Part Ⅳ. Chế độ xuất nhập cảnh

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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Ⅴ

Part.

Sinh hoạt học đường

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

※ 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'
※L
 à SSID kết nối tạm thời để tải chương
trình kết nối

2

※M
 ạng của trường không hỗ trợ các
Window XP hoặc Vista

1

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

Sổ tay Du học sinh

55

4. S
 au đó quay trở lại kết nói với mạng
② ‘jjuniv’

2

1

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
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B. Smartphone(Android)
1. Vào Cài đặt và chọn

1

‘Wi-Fi’

2

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

A. Phương thức EAP:
PEAP
B. Chứng nhận CA:
không thiết lập(sau khi

3

chạm vào mã xác nhận
CA thì chọn 설정 안함)

※ ID xác nhận và mật khẩu

4

•Học sinh đang theo học/
tốt nghiệp: ID instar /
mật khẩu
•Nhân viên: ID JUIS / mật
khẩu
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C. Smartphone (iOS)
1. Vào Cài đặt sau đó vào

‘Wi-Fi’

1
2

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

4

3

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
Thứ 2 ~ 6
Thứ 7

Trong kỳ nghỉ
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)

※ Thời gian nghỉ: Thư viện nghỉ vào những ngày thứ 7 trong kỳ nghỉ, ngày kỳ niệm trường và các ngày nghỉ lễ

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

6

7

8
6

2
3

5

4

9
10
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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.
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.
Phương pháp đăng ký
QR Quét mã QR sẽ hiện
ra đơn đăng ký

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.
•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

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

 ỗ trợ miễn phí các hoạt động trải nghiệm văn hóa đa dạng như tham qua các địa điểm
H
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
Bí quyết học chuyên ngành
•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

B. Môn đại cương
Bí quyết học môn đại cương
•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

A. Thi giữa kỳ
Phương pháp chuẩn bị
•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
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B. Thi cuối kỳ
Phương pháp chuẩn bị
•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

Quét mã QR
để có thể xem bản
REPORT mẫu

•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
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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]

② Địa điểm cấp phát: sảnh thư viện
(Thời gian vận hành: 9h-18h / chỉ
cấp phát trong thời gian thư viện
làm việc)

① Địa điểm cấp phát: Trung tâm hỗ trợ
học sinh.
(Thời gian vận hành: 24 giờ / bao gồm
những ngày nghỉ lễ)

C. Phương pháp sử dụng

1
1

1
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].
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1

1
2

① Xác nhận học bạ của bản thân

① In ngay-In ngay giấy chứng nhận đã chọn

1
2
3

4

1

2
① có thể chọn chữ Quốc văn hoặc Anh văn

① Sau khi chọn xong số lượng tờ muốn cấp

② Lựa chọn giấy chứng nhận muốn in

② thì hãy nhấn nút [다음]

1

1

5

2

3

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].

66

Viện Giao lưu quốc tế trường Đại học Jeonju

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)

