổng làm viêc
Lương cơ bản

Trong học kỳ 60 tiếng, kỳ nghỉ 90 tiếng

Viện Giao lưu 

quốc tế giới thiệu 

Học bổng con cái của 

người theo đạo Cơ đốc 

Người được đăng ký 

ở nước tương ứng

Học bổng 

phát triển bản thân

Những người được Viện Giao lưu 

quốc tế giới thiệu & những người t

ham gia Từ 500,000~1,000,000 won

Học bổng khám phá 

nước ngoài
Học bổng trợ cấp khám phá các đại lục 

Những người tham 

gia chương trình

Học bổng Alimi   Khoảng 500.000 won

Học bổng Mentoring   Khoảng 500.000 won

Học bổng 

T.A.(Teaching Assistant)
  Khoảng 500.000 won

Học bổng giáo sư  Khoảng 1.000.000 won Giáo sư giới thiệu

Học bổng nhân viên  Khoảng 1.000.000 won Nhân viên giới thiệu

Học bổng nhà thờ   Khoảng 500.000 won
Nhà thờ trong 

trường giới thiệu

Học bổng Viện Giao lưu 

Quốc tế giới thiệu
 Khoảng 1.000.000 won

Viện Giao lưu 

quốc tế giới thiệu 

Lưu ý về học bổng

•�Học bổng đặc biệt là gì? Là trường hợp sinh viên nhận học bổng giảm miễn có tính nhất 

quán khi nhập hoặc hoặc đang theo học. 

•Trường hợp theo học PATHWAY thì kỳ đó sẽ không được nhận học bổng thành tích ưu tú 

•Tất cả các hệ học bổng đều yêu cầu tối thiểu 12 học phần và điểm trung bình từ 2.5 trở lên
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 Điều kiện: Hoàn thành 12 học phần và điểm trung bình từ 2.5 trở lên

Tên học bổng
Đối 

tượng

Thời gian 
tuyển 
chọn

Số lượng 
tuyển 
chọn

Giá trị
Cơ quan 
trợ cấp

Phương 
pháp

GKS- Học bổng 

sinh viên tự túc

xuất sắc

Tất cả 

năm học

Tháng 

1~2

Khoảng 

250

5 triệu won/ 

1 năm

Viện Giáo 

dục Quốc tế
Tự đăng ký

Học bổng

“후원의집”
Tất cả 

năm học

Tháng 

7,2

Chưa xác 

định số 

lượng

1 triệu won/ 

1 năm

Trường 

Đại học 

Jeonju

Viện Giao 

lưu quốc tế 

giới thiệu

Học bổng 

“서편탐”
Tất cả 

năm học

Tháng 

8,2

Chưa xác 

định số 

lượng

2 triệu won/ 

1 năm

Trường 

Đại học 

Jeonju

Viện Giao 

lưu quốc tế 

giới thiệu

Học bổng

 “외부 기관 지정”
Tất cả 

năm học

Tháng 

7,2

Chưa xác 

định số 

lượng

1 triệu won/ 

1 năm

Trường 

Đại học 

Jeonju

Viện Giao 

lưu quốc tế 

giới thiệu

Học bổng

“라이온스”
Tất cả 

năm học

Tháng 

7,2

Chưa xác 

định số 

lượng

1 triệu won/ 

1 năm

Trường 

Đại học 

Jeonju

Viện Giao 

lưu quốc tế 

giới thiệu

Học bổng 

“로터리”
Tất cả 

năm học

Tháng 

7,2

Chưa xác 

định số 

lượng

1 triệu won/ 

1 năm

Trường 

Đại học 

Jeonju

Viện Giao 

lưu quốc tế 

giới thiệu

※ Tùy theo trợ cấp của các cơ quan nội dung bên trên có thể được thay đổi



PartⅣ
Chế độ xuất nhập cảnh

1. Nghiệp vụ xuất nhập cảnh

2. Thay đổi tư cách cư trú

3. Gia hạn thời gian cư trú

4. Đổi địa chỉ cư trú

5. Đổi thông tin hộ chiếu

6. Cấp lại thẻ ngoại quốc

7. Đăng kí làm thêm

8. Cách sử dụng hiKorea
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Nhiều trường Đại học tại Hàn Quốc yêu cầu sinh viên trực tiếp đến văn phòng xuất 

nhập cảnh để làm việc trực tiếp nhưng Viện Giao lưu Quốc tế trường Đại học Jeonju 

đang hỗ trợ các công việc liên quan tới xuất nhập cảnh để du học sinh có thể toàn tâm 

toàn ý tập trung vào công việc học tập. 

A. Các công việc chủ yếu

※ Không thể xuất cảnh về nước trong thời gian gia hạn và thay đổi thị thực(visa)     

※ Mọi thắc mắc: Viện Giao lưu Quốc tế - ☎063-220-3199 Văn phòng quản lý xuất nhập cảnh - 1345

B. Tải tài liệu

•�Phương pháp 1. ① Vào trang chủ của Viện Giao lưu Quốc tế www.jj.ac.kr/oia → ② Tải mẫu  

•�Phương pháp 2. Tải mẫu bằng cách scan mã QR(한글파일 hwp, 워드파일 word)

Chế độ xuất nhập cảnh
Part.Ⅳ

 1.  Đăng ký trước khi vào 
đại học Đổi visa

 •Học tiếng (D-4) → 
    Chuyên ngành (D-2)
※  Thẻ ngoại quốc(đăng ký đổi visa)

2.  Trong thời gian đổi visa 
không được xuất cảnh.

Nhập học

1.  Gia hạn visa(Trước khi hết hạn 
thời hạn cư trú)

2.  Đăng ký làm thêm(Trước khi 
bắt đầu công việc)

3. Đăng ký thay đổi địa chỉ cư trú
(Trong vòng 14 ngày tính từ ngày 
ký hợp đồng thuê nhà)

4.  Đăng ký thay đổi thông tin hộ 
chiếu(Trong vòng 14 ngày tính từ 
ngày nhập cảnh)

Theo học

1.  Tốt nghiệp(Trong vòng 14 

ngày sau khi tốt nghiệp)

2.  Bảo lưu / Đuổi học 
(Trong vòng 14 ngày kể từ 

khi Bảo lưu / Đuổi học)

3.  Visa xin việc(Trong vòng 

14 ngày kể từ ngày lễ tốt 

nghiệp)

Tốt nghiệp / Bảo lưu

1

2
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A. [Lần đầu nhập học Đại học]]  Tu nghiệp tiếng(D-4) →Du học(D-2)

•Đối tượng:  Người nhập học Đại học hoặc Cao học sau khi hoàn thành khóa Tu nghiệp 

tiếng Hàn 

•Chuẩn bị hồ sơ

Phía nhà trường chuẩn bị Học sinh cần chuẩn bị Tải biểu mẫu

▹Đơn đăng ký tổng hợp

▹ Bảng điểm và chuyên      

cần khi học tiếng Hàn

▹Giấy chứng nhận nhập học

▹ Bản sao hộ chiếu

▹1 ảnh

▹Hóa đơn nộp học phí

▹Hợp đồng nhà  

▹ Giấy chứng minh tài chính 11 

triệu won (Không chấp nhận giấy 

được phát cấp từ nước ngoài) 

▹Chi phí 130,000

▹Thẻ ngoại quốc

▹Chứng nhận học lực

Đơn đăng ký tổng hợp 

Tải biểu mẫu 

Câu hỏi thường gặp

Câu 1.   Hợp đồng nhà chỉ có tên của bạn cùng phòng.

•�Trong trường hợp hợp đồng nhà không có tên của bản thân mình thì cần có 

"giấy xác nhận cung cấp chỗ ở"(Quét mã QR bên phải để tải biểu mẫu)

Câu 2.   Trước khi nhập học Đại học muốn về quê.

•�Thời gian thẩm tra cần khoảng 30 ngày và trong thời gian này không thể xuất cảnh

(Thẩm tra cần phải nộp hộ chiếu)

•Sinh viên đại học, cao học sẽ có 2 đợt đổi visa(thị thực) mỗi năm vào tháng 2 và tháng 8

Câu 3.   Làm sao để chuẩn bị 11 triệu won để chứng minh tài chính.

•Chứng minh tài chính là xác nhận năng lực tài chính về việc có khả năng du học tại Hàn Quốc

•�Hoàn thành Tu nghiệp tiếng → Khi nhập học trường Đại học Jeonju cần giấy giấy chứng nhận có 

trên 11 triệu won

•�Giấy chứng minh phải được phát cấp từ sổ ngân hàng của học sinh tại Hàn Quốc(Tài khoản ở nước ngoài 

không có hiệu lực). thời gian hiệu lực là 1 tháng và trong thời gian này phải đăng ký đổi thị thực(visa).

Nộp giấy 

đăng ký
Tiếp nhận

Thẩm tra 

hồ sơ

Quyết quả 

thẩm tra

Thông báo 

kết quả

Du học sinh 
đăng ký

Viện Giao lưu 
Quốc tế

Văn phòng xuất 
nhập cảnh

Bộ trưởng 
bộ Tư pháp

Trường học

Giấy xác nhận cung 
cấp nơi cư trú
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B. [Chuẩn bị tìm việc sau tốt nghiệp]  Du học(D-2) → Chuẩn bị tìm việc(D-10)

• Đối tượng: Người nhập hoặc Đại học hoặc Cao học sau khi hoàn thành khóa Tu 

nghiệp tiếng Hàn

•Chuẩn bị hồ sơ

Nhà trường chuẩn bị Học sinh cần chuẩn bị Tải biểu mẫu

▹Đơn đăng ký tổng hợp ▹Hộ chiếu 

▹Thẻ ngoại quốc

▹Giấy chứng nhận tốt nghiệp

▹Bảng điểm

▹Bản kế hoạch tìm viêc

▹Hợp đồng nhà

▹Chi phí : 130,000won

Bản kế hoạch tìm viêc

Tải biểu mẫu 

C. [Đi làm việc ngay sau khi tốt nghiệp]  Du học(D-2) → (E-7)

• Điều kiện: Quyết định thông qua đánh giá nhu cầu tuyển dụng trong số những người 

có bằng cử nhận, thạc sĩ, tiến sĩ tại Hàn Quốc.

•Chuẩn bị hồ sơ

Nhà trường chuẩn bị Học sinh cần chuẩn bị Tải biểu mẫu

▹Đơn đăng ký tổng hợp ▹Hộ chiếu 

▹Thẻ ngoại quốc

▹ Giấy xác nhận tốt nghiệp, Bảng điểm

▹ Bản sao và bản gốc hợp đồng tuyển 

dụng. 

▹Hợp đồng nhà 

▹Kế hoạch sử dụng lao động

▹Bản sao chứng minh thư của chủ

▹Chi phí : 130,000won

Kế hoạch sử dụng 
lao động 

Tải biểu mẫu 

Câu hỏi thường gặp

Câu 1.  Có thể ở đây được bao lâu?

• [D-10] Thời gian lưu trú có thể được cấp cho một lần là 6 tháng, sau khi thẩm tra Bản kế hoạch 

hoạt động tìm việc thì thời gian cư trú có thể kéo dài tới 2 năm. Tuy nhiên bạn không thể làm 

thêm bằng thị thực(visa) tìm việc.

※  [D-4] (Không thể đổi sang thị thực(visa) D-10 nếu trong quá trình du học với thị thực(visa) D-4 hoặc 

D-2 có vi phạm liên quan tới quy định của việc làm thêm

▹ Đăng ký hỏi đáp: Đến trực tiếp văn phòng xuất nhập cảnh và đăng ký, để biết thêm trong tin chi 

tiếp xin vui lòng liên lạc với Trung tâm hướng dẫn người nước ngoại tại 1345
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Part Ⅳ. Chế độ xuất nhập cảnh

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

 Câu 1.  Có thể ở lại được trong bao lâu ?

• Thời gian lưu trú của thị thực(visa E7) dựa trên điều kiện hợp đồng của công ty tuyển dụng và 

được cấp phép thông qua thẩm định"Kế hoạch sử dụng lao động" của người sử dụng lao động 

nước ngoài( Đại diện công ty)

 Câu 2.  Khi nào có thể đăng ký ?

• Sau khi chuẩn bị hồ sơ phải làm ngay khi tốt nghiệp, hoặc có thể thay đổi thị thực/visa tìm việc D-10 

sang thị thực/visa. Để đăng ký hãy đến Văn phòng Xuất nhập cảnh của khu vực lưu trú và đăng ký.

▹Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên lạc "Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài: 1345 "

Câu 1.  Bảng điểm kỳ trước được 2.0 khi gia hạn thị thực(visa).

•  Giấy chứng minh tài chính(700.000won x thời gian cư trú) còn hiệu lực 

(bình thường sẽ có hiệu lực 1 tháng)

※ Có thể yêu cầu bản giao dịch ngân hàng 

Câu 2.  Không có TOPIK 4 và thiếu học phần để tốt nghiệp?

• Giấy xác nhận học thêm 1 học kỳ 

•Quyết định có gia hạn thị thực hay không phụ thuộc vào kết quả sau thẩm tra của Cục Xuất nhập cảnh

•Giấy chứng minh tài chính(1tháng 700.000won x Thời gian cư trú)

A. Gia hạn thị thực D-2

•Đối tượng: Nhưng người sở hữu thị thực du học D-2 và chỉ còn hạn 1 tháng

•Chuẩn bị hồ sơ

Nhà trường chuẩn bị Học sinh cần chuẩn bị Tham khảo

▹ Đơn đăng ký tổng hợp 

Giấy thông hợp

▹Bản sao hộ chiếu

▹Bản sao thẻ ngoại quốc

▹Giấy chứng nhận đang đi học

▹Bảng điểm

▹Hóa đơn nộp học phí

▹Hợp đồng nhà

▹Chí phí 60,000won

Tùy vào thành tích thời 

hạn thị thực(visa) có thể 

là 2 năm, 1 năm, 

6 tháng thậm chí là 

3 tháng

※ Trường hợp đủ học phần nhưng không thể tốt nghiệp vì thiếu TOPIK sẽ phải về nước(đối tượng chấm dứt visa)

Tải biểu mẫu giấy 

tường trình
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•Đối tượng: Những du học sinh đang có dự định thay đổi địa chỉ cư trú 

•Chuẩn bị hồ sơ

Nhà trường chuẩn bị Học sinh chuẩn bị Tải biểu mẫu

▹ Đơn đăng ký tổng hợp 

Giấy thông hợp

▹Thẻ ngoài quốc

▹Hợp đồng nhà 

giấy xác nhận cung cấp chỗ ở 

※  Trong trường hợp không có tên của mình trong hợp đồng nhà, cần phải có "giấy xác nhận cung cấp chỗ ở" 

và có thể tải xuống bằng cách quét mã QR bên phải 

Thời gian thay đổi

•Kể từ ngày chuyển nhà trong vòng 14 ngày(Quá 14 ngày chưa đổi có thể bị phạt)

 •Nhất định phải đổi địa chỉ khi chuyển nhà 

Phương pháp đổi địa chỉ

•Có thể thay đổi tại Hi!Korea hoặc tại Trung tâm dân sinh đang sinh sống

 •Hãy kiểm tra lại hợp đồng nhà trước khi tới Trung tâm dân sinh

TÌm nơi thay đổi địa chỉ cư trú

•Trung tâm dân cư khu Hyoja 4-dong

•Trung tâm dân cư khu Hyoja 5-dong

•Văn phòng dân sự quận Wansan 

※  Chỉ cần quét mã QR có thể kiểm tra được vị trí của các khu Trung tâm 

dân sinh(주민센터)

•Đối tượng: Những người làm lại hộ chiếu

•Chuẩn bị hồ sơ

Nhà trường chuẩn bị Học sinh chuẩn bị Chú thích

▹Đơn đăng ký tổng hợp 
▹Hộ chiếu 

▹Thẻ ngoại quốc

Đổi thông tin hộ chiếu → 

trong vòng 14 ngày tính kể 

từ khi nhập cảnh
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•Đối tượng: Những người làm mất thẻ ngoại quốc và có nhu cầu làm lại

•Chuẩn bị hồ sơ

Nhà trường chuẩn bị Học sinh chuẩn bị Tải biểu mẫu

▹ Đơn đăng ký tổng 

hợp

▹Giấy tường trình

▹Hộ chiếu

▹Hợp đồng nhà

▹Chi phí: 30.000won

    ※  Cầm thêm ảnh 3x4 nếu muốn đổi ảnh Giấy tường trình  

A. Phương pháp đăng ký làm thêm

•Chuẩn bị hồ sơ

Nhà trường chuẩn bị Học sinh chuẩn bị Tải biểu mẫu Tải biểu mẫu

▹ Đơn đăng ký tổng 

hợp

▹Hộ chiếu

▹Thẻ ngoại quốc

▹Bảng điểm 

▹Bằng TOPIK

▹Giấy đăng ký kinh doanh

▹ Giấy xác nhận thời gian làm việc

▹ Giấy hợp đồng lao động tiêu chuẩn 
(Bao gồm cả thời gian, lương, nội dung 

làm việc)

▹ Bản sao chứng minh thư của chủ

• Giấy xác nhận 
thời gian làm việc

• Giấy hợp đồng lao 
động tiêu chuẩn

làm thêm

B. Tìm hiểu làm thêm theo giờ

Việc du học sinh ngưới ngoại tham gia làm thêm có thể được cho phép bởi Bộ Tư pháp (Văn 

phòng quản lý xuất nhập cảnh) thông qua trường học trực thuộc và các hoạt động không 

được cấp giấy phép sẽ bị phạt theo luật quản lý xuất nhập cảnh

 Đối tượng đăng ký

•�Tu nghiệp sinh (D-4) đang học tiếng Hàn - Những du học sinh đã cư trú tại Hàn Quốc 

hơn 6 tháng (180 ngày) và tỷ lệ chuyên cần 90% có thể đăng ký

•�Du học sinh Đại học (D-2) - Điểm bình quân học kỳ trước hơn điểm C(>2.0) có thể đăng 

ký( trường hợp là tân sinh viên lấy kết quả kỳ học tiếng Hàn trước đó

※  Sinh viên tốt nghiệp muộn chưa có TOPIK, kỳ học đang chuẩn bị luận văn tốt ngiệp, visa(d-10) tìm 

việc, thì không thể đăng ký đi làm thêm

  Hướng dẫn“Đăng ký làm thêm” cho du học sinh 
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 Thời gian có thể làm thêm

Năm học & hệ TOPIK
Thời gian cho phép làm trong tuần

Ngày thường(2~6) Cuối tuần, ngày nghỉ...

Học tiếng 
(sau 6 tháng từ ngày nhập cảnh)

không Tối đa 10 tiếng 

> cấp 2 Tối đa 25 tiếng

Đại học

Năm 1~2
< cấp 2 10 tiếng

> cấp 3 25 tiếng (không giới hạn)

Đang học
< cấp 3 10 tiếng

> cấp 4 25 tiếng (không giới hạn)

Cao học
(Thạc-Tiến sĩ)

Học sinh đang 
theo học

< cấp 3 15 tiếng

> cấp 4 35 tiếng (không giới hạn)

Sinh viên tốt 
nghiệp 

< cấp 3 15 tiếng

> cấp 4 Tối đa 30 tiếng 

※  Lĩnh vực giới hạn việc làm thêm: Các quán rượu, các quán giải trí, ngành xây dựng, ngành chế tạo sản 

xuất → Bị bắt lần 1 se cưỡng chế xuất cảnh, dạy thêm, các hoạt động không được phép ở cương vị học 

sinh, Trường hợp ngành chế tạo sản xuất những người đạt TOPIK sẽ được cấp phép đi làm thêm

 Các bước đăng ký

 Hồ sơ cần thiết 

•�Chủ lao động: Giấy hợp đồng lao động Giấy xác nhận việc làm theo thời gian, Bản sao 

giấy đăng ký kinh doanh, Bản sao chứng minh thư chủ lao động

•Du học sinh: Hộ chiếu, Thẻ ngoại quốc, Bảng điểm, Bằng TOPIK

 Xử phạt làm thêm bất hợp pháp theo Bộ Tư pháp 

Thành phần Chủ lao động Du học sinh

Quy định
Thời 

gian tuyển 
dụng

• Dưới 6 tháng: 
2~5 triệu won

• Dưới 1 năm: 
4~7 triệu won

• Dưới 2 năm: 
6~10 triệu won

•  Vi phạm lần 1: Giới hạn làm thêm trong                   
vòng 1 năm & nộp tiền phạt

•  Vi phạm lần 2: Giới hạn làm thêm trong 
toàn bộ thời gian du học & nộp tiền phạt

•  Vi phạm lần 3: Hủy tư cách du học &                       
cưỡng chế xuất cảnh 

※  Tất cả người ngoại quốc đều sở hữu" Thẻ chứng minh thư ngoại quốc" và mặt trước ghi tư cách lưu trú( 

D-2 hoặc D-4) và mặt xong ghi nơi cư trú và thời gian cư trú. Người quá thời gian cư trú sẽ trở thành người 

cư trú bất hơp pháp

※ Người tuyển dụng lao động bất hợp pháp: Phạt tù dưới 3 năm  và  nộp phạt tối đã 20 triệu tiền Hàn

Chủ lao động &
du học sinh

Nộp cho trường 
học trực thuộc

Bộ tư pháp
Dán giấy cho 
phép trên hộc 

chi hoặc in

Trường học → 
Chủ lao động

•  Viết giấy xác nhận việc 
làm theo thời gian

•  Viết giấy hợp đồng lao 
động

• Chuẩn bị tài liệu đăng ký

Đăng ký 

tại trường 

trực thuộc

Thẩm 

tra hồ sơ

Cấp phép 
(Trong vòng 

7 ngày từ   

 ngày nộp)

Thông 

báo kết 

quả
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C. Thông tin chủ yếu liên quan tới làm thêm

Trong giới hạn cho phép các họạt động làm việc theo giờ(bán thời gian, lao động đơn giản) của 

tiêu chuẩn làm thêm mà du học sinh có thể tham gia ngoại trừ các lĩnh vực chuyên môn. 

[Nhưng ngành du học sinh được phép làm thêm]

•Các nghề nghiệp được công nhận có quan hệ mật thiết với các môn chuyên ngành

•Thông biên dịch, thủ thư thư viện, hỗ trợ nhà hàng, hỗ trợ văn phòng thông thường.

•Lĩnh vực lao động đơn giản (Không phải lĩnh vực bị giới hạn tìm việc làm)

•Lĩnh vực sản xuất(Người đạt TOPIK 4, cho phép tạm thời)

•Là hỗ trợ viên như bán hàng trong các hội trại sử dụng ngoại ngữ

※  Thực tập không lương lấy học phần tốt nghiệp, Nghiên cứu trong trường học, trợ giảng tại trường đang 

theo học, hỗ trợ quản lý du học sinh theo giờ 

※ Trong phạm vi không xâm hại đến bổn phận học sinh và các ngành nghề được cho phép làm thêm.

Có thể làm thêm những gì?

•�Những người đã đỗ TOPIK và chuyển tâm học tập được giáo viên phụ trách Viện Giao lưu Quốc 

tế thẩm tra và nhận được giấy phép đi làm từ Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì có thể đi làm thêm.. 

•�Trường hợp làm thêm bất hợp phát bị phát hiện có thể sẽ bị cấm làm thêm trong vòng 1 năm

Ai có thể được đi làm thêm ?

•�Trong vòng 14 ngày kể từ ngày đổi nơi làm việc phải qua văn phòng Giao lưu Quốc tế để báo cáo

Muốn thay đổi nơi làm thêm?

•�Các công việc liên quan tới Xây dựng, Quán rượu, Khu giải trí không lành mạnh 

•�Làm việc theo chế độ nhân viên chứ không phải theo chế độ bán thời gian(làm thêm)

•�Gia sư (bao gồm cả ngoại ngữ ) 

•�Các hoạt động không phù hợp với bổn phận của hoặc sinh và các ngành nghề bị Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hạn chế

Không được làm những công việc như

•�Đối với trường hợp chưa được phép đi làm thêm

▹ Xử phạt theo điều 18 của luật đối với hành vi làm việc trái phép(tuyển dụng trái phép) đối với 
đương sự và người tuyển dụng(Thông qua thẩm tra quyết định trục xuất hoặc cho phép lưu 
trú thêm.v.v)

▹ Bị phát hiện lần 1 nộp tiền phạt : Trong vòng 1 năm bắt đầu từ ngày nộp  phạt không đươc phép 
đi làm thêm và sẽ không đủ khả năng để đổi thị thực(visa) xin việc(D-10) 

      ※  Các hoạt động vượt khỏi bổn phận của học sinh hoặc ngành nghề xây dựng: Bị phát hiện lần đầu cũng 

sẽ bị trục xuất ngay lập tức.

Nếu vi phạm thì?
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Tại Website Hikorea có thể xử lý những nghiệp vụ liên qua tới cư trú và xuất nhập cảnh 

Có thể đăng ký trực tuyến từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều(trừ cuối tuần và ngày nghỉ lễ). 

Nếu muốn hủy bỏ có thể hủy bỏ ngay trong ngày. 

※ Trang chủ: www.hikorea.go.kr(Hỗ trợ tiếng Hàn, Anh ,Trung, Nhật)

 Dân sự điện tử  

Có thể làm việc liên quan tới xuất nhập cảnh ví dụ như gia hạn thị thực(visa) hoặc thay 

đổi thị thực(visa) mà không cần tới văn phòng.

•Báo cáo thay đổi thông tin người  ngoại quốc( Thay đổi số hộ chiếu

•Giấy đăng kí làm thêm

•Báo cáo thay đổi nơi cư trú 

•Gia hạn thời gian cư trú

 Đặt lịch hẹn

Để thực hiện các công việc liên quan tới xuất nhập cảnh như gia hạn thị thưc(visa) hay 

thay đổi thị thực(visa), bạn có thể đặt lịch hẹn trước khi đến văn phòng để giảm bớt 

thời gian phải chờ đợi tại văn phòng

Cách sử dụng HiKorea

  Đăng ký thành viên

• Đăng ký dân sự điện tử

-  Tại Trang chủ ấn vào "Tới ngay Khiếu nại dân sự điện tử" hoặc phía trên bên trái

    "Dân sự điện tử“

• Trả phí 

-  Sau khi nhấn nút " Đăng ký " hãy chọn cách trả phí (Thẻ tín dụng, chuyển khoản, hoặc 

thanh toán bằng điện thoại)

• Xác nhận tình trạng đăng ký dân sự điện tử

-  Phía trên hoặc bên trải của trang chủ → Tình trạng đăng ký dân sự ( điện tử ) → Xác 

nhận kết quả 

• Cấp giấy phép

-  "MyPage" → " Tình trạng đăng ký dân sự(điện tự) → "Số đăng ký" → Cấp giấy chứng 

nhận
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Part Ⅴ
Sinh hoạt học đường

1. Phát cấp thẻ học sinh

2. Cài đặt Wifi trong trường

3. Sử dụng Thư viện

4. Host Family

5. Mentoring 

6. Tutoring TOPIK

7. Phòng y tế

8. Giáo dục tìm việc

9. Trải nghiệm văn hóa

10. Tư vấn du học sinh

11. Cách để đạt được A+

12. Cách để thi tốt

13. Cách làm bài báo cáo

14.  Xã giao sinh hoạt học 

đường

15.  Phát cấp giấy chứng 

nhận
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A. Loại thẻ cứng 

•��Nơi đăng ký: Hội quán học sinh
                        (Ngân hàng Woori)

•��Đối tượng: Sinh viên mới nhập học

•��Chuẩn bị: ① Thẻ ngoại quốc

 ② Ảnh thẻ

 ③ Hộ chiếu

 ④ Mã sinh viên 

Sinh hoạt học đường 
Part.Ⅴ

※  Đăng ký cấp lại ( Mất, hỏng, thay đổi ảnh): 

Đi tới ngân hàng Woori tại tầng một và có 

mất phí cấp lại 

B. Thẻ học sinh mobile

•�Vào ứng dụng ‘전주대학교’
   →  Ấn vào ‘모바일 학생증’
▹Thông qua mã như phía dưới có thể sử dụng thư viện

Máy nhận dạng mã QR thư viện

Có thể ra vào thư viện bằng cách quét 
mã QR trên điện thoại bằng thiết bị đọc 
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A. Phương pháp kết nối(PC-Windows)

1.  Đầu tiên kết nói với mạng

       "WLAN_JJU' 

※  Là SSID kết nối tạm thời để tải chương 

trình kết nối

※  Mạng của trường không hỗ trợ các 

Window XP hoặc Vista

1

2

2. Truy cập vào  http://wlan.jj.ac.kr  

Chọn "윈도우 PC용 접속 프로그램 

다운로드" để tải xuống

3.  Sau khi tải xuống thì bắt đầu quá trình 

cài đặt.

※  Chỉ cần bấm theo thứ tự ‘다음 → 다음 → 

마침’ là được
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4.  Sau đó quay trở lại kết nói với mạng 

② ‘jjuniv’

5.  Đăng nhập vào ô như bên hình

※  ID xác nhận và mật khẩu

- Sinh viên: inSTAR ID / mật khẩu

- Giáo viên: JUIS ID / mật khẩu

2

1
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B. Smartphone(Android)

1. Vào Cài đặt và chọn  ‘Wi-Fi’

2. ③ ‘jjuniv_smartphone’ sau đó cài đặt như phía dưới

    Đăng nhập bằng mã sinh viên ④'Nhấn nút kết nối và tận hưởng internet

1
2

A.  Phương thức EAP: 

PEAP

B.  Chứng nhận CA: 

không thiết lập(sau khi 

chạm vào mã xác nhận 

CA thì chọn 설정 안함)

※  ID xác nhận và mật khẩu

• Học sinh đang theo học/ 

tốt nghiệp: ID instar / 

mật khẩu

• Nhân viên: ID JUIS / mật 

khẩu 

3

4
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C. Smartphone (iOS)

 1. Vào Cài đặt sau đó vào  ‘Wi-Fi’

2.  ③ Chọn mạng ‘jjuniv_smartphone’ sau đó đăng nhập bằng mã sinh viên và 

mật khẩu. Chọn chứng chỉ tin cậy. Sau đó hoàn thành đăng nhập tận hưởng 

internet

1

2

3

4
5

사용자 이름: inSTAR 아이디  

암호: inSTAR 비밀번호
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Thư viện là nơi chứa nhiều tài liệu hữu ích bao gồm các tài liệu trong và ngoài nước 

bao gồm cả sách điện tử và sách giấy. Không chỉ vậy bạn có thể sử dụng những thiết 

bị thiết yếu như máy tính và đặc biệt có thể xem nhưng bộ phim yêu thích tại đây

A. Hướng dẫn sử dụng 

Thành phần
Trong học kỳ Trong kỳ nghỉ

Thứ 2 ~ 6 Thứ 7 Thứ 2 ~ 6 Thứ 7

Mượn và trả Phòng học nhóm 09:00~21:00 09:00~17:00 09:00~17:00 Nghỉ

Rạp chiếu phim Media Valley 
Máy tính

09:00~18:00 09:00~17:00 09:00~17:00 Nghỉ

Phòng đọc Khu vực laptop
06:00~23:30(Không nghỉ)

Mở của 24 giờ trong thời gian ôn thi( Giữa kỳ và cuối kỳ)

B. Đăng nhập trang chủ Thư viện

•Trang chủ thư viện  ① http://lib.jj.ac.kr  →  ② LOGIN ID(mã sinh viên) và mật khẩu

   ※ Sinh viên Đại học( ID là mã sinh viên, mật khẩu là ngày tháng năm sinh)

•�③ Tra cứu thông tin mượn, ④ Đăng ký sách muốn mượn, ⑤ Đặt chỗ/phòng, ⑥ Tìm 

kiếm sách điện tử, ⑦ E-book, ⑧ Bài giảng cyber, ⑨ Thông báo, ⑩ Lịch trình thư viện

1

2

3

5

4

6

9

10

7 68

※ Thời gian nghỉ: Thư viện nghỉ vào những ngày thứ 7 trong kỳ nghỉ, ngày kỳ niệm trường và các ngày nghỉ lễ
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Nếu các bạn đồng cảm với nhau và thể hiện 

sự quan tâm tình yêu thì bất cứ ai cũng có 

thể trở thành gia đình của chúng ta.

Thông qua Host Family được tạo nên bằng 

sự hợp tác giữa trường Đại học Jeonju và 

cộng đồng xã hội của khu vực đã tạo ra một 

cơ hội để người dân có thể cùng nhau phát 

triển thông qua sự quan tâm và giao lưu với 

sinh viên nước ngoài.

Việc gắn kết du học sinh và gia đình Hàn 

Quốc sẽ tạo lên một mối quan hệ mật thiết 

thông qua đó giúp sinh viên nước ngoài 

hiểu hơn về Văn hóa Hàn Quốc trước khi 

hoàn thành chương trình du học tại đây.

•Đăng ký:  Mỗi năm 2 lần(tháng 3, tháng 9) khi bắt đầu học kỳ mới, đăng ký tại Viện Giao 
lưu Quốc tế

•Thời gian hoạt động: Một học kỳ ( khoảng 4 tháng)

•�Phương pháp hoạt động:  Mentor, mentee liên lạc riêng và sau đó lập kế hoặc phù 
hợp để gặp gỡ và hoạt động

•Nội dung học động: Cùng nhau cải thiện chuyên môn và sinh hoạt học đường

Phương pháp đăng ký 

QR Quét mã QR sẽ hiện 

ra đơn đăng ký

Host Family là một chương trình kết nối giữa du học sinh và các gia đình Hàn Quốc và 

coi nhau như một gia đình.

Là một chương trình nhằm giúp các sinh viên nước ngoài và sinh viên Hàn Quốc cải thiện 

chuyên môn và sinh hoạt học đường.

Là chương trình học tập kết hợp giữa du học sinh có trình độ tiếng Hàn tốt(đạt TOPIK cao 

cấp) với những học sinh chưa đạt được TOPIK để đủ điều kiện tốt nghiệp với mục đích 

nâng cao trình độ năng lực tiếng Hàn và thỏa mãn điều kiện TOPIK để có thể tốt nghiệp.
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•Đăng ký:  Mỗi năm 2 lần(tháng 3, tháng 9) khi bắt đầu học kỳ mới, đăng ký tại Viện 

Giao lưu Quốc tế

Nếu bị ốm khi đang đi học hãy tới ngay phòng y tế 201 tầng 2 tại Hội quán học sinh.

• Cung cấp nhiều loại thuốc, điều trị vết thương, điều trị khẩn cấp(Cảm cúm, đau đầu, 

đau bụng, vết thương)

•Kiểm tra và tư vấn sức khỏe (huyết áp, nhiệt độ cơ thể, thị lực, cân nặng,)

•Hướng dẫn các bệnh viện hợp tác

 Hỗ trợ chương trình tìm việc làm:

Hỗ trợ du học sinh ngoại quốc để nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm.

•Bài giảng đặc biệt nâng cao năng lực tìm việc: Mỗi học kỳ 4 lần 

•Bản giới thiệu bản thân / Sơ yếu lý lịch(Hỗ trợ1:1)

•Huấn luyện kỹ năng phỏng vấn 

•Bài giảng đặc biệt về tìm việc làm

 Hỗ trợ miễn phí các hoạt động trải nghiệm văn hóa đa dạng như tham qua các địa điểm 

du lịch tiêu biểu của Hàn Quốc , các buổi công diễn mỗi học kỳ.

•Lịch trình: Một kỳ 5/ miễn phí phí tham gia

•Thời gian đăng ký và địa điểm: Viện Giao lưu Quốc tế thông báo

Những tân sinh viên nhập học kỳ đầu tiên nhất định phải nhận tư vấn.

•Nội dung: Lịch trình học tập, Sinh hoạt học đường, Xuất nhập cảnh

•Địa điểm: Trung tâm Hỗ trợ Du học sinh StarCenter phòng 209

    ·Tư vấn bình thường: Giữa học kỳ

    ·Tư vấn đình kỳ: Tháng 4 và tháng 10 hàng năm(Tân sinh viên phải tham gia) 

    ·Tư vấn lên đại học: Tháng 1 và tháng 7 hàng năm(Sau khi thông báo bảng điểm)
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A. Môn chuyên ngành

B. Môn đại cương

•Trước nghe giảng xem trước sách

•Từ khó học không biết thì hãy hỏi bạn hoặc giáo sư 

•Đi học đầy đủ chăm chỉ

•Ghi lại phần quan trọng trên sách 

•Luyện tập và hiểu nội dung tiết học

•Tập trung học và không ngủ trong giờ học

•Ngồi phía trước và chăm chỉ ghi chép bài vở

•Nghe hết trước những môn cần thiết

•Môn 1 học phần cũng quan trọng nên không được bỏ

•Nghe môn học phù với với năm học

•Không nghỉ học hay đi muộn

•Nhất định phả nộp bài tập

•Tham gia chuẩn chỉ các bài tập nhóm

•Không xem điện thoại

  Bí quyết học chuyên ngành

  Bí quyết học môn đại cương

A. Thi giữa kỳ

•Tìm hiểu phương án ra đề của thầy

•Khoanh vùng phạm vi thi

•Không nên để nước tới chân mới nhảy

•Bắt đầu học trước thi khoảng 2~3 tuần

•Ghi chép một cuốn riêng 

•Ngày thi không được nghỉ học

•Viết đầy đủ thông tin cá nhân

  Phương pháp chuẩn bị
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•Chỉnh sửa bìa báo cáo gọn gàng

•Tuân theo phương pháp của thầy

•Không lạc đề

•Bắt đầu viết theo suy nghĩ

•Viết và tuân thủ thứ tự

•Không lãng phí giấy

•Viết ngắn gọn và súc tích

•�Cần xem đi xem lại báo cáo và loại 

bỏ những thứ không cần thiết

•Ghi tài liệu đã tham khảo

•Thu thập tài liệu liên quan

•Kiểm tra chính tả

•Xác nhận độ dài và nộp bài

•Nộp vào thời hạn phải nộp

•Bắt đầu làm trước khi kì hạn 1 tuần

•�Không sử dụng báo cáo của 

người khác

  Quét mã QR 

để có thể xem bản 

REPORT mẫu

B. Thi cuối kỳ

•Học chăm hơn lúc giữa kỳ

•�Phương pháp ra đề của mỗi thầy khác nhau nên cần 

lưu ý

•Nhưng môn kém ở giữa kỳ cần phải chăm hơn

•Ngày thi không được nghỉ học

•Quản lý sức khỏe tốt

•Trước ngày thi không thức đêm

•Luyện tập trong phạm vi

  Phương pháp chuẩn bị
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•Chăm chào hỏi 

•Chăm bắt chuyện , đối thoại

•Chăm vệ sinh

•Thân thiết với các bạn

•Chăm tham gia bài tập nhóm

•Cài đặt chế độ im lặng

•Tham gia hoạt động khoa

•Tham gia các hoạt động đối ngoại

•Chăm bắt chuyện với giáo sư

•Chăm hỏi vào nhận tư vấn

•Khi khó khăn phải yêu cầu giúp đỡ

•Không làm điều giáo sư không thích

•Không làm ồn nơi công cộng

•Không ăn thức ăn có nước

•Không đi lại trong giờ học

•Bật chế độ im lặng
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Các chứng chỉ liên quan đến đến học tập, trường học có thể được phát cấp qua sảnh 

thư viện StarCenter, máy phát cấp tự động tại Trung tâm Dịch vụ Sinh viên

A. Máy phát cấp tự động

•�Giấy chứng nhận đang theo học, Giấy chứng nhận tốt nghiệp, Giấy chứng nhận tốt 

nghiệp tạm thời, Bảng điểm, Giấy chứng nhận thành tích học bổng v.v..

•�Bảng điểm, Giấy chứng nhận đang theo học, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời(Có 

thể nhận được bản Tiếng Anh)

•�Chi phi: 400won/ Chỉ bằng thẻ(không thanh toán tiền mặt

B. Vị trí phát cấp  [Vị trí máy tự cấp phát giấy chứng nhận]

C. Phương pháp sử dụng

①Hãy nhấn vào nút bắt đầu [시작하기]. ① Sau khi nhập mật khẩu cổng thông tin(inSTAR) (포털비밀

번호) và mã học sinh(학번) hãy nhấn nút đăng nhập [로그인].

1

1

1

①  Địa điểm cấp phát: Trung tâm hỗ trợ 

học sinh.

( Thời gian vận hành: 24 giờ / bao gồm 
những ngày nghỉ lễ)

② Địa điểm cấp phát: sảnh thư viện

( Thời gian vận hành: 9h-18h / chỉ 
cấp phát trong thời gian thư viện 
làm việc)
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① Xác nhận học bạ của bản thân ① In ngay-In ngay giấy chứng nhận đã chọn

① Hãy chọn phương thức thanh toán.

[Thẻ tín dụng]

※ Du học sinh: có thể thanh toán bằng 

    thẻ ngân hàng worri

(Giấy chứng nhận: 1tờ 400won)    

2

5

1
1

1

2 3

① có thể chọn chữ  Quốc văn hoặc Anh văn

② Lựa chọn giấy chứng nhận muốn in

① Sau khi chọn xong số lượng tờ muốn cấp    

② thì hãy nhấn nút [다음]

43

1

2

2

1

Nếu muốn cấp thêm giấy chứng nhận thì  

hãy ấn vào nút bổ sung giấy chứng nhận 

② [증명서추가]. Sau khi xác nhận mục lục 

① giấy chứng nhận sẽ cấp phát thì hãy 

nhấn nút thanh toán ③ [결제]. 

1
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Sinh hoạt ngoài học đường

1. Bảo hiểm du học sinh

2. Bệnh viện liên kết

3. Đăng ký TOPIK

4. Nộp phí ga

5. Nộp phí điện
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Sinh hoạt ngoài trường học
Part.Ⅵ

Thông báo liên quan tới Bảo hiểm

•�Điều trị nha khoa, điều trị Đông Y, Mang thai - Sinh để & Da liễu, Khoa tâm thần, Bệnh 
trước khi gia nhập bảo hiểm, Tai nạn do rượu bia, Bạo hành, Tai nạn giao thông là những 
trường hợp có thể không được bồi thường..

A. Tính cần thiết của bảo hiểm du học sinh

•�Hỗ trợ điều trị an toàn trong trường hợp phát sinh các bệnh hoặc thương tích bất  ngờ 
trong khi du học

•�Có thể tự gia nhập bảo hiểm “Tự đăng ký gia nhập” hoặc “Đăng ký gia nhập cùng với 
nhà trường”

※  Trường hợp tự đăng ký gia nhập bảo hiểm phải nộp giấy chứng nhận đã gia nhập bảo hiểm cho Viện Giao lưu Quốc tế.

B. Bảo hiểm du học sinh trường Đại học Jeonju

•  Công ty bảo hiểm: HyunDai Haesang(현대해상)

•��Thời gian: Gia nhập bảo mỗi học kỳ(Học kỳ 1: Tháng 3~8, Học kỳ 2: Tháng 9~2)

•Phí bảo hiểm: Mỗi học kỳ 60,000won 

•�Phương pháp gia nhập: Khi nộp học phí sẽ tự động được gia nhập bảo hiểm(Phí bảo 
hiểm được gồm trong hóa đơn tiền học) 

•��Phạm vi hỗ trợ

Thành phần Nội dung bảo hiểm Bản thân sinh viên phải nộp

Tử vong do tai nạn / Để 
lại di chứng sau này

Tối đa 50.000.000won -

Tử vong vì bệnh tật Tối đa 10.000.000won -

Chi phí điều trị nhập viện 
khi tai nạn/ bệnh tật

Tối đa 30.000.000won 20% trên tổng chi phí

Chi phí điều trị ngoại trú 
khi tai nạn/ bệnh tật

 Mỗi lần đi viện tối đa 
250.000won

Ít nhất là 10,000 won ~ 
20% trên tổng chi phí

Chi phí thuốc chữa trị 
khi tai nạn/ bệnh tật

Mỗi đơn thuốc hỗ trợ 
tối đa 50.000won

Ít nhất là 8,000 won ~ 
20% trên tổng chi phí

Trách nhiệm bồi thường 
sinh hoạt thường nhật

Tối đa 10.000.000won 20,000 won

Chi phí nhập viện ở 
nước ngoài 

Tối đa 30.000.000won
“Chẩn đoán tại Hàn Quốc và trị 

bệnh tại nước ngoài”

Chi phí đặc biệt cho 
người ngoại quốc

Tối đa 30.000.000won
“Chi phí vận chuyển trong trường hợp tử 

vong vì bệnh tật hay tai nạn”

Tối đa 30.000.000won
Trường hợp nhập viên trên 14 ngày cần người 
chăm sóc như bố & mẹ thì phải tự lo chi phí 

máy bay và chỗ ở cho người chăm sóc
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D. Phương pháp yêu cầu(ChunganginsKorea/Công ty bảo hiểm

•�Trang chủ của Viện Giao lưu quốc tế Trường Đại học Jeonju → Phòng 

tài liệu → Bản tin số 1 hoăc quét mã QR bên phải để tải biểu mẫu [Giấy 

yêu cầu bảo hiểm & Giấy đồng ý thu thập thông tin cá nhân]

• Tham khảo bảng [Hồ sơ giấy yêu cầu bảo hiểm] và  

 ① Chuẩn bị các hồ sơ chung(cần thiết) và ② ~ ④ sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ liên 

quan, chụp ảnh bằng điện thoại và gửi qua Kakao Talk của công ty bảo hiểm. Yêu cầu có 

hiệu lực trong vòng 2 năm kể từ khi điều trị

  KakaoTalk ID công ty bảo hiểm

•�Tiếng Trung KakaoTalk ID: CLAIMS

•�Tiếng Anh KakaoTalk ID: INSCLAIM

•�Tiếng Việt KakaoTalk ID: INSVIETNAM

 ※ Để biết thêm thông tin chi tiết liên lạc với ID Kakaotalk phía trên

E. Hoàn cấp chi phí trị liệu(70%~80%)

•�Sẽ được trợ cấp trong vòng 1 tuần kể từ ngày gửi đơn đăng ký yêu cầu bảo hiểm. Tùy 

theo bệnh viện thì số tiền trợ cấp có thể sẽ khác nhau

C. Hồ sơ yêu cầu hỗ trợ tiền bảo hiểm

Thành phần Hồ sơ cần chuẩn bị Nơi cấp

① Hồ sơ chung

Giấy yêu cầu bảo hiểm & Giấy đồng ý thu 
thập thông tin cá nhân Bản thân 

sinh viênBản sao thẻ ngoại quốc

Sổ ngân hàng

Chi phí

điều trị

② Điều trị nhập 

viện(Bao gồm 

phẫu thuật

Giấy xác nhận xuất nhập viện

Bệnh viện 

trị liệu

Hóa đơn chi phí điều trị

Giấy chi tiết chi phí điều trị

Nếu phẫu thuật 

③ Điều trị 

ngoại trú

Cần giấy xác nhận phẫu thuật
Bệnh viện 

trị liệu
Giấy chẩn đoán hoặc y bạ

Hóa đơn chi phí điều trị

④ Chi phí 

thuốc thang
Giấy chi tiết chi phí điều trị Hiệu thuốc

•�Du học sinh nhất đinh phải gia nhập bảo hiểm và phía nhà trường không thể giúp đỡ khi 
phát sinh vấn đề chi phí điều trị cho người chưa gia nhập. Trường hợp cần giấy chứng nhận 
gia nhập bảo hiểm có thể nhận tại Trung tâm hỗ trợ du học sinh.

※ Hỏi & đáp liên lạc: ChunganginsKorea/Công ty bảo hiểm(Hỗ trợ ngoại ngữ)  02-722-3200 

                                  Viện Giao lưu quốc tế trường Đại học Jeonju 063-220-4750
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Để hỗ trợ cuộc sống sinh hoạt du học sinh khỏe mạnh, phía nhà trường đã hợp tác với 

nhiều bệnh viện trong khu vực và hỗ trợ các dịch vụ y tế bao gồm những dịch vụ không 

được trợ cấp trong bảo hiểm y tế du học sinh

  Tình hình các bệnh viện hợp tác

No. Tên bệnh viện Lĩnh vực tri liệu Nộp dung hợp tác

1 위사랑연합내과
Trị liệu thường. Nội soi 

đại tràng, dạ dày
• Giảm 20~30% khi nội soi đại tràng, dạ dày

2 소피아여성의원
Các bệnh nữ giới và 

tiêm chủng phòng bệnh

•�Tiêu chuẩn bảo hiểm y tế(Bảo hiểm 100% áp dụng 

bảo hiểm y tế)

3 맑은얼굴피부과 Các bệnh lý da liễu •Tiêu chuẩn bảo hiểm y tế

4 전주시티병원
Gãy xương, Bị thương, 

Bệnh sinh hoạt
Điều trị tối và cả thứ 7

• Khi phí trị liệu > 250.000 sẽ nhập viện trị liệu

• Áp dụng 100% bảo hiểm y tế(bảo hiểm sức khỏe) 

• Đảm bảo chi phí điều trị khi điều trị với chi phí 
lớn

5 미소심는치과 Trị liệu bệnh về răng
•�Tiêu chuẩn bảo hiểm y tế (Bảo hiểm 100% áp 

dụng bảo hiểm y tế)

6 우리들항외과 Bệnh hẫu môn
•Giảm 30% phí trị liệu

•Giảm 40% khi phẫu thuật

7
예수병원
(종합병원)

Trị liệu tất cả các bệnh 
Phòng cấp cứu hoạt 

động  24 giờ

• Áp dụng 100% bảo hiểm y tế(bảo hiểm sức khỏe) 

• Đảm bảo chi phí điều trị khi điều trị với chi phí 
lớn

8 수병원
Bệnh sinh hoạt, 

Ngoại khoa, Chỉnh hình, 
Nhập viện trị liệu

• Áp dụng 100% bảo hiểm y tế (bảo hiểm sức khỏe) 

• Đảm bảo chi phí điều trị khi điều trị với chi phí 

lớn

9 삼성안과·이비이후과 Mắt , tai , miệng
• Áp dụng 100% bảo hiểm y tế (bảo hiểm sức khỏe) 

•Miễn phí cấp giấy chứng nhận

10 명가한의원 Bệnh viện đông y

•Giảm 30% tiền thuốc 

•Phí trị liệu lần 1 Giảm 10.000won
                    lần 2 giảm 8.000won

11 전주병원
Trị liệu tất cả các bệnh 
Phòng cấp cứu hoạt 

động  24 giờ

•Điều trị xoay quanh cấp cứu

•Giảm 20~30% phí trị liệu 

12
대자인병원
(종합병원) 

Trị liệu tất cả các bệnh 
Phòng cấp cứu hoạt 

động  24 giờ
(Điều trị ban ngày hỗ trợ 

thông dịch viên)

• Áp dụng 150% bảo hiểm thông thường 

•�Đảm bảo chi phí điều trị khi điều trị với chi phí 
lớn

•Giảm 30% phí trị liệu

•�Hỗ trợ tiếng Việt, Trung, Mông Cổ và tiếng Anh

•  Mức bồi thường tối đa 1 ngày là 250,000won, điều trị khi nhập viện lên tới 30,000,000won. 

Duy chỉ khoa răng, trị liệu Đông y, khoa da liễu mang thai - sinh đẻ , khoa thần kinh, bệnh có 

sẵn có thể không được bảo hiểm bồi thường. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 

Văn phòng Đạo tạo Quốc tế 063-220-2344 hoặc 010-8633-1604.
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  Vị trí các bệnh viện hợp tác

효자교

삼
천

전
주
천

이동교 서원로

삼천교

우림교

천
잠
로

홍
산
로

백
제
로

다가교

완산교

전라북도청

박물관

롯데마트

근영여중고

효자4동
주민센터

상산
고등학교

전라북도
교육청

우전
초등학교

스타
벅스

홈플러스
효자점

완산
소방서

효천
더퍼스트

APT

효천
우미린 APT

완산구청

전주우체국

신흥고

시내
(객사)

구정문

신정문

삼성안과
이비인후과 소피아

여성의원

맑은얼굴
피부과

전주
시티병원

전주
병원

예수
병원

명가
한의원

우리들
항외과

미소심는
치과

수병원

위사랑
연합내과

전
주
대
학
교

1

2 3

4

5

6

10

대자인
병원

12

11

7

9

8

No. Tên bệnh viện Địa chỉ & Số điện thoại Thông tin Ghi chú 

1 위사랑연합내과
전북 전주시 완산구 서원로 62

☎ 063-283-6300

trường Đại học Jeonju 

→ 1km(   10분)

2 소피아여성의원
전북 전주시 완산구 홍산로 245

☎ 063-221-0002

trường Đại học Jeonju  

→ 1.5km(   20분)

3 맑은얼굴피부과
전북 전주시 완산구 홍산중앙로 22

☎ 063-221-5566

trường Đại học Jeonju 

→ 1.5km(   20분)

4 전주시티병원
전북 전주시 완산구 세내로 277

☎ 063-239-0114

trường Đại học Jeonju 

→ 2km(  15분)

5 미소심는치과
전북 전주시 완산구 세내로 257

☎ 063-241-2804

trường Đại học Jeonju 

→ 2km(  15분)

6 우리들항외과
전북 전주시 완산구 용리로 57

☎ 063-225-0770

trường Đại học Jeonju 

→ 3km(  26분)

7
예수병원

(종합병원)

전북 전주시 완산구 서원로 365

☎ 063-230-8114

trường Đại học Jeonju 

→ 4km(  35분)

8 수병원
전북 전주시 완산구 서원로 63

☎ 063-251-7200

trường Đại học Jeonju 

→ 1km(   10분)

9 삼성안과이비이후과
전북 전주시 완산구 우전로 225

☎ 063-220-0114

trường Đại học Jeonju 

→ 1km(   10분)

10 명가한의원
전북 전주시 완산구 서원로 318

☎ 063-231-7582

trường Đại học Jeonju 

→ 3km(  28분)

11 전주병원
전북 전주시 완산구 한두평3길 13

☎ 063-220-7200

trường Đại học Jeonju 

→ 4km(  30분)

12
대자인병원

(종합병원) 

전북 전주시 덕진구 견훤로 390

☎ 063-240-2000

trường Đại học Jeonju 

→ 10km(  50분)

※ Quét mã QR để biết thêm thông tin về bệnh viên như vị trí bệnh viện, thời gian trị liệu, các khoa trị liệu 
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Kỳ thi năng lực tiếng Hàn(Test of Proficiency in Korean, TOPIK) là bài kiểm tra năng lực 

tiếng Hàn do Viện Giáo dục Quốc gia tổ chức

Trường Đại học Jeonju đánh giá tốt nghiệp và nhập học Đại học của du học sinh thông 

qua kỳ thi năng lực tiếng Hàn TOPIK. Phía dưới là cách đăng ký TOPIK.

  Cách đăng ký

① Truy cập www.topik.go.kr   

② Đăng ký thành viên(tham khảo phần giải thích bên dưới)  ※ Rút ngắn từng người gia nhập

③ Tích vào ô đồng ý quy định sử dụng(4 hạng mục)

④  nhập thông tin thành viên   ※ Hạng mục tích * đều phải điền không sót một mục nào. 

⑤ Hãy đăng nhập

⑥ Hãy click vào mục đăng ký người dự thi Hàn Quốc(한국응시자 접수)

⑦ Hãy tìm và chọn địa điểm thi

⑧ Hãy đăng ký ảnh thẻ của bản thân   ※ Hãy kiểm tra lại từng hạng mục �  sau đó đăng ký.

⑨ Xác nhận lại một lần nữa thông tin đã nhập

⑩ Sau đó click vào phần thanh toán phí dự thi(응시료 결제)

1
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2

• Tạo ID sau đó 

kiểm tra tính khả 

dụng

•�Hạng mục tích 

* đều phải điền 

không sót một 

mục nào

• Tích vào ô đồng 

ý quy định sử 

dụng(4 hạng mục)

Cách 
đăng ký

Cách 
đăng ký

3

사용 가능한 
아이디입니다

200823011

●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●

대한민국(Rep. of Korea)
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•�Hạng mục tích 

* đều phải điền 

không sót một 

mục nào

Cách 
đăng ký

•Hãy đăng nhập

Cách 
đăng ký

• Hãy click vào mục 

đăng ký người dự 

thi Hàn Quốc (한국

응시자 접수)

Cách 
đăng ký

휴대폰 번호 필수

55069

전라북도 전주시 완산구 천잠로 303

국제교류원

4

5

6

Z4XSOCDQ
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• Hãy tìm và chọn 

địa điểm thi. 

Cách 
đăng ký

• Hãy đăng ký 

ảnh thẻ của bản 

thân.

(Phải có sẵn ảnh 
thẻ trong máy tính)

Cách 
đăng ký

•Chọn 전라, 제주 •ChọnTOPIK Ⅱ

Chọn địa điểm thi

•전주대학교

•전북대학교

•원광대학교

•  Số người đã đăng 

ký/ Số lượng người 

tối đa

7

8
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•�Hạng mục tích 

* đều phải điền 

không sót một 

mục nào

•�Hãy kiểm tra lại 

từng hạng mục

�  sau đó đăng ký

Cách 
đăng ký

•�Xác nhận lại một 

lần nữa thông tin 

đã nhập sau đó 

click vào phần 

thanh toán phí dự 

thi (응시료결제).

Cách 
đăng ký

71903

8

9
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•�Sau khi tích vào 

‘가상계좌’ thì hãy 

nhấn ‘결제하기’ 

thanh toán

Cách 
đăng ký

10

Cách 
đăng ký

Cách 
đăng ký

•�Kiểm tra lại từng hạng 

mục  sau đó nhấn [다음]

Điền tên ngân hàng Điền tên

   Video hướng dẫn 

đăng ký TOPIK

•�� Sau khi xác nhận tên ngân hàng, chủ tài khoản thì 

chuyển tiền vào số 가상계좌 trước 18:00 cùng ngày 

đăng ký

•�sau khi xác nhận hãy nhấn  [닫기].
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A. Chuyển đến(Ngày đầu)

Thành phần Việc phải làm Giải thích

Khi chuyển nhà 

(Ngày đầu)

① Kiểm tra đồng hồ •Có thể xác nhận đồng hồ tại tầng 1

②  Đăng ký người 

dùng(Văn phòng 

quản lý khu vực)

•Cách liên lạc với cục quản lý theo từng khu vực:

▹Địa chỉ trọ

▹Tên tiếng Hàn

▹Số điện thoại

▹Xác nhận 5 số bên trái đồng hồ 

▹Số thẻ ngoại quốc

•Phải liên lạc với ai?

   ① 전주시 완산구 효자동 1가 또는 2가 거주자는  TEL. 063)225-7992

   ② 전주시 완산구 효자동 3가 거주자는  TEL. 063)251-8884

Xác nhận

 sử dụng

•Phí sử dụng tháng trước: Phí sử dụng từ ngày 1~ ngày 30

•Hóa đơn: Thông báo vào ngày 20~25 tháng sau

•Thời hạn nộp:Ngày 30 tháng đó

Cách nộp 

tiền ga

•Tham khảo ảnh dưới

   ① Phí sử dụng tháng trước

   ② Số tài khoản

  �Cách A. Bắn tiền vào số tài khoản của ‘전북은행 & 농협’

�Cách  B. Cầm qua ngân hàng nộp

�Cách  C. Đăng ký nộp tiền tự động tại Ngân hàng 

                  (Cần chuẩn bị: Hóa đơn, Thẻ ngoại quốc, Sổ ngân hàng)

1

2
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A. Khi chuyển nhà(Ngày đầu)

Thành phần Việc phải làm Giải thích

Khi chuyển nhà

(Ngày đầu)

①  Kiểm tra đồng hồ •Đồng hồ sẽ có ở dưới tầng 1

②  Đăng ký người 

dùng(Văn phòng 

quản lý khu vực)

•Tập đoàn điện lực Hàn Quốc ☎ 123 

    (Hoạt động 24 giờ)

▹Địa chỉ trọ

▹Tên tiếng Hàn

▹Số điện thoại

▹Xác nhận 6 số bên trái đồng hồ 

▹Số thẻ ngoại quốc

Kiểm tra chi 

phí sử dụng

• Tiêu chuẩn thanh toán phí sử dụng: chi phí sử dụng từ ngày 2 ~ ngày 1 

tháng sau

•�Giấy thông báo nộp tiền: Sẽ được gửi tới hòm thư tại tầng 1 trong từ 

ngày 15~20 hàng tháng

•Thời hạn nộp: Tới ngày 25 hàng tháng

B. Khi chuyển nhà(Ngày cuối cùng)

Thành phần Việc phải làm Giải thích

Khi chuyển nhà

(Ngày cuối cùng)

① Kiểm tra đồng hồ •Đồng hồ sẽ có ở dưới tầng 1

②  Hủy bỏ người 

dùng(Văn phòng 

quản lý khu vực)

•Cách liên lạc với cục quản lý theo từng khu vực:

▹Địa chỉ trọ

▹Tên tiếng Hàn

▹Số điện thoại

▹Xác nhận 5 số bên trái đồng hồ 

▹Số thẻ ngoại quốc

•Phải liên lạc với ai?

    ① 전주시 완산구 효자동 1가 또는 2가 거주자는  TEL. 063)225-7992

    ② 전주시 완산구 효자동 3가 거주자는  TEL. 063)251-8884

Kiểm tra phí 

sử dụng 

•Kiểm tra chi phí sử dụng cho tới trước ngày chuyển đi

•�Liên lạc với trung tâm chăm sóc khách hàng và nhận số tài khoản sau  

đó bắng tiền được
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B. Khi chuyển nhà(Ngày cuối cùng)

Thành phần Việc phải làm Giải thích

Chuyển nhà

(Ngày cuối cùng)

① Kiểm tra đồng hồ •Đồng hồ sẽ ở dưới tầng 1 nhà trọ

②  Hủy bỏ người 

dùng(Văn phòng 

quản lý khu vực)

•Tập đoàn điện lực Hàn Quốc ☎ 123 

    (Hoạt động 24 giờ)

▹Địa chỉ trọ

▹Tên tiếng Hàn

▹Số điện thoại

▹Xác nhận 6 số bên trái đồng hồ 

▹Số thẻ ngoại quốc

Kiểm tra phí đã 

sử dụng 

•Kiểm tra chi phí sử dụng cho tới trước ngày chuyển đi

•�☎ 123 ←  Liên lạc với trung tâm chăm sóc khách hàng và nhận số tài 

khoản sau đó chuyển tiền

Thành phần Việc phải làm Giải thích

Cách nộp

tiền điện

•Tham khảo hình phía dưới

   ① Số tiền

   ② Số tài khoảnh(우리은행, 국민은행, 하나은행 ) 

  �Cách  A. Chuyển tiền vào tài khoản ‘전북은행 & 농협’ của hóa đơn tiền điện

�Cách  B.  Cầm hóa đơn tới ngân hàng nhờ nộp tiền hộ

�Cách  C.  Tự động chuyển tiền hàng tháng(ngày 25 hàng tháng) 

                   Chuẩn bị: Sổ ngân hàng, thẻ ngoại quốc, hóa đơn 

1

2
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•Đối tượng: Du học sinh Trung Quốc (Sinh viên Đại học, Cao học)

•Đăng ký sau khi tốt nghiệp

 Thủ tục đăng ký

① 

Đăng ký 

trên trang chủ

•Tổng lãnh sự quán Trung Quốc

http://gwangju.china-consulate.org/chn/

•Đơn đăng ký: ứng dụng quét mã QR. 

②

Tài liệu 

chuẩn bị 

•Bản sao hộ chiếu 

•Chứng minh thư ngoại quốc (Bản sao mặt trước và sau )

•Bản sao bằng tốt nghiệp

     ※ Bằng tốt nghiệp được cấp sau lễ tốt nghiệp

•Giấy chứng nhận tốt nghiệp bản gốc 

•Giấy chứng nhận thành tích bản gốc 

③

Phương

pháp tiếp

nhận 

Tiếp nhận

trực tiếp

•Bạn hoặc bạn của bạn có khả năng tiếp nhận 

•Lượt tiếp nhận vào mỗi thứ 4 từ 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều 

Tiếp nhận

qua thư từ

• Tổng lãnh sự quán Trung Quốc - 광주 남구 대남대로 413  

     Phía trước là người phụ trách giấy chứng nhận trở về nước của 

du học sinh

※  Khi gửi qua thư ( thư đã đăng ký), bạn phải gửi kèm theo các tài 

liệu cần thiết như số điện thoại, địa chỉ được trả lại và tem đăng ký 

trong phòng bì thư gửi

④

Trực tiếp đến lãnh sự 

quán Trung Quốc 

•�전주대 → 전주시외버스터미널 또는 전주고속버스터미널 → 광주종합버스

터미널 → 주광주중국영사관

    (Một chiều đi 1 tiếng 30 phút mất khoảng 10,000won)

  Thắc mắc   Tổng lãnh sự quán Trung Quốc   ☎ 062-351-8857
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Part Ⅶ
Câu hỏi thường gặp(FAQ)
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Dưới đây là những câu hỏi mà sinh viên nước ngoài tại trường Đại học Jeonju thường 

hỏi tại Viện Giao lưu Quốc tế. Hãy tham khảo nội dung và hi vọng nó sẽ giúp ích cho 

các bạn trong cuộc sống sinh học đường.

Câu hỏi thường gặp(FAQ)
Part.Ⅶ

Trường hợp đăng ký bảo lưu trước khi kỳ học bắt đầu, học phí sẽ tự động được chuyển 

sang kỳ học dự định đi học lại. Sinh viên chỉ cần nộp đơn xin học lại trong kỳ học dự kiến 

sẽ quay lại.(Bảo lưu sau khi kỳ học bắt đầu sẽ xử lý theo quy định hoàn trả học phí của) 

nhà trường

01  Sau khi nộp [Học phí] và bảo lưu, số tiền học phí sẽ như thế nào ?

Thông thường thời gian đăng ký môn học sẽ bắt đầu 1 tháng trước khai giảng(         

tháng 2 và tháng 8). Tuần đâu khai giảng là thời gian học thử và có thể thay đổi môn 

học. Và vào tháng khai giảng( tháng 3 và tháng 9) có thể hủy môn học đã đăng ký nếu 

thấy không phù hợ

05  Em không thể [Đăng ký môn học]. Phải làm sao đây?

Tối đa 1 năm dành cho trường hợp bảo lưu chữa bệnh và phát triển bản thân. Tối đa 2 

năm với các trường hợp mang thai, sinh nở, nuôi dạy trẻ. Sau khi đăng ký bảo lưu trong 

vòng 2 tuần phải quay trở về nước

03  [Bảo lưu] tối đa được bao lâu?

Hoàn toàn có thể. Nhưng kỳ học dự định sẽ quay lại sẽ không có bất cứ một học bổng 

nào(do không có bảng điểm kỳ trước đó) 

02  Không nộp [Học phí] và đăng ký bảo lưu có được không?

Những môn học sinh viên có thể đăng ký có thể tra cứu trên inSTAR. Cách để tra 

cứu là thay vì tìm tại "교과목명-Tên môn học" chúng ta hãy tìm tại "Môn học - Mã 

môn học' 

06  [Đăng ký môn học] nhưng môn học mình muốn lại không hiện ra?

Tân sinh viên phải hoàn thành ít nhất 1 kỳ học để có thể bảo lưu. Những trường hợp 

phải nhập viện trên 4 tuần theo chẩn đoán của bác sĩ có thể bảo lưu để  chữa bệnh 

04  Tân sinh viên có thể [Bảo lưu] không? 
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Part Ⅶ. Câu hỏi thường gặp(FAQ)

Du học sinh không cần học môn Chaepel. Nhưng phải học môn đại cương "Văn hóa và 

Cơ đốc giáo-기독교와 문화" 

08  [Đăng ký môn học] Du học sinh có phải học môn Chaepel không?

Giấy chứng nhận tốt nghiệp được phát hành sau khi kết thúc buổi lễ trao bằng tốt 

nghiệp diễn ra sau khi kết thúc kỳ học tốt nghiệp. Trường hợp mất chứng chỉ không thể 

phát cấp lại và sau khi nhận được sự ủy quyền có thể gửi giấy chứng nhận qua bưu điện

12  [Giấy chứng nhận tốt nghiệp] Bạn của tôi nhận hộ có được không?

Bình thường TOPIK có hiệu lực 2 năm. Sau khi nhập học tại trường Đại học Jeonju(bao     

gồm cả hệ học tiếng) và nhận được TOPIK thì không quan trọng có còn thời gian hiệu     

lực hay không khi tốt nghiệp( Đạt được TOPIK trước khi nhập học không hiệu lực)

10  [Tốt nghiệp/TOPIK] Trong điều kiện tốt nghiệp có quy định TOPIK còn hiệu lực không?

Du học sinh có thể đăng ký nếu có nguyện vọng. Để biết thêm chi tiết vui lòng đọc sổ 

tay du học hoặc tới văn phòng khoa để tham khảo ý kiến

09  Du học sinh muốn đăng ký [Chuyên ngành kép/phụ] có được không?

Giấy chứng nhận tốt nghiệp được giữ trong văn phòng khoa khoảng 1 học kỳ sau khi 

tốt nghiệp và sau đó sẽ được bảo quan theo quy định của nhà trường. Nhất định phải         

đến lấy trong thời gian sớm nhất có thể 

13  [Giấy chứng nhận tốt nghiệp] Có thể nhận ở đâu

Giấy chứng nhận tốt nghiệp được cấp sau khi bế giảng kỳ học cuối cùng vào trung tuần 

tháng 2 hoặc tháng 8 sau lễ trao bằng tốt nghiệp. Trước buổi lễ tốt nghiệp ngay cả khi 

bạn quay về nước thì cũng không thể nhận được trước. Và sau khi xác nhận các yếu tố 

liên quan có thể gửi qua bưu điện

11 [Giấy chứng nhận tốt nghiệp] Khi nào có thể nhận được?

Tất cả các môn học đều giới hạn số sinh viên tham gia theo quy định. Vì vậy trong thời 

gian đăng ký môn học cần phải chủ động, trong trường hợp không còn chỗ hãy tới văn 

phòng để tham khảo ý kiến của trợ giảng.

07  [Đăng ký môn học] Môn học không còn chỗ để đăng ký phải làm như thế nào? 
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Tại mặt sau của thẻ ngoại quốc là thời hạn cư trú. Tùy theo dạng thị thực thời hạn cư trú 

sẽ khác nhau như 6 tháng, 1 năm, 2 năm nhưng các trường hợp như Thôi học, Bảo lưu, 

Tốt nghiệp, Hoàn thành khóa học phải rời khỏi Hàn Quốc và về nước trong vòng 14 ngày 

từ ngày đăng ký Bảo lưu hoặc hoàn thành quá trình học tập

16  [Cư trú] Nếu còn thời hạn thị thực có thể tiếp tục ở lại Hàn Quốc không?

Trường hợp bản thân học sinh phải nhập viện để chữa trị bệnh hãy liên lạc với giáo sư 

phụ trách bộ môn thông báo tính hình và sau khi xuất viện cầm theo giấy xuất nhập viện 

và nộp cho giáo sư.

18
   [Công nhận điểm danh] Em phải nhập viên nên không tới lớp được, 

em phải làm thế nào ạ?

Cảnh cáo học tập đối với các sinh viên có thành tích học tập điểm trung bình dưới 1.5 

mỗi kỳ học và liên tục nhận 3 lần cảnh cáo sẽ bị đuổi học(cho thôi học)

17
   [Cảnh cáo học tập] Nếu thành tích học tập không tốt sẽ bị cho thôi hoặc 

hoặc đuổi học ?

Theo quy định của trường học thì thời gian nộp học đã được quy định trước theo từng 

đợt. Đợt 1 trước khai giảng và đợt 2 sau khai giảng, đợt 3 sau khai giảng 3 tuần. Trường 

hợp không nộp học phí sẽ bị cho thôi học theo quy định của nhà trường.

15  [Học phí] Bây giờ không đủ tiền nộp học thì phải làm thế nào ạ?

Du học sinh không phải là đối tượng có thể nhận học bổng SuperStar nhưng trong 

trường hợp tích đủ điểm SP có thể nhận được học bổng giới thiệu cải thiện bản thân.

14
  [Học bổng] Nếu tích đủ điểm SP du học sinh cũng có thể nhận được học 

bổng đúng không?



Part Ⅷ
Hỗ trợ du học sinh
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Tiếp nhận những khó khăn của du học sinh

Trường Đại học Jeonju vẫn đang luôn luôn lắng nghe ý kiến của du học 

sinh để có một cuộc sống du học ổn định hơn.

 Các bạn có thể bày tỏ ý kiến hoặc những điểm bất tiện trong sinh hoạt bằng cách 

quét mã QR bên phát và gửi để phía nhà trường có thể hỗ trợ một cách tốt nhất

�Tên người viết

�Số liên lạc (Để phản hồi)

�Nội dung kiến nghị

※ Nội dung sẽ được tiếp nhận tại Viện Giao lưu Quốc tế.

Hỗ trợ du học sinh
Part.Ⅷ

Thông báo Hội du học sinh Trung Quốc 

Là một nhóm hoạt động độc lập của các sinh viên 

Trung Quốc  đang theo học tại trường Đại học Jeonju với mục đích 

thành lập là giao lưu và sinh hoạt giữa các sinh viên

① Hoạt động tự trị của du học sinh Trung Quốc 

② Tham gia các hoạt động văn hóa & học tập

③ Hoạt động quảng bá trường học

④ Hỗ trợ giúp tân sinh viên thích ứng

⑤ Hoạt động mạng xã hội

�Phòng hội du học sinh: Tại Hội quán học sinh 311
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Part Ⅷ. Hỗ trợ du học sinh

Thông báo Hội du học sinh Mông Cổ

Là một nhóm hoạt động độc lập của các sinh viên 

Mông Cổ đang theo học tại trường Đại học Jeonju với mục đích 

thành lập là giao lưu và sinh hoạt giữa các sinh viên

① Hoạt động tự trị của du học sinh Mông Cổ

② Tham gia các hoạt động văn hóa & học tập

③ Hoạt động quảng bá trường học

④ Hỗ trợ giúp tân sinh viên thích ứng

⑤ Hoạt động mạng xã hội

�Phòng hội du học sinh: Tại Hội quán học sinh

Giới thiệu về Hội du học sinh Việt Nam

Là một nhóm hoạt động độc lập của các sinh viên Việt 

Nam đang theo học tại trường Đại học Jeonju với mục đích 

thành lập là giao lưu và sinh hoạt giữa các sinh viên

① Hoạt động tự trị của du học sinh Việt Nam

② Tham gia các hoạt động văn hóa & học tập

③ Hoạt động quảng bá trường học

④ Hỗ trợ giúp tân sinh viên thích ứng 

⑤ Hoạt động mạng xã hội

�Phòng hội du học sinh: Tại Hội quán học sinh
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