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Câu hỏi thường gặp(FAQ)

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.

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

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

03 [Bảo lưu] tối đa được bao lâu?
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

04 Tân sinh viên có thể [Bảo lưu] không?
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

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

06 [Đăng ký môn học] nhưng môn học mình muốn lại không hiện ra?
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'
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07 [Đăng ký môn học] Môn học không còn chỗ để đăng ký phải làm như thế nào?
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.

08 [Đăng ký môn học] Du học sinh có phải học môn Chaepel không?
Du học sinh không cần học môn Chaepel. Nhưng phải học môn đại cương "Văn hóa và
Cơ đốc giáo-기독교와 문화"

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

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

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

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

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

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

14 bổng đúng không?

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.

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

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

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

17 hoặc đuổi học ?

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)

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

18 em phải làm thế nào ạ?

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.
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