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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Part.

Chế độ học bổng

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

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

Học bổng
TOPIK

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

〃

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

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

Học bổng
thành tích ưu tú
(Từng khoa)
※ 1)Ngoại trừ sinh viên
nhận học bổng đặc biệt

Học bổng tiến bộ
(dành cho sinh
viên đại học)

※ 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
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Part Ⅲ. Chế độ học bổng

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

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

TOPIK 4 / 300,000won

Đăng ký tháng 5, 11

※ Chỉ trợ cấp 2 lần

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

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

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

Viện Giao lưu
quốc tế giới thiệu

Những người tham
gia chương trình

Sổ tay Du học sinh
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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

GKS- Học bổng
Tất cả
sinh viên tự túc
năm học
xuất sắc

Thời gian Số lượng
tuyển
tuyển
chọn
chọn
Tháng
1~2

Khoảng
250

Giá trị

Phương
pháp

5 triệu won/ Viện Giáo
Tự đăng ký
1 năm
dục Quốc tế

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
Tất cả
“외부 기관 지정” 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
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Cơ quan
trợ cấp
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