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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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 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)



36  Viện Giao lưu quốc tế trường Đại học Jeonju

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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Part Ⅱ. Hệ thống giáo dục

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.




