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Đại học nhân văn 

Khoa tôn vinh và 
tán dương
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

Lĩnh vực nghề nghiệp Nhà truyền giáo Người truyền giáo
người phục vụ nhà thờ(Nhạc công, 

giọng ca, người biểu diễn, v.v.)
CCM(Nhạc cụ, giọng 

hát và âm thanh)

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Nhiệm vụ dạy đúng kinh 

thánh và nỗ lực xây dựng nghi 

lễ đúng đắn cho các giáo viên 

đạo học tôn kính và tôn thờ.

Công việc truyền đạt phúc âm trong 

khi sinh hoạt tại nơi chưa được truyền đạt.

Tìm hiểu lịch sử, văn hóa và tôn giáo của 

khu vực muốn truyền giáo và tìm kiếm 

phương pháp truyền giáo hiệu quả.

Tìm kiếm phương pháp áp

 dụng cho lễ cầu nguyện sau khi 

nắm bắt văn hóa hiện đại

Nghiên cứu phương pháp truyền 

bá phúc âm thông qua các lĩnh vực văn hóa như 

âm nhạc, biểu diễn, video, v.v. và sản xuất kết 

quả của nội dung văn hóa Cơ đốc giáo

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 
Huấn luyện tinh thần cộng đồng I~VIII, người cầu nguyện I, II, thuyết tôn thờ và tán dương, thuyết tân dược, luận án cũ

Môn học đề cử

Nghiên cứu phúc âm, nghiên cứu thư 

tín của Paul, Sự hiểu biết về Phúc âm 

John, giải thích về Thánh kinh thần học, 

giáo lý học tổ chức, lễ cầu nguyện và 

thuyết giáo, Nghiên cứu văn bản dịch vụ 

cầu nguyện, tư vấn Kitô giáo, Lịch sử tư 

tưởng Kitô giáo, sự hiểu biết về văn hóa 

trần tục thực tế của việc thờ cúng

Nghiên cứu phúc âm, nghiên cứu thư tín 

của Paul, Sự hiểu biết về Phúc âm John, 

giải thích về Thánh kinh thần học, Thánh 

kinh Moses, cầu nguyện và thuyết giáo, 

nghiên cứu văn bản dịch vụ cầu nguyện, 

Hiểu biết về truyền giáo học, tư tưởng Kitô 

giáo Học thuyết thần học tổ chức, thực 

hành ngôn ngữ truyền giáo

Thực tế của công việc cầu nguyện,

Hiểu biết về văn hóa trần tục, 

nghiên cứu phúc âm, cơ sở lý thuyết âm 

nhạc, cơ sở sản xuất âm thanh, phương 

pháp đại diện học hòa âm, Vocal ensemble I, 

vocal ensemble II, group ensemble I, group 

ensemble II, real world of composition 

nghiên cứu cầu nguyện

Thực hành nghệ thuật cầu nguyện I~VIII, 

Cơ sở âm nhạc, cơ sở sản xuất âm thanh, Nghiên 

cứu văn bản dịch vụ cầu nguyện, Vocal Ensemble 

I, Vocal Ensemble II, group ensemble I, group 

ensemble II, Âm nhạc máy tính, luyện tập ghi âm 

bài hát của Kyungbae và Chan Yang, Thực tế là 

viết nhạc, khoa hòa âm học và phương pháp đối 

phó,sự hiểu biết về văn hóa trần tục

Chương trình 

ngoại khóa
Dự án cá nhân

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, nhóm phân tích doanh nghiệp và 

chức vụ,  lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, 

lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh 

đang theo học(star-KING), University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc, quá trình nhập môn mã hóa (MTA-Pyton), chuyên gia phân tích dữ liệu(ADSP), đào tạo creator

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp
câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, phòng thực nghiệm đặc biệt J-cube start-up camp

LINC+ thực tập, thiết kế Capstone, chương trình tăng cường nghiệp vụ ngoại khóa, tham quan thực tế doanh nghiệp

Trung tâm hỗ trợ 

giáo dục chương 

trình ngoại khóa

Kỹ thuật cứu hộ hồi sinh tim phổi 

PTClinic, chương trình hỗ trợ chế tác 

phương tiện truyền thông, đào tạo nâng 

cao năng lực truyền thông

Kỹ thuật cứu hộ hồi sinh tim phổi 

PTClinic, chương trình hỗ trợ chế tác 

phương tiện truyền thông, đào tạo nâng cao 

năng lực truyền thông

Kỹ thuật cứu hộ hồi sinh tim phổi 

PTClinic, chương trình hỗ trợ chế tác 

phương tiện truyền thông, đào tạo nâng cao 

năng lực truyền thông

PTClinic, chương trình hỗ trợ chế 

tác phương tiện truyền thông, đào tạo nâng cao 

năng lực truyền thông

Chứng chỉ

Giấy chứng nhận đào tạo người đi lễ,

Chứng chỉ hoàn thành khóa đào 

tạo cộng đồng,giấy chứng nhận thực 

hành nghệ thuật cầu nguyện

Giấy chứng nhận đào tạo người đi lễ,

Chứng chỉ hoàn thành khóa

 đào tạo cộng đồng,giấy chứng nhận 

thực hành nghệ thuật cầu nguyện

Chứng nhận đào tạo người đi lễ, chứng chỉ 

đào tạo cộng đồng, chứng chỉ thực hành nghệ 

thuật cầu nguyện Chứng chỉ chuyên gia nghệ 

thuật sân khấu (âm thanh sân khấu)

Chứng nhận đào tạo người đi lễ, 

chứng chỉ đào tạo cộng đồng, chứng chỉ thực 

hành nghệ thuật cầu nguyện Chứng chỉ chuyên gia 

nghệ thuật sân khấu (âm thanh sân khấu)

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa 

1. Để nuôi dưỡng phẩm chất của một mục sư, hãy đọc kinh thánh và hiểu rõ ý nghĩa của nó.

2.  Nếu bạn có đang ấp ủ một nơi truyền giáo, hãy tìm hiểu để hiểu được văn hóa và học 
ngôn ngữ của đất nước đó. 

3.  Các sinh viên chuẩn bị cho mục lịch sử văn hóa Kitô giáo sẽ thử nhiều thử thách khác 
nhau để họ có thể nhận thức đúng đắn về nền văn hóa Kitô của thời đại hiện và 
tạo ra nền văn hóa của riêng họ.
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Đại học nhân văn 

Khoa nội dung văn 
hóa lịch sử
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

Lĩnh vực nghề nghiệp Viện nghiên cứu di sản văn hóa Giám tuyển viện bảo tàng Chuyên gia kế hoạch nội dung văn hóa Chuyên gia chuyên ngành lịch sử

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Điều tra chỉ số di tích di sản văn hóa, 

khảo sát thăm dò, điều tra khai quật v.v

công việc khảo sát và khai 

quật di sản văn hóa

Việc sưu tầm tác phẩm, 

quản lý và lên kế hoạch 

triển lãm tại bảo tàng

công việc lập kế hoạch và xuất bản 

chuyên môn về điện ảnh, phim truyền 

hình, game, nội dung quảng cáo

 làm việc tại viện nghiên cứu nhân 

văn và công việc dịch thuật cổ 

điển sau khi học cao học

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 

Nhân văn học cơ bản Ⅰ, Nhân văn học cơ bản Ⅱ, Khái luận lịch sử học, lịch sử cổ đại Hàn Quốc, lịch sử Hàn Quốc trung cận đại, 

lịch sử văn hóa tư tưởng Hàn Quốc, lịch sử Hàn Quốc cận hiện đại, lịch sử cận đại Đông Á, thiết kế công việc siêu sao, thăm dò di tích văn hóa (1) ~ (4)

Môn học đề cử

Thăm dò khảo cổ học

Viện bảo tàng và di sản văn hóa

Phương pháp điều tra di sản

 văn hóa và thực hành

Di sản văn hóa và nội dung triển lãm 

(Capstone)

Khảo sát khảo cổ và thực hành khai quật

Địa lý lịch sử và không gian 

(thiết kế Capstone)

Thăm dò khảo cổ học

Viện bảo tàng và di sản văn hóa

Lịch sử Akaibe Di sản văn hóa 

và nội dung triển lãm (Capstone)

Nội dung văn hóa và cuộc sống văn hóa 

Nhập môn chế tác nội dung văn hóa lịch sử

Thăm dò so sánh văn hóa Nội dung triển lãm 

di sản văn hóa Thực hành chế tác nội dung 

văn hóa lịch sử Thiết kế văn hóa đô thị

Văn hóa Hàn-Nhật NETWORK

Global History & Culture

Nhập môn lịch sử Hàn Quốc

Thám hiểm tư liệu cổ Honam

Lịch sử hiện đại phương Tây

Tài liệu cổ và lịch sử cuộc sống  

Lịch sử Akaibe

Đọc hiểu sử liệu địa phương

Chương trình 

ngoại khóa

Đặc giảng nâng cao năng lực nghề nghiệp 

của sinh viên, Chương trình hỗ trợ việc 

làm trong lĩnh vực chuyên môn

Đặc giảng nâng cao năng lực nghề nghiệp 

của sinh viên, Lớp chuẩn bị thi đánh giá 

năng lực Hán tự, Hands on steps, Lớp 

chuẩn bị thi chứng chỉ quản lý

Lớp học chế tác nội dung video ,

Đặc giảng nâng cao năng lực nghề 

nghiệp của sinh viên,

Hands on steps,

Đặc giảng nâng cao năng lực 

nghề nghiệp của sinh viên,

Lớp chuẩn bị thi đánh giá năng lực 

Hán tự, Hands on steps,

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, 

nhóm phân tích doanh nghiệp và chức vụ,  lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn 

bị cho tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, 

trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc, 

quá trình nhập môn mã hóa (MTA-Pyton), chuyên gia phân tích dữ liệu(ADSP), đào tạo creator

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp
câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, phòng thực nghiệm đặc biệt J-cube start-up camp

LINC+ thực tập, thiết kế Capstone, chương trình tăng cường nghiệp vụ ngoại khóa, tham quan thực tế doanh nghiệp, khóa học khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, start-up camp

Trung tâm hỗ trợ 

giáo dục chương 

trình ngoại khóa

PTClinic, chương trình hỗ trợ chế tác phương tiện truyền thông, đào tạo nâng cao năng lực truyền thông

Chứng chỉ
chứng chỉ năng lực lịch sử Hàn Quốc,

Chứng chỉ tiếng Hán

chứng chỉ năng lực lịch sử Hàn Quốc,

chứng chỉ quản lý

chứng chỉ năng lực lịch sử Hàn Quốc,

chứng chỉ năng lực vận dụng máy tính

chứng chỉ năng lực lịch sử Hàn Quốc,

chứng chỉ tiếng Hán

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa nội dung văn
 hoá lịch sử

1. Phát triển năng lực đọc và viết.  

2. Tích cự tham gia các chương trình tìm việc và định hướng.

3.  Nếu có cơ hội hãy tham gia làm trợ lý viện nghiên cứu và các cơ quan liên 
quan để nâng cao năng lực thực tế. 
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Đại học nhân văn 

Khoa ngôn ngữ văn 
hóa Anh Mỹ
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

Lĩnh vực nghề nghiệp Thông dịch viên Biên dịch viên
Giáo viên tiếng Anh/
giảng viên học viện

Hướng dẫn viên du lịch Tiếp viên hàng không

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Dịch các từ được diễn đạt bằng 
một ngôn ngữ này sang một ngôn 
ngữ khác, dịch những lời của cả hai 
bên không thông hoạt động khi có 
các hội nghị học thuật quốc tế, hội 

thảo chuyên đề, công diễn v.v

Chuyên dịch thuật các văn bản, 
báo cáo hoặc sách chuyên môn 
được viết bằng tiếng nước ngoài 

sang tiếng Hàn hoặc từ tiếng 
Hàn sang tiếng nước ngoài

Giáo viên tiếng Anh cấp 
trung học, trung học phổ thông, 
giảng viên học viện tiếng Anh

giảng dạy tiếng Anh 
doanh nghiệp

Chịu trách nhiệm các nhiệm vụ giúp 
du khách tận hưởng một chuyến du lịch 

vui vẻ và bổ ích bằng việc đồng hành 
cùng các tour du lịch cá nhân, đoàn thể 
trong và ngoài nước do các công ty du 

lịch tổ chức và lập kế hoạch

Cung cấp các loại 
dịch vụ trên chuyến bay 

nhằm đảm bảo sự thuận tiện 
và an toàn để hành khách có 

thể đi đến điểm đến một cách 
an toàn và thoải mái

Chuyên 

ngành 

Môn học 
bắt buộc 

Đại cương văn học Anh, Văn hóa Anh Mỹ, Đại cương ngôn ngữ học Anh, Ngữ pháp tiếng Anh, Đọc hiểu tiếng Anh, Đặc giảng ngôn ngữ học Anh

Môn học đề cử

Luyện tập thông biên dịch 
tiếng Anh (thiết kế Capstone), Ngữ 
âm âm vị tiếng Anh, Đọc hiểu tiếng 

Anh, Nghe tiếng Anh, Tiếng Anh 
truyền thông, Ý nghĩa và cách sử 
dụng của tiếng Anh, Tiếng Anh
 thời sự, Tiếng Anh và xã hội

Luyện tập thông biên dịch
 tiếng Anh (thiết kế Capstone), Lý 
luận và thực tế dịch thuật (thiết kế 
Capstone), Đọc hiểu Anh văn, Từ 
vựng tiếng Anh, Hiểu kể chuyện 

bằng tiếng Anh,  Tiếng Anh thời sự, 
Tiếng Anh truyền thông

Tiếng Anh cơ bảnⅠ,Ⅱ, Viết văn
tiếng Anh,  Ngữ âm âm vị tiếng Anh, 

Đại cương giáo dục chương trình giảng 
dạy tiếng Anh,  hội thoại tiếng Anh,  

Đại cương giáo dục tiếng ANh đa phương 
tiện, Sách giáo khoa tiếng Anh và 

phương pháp nghiên cứu, Từ vựng 
tiếng Anh, Hiểu nghĩa tiếng Anh

Tiếng Anh cơ bản Ⅰ,Ⅱ, 
Tiếng Anh nghiệp vụ(1),(2), 

Tiếng Anh truyền thông, 
Nghe tiếng Anh, 

Tiếng Anh và xã hội,  
Tiếng Anh thời sự

Tiếng Anh cơ bản Ⅰ,Ⅱ, 
Tiếng Anh nghiệp vụ(1),(2), 

Tiếng Anh truyền thông, 
Nghe tiếng Anh, 

Tiếng Anh và xã hội,  
Tiếng Anh thời sự

Chương trình 

ngoại khóa

Đào tạo nâng cao năng lực TOEIC,
Chương trình tu nghiệp nước ngoài, 
Câu lạc bộ khoa ngôn ngữa văn hóa 

Anh Mỹ ALL.T (biên dịch)

Câu lạc bộ khoa ngôn ngữa văn hóa 
Anh Mỹ ALL.T (biên dịch)

Đào tạo nâng cao năng lực TOEIC
Chương trình tu nghiệp nước ngoài, 

Câu lạc bộ khoa ngôn ngữa văn hóa Anh 
Mỹ T.I (sưu tập văn bản tiếng anh)

Đào tạo nâng cao năng 
lực TOEIC, Chương 

trình tu nghiệp nước ngoài

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

Hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, 
nhóm phân tích doanh nghiệp và chức vụ, lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, Tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn 
bị cho tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, 

trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc, quá trình nhập môn mã hóa (MTA-Pyton), 
chuyên gia phân tích dữ liệu(ADSP), đào tạo creator, học viện tìm việc ở nước ngoài, câu lạc bộ tìm việc ở nước ngoài

Đoàn hỗ trợ 
khởi nghiệp

câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, phòng thực nghiệm đặc biệt J-cube start-up camp

LINC+ chương trình tăng cường nghiệp vụ ngoại khóa, khóa học khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, start-up camp, thực tập, thiết kế Capstone

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

PTClinic, Chương trình hỗ trợ chế tác, 
phương tiện truyền thông, Đào tạo 

nâng cao năng lực truyền thông

PTClinic, Chương trình hỗ trợ chế tác, 
phương tiện truyền thông, Đào tạo 

nâng cao năng lực truyền thông

Kỹ thuật hồi sức tim phổi cứu hộ mạng sống, PTClinic
 Chương trình hỗ trợ chế tác phương tiện truyền thông

Đào tạo nâng cao năng lực truyền thông

Chứng chỉ
TOEIC, chứng chỉ ITT, 

 chứng chỉ hướng dẫn viên 
thông dịch du lịch

TOEIC, chứng chỉ ITT,
chứng chỉ TCT , chứng chỉ STI

TOEIC, TESOL,
chứng chỉ giáo viên cấp 2

TOEIC,  chứng chỉ hướng dẫn 
viên thông dịch du lịch,

chứng chỉ hướng dẫn viên nội địa
TOEIC

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa văn 
hóa ngôn ngữ Anh Mỹ

1. Hãy học nhiều cách diễn đạt độc đáo chỉ có trong tiếng Anh. 

2.  Hãy học tiếng Anh cùng các bạn học thông qua các hoạt động câu lạc  bộ. 
Việc này sẽ có ích hơn nhiều so với việc học một mình. 

3.  Hãy cố gắng nói chuyện nhiều với giáo sư bản ngữ.
   Practice makes perfect!!
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Lĩnh vực nghề nghiệp
 Doanh nghiệp thương mại 
kinh doanh nước ngoài MD

Dịch vụ hàng không Ngành du lịch khách sạn Nhà xuất bản
Giáo viên tiếng 

Nhật
Ngành công nghiệp IT 
trong và ngoài nước

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Người tiếp thị để
 thâm nhập thị trường nước 

ngoài (Nhật Bản), Người 
mua bán sản phẩm trong 

và ngoài nước

Tiếp viên hàng không, tiếp
 nhận khách lên máy bay tại sân 
bay trong và ngoài nước, dịch 
vụ vận chuyển hàng hóa, lên 

kế hoạch và phát triển các sản 
phẩm du lịch của công ty du lịch 

và tiếp nhận khách hàng

dịch vụ chăm sóc khách 
hàng, check-in, check-
out ở khách sạn trong 

và ngoài nước, cung cấp 
tiện ích, v.v

Nghiên cứu và phát triển sách 
giáo khoa tiếng Nhật , biên dịch 
ấn phẩm tiếng Nhật, biên dịch 

ấn phẩm từ tiếng Hàn sang tiếng 
Nhật, nghiệp vụ marketing

Giáo viên tiếng 
Nhật cấp trung học, 
trung học phổ thông  
Giáo viên/giảng viên 

học viện/giáo 
sư đại học

Lập trình viên công nghệ 
thông tin và quản trị viên 

máy chủ sử dụng công nghệ 
tiên tiến, nghiệp vụ điều phối 

viên và người tiếp thị IT 
nước ngoài của bộ phận 
marketing và kinh doanh

Chuyên 

ngành 

Môn học 
bắt buộc Tiếng Nhật cơ bản I, Tiếng Nhật cơ bản II, Hội thoại tiếng Nhật, Hội thoại tiếng Nhật(2), Jumping Japanese(1), Jumping Japanese(2)

Môn học đề cử

Tiếng Nhật free talking,Văn hóa 
Nhật Bản, Phong cảnh hiện đại của 

Nhật Bản, Nghe tiếng Nhật (1), 
Nghe tiếng Nhật (2), Nghe tiếng 

Nhật (3), Nghe tiếng Nhật (4), Hội 
thoại tiếng Nhật (1), Hội thoại tiếng 
Nhật (2), Hội thoại tiếng Nhật (3), 

Hội thoại tiếng Nhật (4)

Tiếng Nhật free talking, 
Tiếng Nhật sinh hoạt, 

Tiếng Nhật sinh hoạt (2), Văn 
hóa Nhật Bản, Phong cảnh hiện 
đại của Nhật Bản, Hội thoại tiếng 

Nhật (1), Hội thoại tiếng Nhật 
(2), Hội thoại tiếng Nhật (3), 

Hội thoại tiếng Nhật (4)

Tiếng Nhật free talking, 
Tiếng Nhật sinh hoạt, Tiếng 
Nhật sinh hoạt (2), Văn hóa 

Nhật Bản, Phong cảnh hiện đại 
của Nhật Bản, Hội thoại tiếng 
Nhật (1), Hội thoại tiếng Nhật 

(2), Hội thoại tiếng Nhật (3), Hội 
thoại tiếng Nhật (4)

Biên dịch tiếng Nhật Clinic (1), 
Biên dịch tiếng Nhật Clinic (2), Đại 
cương giáo dục chương trình giảng 

dạy tiếng Nhật, Sách giáo khoa 
tiếng Nhật và phương pháp nghiên 
cứu, Phụ nữa trong văn học Nhật 
Bản, Đại cương văn học Nhật Bản

Tiếng Nhật cơ bản I, 
Tiếng Nhật cơ bản 
II, Hội thoại tiếng 

Nhật, Hội thoại tiếng 
Nhật(2), Jumping 

Japanese(1), 
Jumping

Japanese(2)

Khởi nghiệp IT Nhật Bản 
và Chiến lược cơ bản, 

Khởi nghiệp IT Nhật Bản 
và business, Tiếng Nhật 
internet, Tiếng Nhật làm 

việc với word, 
Tiếng Nhật video

Chương trình 

ngoại khóa

 Chương trình tăng cường 
nghiệp vụ ngoại khóa J-EAT

Chương trình tăng cường 
nghiệp vụ ngoại khóa J-EAT

(Chương trình multilingual đồng 
thời tiếng Anh/tiếng Nhật,  điều 

phối việc làm ở nước ngoài)

Chương trình tăng cường 
nghiệp vụ ngoại khóa J-EAT

(Chương trình multilingual đồng 
thời tiếng Anh/tiếng Nhật,  điều 

phối việc làm ở nước ngoài)

Chương trình tăng cường 
nghiệp vụ ngoại khóa J-EAT

Chương trình tăng 
cường nghiệp vụ 
ngoại khóa J-EAT

Chương trình tăng cường 
nghiệp vụ ngoại khóa J-EAT

(Chương trình đào tạo 
chuyên gia IT, điều phối 
việc làm ở nước ngoài)

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, nhóm phân tích doanh nghiệp và chức vụ,  
lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, Tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng 

vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học (star-KING), University Job Plus 
Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc, quá trình nhập môn mã hóa (MTA-Pyton), chuyên gia phân tích dữ liệu(ADSP), đào tạo creator, học viện tìm việc ở nước ngoài, câu lạc bộ tìm việc ở nước ngoài

Đoàn hỗ trợ 
khởi nghiệp

Câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, Câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, Phòng thực nghiệm đặc biệt J-cube start-up camp

LINC+

Thiết kế Capstone, Chương 
trình tăng cường nghiệp vụ, 
tham quan thực tế doanh 

nghiệp, khóa học khởi nghiệp, 
câu lạc bộ khởi nghiệp

Thiết kế Capstone, Chương trình 
tăng cường nghiệp vụ, tham 
quan thực tế doanh nghiệp, 
thực tập ngành dịch vụ hàng 

không Nhật Bản, khóa học khởi 
nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp

Thiết kế Capstone, Chương trình 
tăng cường nghiệp vụ, tham 

quan thực tế doanh nghiệp, thực 
tập ngành công nghiệp khách sạn 
Nhật Bản, khóa học khởi nghiệp, 

câu lạc bộ khởi nghiệp

Thiết kế Capstone, 
Chương trình tăng cường nghiệp 

vụ, tham quan thực tế doanh 
nghiệp, thực tập tại nhà xuất bản 
Dongyang, khóa học khởi nghiệp, 

câu lạc bộ khởi nghiệp

Thiết kế Capstone, 
Chương trình tăng 
cường nghiệp vụ, 
tham quan thực tế 

doanh nghiệp

Thiết kế Capstone, 
Chương trình tăng cường 

nghiệp vụ, tham quan thực 
tế doanh nghiệp, thực tập, 
khóa học khởi nghiệp, câu 

lạc bộ khởi nghiệp

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

giáo dục hồi sức
 tim phổi

giáo dục mã hóa phần mềm

Chứng chỉ JLPT, JPT JLPT, JPT, TOEIC JLPT, JPT, TOEIC
JLPT, JPT, Chứng chỉ dịch thuật 

chuyên môn ITT(Hàn-Nhật, Nhật-Hàn)
Chứng chỉ giáo viên 

cấp 2, JLPT, JPT
JLPT, kỹ sư xử lý thông tin

Đại học nhân văn 

Khoa ngôn ngữ văn 
hóa Nhật Bản 
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa ngôn ngữ văn hóa Nhật Bản
1.  Khuyến khích tham gia chế độ tu nghiệp ngắn hạn tại Nhật Bản, du học trao đổi v.v. Việc trực tiếp học văn hóa và 

ngôn ngữ Nhật Bản để nuôi dưỡng kiến thức chuyên môn tiếng Nhật là rất quan trọng. Hãy sử dụng các chương 
trình nước ngoài đa dạng trong khoa. 

2.  Khuyến khích tham gia hoạt động câu lạc bộ: Các hoạt động câu lạc bộ đa dạng trong và ngoài khoa giúp ích rất 
nhiều cho việc tham gia các cuộc thi khác nhau và kinh nghiệm hoạt động nhóm. 

3.  Khuyến khích tham gia các chương trình ngoại khóa và thi chứng chỉ: Thông qua các chương trình ngoại khóa của 
khoa và phòng hỗ trợ việc làm, việc đạt được các chứng chỉ phù hợp với định hướng của bản 
thân sẽ rất có ích trong việc tìm việc.   
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Đại học nhân văn 

Khoa ngôn ngữ  
Trung 
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

Lĩnh vực nghề nghiệp
Ngành dịch vụ 
hàng không

Ngành du lịch 
khách sạn 

Giáo viên tiếng trung
Thông biên dịch 

tiếng trung

Các doanh nghiệp trong và 
ngoài nước liên quan đến 
thông thương Trung Quốc

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

tiếp viên hàng không, tiếp nhận 
khách lên máy bay tại sân bay trong 
và ngoài nước, dịch vụ vận chuyển 

hàng hóa, lên kế hoạch và phát triển 
các sản phẩm du lịch của công ty du 

lịch và tiếp nhận khách hàng

dịch vụ chăm sóc khách hàng, 
check-in, check-out ở khách 

sạn trong và ngoài nước, 
cung cấp tiện ích, v.v

Giáo viên, giảng viên, 
giáo sư tiếng trung 

cấp trung học, 
trung học phổ thông

kinh tế Hàn-Trung, thời sự, dịch 
vụ thông phiên dịch để giao tiếp 
thuận lợi trong tình hình thương 
mại và nghi thức giữa các nước 
dược dựa trên sự hiểu biết toàn 

diện về văn hóa và lịch sử

người tiếp thị để thâm nhập 
thị trường Trung Quốc,

người mua bán sản phẩm 
trong và ngoài nước

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 

tiếng trung cơ bản(1), tiếng trung cơ bản(2), luyện đọc hiểu tiếng trung(1), luyện đọc hiểu tiếng trung(2), 
ngữ pháp tiếng trung, vận dụng ngữ pháp tiếng trung, hội thoại tiếng trung, tiếng trung nghe và biểu hiện

Môn học đề cử

Tiếng Trung Quốc thương mại,
Tiếng Trung Quốc cao cấp(1),
Tiếng Trung Quốc cao cấp(2),

Chinese Free Speech

Tiếng Trung Quốc 
thương mại,
Tiếng Trung 

Quốc cao cấp(1),
Tiếng Trung 

Quốc cao cấp(2),
Chinese Free Speech

Đại cương giáo dục chương trình 
giảng dạy tiếng Trung Quốc,

Tài liệu giáo trình tiếng Trung Quốc 
và luật giáo dục, Đại cương văn học 
Trung Quốc, Đại cương ngôn ngữ 

học Trung Quốc,
Viết văn tiếng Trung Quốc,
Đọc hiểu tiếng Trung Quốc,

Văn hóa Trung Quốc

Truyền thống lịch sử Trung Quốc,
Lịch sử cận hiện đại Trung Quốc,
Cảm nhận văn học cổ điển Trung 

Quốc, Lịch sử Trung Quốc
Thế giới tư tưởng Trung Quốc,

Đặc giảng Trung Quốc học,
Hiểu dịch tiếng Trung Quốc

Tiếng Trung Quốc thương mại,
Kinh doanh và doanh nghiệp, 

Trung Quốc,
Tiếng Trung Quốc thời sự,

Chinese Free Speech

Chương trình 

ngoại khóa
Chương trình hỗ trợ việc làm trong lĩnh vực chuyên môn (luyện tập phỏng vấn tiếng trung), chương trình tăng cường năng lực việc làm(đặc giảng HSK)

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên,SKII UP nghiệp vụ máy tính, nhóm phân tích doanh 
nghiệp và chức vụ, lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, 

lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, trại tìm việc, 
tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc, quá trình nhập môn mã hóa (MTA-Pyton), 

chuyên gia phân tích dữ liệu(ADSP), đào tạo creator, học viện tìm việc ở nước ngoài, câu lạc bộ tìm việc ở nước ngoài

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp
câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, phòng thực nghiệm đặc biệt J-cube start-up camp

LINC+ chương trình tăng cường năng lực việc làm ngoại khóa, khóa học khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, Start-up camp, thực tập, thiết kế Capstone

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Chứng chỉ HSK, HSKK, CPT HSK, HSKK, CPT
HSK, giáo viên trung học, trung học 

phổ thông (cấp 2)
HSK, HSKK, CPT HSK, HSKK, CPT

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa tiếng Trung

1.  Khuyến khích chế độ học sinh trao đổi  : Bạn có thể học được cách diễn đạt tiếng Trung tại 
địa phương

2.  Khuyến khích tham gia các chương trình ngoài chương trình giảng dạy   : Bạn có thể nâng 
cao năng lực cần thiết để xin việc thông qua các chương trình ngoài chương trình giảng dạy 
như đặc giảng HSK, luyện tập phỏng vấn bằng tiếng Trung 

3.  Khuyến khích tham gia hoạt động học nhóm : Tham gia vào các hoạt động học nhóm đa 
dạng trong khoa để học tiếng Trung hiệu quả và hình thành mối quan hệ rộng rãi.
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Đại học nhân văn 

Khoa văn học 
tiếng Hàn 
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

Lĩnh vực nghề nghiệp Giáo viên tiếng Hàn
Giáo viên trung học, 
trung học phổ thông

Người hướng 
dẫn đọc tiểu luận

Tác giả
(phát thanh, kịch bản v.v)

Nhân lực nghiệp vụ 
nội dung văn hóa

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

 Giáo viên dạy tiếng Hàn cho học 

sinh ngoại quốc tại các trường đại 

học trong và ngoài nước

 Giáo viên quốc ngữ 

cấp trung học, 

trung học phổ thông

Thực hiện công việc hướng dẫn 

trẻ em và thanh thiếu niên cách 

đọc sách một cách hiệu quả và 

cách viết suy nghĩ của mình.

Tác giả trong các lĩnh vực

 như biên tập viên, biên kịch, 

tác giả kịch bản game, 

truyện tranh, v.v

 Công việc lên kế hoạch 

và thực hiện nội dung 

trong nhiều lĩnh vực văn 

hóa hiện đại

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 
Nhân văn học cơ bản I, Nhân văn học cơ bản II, Hiểu văn học Hàn Quốc, Đại cương quốc ngữ học, thực tập (1)~(3)

Môn học đề cử

thuyết ngôn ngữ học, thuyết giảng dạy tiếng Hàn, 

thuyết giảng dạy từ vựng Hán tự, thuyết giảng dạy 

ngữ pháp tiếng Hàn, thuyết giảng dạy biểu hiện tiếng 

Hàn, xã hội ngôn ngữ học, lịch sử tiếng Hàn, thuyết 

giảng dạy văn hóa Hàn Quốc, Hàn Quốc văn hóa dân 

gian học, thuyết giảng dạy hiểu tiếng Hàn, thuyết 

giảng dạy phát âm tiếng Hàn, phương pháp giảng dạy 

tiếng Hàn, thực hành giảng dạy tiếng Hàn

Lịch sử Văn học Hàn Quốc, thuyết 

giảng dạy giao tiếp, thuyết giảng dạy 

quốc ngữ, đại cương quốc văn học, 

thuyết giảng dạy thơ ca, lịch sử quốc 

ngữ, thuyết giảng dạy môn quốc 

ngữ, nghiên cứu và chỉ đạo sách 

giáo khoa quốc ngữ, ý luận và luận 

bàn quốc ngữ

Sáng tác văn học nghệ thuật cơ 

bản, thuyết giảng dạy từ vựng 

Hán tự, lịch sử văn học Hàn 

Quốc, xã hội ngôn ngữ học, tiểu 

thuyết, phương pháp viết kịch 

bản, học hiểu về thơ hiện đại, 

nhà văn và xã hội, sáng tác văn 

học nghệ thuật nâng cao

Sáng tác văn học nghệ thuật cơ bản, 

học hiểu về story media, tiểu thuyết, 

học hiểu về tiểu thuyết cổ điển, 

phương pháp viết kịch bản, học hiểu 

về thơ hiện đại, Hàn Quốc văn hóa 

dân gian học, thuyết hoạch định nội 

dung, nhà văn và xã hội, sáng tác 

văn học nghệ thuật nâng cao

Chương trình 

ngoại khóa

 thực tập tại các trường đại học 

nước ngoài(học kỳ mùa hè/học kỳ mùa đông), 

đặc giảng đặc tính doanh nghiệp hóa

môn học về giảng dạy, 

đặc giảng kỳ thi tuyển dụng khoa 

giáo dục quốc ngữ

chuyên ngành liên kết 

giáo dục đọc và viết luận

chuyên ngành story media, 

đặc giảng về tác giả truyền hình

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, 

nhóm phân tích doanh nghiệp và chức vụ, lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị 

cho tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, trại tìm việc, 

tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc, quá trình nhập môn mã hóa (MTA-Pyton), 

chuyên gia phân tích dữ liệu(ADSP), đào tạo creator, học viện tìm việc ở nước ngoài, câu lạc bộ tìm việc ở nước ngoài

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp
câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, phòng thực nghiệm đặc biệt J-cube start-up camp

LINC+
thực tập, thiết kế Capstone, chương trình tăng cường nghiệp vụ, tham quan thực tế doanh nghiệp, 

khóa học khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, start-up camp, 4IR môn học chung, chuyên ngành tổng hợp

Trung tâm hỗ trợ 

giáo dục chương 

trình ngoại khóa

kỹ thuật cứu hộ hồi sức tim phổi, PTClinic

chương trình hỗ trợ chế tác phương tiện truyền thông

đào tạo nâng cao năng lực truyền thông

PTClinic

chương trình hỗ trợ chế tác phương tiện truyền thông

đào tạo nâng cao năng lực truyền thông

Chứng chỉ
chứng chỉ giáo viên tiếng Hàn(cấp 2),

 bài thi năng lực tiếng Hàn KBS, chứng chỉ Hán tự

chứng chỉ giáo viên cấp trung học, 

trung học phổ thông, bài thi năng lực 

tiếng Hàn KBS, chứng chỉ Hán tự

bài thi năng lực tiếng Hàn KBS, 

chứng chỉ Hán tự

 bài thi năng lực tiếng Hàn KBS, 

chứng chỉ Hán tự

 bài thi năng lực tiếng Hàn 

KBS, chứng chỉ Hán tự

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa văn học tiếng Hàn 

1.  Hãy cố gắng để đạt được chứng chỉ ngôn ngữ: Các bạn đã là chuyên gia tiếng Hàn. Trong thời 
đại toàn cầu hóa, có một ngoại ngữ mà bạn có thể nói một cách tự tin sẽ giúp ích rất nhiều. 

2.  Hãy tích cực tham gia các hoạt động câu lạc bộ:  Trong khoa có các câu lạc bộ giáo viên tiếng 
Hàn, chế tác video, sáng tác văn nghệ.  Việc hoạt động câu lạc bộ liên quan đến định hướng 
của bản thân sẽ trở thành sức mạnh lớn cho tương lai của các bạn.. 

3. Hãy tham gia các buổi đặc giảng do trường và khoa tổ chức: Một buổi đặc giảng 
có ý nghĩa có thể thay đổi tương lai của bạn. 





Đại học khoa học và xã hội
Lộ trình nghề nghiệp

Ver. 2
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Đại học khoa học và xã hội

Khoa cảnh sát
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

Lĩnh vực nghề nghiệp
Cảnh sát (bao gồm cảnh sát 

biển)
Kiểm sát Viện thông tin quốc gia

 giám sát bảo vệ, 
bảo hộ trẻ em

     quân nhân, cứu hỏa, an 
ninh nhân dân v.v

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

•  Bảo hộ tính · mạng · thân thể · tài 
sản quốc dân

•  Duy trì trật tự và an toàn của cộng 
đồng 

•  Phòng chống tội phạm trấn áp và 
điều tra

•  Thi hành nhiệm vụ liên quan đến 
điều tra tội phạm 

•  Thi hành nhiệm vụ cần thiết để tổ 
tụng khởi kiện 

•  Ghi chép và bảo quản hồ sơ hình 
sự

•  Các nhiệm vụ thi hành án hình sự

•  Công việc hành chính liên quan 
đến thông tin bảo an liên quan đến 
an ninh quốc gia 

•  Thu thập, soạn thảo và phân phối 
thông tin an ninh trong nước và 
thông tin quốc tế

•  Nhiệm vụ bảo vệ bí mật quốc gia

•  Công tác giáo dục và giáo hóa 
phạm nhân

•  Kiểm tra phân loại phạm nhân và 
thiết lập chính sách hiệu chuẩn

•  Hoạt động phòng ngừa hành vi xấu 
của thanh thiếu niên

•  Hoạt động ngăn chặn tội phạm tái 
phạm

•  Cảnh sát quân sự, bảo vệ thu thập 
thông tin quân sự

•  Kinh phí thiết bị, bảo vệ thân thể, 
kinh phí hộ tống

•  Kinh phí máy móc

•  Ngăn ngừa tai nạn, quản lý an toàn, 
cứu hộ nhân mạng, v.v.

Chuyên 

ngành 

Môn học 
bắt buộc 

 Cảnh sát học cơ bản, đại cương luật học

Môn học đề cử

 Cảnh sát học tổng luận, cảnh sát 
học chi tiết, hình pháp(1)(2), luật tố 
tụng hình sự, lý thuyết quản lý nhân 
sự cảnh sát, luật hành chính, lịch sử 
cảnh sát Hàn Quốc, lý thuyết điều tra 
cảnh sát, lý thuyết điều tra khoa học, 
võ đạo(1)(2), tội phạm học, luật cảnh 
sát, đạo đức cảnh sát, lý thuyết quản 
lý tổ chức cảnh sát, đào tạo cảnh sát

 Hiểu về hệ thống tư 
pháp hình sự, hình pháp(1)(2), 

luật tố tụng hình sự, nghiên cứu 
nạn nhân, luật hành chính, 

lý thuyết tội phạm vị thanh niên, 
tội phạm học, tâm lý tội phạm học, 

lý thuyết điều tra cảnh sát, 
lý thuyết điều tra khoa học

 Hiểu về hệ thống tư 
pháp hình sự, cảnh sát học chi tiết, 

lịch sử cảnh sát Hàn Quốc, 
đạo đức cảnh sát, lý thuyết hình 

thức tội phạm, tội phạm học, tâm lý 
tội phạm học, lý thuyết an ninh cảnh 

sát, hình pháp(1)(2), 
luật tố tụng hính sự

Hiểu về hệ thống tư 
pháp hình sự, luật hành chính,

 tội phạm học, tâm lý tội phạm học, 
hình pháp(1)(2), 

luật tố tụng hình sự, 
võ đạo(1)(2), 

lý thuyết tội phạm vị thanh niên

 hình pháp(1)(2), luật tố tụng hình sự, 
ý thuyết điều tra cảnh sát, lý thuyết 

điều tra khoa học, lý thuyết bảo vệ dân 
sự, đạo đức cảnh sát, cảnh sát học chi 
tiết, luật cảnh sát, luật hành chính, võ 
đạo(1)(2), lý thuyết phòng chống tội 
phạm, lý thuyết hình thức tội phạm,  
hội thảo cảnh sát học, quân đội học 

(ROTC), đào tạo cảnh sát

Chương trình 

ngoại khóa
 Lớp thi công chức, học bổng nội chú, nuricops(hoạt động liên kết với Sở cảnh sát tỉnh Jeonbuk), Campus Police (Câu lạc bộ liên kết với Sở cảnh sát Wansan)

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hashtag định hướng,JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, nhóm phân tích doanh 
nghiệp và chức vụ,  lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị cho tuyển dụng 
không chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, trại tìm việc, 

tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc, vòng thi cuối lịch sử Hàn Quốc(cấp 1/2/3), 
quá trình nhập môn mã hóa (MTA-Pyton), chuyên gia phân tích dữ liệu(ADSP), đào tạo creator, Big Data-Marketing(Google Analytics)

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp

LINC+ chương trình tăng cường nghiệp vụ, thực tập, thiết kế Capstone, khóa học khởi nghiệp, giáo dục big data

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Chứng chỉ
chứng chỉ võ đạo, người hướng dẫn 

bảo vệ
chứng chỉ võ đạo chứng chỉ võ đạo chứng chỉ võ đạo

chứng chỉ võ đạo, người hướng dẫn 
bảo vệ (thường/máy móc)

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa cảnh sát 
1.   Hãy sử dụng thư viện một cách tích cực hơn : Đọc nhiều trong các lĩnh vực khác nhau sẽ giúp tránh lãng phí thời gian vô nghĩa trong cuộc 

sống đại học, và đó là một trợ giúp đắc lực khi bạn phải lo lắng trong quá trình định hướng và chuẩn bị toàn diện khi lên các năm học cao hơn. 

2.  Trong mỗi năm học, hãy cố gắng đặt ra và đạt được ít nhất một mục tiêu có thể giúp ích cho bản thân : Khác với thời trung học, mỗi người 

sẽ có nhiều thời gian hơn cho cuộc sống đại học. Thay vì để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa, bạn hãy thử hoàn thành một mục tiêu mà 

trước đến nay chưa từng thử. Không nhất thiết là việc học, có thể là một hoạt động sở thích mà bạn muốn làm. 

3.  Hãy chia sẻ với các giáo sư và chú ý đến các chương trình mà khoa cung cấp : Các giáo sư có nhiều kinh nghiệm sẽ giúp ích rất nhiều cho 

việc thiết lập định hướng và giải quyết lo lắng của bạn. Các hoạt động, chương trình để cử ở khoa sẽ giúp ích rất nhiều 

cho cuộc sống học đường của bạn. Và đó có thể là một cơ hội tốt để có thể thân thiết với bạn cùng khoa, tiền bối và hậu bối.  
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Đại học khoa học và xã hội

Khoa thông tin tư liệu
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

Lĩnh vực nghề nghiệp
 Giáo viên thủ thư thư viện tiểu 
học trung học cơ sở phổ thông

Thủ thư thư viện đại học  Công chức thủ thư
Thư ký phòng thông tin của các 
nhà nghiên cứu và doanh nghiệp

Nhà hoạch định nội dung 
web, tư vấn thông tin

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

 Lên kế hoạch kinh doanh thư viện 
trường học, quản lý và vận hành thư 
viện trường học, hỗ trợ hoạt động 
giáo sư và học tập cho giáo viên và 

học sinh, giáo dục ứng dụng thông tin 
và đọc sách, tiến hành tiết học hợp 

tác với thư viện

 Lên kế hoạch kinh doanh thư viện 
trường học, lựa chọn dữ liệu và quản lý 
sổ sách, hỗ trợ nghiên cứu và giáo dục, 

hỗ trợ giáo dục và nghiên cứu, giáo 
dục người dùng, thu thập tài nguyên tri 
thức được sản xuất tại trường, kỹ thuật 
só hóa và vận hành, cung cấp dịch vụ 

và hợp tác với thư viện khác 

Lên kế hoạch kinh doanh thư viện 
công cộng, bảo quản chỉnh lý thu thập 
tài liệu thư viện, cung cấp thông tin cần 
thiết cho công chúng và cung cấp thông 
tin cần thiết cho hành chính địa phương, 
vận hành chương trình giáo dục văn hóa 
và giáo dục trọn đời, chia sẻ tài nguyên 

và hợp tác với thư viện khác

Cung cấp dịch vụ thu thập, sắp xếp, 
bảo tồn và sử dụng các tài liệu thông 
tin cần thiết cho hoạt động nghiên 

cứu và học thuật chuyên môn, hỗ trợ 
nghiên cứu và học thuật, hoạt động 
hợp tác bao gồm chia sẻ tài liệu thư 

viện với các thư viện khác

Thu thập và phân tích nội dung 
web, kế hoạch và cung cấp dịch vụ 
thông tin phù hợp với người dùng

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 
Đại cương thông tin tư liệu học, đọc tài liệu tiếng anh, lý thuyết kinh doanh thư viện, phân loại học, Big Data và thư viện, 

lý thuyết thông tin, danh mục học, hiểu và tìm kiếm tài nguyên thông tin, tìm kiếm thông tin, thư viện kỹ thuật só 

Môn học đề cử

 Vận hành thư viện trường học, 
tài sản trí tuệ và thông tin, thực hành 

xây dựng dữ liệu meda, phân tích 
thống kê và xử lí dữ liệu, chia sẻ 

thông tin và ứng dụng của XML, bản 
đồ luận văn NIE, thư mục khoa học 
tự nhiên, thư mục nhân văn và xã 
hội học, lý thuyết lên kế hoạch xây 
dựng thư viện, MARC và RDA, lý 

thuyết quản lý sổ sách, giáo dục đọc, 
lý thuyết tổ chức tài liệu, lý thuyết 
thông tin truyền thông, thư viện và 

cách mạng công nghiệp lần 4

Chia sẻ thông tin và ứng dụng 
của XML, tài sản trí tuệ và thông tin, 
chia sẻ thông tin và LOD, thực hành 

xây dựng dữ liệu meda, lý thuyết quản 
lý sổ sách, thư mục nhân văn và xã 

hội học, phân tích thống kê và xử lí dữ 
liệu,, thực tập, thư mục khoa học tự 
nhiên, lý thuyết người sử dụng thông 

tin, lý thuyết ghi chép và quản lý, 
thiết kế Capstone, lý thuyết thông tin 

truyền thông, thư viện và cách 
mạng công nghiệp lần 4

Tài sản trí tuệ và thông tin, 
MARC và RDA, vận hành thư viện 
công cộng, phân tích thống kê và

 xử lí dữ liệu, thực hành xây dựng dữ 
liệu meda, chia sẻ thông tin và ứng dụng 
của XML, lý thuyết quản lý sổ sách, thư 
mục nhân văn và xã hội học, thực tập, 
lý thuyết lên kế hoạch xây dựng thư 

viện, lý thuyết tổ chức tài liệu, thư mục 
khoa học tự nhiên, thiết kế Capstone, lý 
thuyết thông tin truyền thông, thư viện 

và cách mạng công nghiệp lần 4

chia sẻ thông tin và ứng 
dụng của XML, Tài sản trí tuệ 
và thông tin,  MARC và RDA, 

chia sẻ thông tin và LOD, 
thực hành xây dựng cơ sở dữ liệu, 

thư mục khoa học tự nhiên, 
thực tập, lý thuyết người sử dụng 

thông tin, thiết kế Capstone, 
lý thuyết ghi chép và quản lý, 

lý thuyết thông tin truyền thông, 
thư viện và cách mạng 

công nghiệp lần 4

chia sẻ thông tin và ứng dụng của 
XML, Tài sản trí tuệ và thông tin,  
MARC và RDA, chia sẻ thông tin 

và LOD, thực hành xây dựng cơ sở 
dữ liệu, ý thuyết quản lý sổ sách, 
thư mục nhân văn và xã hội học, 

phân tích thống kê và xử lí dữ liệu, 
thực hành xây dựng dữ liệu meda, 
thư mục khoa học tự nhiên, thực 

tập, lý thuyết người sử dụng thông 
tin, thiết kế Capstone, lý thuyết 

thông tin truyền thông, thư viện và 
cách mạng công nghiệp lần 4

Chương trình 

ngoại khóa
 Thức giảng nâng cao năng lực làm việc của sinh viên, chương trình hỗ trợ việc làm trong lĩnh vực chuyên môn, nhóm học nâng cao chuyên ngành ngoài giờ, 

hội nhóm học giữa tiền bối và hậu bối, Hands On Steps, chương trình đào tạo trong nước

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, nhóm phân tích doanh nghiệp và chức vụ,  
lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, 

đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), University Job Plus 
Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc, quá trình nhập môn mã hóa (MTA-Pyton), chuyên gia phân tích dữ liệu(ADSP), đào tạo creator, Big data-marketing(Google Analytics)

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp
Phòng thực nghiệm đặc biệt J-cube start-up camp

LINC+  chương trình tăng cường nghiệp vụ, thực tập, thiết kế Capstone, khóa học khởi nghiệp, giáo dục big data

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Chứng chỉ
Chứng chỉ giáo viên thủ thư

Chứng chỉ thủ thư cấp 2

Chứng chỉ thủ thư cấp 2, Kỹ sư xử lý 
thông tin, Năng lực sử dụng máy tính 
cấp 1, Kỹ sưa ngành công nghiệp tự 

động hóa văn phòng

Chứng chỉ thủ thư cấp 2,
Kỹ sư xử lý thông tin,

Năng lực sử dụng máy tính cấp 1,
Người hướng dẫn đọc sách và luận văn

Chứng chỉ thủ thư cấp 2,
Kỹ sư xử lý thông tin,

Năng lực sử dụng máy
 tính cấp 1

Chứng chỉ thủ thư cấp 2,
Kỹ sư xử lý thông tin,

Nhà phân tích điều tra xã hội,
Năng lực sử dụng máy tính cấp 1

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa thông tin tư liệu 

1.  Khuyết khích tham gia hoạt động câu lạc bộ. Thông qua hoạt động câu lạc bộ liên quan đến 
chuyên ngành, bạn có thể có những trải nghiệm đa dạng trực tiếp và gián tiếp.

2.  Tích cực tham gia các chương trình đa dạng được khoa tổ chức như kiến tập, các buổi đặc giảng 
tìm việc. Việc này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc học tập, thiết lập định hướng và tìm việc.

3.  Khuyến khích thi chứng chỉ liên quan đến chuyên ngành. Việc thi chứng chỉ đúng với định hướng 
của bản thân thông qua chương trình hỗ trợ tìm việc trong trường và khoa sẽ giúp 
ích rất nhiều trong việc tìm việc. 
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Đại học khoa học và xã hội

Khoa luật 
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

Lĩnh vực nghề nghiệp Công chức
Nhân viên văn 

phòng luật
 Doanh nghiệp

Doanh nghiệp nhà nước 
và khu công nghiệp

 Cao học chuyên 
ngành luật

Giáo viên xã hội trung cấp 
và cán bộ giáo dục

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Các nghiệp vụ như điều tra, 
thầm phán, hành chính v.v 
trực thuộc cơ quan công 

quyền nhà nước

 Làm việc tại các văn phòng 
luật sư, thuế vụ, pháp vụ, 

luật sư lao động, chuyên viên 
đại diện sở hữu công nghiệp 
v.v công việc hỗ trợ và soạn 

thảo văn bản pháp luật

 Nhân sự doanh nghiệp, 
tổng vụ, kế hoạch, công việc 
liên quan đến pháp luật và ấn 
phẩm bảo trí, lấy tin, đưa tin

Các công việc như xây dựng 
pháp luật, giám sát bảo hộ, 

tuyển dụng, lương hưu, phúc 
lợi, phát triển v.v trong các tổ 

chức cơ quan doanh 
nghiệp nhà nước

Cải thiện khả năng làm việc để áp 
dụng và thực thi pháp luật như một 
quá trình để trở thành thẩm phán, 

công tố viên hoặc biện hộ sư

Công tác giáo dục về các khái niệm 
và nguyên tắc khoa học xã hội, các 
hệ thống và chức năng xã hội, các 

vấn đề xã hội và hiện tượng xã hội ở 
các trường trung học cơ sở và 

trung học phổ thông

Chuyên 

ngành 

Môn học 
bắt buộc 

 Luật học, luật dân sự, hiến pháp, đề cương hình pháp, luật thương mại chung · đạo luật ứng xử thương mại, luật tố tụng dân sự, luật hành chính chung

Môn học đề cử

Hình pháp chi tiết, chính sách 
hình sự, luật quốc tế, hiếp 

pháp(2), luật tố tụng hình sự (1)
(2), luật thừa kế, luật hành chính 
chung, luật hành chính chi tiết, 

trái phiếu chi tiết, trái phiếu 
chung, luật bât động sản

Hiếp pháp(2), hình pháp chi 
tiết, luật tố tụng hình sự (1)
(2), luật thừa kế, luật hành 
chính, trái phiếu chi tiết, trái 
phiếu chung,  luật bât động 
sản, luật tố tụng dân sự, luật 
thi hành dân sự, luật kiểm 
phiếu hối phiếu, luật bồi 

thường bảo hiểm

Hiếp pháp(2), luật công ty, 
luật kiểm phiếu hối phiếu, luật 
bồi thường bảo hiểm, luật thị 
trường vốn, luật kinh tế, tổng 

quan về trái phiếu kinh tế và xã 
hội, trái phiếu chi tiết, luật bât 
động sản, luật thi hành dân sự

Luật bât động sản, trái phiếu 
chi tiết, trái phiếu chung, luật 
hành chính chi tiết, luật thi 
hành dân sự, hiến pháp(2), 
luật công ty, luật kiểm phiếu 
hối phiếu, luật thị trường vốn

Hiến pháp(2), chính trị và xã hội, trái 
phiếu chi tiết, trái phiếu chung, hình 
pháp chi tiết, luật tố tụng hình sự(1)
(2), luật quốc tế, luật hòa giải, chính 
sách hình sự, luật quy định cơ bản 
liên quan đến hành vi, luật kinh tế, 
luật thi hành dân sự, luật bất động 
sản, luật công ty, luật kiểm phiếu 
hối phiếu,  luật bồi thường bảo 

hiểm, luật thị trường vốn

Hiến pháp(2), luật bất động sản, con 
người và xã hội, con người và hành 
chính, chính trị và xã hội, đạo đức xã 
hội và giáo dục công dân, lý thuyết 

giáo dục xã hội, nghiên cứu và 
hướng dẫn về giáo trình giáo dục xã 
hội kinh tế và xã hội, văn hóa và xã 
hội, trái phiếu chung, trái phiếu chi 
tiết, hình pháp chi tiết, luật tố tụng 
hình sự(1)(2), luật thi hành dân sự 

Chương trình 
ngoại khóa

Soạn thảo văn bản luật doanh nghiệp, quản lý trái phiếu thương mại, bồi thường thiệt hại, luật chỉ đạo luật thuế, tố tụng công ty

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 
 Thức giảng nâng cao năng lực làm việc của sinh viên, đặc giảng tiếng anh công chức, đặc giảng hỗ trợ tìm việc, thăm quan thực tế làm việc tại các cơ quan nhà nước, 

nhóm học nâng cao năng lực chuyên ngành ngoài giờ học, lớp thi công chức, ngày hội học thuật (Lễ hội Aram), đặc giảng cho việc tiếp thu thẩm định viên về tai nạn giao thông đường bộ

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp

hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, nhóm phân tích doanh 
nghiệp và chức vụ, lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác,
 lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang 

theo học(star-KING), University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc, PTClinic, hỗ trợ sản xuất phương tiện truyền thông, giao lưu với tiền bối

LINC+  Đặc giảng star KnowledgeUniverse, đặc giảng khởi nghiệp chế độ mở (trại khởi nghiệp), giáo dục khởi nghiệp phù hợp, gói khởi động ban đầu, trung tâm tư vấn khởi nghiệp one-stop, câu lạc bộ khởi nghiệp

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Chứng chỉ

Cơ bản : TOEIC hoặc kỳ thi năng 
lực lịch sử Hàn Quốc tiếng Anh 
của công chức nhà nước, Ưu 
tiên : Năng lực sử dụng máy 

tính, giám định tai nạn giao thông 
đường bộ, luật sư lao động, luật 
sư, nhân viên thuế vụ, hải quan, 

nhân viên giám định đánh giá

Ưu tiên : Năng lực sử dụng 
máy tính, nhân viên giám 
định tai nạn giao thông 
đường bộ, luật sư lao 

động, luật sư

Cơ bản : TOEIC, năng lực sử 
dụng máy tính, Ưu tiên: biện hộ 
sư, nhân viên thuế vụ, hải quan, 

luật sư, nhân viên giám định 
đánh giá, chuyên viên đại diện 

sở hữu công nghiệp, luật sư lao 
động, nhân viên thẩm định thiệt 

hại, máy tính kế toán cấp 1

Cơ bản : TOEIC, năng lực sử 
dụng máy tính, năng lực lịch 

sử Hàn Quốc
Ưu tiên: kỹ sư xử lý thông tin, 
nhân viên giám định đánh giá, 
nhân viên giám định tai nạn 
giao thông đường bộ, chứng 

chỉ giáo viên cấp 2

Cơ bản : TOEIC, 
năng lực sử dụng máy tính

Cơ bản : TOEIC hoặc tiếng anh cho 
cán bộ, năng lực sử dụng máy tính, 
năng lực lịch sử Hàn Quốc, chứng 

chỉ giáo viên cấp 2

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa luật

1. Cần quan tâm nhiều đến các vấn đề xã hội và hiểu sâu về tư tưởng xã hội. 

2.  Khuyến khích tham gia hoạt động câu lạc bộ: Các hoạt động câu lạc bộ đa dạng trong 
và ngoài khoa giúp ích rất nhiều trong việc tích lũy kinh nghiệm đa dạng và phát triển 
tính xã hội.

3.  Khuyến khích tham gia thi chứng chỉ: Việc đạt được chứng nhận phù hợp với nghề 
nghiệp của bạn mang lại sự tự tin và giúp bạn tìm được việc làm.
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Đại học khoa học và xã hội

Khoa phúc lợi xã hội
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

Lĩnh vực nghề nghiệp
Phúc lợi xã hội

(đi thực tế lần 1)
Phúc lợi xã hội

(đi thực tế lần 2)
Tổ chức phi lợi nhuận (NGO)

Tổ chức, cơ quan/
doanh nghiệp nhà nước

Các tổ chức chính phủ 
phúc lợi xã hội (Công chức)

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Xác định nhu cầu của người nhận dịch 
vụ phúc lợi xã hội và giải quyết các vấn 

đề cho phù hợp
ex)  Trung tâm phúc lợi tổng hợp, trung 

tâm phúc lợi cho người già, trung 
tâm phúc lợi cho người khuyết tật, 
trung tâm bảo hộ trẻ em, v.v

Công tác phúc lợi xã hội được 
thực hiện ngoài lĩnh vực phúc lợi 

xã hội hiện có
ex)  Trường học, bệnh viện, 

doanh nghiệp, cơ sở chăm 
sóc trẻ em, các cơ sở cải 
huấn, v.v

Thực hiện các dịch vụ đa dạng 
và chức năng nhân đạo với mục đích 

lợi ích của toàn xã hội không phải 
với mục đích lợi nhuận

ex)  Hội đồng phúc lợi xã hội cộng đồng, 
Good Neighbors, quỹ trẻ em Green 
Umbrella, tầm nhìn Thế giới, KOICA, v.v

Công việc hỗ trợ người dân tại 
các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp nhà 

nước liên quan đến phúc lợi xã hội 
ex)  Cơ quan hưu trí quốc dân, cơ quan việc 

làm cho người khuyết tật, công ty bảo 
hiểm y tế, cơ quan phúc lợi lao động, cơ 
quan trợ giúp pháp lý, v.v

Chịu trách nhiệm và thực
 hiện cac dịch vụ phúc lợi xã hội 

tại địa phương và các cơ 
quan hành chính

ex)  Cán bộ công chức phụ trách 
phúc lợi xã hội, công chức 
cấp 7, v.v.

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 
 Đại cương phúc lợi xã hội, hành vi con người và môi trường xã hội, lý thuyết thực hành phúc lợi xã hội, lý thuyết kỹ thuật thực hành phúc lợi xã hội, lý thuyết phúc lợi xã hội địa phương, 

lý thuyết quản lý tình huống, phát triển và đánh giá chương trình, lý thuyết hành chính phúc lợi xã hội, thực tập, đạo đức và triết học phúc lợi xã hội

Môn học đề cử

 Lịch sử phúc lợi xã hội, 
lý thuyết bảo đảm xã hội, 

lý thuyết phúc lợi người già, 
lý thuyết phúc lợi người khuyết tật, 

lý thuyết phúc lợi gia đình, 
lý thuyết phúc lợi trẻ em,

 Lịch sử phúc lợi xã hội, 
lý thuyết phúc lợi doanh nghiệp, 

lý thuyết bảo đảm xã hội, 
lý thuyết phúc lợi xã hội y tế,

 lý thuyết phúc lợi xã hội trường 
học, lý thuyết phúc lợi cho phụ nữ

Lịch sử phúc lợi xã hội, phúc lợi xã hội và 
nhân quyền, lý thuyết phúc lợi quốc gia, lý 
thuyết phúc lợi người già, lý thuyết phúc 
lợi người khuyết tật, lý thuyết phúc lợi gia 
đình, lý thuyết phúc lợi trẻ em, lý thuyết 

phúc lợi xã hội trường học, lý thuyết phúc 
lợi cho phụ nữ, lý thuyết kinh tế xã hội

Lịch sử phúc lợi xã hội, lý thuyết 
bảo đảm xã hội, lý thuyết phúc lợi 

quốc gia, lý thuyết phúc lợi người già, 
lý thuyết phúc lợi người khuyết tật, lý thuyết 

phúc lợi xã hội y tế, lý thuyết phúc
 lợi gia đình, lý thuyết phúc lợi cho phụ nữ

Lịch sử phúc lợi xã hội, lý 
thuyết bảo đảm xã hội, lý thuyết 
phúc lợi quốc gia, lý thuyết phúc 

lợi người già, lý thuyết phúc 
lợi người khuyết tật

Chương trình 

ngoại khóa
 Trung tâm phúc lợi điện tử, đặc giảng 

hiện trường chuyên môn
Trung tâm phúc lợi điện tử, đặc 
giảng hiện trường chuyên môn

Trung tâm phúc lợi điện tử, đặc giảng 
hiện trường chuyên môn

 Lớp thi công chức Lớp thi công chức

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, nhóm phân tích doanh nghiệp và chức vụ, lớp hoàn 
thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng 

cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), University Job Plus Center Supporters, 
câu lạc bộ tìm việc, vòng cuối thi lịch sử Hàn Quốc (cấp 1/2/3), quá trình nhập môn mã hóa (MTA-Pyton),chuyên gia phân tích dữ liệu(ADSP), đào tạo creator, Big data-marketing(Google Analytics)

Đoàn hỗ trợ 
khởi nghiệp

 Đặc giảng khởi nghiệp chế độ mở (trại khởi nghiệp), giáo dục khởi nghiệp phù hợp, gói khởi động ban đầu, trung tâm tư vấn khởi nghiệp one-stop, câu lạc bộ khởi nghiệp

LINC+ Thực tập, thiết kế Capstone, chương trình tăng cường nghiệp vụ, tham quan thực tế doanh nghiệp, khóa học khởi nghiệp, 
câu lạc bộ khởi nghiệp, trại khởi nghiệp, chương trình đóng góp của cộng đồng, giáo dục big data

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Chứng chỉ

Chứng chỉ nhân viên phúc 
lợi xã hội (cấp 1). chứng chỉ nhân 
viên phúc lợi xã hội (cấp 2), nhân 
viên điều tra và phân tích xã hội, 

năng lực sử dụng máy tính

Chứng chỉ nhân viên phúc lợi 
xã hội (cấp 1). chứng chỉ nhân 
viên phúc lợi xã hội (cấp 2), 

nhân viên điều tra và phân tích 
xã hội, năng lực sử dụng máy 

tính, giáo viên mẫu giáo

Chứng chỉ nhân viên phúc lợi 
xã hội (cấp 1). chứng chỉ nhân viên 

phúc lợi xã hội (cấp 2), nhân viên điều 
tra và phân tích xã hội, năng lực sử 
dụng máy tính, kỹ xư sử lí thông tin, 

thông thạo ngoại ngữ 

Chứng chỉ nhân viên phúc lợi xã hội (cấp 1). 
chứng chỉ nhân viên phúc lợi xã hội (cấp 2), 

nhân viên điều tra và phân tích xã hội, năng lực 
sử dụng máy tính, kỹ sư xử lí thông tin, thông 
thạo ngoại ngữ, kì thi kiểm tra đánh giá năng 

lực lịch sử Hàn Quốc, nhân viên phúc lợi xã hội 
sứ khỏe tinh thần, nhân viên phúc lợi xã hội y 

tế, nhân viên phúc lợi xã hội trường học

Chứng chỉ nhân viên phúc 
lợi xã hội (cấp 1). chứng chỉ 

nhân viên phúc lợi xã hội (cấp 
2), nhân viên phúc lợi xã hội y 

tế, nhân viên phúc lợi xã 
hội trường học 

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa phúc lợi xã hội

1.  “Bạn cần thiết lập lĩnh vực quan tâm của riêng mình trong các lĩnh vực phúc lợi xã hội khác nhau.”: 
Cần phải khám phá các lĩnh vực liên quan cùng với sự hiểu biết tổng thể về phúc lợi xã hội và xác 
định các lĩnh vực quan tâm thông qua quá trình này.

2.  “Khuyến khích tham gia vào các hoạt động trải nghiệm của khoa thực hiện cùng trung tâm phúc lợi.”

3.  “Khuyến khích tham gia các hoạt động tình nguyện trong lĩnh vực bạn quan tâm.”
: Bạn có thể tích lũy kinh nghiệm liên quan và tăng cường hiểu biết về lĩnh vực này
thông qua công việc tình nguyện trong lĩnh vực mà bạn quan tâm.
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Đại học khoa học và xã hội

Khoa tư vấn tâm lý
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

Lĩnh vực nghề nghiệp Tư vấn chuyên môn
 Tư vấn cho thanh 

thiếu niên
Tư vấn nghề nghiệp

Cán bộ nhà nước 
hiệu chuẩn (tư vấn/ 
lĩnh vực lâm sàng)

Công chức cảnh sát (lĩnh 
vực tâm lý người bị hại)

Điều tra và phân 
tích xã hội

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Thực hiện tư vấn và hướng 
dẫn về học tập, định hướng và 
cuộc sống học đường của học 
sinh tại các trường trung học 
cơ sở và trung học phổ thông

Hiểu được đặc điểm 
và vấn đề phát triển của 

thanh thiếu niên và đóng vai 
trò trợ giúp trong việc giải 

quyết vấn đề thông
 qua tư vấn

Dựa trên kỹ thuật tư vấn, thực 
hiện công việc thu thập, phân 

tích và cung cấp thông tin 
tổng thể liên quan đến nghề 
nghiệp và việc làm như cung 
cấp thông tin thị trường lao 
động, tư vấn xin việc, tư vấn 
tuyển dụng, tư vấn học tập.

Là công chức nhà nước trực 
thuộc Bộ Tư pháp, chủ yếu 

làm việc tại các nhà tù và trại 
giam trên toàn quốc, thực 

hiện các nhiệm vụ quản lý tiếp 
nhận tù nhân, đào tạo nghề và 
giáo dục, phục hồi quan hệ gia 
đình và hỗ trợ quay về xã hội.

Là công chức nhà nước trực thuộc 
sở cảnh sát thuộc Bộ An toàn Hành 
chính, trong trường hợp xảy ra sự 
cố, được cử đến hiện trường để 
giúp nạn nhân có thể ổn định về 

mặt tâm lý và thực hiện công việc 
giúp đỡ nạn nhân thông qua điện 

thoại, tư vấn thăm, kiểm tra tâm lý.

Lập kế hoạch điều tra thị trường 
và điều tra dư luận hiện tượng 

xã hội mà các tổ chức khác nhau 
như doanh nghiệp, chính đảng, 
chính quyền địa phương, chính 
quyền trung ương cần và đóng 
vai trò quan trọng trong việc giải 

quyết các vấn đề xã hội bằng việc 
thực hiện điều tra thực tế.

Chuyên 

ngành 

Môn học bắt buộc Tư vấn và văn hóa, hiểu về con người, khái niệm tâm lý học, tư vấn lý luận và thực tế, tư vấn tập thể, tâm lý học, đánh giá tâm lý, tư vấn thực hành, thống kê tâm lý học, luyện tập tâm lý học

Môn học đề cử

Khái niệm tâm lý học, tư vấn lý luận 
và thực tế, đánh giá tâm lý, thống kê 

tâm lý học, thực hành tư vấn, kỹ thuật 
tư vấn, luyện tập tâm lý học, tư vấn 

định hướng, tâm lý tính cách học, tâm 
lý học phát triển, giáo dục và tư vấn 
cho bố mẹ, tư vấn cho thanh thiếu 
niên, tư vấn đặc biệt cho trẻ em

 Khái niệm tâm lý học, tư vấn 
lý luận và thực tế, tư vấn gia 
đình, thực hành tư vấn, kỹ 

thuật tư vấn, tư vấn tập thể, 
tư vấn định hướng, tư vấn 

cho thanh thiếu niên, nghiệp 
vụ hành chính tư vấn, tư vấn 

đặc biệt cho trẻ em

 Khái niệm tâm lý học, 
tư vấn lý luận và thực tế, 

tư vấn tập thể, tư vấn định 
hướng, thực hành tư vấn, kỹ 
thuật tư vấn, nghiệp vụ hành 

chính tư vấn

Khái niệm tâm lý học, 
tư vấn lý luận và thực tế, tư 
vấn tập thể, đánh giá tâm lý, 

tư vấn và thực hành lâm sàng, 
tâm lý xã hội học, tâm lý lâm 

sàng học, tư vấn gia đình

Khái niệm tâm lý học, tư vấn lý luận 
và thực tế, tư vấn tập thể, tư vấn 
gia đình, tư vấn và thực hành lâm 

sàng, tâm lý xã hội học, giáo dục và 
tư vấn cho bố mẹ, phát triển người 
lớn và người già, thiết kế nghiên 

cứu hành vi, đánh giá tâm lý, tâm lý 
lâm sàng học, thống kê tâm lý học

 Khái niệm tâm lý học, 
tư vấn lý luận và thực tế, 

nghiệp vụ hành chính tư vấn, 
tâm lý xã hội học, 

thống kê tâm lý học

Chương trình 

ngoại khóa
 Đặc giảng về phỏng vấn và thi viết 

chuẩn bị cho kỳ thi tuyển dụng

Đặc giảng về phỏng vấn và 
thi viết chuẩn bị cho kỳ thi 
chuyên viên tư vấn tâm lý 

cho thanh thiếu niên

Đặc giảng chuẩn bị 
cho kỳ thi chứng chỉ

 Đặc giảng chuẩn bị 
cho tìm việc

Đặc giảng chuẩn bị 
cho tìm việc

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, nhóm phân tích doanh nghiệp và chức vụ, lớp hoàn 
thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng 
cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), University Job Plus Center Supporters, câu 

lạc bộ tìm việc, vòng cuối thi lịch sử Hàn Quốc (cấp 1/2/3), quá trình nhập môn mã hóa (MTA-Pyton),chuyên gia phân tích dữ liệu(ADSP), đào tạo creator, Big data-marketing(Google Analytics)

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp

LINC+ Chương trình tăng cường nghiệp vụ, thực tập, thiết kế Capstone, khóa học khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, giáo dục big data

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Chứng chỉ
 Chuyên viên tư vấn 
chuyên môn cấp 2

 Chuyên viên tư vấn cho 
thanh thiếu niên cấp 3

 Chuyên viên tư vấn 
nghề nghiệp cấp 2

Chương trình tăng cường 
nghiệp vụ, thực tập, thiết 

kế Capstone, khóa học khởi 
nghiệp, câu lạc bộ khởi 

nghiệp, giáo dục big data

 Chứng chỉ chuyên 
viên tư vấn chuyên môn

 Chuyên viên điều tra 
phân tích xã hội cấp 2, năng 
lực sử dụng máy tính cấp 2

3TiP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa tư vấn tâm lý 
1.  Khuyến khích thực tập tại các cơ sở liên quan đến tư vấn: Kinh nghiệm thực địa đa dạng tại cơ sở 

tư vấn mang lại cơ hội để tìm hiểu thêm về khả năng và vai trò của nhân viên tư vấn.

2.  Khuyến khích đạt được các chứng chỉ: Có được các bằng cấp liên quan đến chuyên ngành phù 
hợp với định hướng của bản thân sẽ giúp bạn học lên cao học, tìm được việc làm tại các cơ sở có 
liên quan. 

3.  Khuyến khích tham gia vào các chương trình hỗ trợ việc làm trong và ngoài trường: 
Tham gia vào các chương trình hỗ trợ việc làm trong và ngoài trường là một trợ giúp 
rất lớn trong việc tìm kiếm việc làm và định hướng
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Đại học khoa học và xã hội

Khoa hành chính công
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

Lĩnh vực nghề nghiệp Công chức
 Cơ quan công quyền

(các doanh nghiệp nhà nước và 
tổ chức liên chính phủ)

Tổ chức tài chính Cơ quan ngôn luận Cơ quan hành chính công

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

 Chính quyền trung ương và
 địa phương chịu trách nhiệm quyết định 
chính sách và công việc hành chính, cung 
cấp các dịch vụ công cộng đa dạng như 
chức vụ hành chính, chức vụ giáo dục, 
chức vụ phúc lợi xã hội, cảnh sát, nhân 

viên cứu hỏa, nhân viên thuế

Thực hiện các nhiệm vụ hành chính như quản 
lý tài chính, tổ chức, nhân sự tại các cơ quan 

công quyền (doanh nghiệp nhà nước và các cơ 
quan liên chính phủ) do nhà nước hoặc chính 
quyền địa phương ủy thác hoặc tham gia vốn.

ex)  Tổng công ty điện lực Hàn Quốc, Tổng công 
ty hưu trí quốc gia, Tổng công ty đường bộ 
Hàn Quốc, Tổng công ty nhà đất Hàn Quốc, 
Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc...

 Công việc cung cấp các 
dịch vụ tài chính khác nhau 
cho người tiêu dùng và nhà

 cung cấp vốn.

ex)  Ngân hàng, chứng khoán, bảo 
hiểm được cấu thành từ 3 trục 
chính

Công việc thu thập tin tức và 
thông tin liên quan đến sự kiện 
hoặc hiện tượng, viết bài báo, 
đôi khi thêm ý kiến và cung 

cấp cho công chúng.

ex)  Tòa soạn, tạp chí, đài truyền 
hình, nhà xuất bản, công ty 
viễn thông, v.v.

Các công việc 
như soạn 

thảo các tài liệu đệ trình 
lên cơ quan hành chính và 
các tài liệu liên quan đến 

quyền lợi, nghĩa vụ, 
hoặc chứng minh sự thật 

của người dân.

Chuyên 

ngành 

Môn học 
bắt buộc 

 Chính sách và xã hội, Junior Seminars

Môn học đề cử

 Lý thuyết về tổ chức công quyền, hành chính 
công chức học, chế độ quan liêu và chủ nghĩa 
dân chủ, lý thuyết tự trị địa phương, luật hành 

chính, lý thuyết phát triền địa phương, lý thuyết 
đánh giá chính sách, lý thuyết hình thái hành 
chính, lý thuyết quản lý nhân lực công quyền, 

lý thuyết quản lý tài chính công, lý thuyết chính 
phủ Hàn Quốc, lý thuyết đạo đức công chức, 

lý thuyết quy định chính phủ, lý thuyết cải cách 
hành chính, lý thuyết chính sách môi trường

 Chính phủ và thị trường, 
chính phủ và doanh nghiệp, 

lý thuyết cơ quan công quyền, phương pháp 
điều tra hành chính, lý thuyết hình thái hành 

chính, lý thuyết quản lý tài chính công, 
xã hội thông tin trí tuệ và hành chính, 

lý thuyết đạo đức công chức, 
lý thuyết chính sách môi trường, 

luật hành chính, lý thuyết hành chính văn hóa, 
lý thuyết đánh giá chính sách

 Lý thuyết cơ quan công quyền, lý 
thuyết tự trị địa phương, lý thuyết hành 
chính phúc lợi, chính phủ và thị trường, 
chính phủ và doanh nghiệp, lý thuyết 

đánh giá chính sách, phương pháp điều 
tra hành chính, lý thuyết hình thái hành 
chính, lý thuyết phát triển quy hoạch 
đô thị, xã hội thông tin trí tuệ và hành 
chính, lý luận đạo đức công chức, lý 

thuyết cải cách hành chính

Lý thuyết cơ quan công quyền, 
lý thuyết tự trị địa phương, lý 

thuyết hành chính phúc lợi, chính 
phủ và thị trường, chính phủ và 
doanh nghiệp, lý thuyết đánh giá 
chính sách, phương pháp điều 

tra hành chính, lý thuyết hình thái 
hành chính, lý thuyết phát triển 

quy hoạch đô thị, xã hội thông tin 
trí tuệ và hành chính

Lý thuyết cơ quan công quyền, lý 
thuyết tự trị địa phương, luật hành 

chính, lý thuyết hành chính văn hóa, lý 
thuyết hành chính phúc lợi, lý thuyết 
phát triền địa phương, chính phủ và 

doanh nghiệp, lý thuyết đánh giá chính 
sách, phương pháp điều tra hành 

chính, lý thuyết hình thái hành chính, 
lý thuyết quản lý nhân lực công quyền, 

lý thuyết quản lý tài chính công

Chương trình 

ngoại khóa
Lớp thi công chức, chương trình ký túc xá mùa hè/mùa đông, tham quan các cơ quan công quyền, Hands On Steps, chương trình hỗ trợ việc làm trong lĩnh vực chuyên môn

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, nhóm phân tích doanh nghiệp và chức vụ, 
lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo 
tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), University Job Plus Center Supporters, 

câu lạc bộ tìm việc, vòng cuối thi lịch sử Hàn Quốc (cấp 1/2/3), quá trình nhập môn mã hóa (MTA-Pyton),chuyên gia phân tích dữ liệu(ADSP), đào tạo creator, Big data-marketing(Google Analytics)

Đoàn hỗ trợ 
khởi nghiệp

Đặc giảng star KnowledgeUniverse, đặc giảng khởi nghiệp chế độ mở (trại khởi nghiệp), giáo dục khởi nghiệp phù hợp, gói khởi động ban đầu, trung tâm tư vấn khởi nghiệp one-stop, câu lạc bộ khởi nghiệp

LINC+ Chương trình tăng cường nghiệp vụ, thực tập, thiết kế Capstone, khóa học khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, giáo dục big data

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Chứng chỉ
 (áp dụng điểm cộng) Năng lực sử dụng máy 
tính, kỹ sư xử lý thông tin, kỹ sư tự động hóa 

văn phòng, kỹ năng xử lý thông tin, v.v.

(áp dụng điểm cộng) Năng lực sử dụng máy 
tính, kỹ sư xử lý thông tin, kỹ sư tự động hóa 
văn phòng, kỹ năng xử lý thông tin, v.v. thông 

thạo ngoại ngữ (TOEIC,Tos) v.v

 Chuyên viên phân tích tín dụng, 
chuyên viên quản lý tài sản đầu tư, 

Ngân hàngFP, CFA, CFP, AFPK, loại 1 
và 2 chuyên ngành ngoại hối, v.v.

 Kì thi kiểm tra đánh giá năng lực 
lịch sử Hàn Quốc, thông thạo 
ngôn ngữ được công nhận

 Chứng chỉ chuyên 
viên hành chính công

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa hành chính công 

1. Hãy trải nghiệm các cơ quan công quyền. 

2. Hãy tận dụng bài giảng video được cung cấp tại trường.

3. Hãy đạt được nhiều chứng chỉ cần thiết trong lĩnh vực nghề nghiệp.





Đại học kinh tế
Lộ trình nghề nghiệp

Ver. 2
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Đại học kinh doanh 

Khoa kinh doanh 
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

Lĩnh vực nghề nghiệp
Kế hoạch kinh 

doanh
e-Business

Quản lý tài sản 
tài chính

Tiếp thị
Tài chính doanh 

nghiệp
Sản xuất/Quản 
lý chất lượng

Quản lý nhân sự
Công việc 

thường nhật
Khởi ngiệp 
mạo hiểm

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Kế hoach kinh doanh, 
Quản lý rủi ro kinh doanh, 
Quản lý ngân sách, Phân 

tích hiệu suất ,kinh doanh, 
Đánh giá kinh doanh

Vận hành Website, 
Bán hàng viễn 
thông, Quản lý 

khách hàng, Quản 
lý tiếp thị, Kế hoạch 

kinh doanh

Đầu tư cổ phiếu, trái 
phiếu, Quản lý quỹ, 

Quản lý rủi ro, 
Quản lý phái sinh,  
Quản lý uỷ thác

Chiến lược Marketing,
Quản lý tiếp thị,

Phân tích khách hàng, 
Điều tra thống kê, Quảng 

bá trên Internet

Quản lý ngân sách, 
QUản lý rủi ro, Chu 

cấp vốn,
Vận hành quỹ,

Phân ttích thành quả

Quản lý tồn kho, Hàng 
hoá nội bộ, Quản lý 

chuỗi cung ứng, Quản 
lý chất lượng, Hệ thống 

quản lý chất lượng, 
Quản lý chứng nhận

Quản lý công việc,  
Tuyển dụng nhân lực, 

Đào tạo giáo dục, 
Phúc lợi xã hội, Quan 

hệ lao động

Soạn thảo văn bản, 
Tự động hoá công 
việc, Quản lý dữ 
dữ liệu, Xử lý kế 
toán,  Môi trường 

văn phòng

Kế hoạch khởi nghiệp, 
Phân tích doanh nghiệp, 

Kế hoạch kinh doanh

Chuyên 

ngành 

Môn học 
bắt buộc 

Hệ thống thông tin kinh doanh, Nguyên tắc Marketing, Quản lý tài chính, Quản lý vận hành sản xuất, Quản lý nguồn nhân lực, Nguyên lý kế toán

Môn học đề cử

Kinh doanh toàn cầu, 
Thuyết cơ cấu tổ chức, 
Thuyết hành vi tổ chức, 

Quản lý rủi ro doanh 
nghiệp, Thuyết thương 
mại Trung Quốc, Thuyết 
kinh doanh khởi nghiệp 

mạo hiểm, Đaọ đức nghề 
nghiệp, Thực hành tại 

hiện trường kinh doanh

Thiết kế Website,
Hệ thống cơ sở dữ 
liệu, Hệ thống thông 

tin thông minh,  
Tiếp thị Internet, 

Tiếng anh thương 
mại, Phân tích dữ 

liệu Marketing, 
Chiến lược kinh 

doanh

Thuyết đầu tư,
Kế toán tài chính, 
Lý luận về quản lý 
tài chính, Trái phiếu 
và các sản phẩm 

phái sinh, Hợp đồng 
tương lai và quyền 
chọn, Quản lý tài 
sản, Chiến lược 

kinh doanh

Thuyết quảng cáo, 
Thuyết hành vi người 
tiêu dùng, Nghiên cứu 
và thực hành tiếp thị, 

Tiếp thị Internet, Truyền 
thông Marketing, Ví dụ 
cụ thể và thực hành 

Marketing, Thuyết quản 
lý thương hiệu, Phân tích 

dữ liệu Marketing

Kế toán tài chính, 
Quản lý rủi ro doanh 
nghiệp, Thuyết quản 
lý tài chính, Trái phiếu 
và các sản phẩm phái 
sinh, Hợp đồng tương 

lai và quyền chọn, 
Quản lý tài chính 

Quốc tế, Chiến lược 
kinh doanh

Quản lý chất lượng, 
Quản lý kỹ thuật,

Kinh doanh dịch vụ, 
Thực hành tại hiện 

trường kinh doanh, Kinh 
tế lượng,

Phân tích kinh doanh,
Chiến lược kinh doanh

Kinh doanh tài 
cầu,Thuyết cơ cấu tổ 
chức,  Thuyết hànhh 
vi tổ chức, Quản lý rủi 
ro doanh nghiệp, Đạo 
đức kinh doanh Thực 
hành tại hiện trường 
kinh doanh, Thuyết 
quan hệ lao động, 
Kinh doanh dịch vụ

Kế toán tài chính
Thuyết hành động 
tổ chức, Hệ thống 
cơ sở dữ liệu, Kinh 

doanh dịch vụ, 
Thực hành tại hiện 
trường, Phân tích 
kinh doanh, Tiếng 
anh thương mại

Thuyết kinh doanh khởi 
nghiệp mạo hiểm, Thiết 
kế Website, Thuyết hành 

động người tiêu dùng, 
Điều tra Marketing và 
thực hành, Hệ thống 

cơ sở dữ liệu, Hệ thống 
thông tin thông minh, 

Tiếp thị Internet,  Chiến 
lược kinh doanh

Chương trình 

ngoại khóa

Năng lực sử dụng máy 
tính, Năng lực cơ bản 

nghề NCS

Năng lực sử dụng 
máy tính, Đào tạo 
sử dụng Flycam

CFA/CFP
Năng lực cơ bản 

nghề NCS

Cuộc thi quảng cáo, 
Năng lực cơ bản 

nghề NCS

Năng lực cơ bản 
nghề NCS

Năng lực sử dụng máy tính,
Năng lực cơ bản nghề NCS

Năng lực sử dụng 
máy tính, Đào tạo
 sử dụng Flycam

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

Jinro hashtag, ngày hội cố vấn việc làm JJ, hướng dẫn nghề cho thanh thiếu niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh thiếu niên(khả năng nghệ thuật), thực hành máy tính SKII UP, lớp phân tích doanh nghiệp và công việc, 
lớp hoàn thành giới thiệu bản thân, lớp chuyên sâu về giới thiệu bản thân, tư vấn giới thiệu bản thân trực tuyến về việc sử dụng thẻ công việc, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo phỏng vấn/khả năng phỏng vấn, hội tìm 
việc, tư vấn dài hạn cho sinh viên đang theo học(STAR-KING), hỗ trợ trung tâm việc làm tại trường đại học, câu lạc bộ tìm việc, SMAT(tư cách quản lí dịch vụ)A, modun B, hướng dẫn tìm việc tài chính(MTA-Python), chương 

trình phân tích dữ liệu(ADsP), Big Data-Marketing(Google Analytics), NCS dạy nghề năng lực cơ bản, kiểm tra thực hành NCS tích hợp doanh nghiệp

Đoàn hỗ trợ 
khởi nghiệp

Gói khởi nghiệp ban đầu, One stop gói cửa hàng tư vấn sáng lập dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, 
phòng thí nghiệm đặc biệt của J-cube, Jeollabuk-do contents Korea Lab creative net seminar

LINC+ Thực hành tại hiện trường, Thiết kế capstone, chương trình tăng cường việc làm, tham quan hiện trường doanh nghiệp, giảng dạy khởi nghiệp, 
câu lạc bộ khởi nghiệp, hội tìm việc, giáo dục chung 4IR, HATCH Synergy School, Big data

Trung tâm hỗ trợ 

giáo dục chương 

trình ngoại khóa

Đại hội kinh doanh 
JJSuperstar, Clinic PT, 

Hỗ trợ sản xuất 
truyền thông

Giáo dục mã hoá 
phần mềm, Công ty 
quản lý phân thối, 
Đại hội kinh doanh 

JJSuperstar
Clinic PT

Đại hội kinh doanh 
JJSuperstar, Clinic 
PT, Hỗ trợ sản xuất 

truyền thông

Đại hội kinh 
doanh JJSuperstar, 
Clinic PT, Hỗ trợ sản 
xuất truyền thông

Đại hội kinh 
doanh JJSuperstar, 

Clinic PT, 
Hỗ trợ sản xuất 
truyền thông

Giáo dục mã hoá 
phần mềm, Công ty 
quản lý phân thối, 
Đại hội kinh doanh 

JJSuperstar
Clinic PT

Đại hội kinh 
doanh JJSuperstar, 
Clinic PT, Hỗ trợ sản 
xuất truyền thông

Đại hội kinh 
doanh JJSuperstar, 

Clinic PT, Hỗ trợ 
sản xuất truyền 

thông

Giáo dục mã hoá 
phần mềm, Đại hội kinh 

doanh JJSuperstar, Clinic 
PT, Hỗ trợ sản xuất 

truyền thông

Chứng chỉ
Lãnh đạo doanh nghiệp
Quản lý doanh nghiệp

Hướng dẫn viên kỹ thuật

Quản lý giao 
dịch điện tử, 

MCP+Internet, Tìm 
kiếm thông tin trên, 

Internet, công ty 
tìm kiếm thông tin, 
chuyên gia trang 

Web

AFPK, CFP, CFA, 
Công ty phân tuchs 
chứng,  khoán, công 

ty quản lý tài sản 
tổng hợp, công ty 
quản lý tài sản đầu 

tư(quản lý tài sản:FP)

Quản lý thương hiệu, 
quản lý quảng bá, dữ liệu 
marketing, quản lý phân 
phối, quản lý bán hàng

Quản lý rủi ro tài 
chính, kế toán bảo 
hiểm, phân tích tín 

dụng, phân tích rủi ro 
tín dụng, nhà thiết kế 
tài chính, kế toán viên 
chính thức, kế toán 

viên thuế

Quản lý phân phối
Quản lý chất lượng
Quản lý bán hàng
Quản lý vật liệu

Lãnh đạo kinh
 doanh, Công ty 

quản lý, Hướng dẫn 
viên kỹ  thuật, Lao 
động chính thức

Chỉ đạo kỹ 
thuật, kỹ sư tự 
động hoá văn 
phòng, năng 
lực sử dụng 

máy tính

Năng lực sử 
dụng máy tính, 
ACA(Adobe), 

ITQ, MOS

 3tip chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa kinh doanh

1.  Giáo dục: Hoàn thành 2-3 chuyên ngành(lĩnh vực nghề nghiệp) trong khoa kinh doanh và đạt 
được các chứng chỉ liên quan bằng cách học lấy chứng chỉ trong các chương trình ngoại khoá

2.  Hoạt động câu lạc bộ: Tham gia vào các câu lạc bộ liên quan đến chuyên ngành và tham gia 
các cuộc thi tuyển dụng để xây dựng tiêu chuẩn xin việc

3.  Tham gia vào dự án quốc gia: Hãy tham gia vào các chương trình đặc biệt(Harim, BeStar, 
Together, LINC+, ABC cặp đôi) để nhận được đào tạo chuyên môn và học bổng
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Đại học kinh doanh

Khoa tài chính công 
nghệ thông tin 
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

Lĩnh vực nghề nghiệp Doanh nghiệp nói chung Doanh nghiệp tài chính
Quỹ hưu trí và doanh 

nghiệp nhà nước
Chuyên gia tài chính

Lĩnh vực tài chính công 
nghệ thông tin(Fintech)

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Áp dụng kiến thức, năng lực kỹ 
thuật, kiến thức về kế hoạch thực 
hiện của doanh nghiệp và quản 
lý thành quả của doanh nghiệp, 

tài sản tài chính và dữ liệu

Lập kế hoạch, phát triển và 
quản lý các sản phẩm đầu tư, 

vận hành vốn và tài chính của ngân 
hàng, công ty chứng khoán, công ty 

bapr hiểm và các tổ chức khác

Công việc có thể xử lý hiệu quả các lĩnh 
vực quản lý chung của các cơ quan chính 

quyền trung ương và địa phương, các 
công ty nhà nước, các lĩnh vực liên quan 
đến ngân sách, quản lý tài sản hưu trí, 
giám sát tài chính, kế hoạch và điều tra

Việc phân tích hiện tượng 
kinh tế tài chính để dự đoán xu 
hướng trong tương lai và cung 
cấp giải pháp thay thế cho việc 

đưa ra quyết định hợp lý

Việc cung cấp các dịch vụ tài chính mới 
cho khách hàng như thanh toán tiền gửi, 

cho vay tiền gửi, phân tích dữ liệu tài 
chính, quản lý tài sản thông qua Fintech, 
một sự kết hợp của công nghệ thông tin 
như điện thoại di động, SNS, Big Data

Chuyên 

ngành 

Môn học 
bắt buộc 

Thuyết kinh tế học, thuyết kinh doanh, thống kê tài chính Excel, khoa học kỹ thuật tài chính, kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, nguyên lý kế toán

Môn học đề cử

Kinh tế học tài chính, hệ thống 
thông tin tài chính, thuyết đầu 
tư chứng khoán, thyết lý luận 
tài chính tiền tệ, phân tích dữ 

liệu tài chính Excel, phân tích dữ 
liệu tài chính lớn, lập trình R và 
Python, lý thuyết quản lý rủi ro

Kinh tế học tài chính, thuyết đầu tư 
chứng khoán, phân tích dữ liệu tài 
chính Excel, hệ thống thông tin tài 
chính, thuyết quản lý rủi ro, thuyết 
phái sinh, thuyết tài chính tiền tệ, 
tiếp thị sản phẩm tài chính, phân 

tích sản phẩm tài chính mới

Kinh tế học tài chính, thuyết đầu tư 
chứng khoán, phân tích dữ liệu tài 

chính Excel, phân tích dữ liệu tài chính 
lớn, thuyết phái sinh, thuyết đầu tư 

thay thế, hệ thống thông tin tài chính, 
dịch vụ tài chính điện tử và an ninh, 

thuyết lý luận tài chính tiền tệ

Kinh tế học tài chính, thuyết đầu tư 
chứng khoán, thuyết đầu tư thay 

thế, thuyết lý luận tài chính tiền tệ,  
thuyết phái sinh, bảo mật dữ liệu 

lớn tài chính, lập trình R và Python, 
thực hành lập trình tài chính, cơ sở 
dữ liệu tài chính, trí tuệ nhân tạo

Kinh tế học tài chính, thuyết đầu tư 
chứng khoán, thuyết tài chính tiền 
tệ, phân tích dữ liệu lớn tài chính, 

trí tuệ nhân tạo, thực hành lập trình 
tài chính, chuỗi khối tiền tệ, phương 
pháp điều tra và mô hình hoá, dịch vụ 

tài chính điện tử và bảo mật

Chương trình 

ngoại khóa
Các bài giảng đặc biệt của người nước ngoài, nghiên cứu chứng chỉ tài chính, câu lạc bộ nghiên cứu chuyên sâu cho các chuyên ngành, hội thảo học thuật, NCS tài chính, v.v...

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

Jinro hashtag, ngày hội cố vấn việc làm JJ, hướng dẫn nghề cho thanh thiếu niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh thiếu niên(khả năng nghệ thuật), thực hành máy tính SKII UP, 
lớp phân tích doanh nghiệp và công việc, lớp hoàn thành giới thiệu bản thân, lớp chuyên sâu về giới thiệu bản thân, tư vấn giới thiệu bản thân trực tuyến về việc sử dụng thẻ công việc, 

lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo phỏng vấn/khả năng phỏng vấn, hội tìm việc, tư vấn dài hạn cho sinh viên đang theo học(STAR-KING), hỗ trợ trung tâm việc làm tại trường đại học, 
câu lạc bộ tìm việc, SMAT(tư cách quản lí dịch vụ)A, modun B, hướng dẫn tìm việc tài chính(MTA-Python), chương trình phân tích dữ liệu(ADsP), 

Big Data-Marketing(Google Analytics), NCS dạy nghề năng lực cơ bản, kiểm tra thực hành NCS tích hợp doanh nghiệp

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp

Gói khởi nghiệp ban đầu, One stop gói cửa hàng tư vấn sáng lập dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, 
phòng thí nghiệm đặc biệt của J-cube, Jeollabuk-do contents Korea Lab creative net seminar

LINC+
Thực hành tại hiện trường, Thiết kế capstone, chương trình tăng cường việc làm, tham quan hiện trường doanh nghiệp, giảng dạy khởi nghiệp, 

câu lạc bộ khởi nghiệp, hội tìm việc, giáo dục chung 4IR, HATCH Synergy School, Big data

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Đại hội kinh doanh JJSuperstar, Clinic PT, Hỗ trợ sản xuất truyền thông

Chứng chỉ
Maekyung TEST, 
quản lý tín dụng, 
quản lý tài chính

Maekyung TEST, Công ty quản lý 
rủi ro tài chính, lĩnh vực chuyên 
môn ngoại hối, nhân viên tư vấn 

quyền đầu tư chứng khoán, công ty 
quản lý rủi ro tài chính, đại diện cho 

quyền đầu tư vốn,v.v...

Maekyung TEST, 
nhà phân tích điều tra xã hội,v.v...

Maekyung TEST, 
nhà phân tích đầu tư tài chính, 

quản lý tài sản(FP), 
nhà thiết kế tài chính, 

tư vấn đầu tư chứng khoán,v.v...

Maekyung TEST, 
nhà phân tích dữ liệu lớn, 

chuyên gia phân tích dữ liệu, 
nhà phân tích tín dụng, n

hà phân tích rủi ro tín dụng,v.v....

3Tip của giáo sư hướng dẫn khoa tài chính công nghệ thông tin

1.  Giúp bạn có được kiến thức cần thiết để hiểu ngành công nghiệp Pintech là sự kết hợp 
giữa kỹ thuật công nghệ thông tin và tri thức tài chính.

2.  Có thể giúp bạn nuôi dưỡng năng lực cần thiết để phân tích và sử dụng lập trình tài 
chính đa dạng.

3.  Kiến thức tài chính dựa trên công nghệ thông tin giúp bạn có được chứng 
chỉ cần thiết cho các nghề có triển vọng trong tương lai.
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Đại học kinh doanh 

Khoa bảo hiểm tài 
chính 
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

Lĩnh vực nghề nghiệp Công ty bảo hiểm thiệt hại Công ty bảo hiểm nhân thọ
Công ty điều chỉnh thiệt hại, 
Công ty giải quyết tổn thất

Công ty tài chính như ngân 
hàng, thẻ tín dụng v.v..

Các tập đoàn tài chính như viện 
phát triển tài chính bưu điện

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Các bộ phận kinh doanh như 
tiếp nhận bảo hiểm phát sinh 

liên quan đến việc xử lý các sản 
phẩm bảo hiểm thiệt hại, thu phí 

bảo hiểm bồi thường và chi 
trả tiền bảo hiểm

Các công việc như tiếp nhận
 bảo hiểm phát sinh liên quan

 đến việc xử lý các sản phẩm bảo 
hiểm nhân thọ, thu phí bảo hiểm 

và chi trả tiền bảo hiểm

Công việc liên quan đến 
việc xác định số tiền thiệt 
hại và tiền bảo hiểm do 

tai nạn bảo hiểm

Công việc giao dịch 
tài chính theo từng 

ngành tài chính

Các hoạt động kinh doanh tài chính hoặc 
có tính chất công ích mạnh mẽ như tiếp 

nhận bảo hiểm, thu phí bảo hiểm và thanh 
toán bảo hiểm liên quan đến việc xử lý các 
sản phẩm bảo hiểm công cộng( như bưu 

điện, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế v.v..)

Chuyên 

ngành 

Môn học 
bắt buộc 

Luật hợp đồng bảo hiểm, luật kinh doanh bảo hiểm tài chính, Thuyết điều chính thiệt hại, thuyết khoa học bảo hiểm, các quy tắc chung của luật nhân sự

Môn học đề cử

Thuyết khoa học bảo hiểm, 
thuyết bảo hiểm thiệt hại, thuyết 
bảo hiểm ô tô, trường hợp tranh 
chấp tài chính, thực hành hiện 

trường bảo hiểm tài chính, chính 
sách bảo hiểm tài chính

Thuyết khoa học bảo hiểm, Tiếp thị bảo 
hiểm tài chính, lý luận bảo hiểm nhân thọ, 
lý thuyết bảo hiểm thứ 3, thực hành bảo 
hiểm nhân thọ, lý thuyết chính sách bảo 
hiểm tài chính, trường hợp tranh chấp tài 

chính, thực hành bảo hiểm thứ 3

Thực hành cứu hộ ô tô, thuyết bảo 
hiểm ô tô, lý thuyết bảo hiểm thứ 3, 
bảo hiểm bồi thường thiệt hại cho 
người lao động, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm ô tô, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm 
tai nạn thứ 3, bảo hiểm bệnh tật

Tài chính học cơ bản, 
hiểu biết về cơ quan tài chính, 

đầu tư bảo hiểm tài chính, 
luật tài sản, chính sách bảo 
hiểm tài chính, luật công ty

Thuyết chính sách bảo hiểm
tài chính, thuyết bảo hiểm xã hội, 
thuyết khoa học tài chính, thuyết 

tiếp thị bảo hiểm tài chính, thực hành 
hiện trường bảo hiểm tài chính

Chương trình 
ngoại khóa

Luật hợp đồng bảo hiểm, luật kinh doanh bảo hiểm, lý thuyết điều chính thiệt hại, thuyết bảo hiểm thứ 3, bảo hiểm trách nhiệm bồi thường cho người lao động, thuyết bảo hiểm ô tô, thực hành cấu trức ô tô,

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

Jinro hashtag, ngày hội cố vấn việc làm JJ, hướng dẫn nghề cho thanh thiếu niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh thiếu niên(khả năng nghệ thuật), 
thực hành máy tính SKII UP, lớp phân tích doanh nghiệp và công việc, lớp hoàn thành giới thiệu bản thân, lớp chuyên sâu về giới thiệu bản thân, tư vấn giới thiệu bản 

thân trực tuyến về việc sử dụng thẻ công việc, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo phỏng vấn/khả năng phỏng vấn, hội tìm việc, tư vấn dài hạn cho sinh viên đang theo học(STAR-KING), 
hỗ trợ trung tâm việc làm tại trường đại học, câu lạc bộ tìm việc, SMAT(tư cách quản lí dịch vụ)A, modun B, hướng dẫn tìm việc tài chính(MTA-Python), 

chương trình phân tích dữ liệu(ADsP), Big Data-Marketing(Google Analytics), NCS dạy nghề năng lực cơ bản, kiểm tra thực hành NCS tích hợp doanh nghiệp

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp

Gói khởi nghiệp ban đầu, One stop gói cửa hàng tư vấn sáng lập dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, 
phòng thí nghiệm đặc biệt của J-cube, Jeollabuk-do contents Korea Lab creative net seminar

LINC+ Thực hành tại hiện trường, Thiết kế capstone, chương trình tăng cường việc làm, tham quan hiện trường doanh nghiệp, giảng dạy khởi nghiệp, 
câu lạc bộ khởi nghiệp, hội tìm việc, giáo dục chung 4IR, HATCH Synergy School, Big data

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Cuộc thi JJ Superstar Contest, PT Clinic, hỗ trợ sản xuất phương tiện truyền thông, Catch the World

Chứng chỉ

Nhà điều tra thiệt hại, 
Nhà phân tích điều tra

bảo hiểm, 
Nhà đánh giá bảo hiểm, 

IFP (người quản lý 
tài sản tổng hợp)

Kế toán bảo hiểm, 
IFP( người quản lý tài sản tổng hợp), 

người bảo lãnh
(CKLU, AKLU, FKLU)

Nhà điều tra thiệt hại, 
Nhà phân tích điều tra bảo hiểm, 

nơi giám định bảo hiểm

Người thừa kế quyền đầu tư quỹ, 
người thừa kế quyền đầu tư chứng 
khoán, người tư vấn quyền đầu tư 

quỹ, người tư vấn quyền đầu tư chứng 
khoán, nhân lực tư vấn quyền đầu tư 
chứng khoán, nhân lực tư vấn quyền 
đầu tư phái sinh, công ty quản lý tài 

sản đầu tư, công ty phân tích đầu tư tài 
chính, công ty quản lý rủi ro tài chính

Thành tích tiếng Anh
(trên 70 điểm TOEIC, v.v..), 

chứng nhận cần thiết 
cho luật doanh nghiệp tài

 chính công tác khác

3Tip của giáo sư hướng dẫn khoa bảo hiểm tài chính
1.  Khuyến khích đạt được chứng chỉ liên quan đến tài chính: Việc nhận được chứng chỉ phù hợp với nghề 

nghiệp của bản thân thông qua các bài giảng của bộ phận và các chương trình không chuyên khác nhau 
được thực hiện bởi khoa bảo hiểm tài chính sẽ giúp bạn tìm được việc làm.

2.  Khuyến khích bạn tích luỹ nhiều kinh nghiệm và đọc nhiều loại sách: Kinh nghiệm đa dạng từ việc đọc 
sách, du lịch, câu lạc bộ, hoạt động tình nguyện v.v... mở rộng tầm nhìn, kiến thức và sẽ trở thành 
nguồn năng lượng lớn cho cuộc sống. 

3.  Khuyến khích hoạt động trong các câu lạc bộ học thuật: Hoạt động câu lạc bộ học thuật trong khoa giúp 
ích rất nhiều trong việc đạt được những chứng chỉ khác nhau trong cuộc sống thường nhật. 
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Khoa thương mại 
mậu dịch  
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

Lĩnh vực nghề nghiệp
Hàng hoá/ quản lý lưu 

thông
Chuyên gia mậu 

dịch quốc tế
Kinh doanh nước 

ngoài(xuất nhập khẩu)
Các chuyên gia như 

công ty hải quan
Merchandiser

(MD)
Chuyên gia tài chính 
quốc tế và ngoại hối

Công chức nhà nước/ 
doanh nghiệp nhà nước

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Thiết kế hệ thống hàng hoá, 
vận hành quy trình hàng hoá, 

quản lý kết quả lưu 
thông và khách hàng để tối

 ưu hoá dòng chảy di chuyển 
của hàng hoá và cung 
cấp dịch vụ hàng hoá

Tối ưu hoá toàn bộ 
lưu thông vật liệu như 

cung cấp hàng hoá, vận 
chuyển, bảo hiểm, thanh 
toán, v.v..và quản lý hoạt 
động thương mại đi kèm 

với xuất nhập khẩu

Thiết lập chiến lược
 tiếp thị quốc tế, phân tích 

sản phẩm, điều tra thị trường 
nước ngoài để bán hàng hoá 

và dịch vụ ra nước ngoài, 
thực hiện hợp đồng xuất 

nhập khẩu, quản lý khiếu nại 
của khách hàng

Chuẩn bị giấy thông 
quan xuất nhập khẩu và 
thực hiện công việc đối 
kháng hải quan, thay thế 
cho việc hoàn trả thuế 

quan, xem xét các ý kiến 
khác nhau và yêu cầu 

thẩm định hoăc giám sát

Đánh giá và phân tích nhu 
cầu của người tiêu dùng để 
thiết lập chiến lược tiếp thị 
hiệu quả và phát hiện sản 

phẩm mới có tính thị trường 
và quản lý dòng chảy của sản 
phẩm như sản xuất, bán hàng, 

điều chỉnh hàng tồn kho

Vừa nắm bắt và phân tích 
xu hướng của thị trường tài 
chính quốc tế vừa vận hành 
và huy động vốn ngoại tệ 
một cách hiệu quả thông 

qua dự báo thị trường 
tương lai đồng thời thực 

hiện công việc quản lý rủi ro

Thuế quan/ công chức 
thương mại, Cơ quan xúc
 tiến thương mại đầu tư 

Hàn, Quốc(KOTRA)
Hiệp hội thương mại Hàn 
Quốc, tập đoàn bảo hiểm 
thương mại, Khu liên hợp 

cảng contaier,v.v..

Chuyên 

ngành 

Môn học bắt buộc Thuyết thuơng mại, nghiệp vụ thương mại, tiếng Anh thương mại, thuyết kinh tế quốc tế, thuyết quản lý hàng hoá, kinh doanh toàn cầu

Môn học đề cử

Hiểu biết về kỹ thuật vận chuyển 
mới và xu hướng, Quản lý chuỗi 
cung ứng, Nghiên cứu điển hình 
về đổi mới hàng hoá, Luật liên 
quan đến hàng hoá, Hiểu về 

quản lý dự án hàng hoá, Thực 
hành thông tin ERP, Thực hành 
quản lý hàng hoá bằng Excel, 
Quản lý kênh phân phối, Lý 
thuyết lưu trữ và bảo quản

Quản lý hàng hoá quốc 
tế, Quản lý chuỗi cung 

ứng, Nghiệp vụ hải quan 
xuất nhập khẩu, Hiểu 
biết về thị trường thế 
giới, Cách cư xử kinh 
doanh quốc tế, Tiếp 
thị quốc tế, Mậu dịch 

Internet, Học tập ngắn 
hạn ở nước ngoài

Cách cư xử kinh doanh 
quốc tế, Hiểu biết về thị 

trường thế giới,  Nghiệp vụ 
thương mại Internet, Tiếng 
Anh thương mại, Nghiệp vụ 
sáng lập thương mại hàng 
hoá, Thực hành thương 

mại, Nghiên cứu môi trường 
doanh nghiệp quốc tế, Học 
tập ngắn hạn ở nước ngoài

Thực hành thương mại, 
Thông quan 

xuất nhập khẩu, 
Tiếng Anh 

thương mại, 
Quản lý hàng hoá 

quốc tế, 
Luật lưu thông 

hàng hoá

Nghiệp vụ thương 
mại Internet,

 Tiếp thị quốc tế, 
Hiểu biết về thị
 trường thế giới,

 Hiểu biết về kinh tế doanh 
nghiệp và thực hành 
hực tế hiện trường

Nguyên lý kế toán
Hiểu biết về kinh tế

 doanh nghiệp và thực 
hành thực tế hiện trường, 

Hiểu biết về thị 
trường thế giới, 

Chính sách quản lý 
quốc tế, Quản lý chuỗi 

cung ứng

Nghiệp vụ thương 
mại Internet, 

Hiểu biết về môi trường 
doanh nghiệp quốc tế, Nghiệp 
vụ hải quan xuất nhập khẩu, 
Quản lý hàng hoá quốc tế, 

Chính sách quản lý quốc tế, 
Luật lưu thông hàng hoá, 
Thực hành thương mại

Chương trình 

ngoại khóa

Đào tạo sử dụng Flycam
Quản lý vận chuyển
Quản lý phân phối

Tiếng Anh thương mại 
cấp 1, 2

Tiếng Anh thương mại 
cấp 1, 2

Tiếng Anh thương mại 
cấp 1, 2

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

Jinro hashtag, ngày hội cố vấn việc làm JJ, hướng dẫn nghề cho thanh thiếu niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh thiếu niên(khả năng nghệ thuật), thực hành máy tính SKII UP, lớp phân tích doanh 
nghiệp và công việc, lớp hoàn thành giới thiệu bản thân, lớp chuyên sâu về giới thiệu bản thân, tư vấn giới thiệu bản thân trực tuyến về việc sử dụng thẻ công việc, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo phỏng 

vấn/khả năng phỏng vấn, hội tìm việc, tư vấn dài hạn cho sinh viên đang theo học(STAR-KING), hỗ trợ trung tâm việc làm tại trường đại học, câu lạc bộ tìm việc, SMAT(tư cách quản lí dịch vụ)A, modun B, 
hướng dẫn tìm việc tài chính(MTA-Python), chương trình phân tích dữ liệu(ADsP), Big Data-Marketing(Google Analytics), NCS dạy nghề năng lực cơ bản, kiểm tra thực hành NCS tích hợp doanh nghiệp

Đoàn hỗ trợ 
khởi nghiệp

Gói khởi nghiệp ban đầu, One stop gói cửa hàng tư vấn sáng lập dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, 
câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm đặc biệt của J-cube, Jeollabuk-do contents Korea Lab creative net seminar

Viện giao lưu quốc tế Dự án chuyên môn hoá năng lực toàn cầu theo đơn vị khoa học(thực hành ngắn hạn tại hiện thường nước ngoài), Catch the World

Chuyên ngành 
công nghiệp tổng 

hợp Harim

Hàng hoá/Kinh doanh/
Marketing track

Đường dây xuất nhập 
khẩu/bán hàng

Đường dây xuất nhập khẩu/
bán hàng/kinh doanh/ tiếp thị

Đường dây 
xuất nhập khẩu

Kế hoạch/thiết kế/đường dây 
phát triển sản phẩm

Theo dõi tài chính/
kế toán/kiểm toán

Đường dây xuất 
nhập khẩu

LINC+ Thực hành tại hiện trường, Thiết kế capstone, chương trình tăng cường việc làm, tham quan hiện trường doanh nghiệp, 
giảng dạy khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, hội tìm việc, giáo dục chung 4IR, HATCH Synergy School, Big data

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Cuộc thi JJ Superstar Contest, PT Clinic, hỗ trợ sản xuất phương tiện truyền thông, tiếng Trung cơ bản, lớp tiếng Trung

Chứng chỉ
Quản lý lưu thông hàng hoá, 

quản lý phân phối thành phố cử 
khẩu, quản lý thông tin ERP

Tiếng Anh thương mại, 
Công ty thương mại 

quốc tế

Tiếng Anh thương mại, Công 
ty thương mại quốc tế, quản 
lý xuất xứ, quản lý phân phối

Nhân viên thuế quan, 
quản lý xuất xứ

Quản lý phân phối Quản lý ngoại hối

Tiếng Anh thương mại, Công 
ty thương mại quốc tế

quản lý xuất xứ, quản lý hàng 
hoá, quản lý phân phối

3Tip hướng dẫn của giáo sư chuyên ngành khoa thương mại mậu dịch 

1. Trau dồi kinh nghiệm và năng lực thực tế phù hợp với nghề nghiệp và lĩnh vực chính 
như đào tạo tại hiện trường trong và ngoài nước, chương trình đại học và doanh nghiệp.

2. Hãy tiếp tục học và rèn luyện tiếng Anh thương mại( hoặc ngoại ngữ) từng chút một.

3. Trau dồi thói quen đọc sách đều đặn như một điều cơ bản cho kinh doanh tri thức.   
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Khoa quản lý đất và kinh 
doanh bất động sản 
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

Lĩnh vực nghề nghiệp Doanh nghiệp nhà nước liên quan Chuyên gia bất động sản Doanh nghiệp thông thường

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Thực hiện phân tích công việc liên quan 

đến thông tin quốc gia, quản lý, tiếp thị, cung c

ấp đất đai, nhà ở dựa trên kiến thức về bất động 

sản và thông tin quốc gia

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan như 

đánh gía giám định, môi giới bất động sản, thông tin và trí 

tuệ, quản lý tài sản, đầu tư bất động sản, phân tích quyền 

lợi, kỹ sư, đấu thầu đất đai, tư vấn viên...

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến 

các doanh nghiệp như uỷ thác bất động sản và các tổ chức 

tài chính, công ty xây dựng, công ty liên quan đến thông 

tin quốc gia, công ty quản lý tài sản, công ty tái tạo đô thị, 

thông tin bất động sản

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 
Thuyết khoa học bất động sản, Thuyết khoa học địa chính, Luật bất động sản, Phát triển bất động sản

Môn học đề cử

Thuyết quy hoạch đô thị, Thuyết chính 

sách nhà ở, thuyết khoa học địa chính, kiến thức cơ 

bản về đo đạc địa chính, phân tích thị trường bất động sản, 

thuyết xử lý thông tin bất động sản, thực hành 

tái tạo và phát triển đô thị, các môn học liên 

quan đến thông tin đất đai

Thuyết hệ thống thông tin đất đai, thực 

hành địa chính, lý thuyết và thực hành môi giới bất động 

sản, thuyết thuế bất động sản, luật liên quan đến dữ liệu 

không gian, thuyết quản lý tài sản bất động sản, thực hành 

đo đạc địa chính, thực hành thẩm định

Thuyết tài chính bất động sản, thuyết đầu t

ư bất động sản, thuyết khoa học địa chính, thuyết hệ thống 

thông tin đất đai, thực hành tái tạo và phát triển đô thị, 

luật quan hệ dữ liệu không gian địa lý, tiếp thị bất động 

sản, thuyết quản lý bất động sản, thuyết lựa chọn vị trí, 

thuyết phân tích định hướng thông tin đất đai, thuyết kinh 

tế bất động sản, thực hành phân tíchn bất động sản

Chương trình 

ngoại khóa

Bài giảng đặc biệt của câu lạc bộ tìm

 việc tại các doanh nghiệp nhà nước

(LX, LH, công viên chức sổ đất, v.v..)

Khoá học cấp giấy chứng nhận đại lý bất động sản hợp 

pháp, Khoá học cấp chứng nhận kỹ sư trí tuệ, khoá học 

cấp chứng chỉ thẩm định viên, v.v...

Hội thảo tìm kiếm nghề nghiệp, hội tìm việc, 

bài giảng đặc biệt về luận cá nhân, 

chương trình thuyết trình, v.v...

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

Đội tìm kiếm doanh nghiệp và chức vụ, đội thực hành 

doanh nghiệp và chức vụ, chuyên gia quản lý nguồn nhân 

lực(khoá học ACE), kỹ năng cơ bản nghề NCS

Mô-đun SMAT

(trình độ quản lý dịch vụ)

ACU AutoCAD, Mô-đun SMAT

(trình độ quản lý dịch vụ)

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp

Gói khởi nghiệp ban đầu, One stop gói cửa hàng tư vấn sáng lập dự án, bài giảng đặc biệt về khởi nghiệp mở

(bài giảng đặc biệt về khởi nghiệp), giáo dục khởi nghiệp phù hợp, câu lạc bộ khởi nghiệp

LINC+
Thực hành tại hiện trường, Thiết kế capstone, chương trình tăng cường việc làm, tham quan hiện trường doanh nghiệp, 

giảng dạy khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, hội tìm việc, giáo dục chung 4IR

Trung tâm hỗ trợ 

giáo dục chương 

trình ngoại khóa

Giáo dục mã hoá phần mềm

Đại hội Superstar JJ

Clinic PT

Hỗ trợ sản xuất truyền thông

Tiếng Anh cơ bản, trung cấp

Giáo dục mã hoá phần mềm

Đại hội Superstar JJ

Clinic PT

Hỗ trợ sản xuất truyền thông

Tiếng Anh cơ bản, trung cấp

Giáo dục mã hoá phần mềm

Đại hội Superstar JJ

Clinic PT

Hỗ trợ sản xuất truyền thông

Tiếng Anh cơ bản, trung cấp

Chứng chỉ
Thẩm định viên, môi giới bất động sản, kỹ sư địa chính, kỹ sư ngành công nghiệp trí, quản lý nhà ở, 

nhà phân tích đầu tư bất động sản thương mại(CCIM), nhà phân tích quyền lợi, nhà bán đấu giá công khai, nhà tư vấn...

3Tip chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa quản lý đất đai và 
kinh doanh bất động sản
1.  Đạt được chứng chỉ: Hãy cố gắng để đạt được các bằng cấp như một nhà môi giới, một kỹ sư trí tuệ 

liên quan đến chuyên ngành của bạn. Khả năng cạnh tranh việc làm trong lĩnh vực công chức địa chính 
tại tổng công ty thông tin đất đai Hàn Quốc và các công ty liên quan đến bất động sản sẽ được cải 
thiện đáng kể.

2.  Hoạt động câu lạc bộ: Hoạt động câu lạc bộ đa dạng trong và ngoài khoa giúp sinh hoạt đaị học vui vẻ 
hơn và cung cấp kinh nghiệm hoạt động nhóm và tham gia các cuộc thi.

3.  Khả năng ngoại ngữ: Bạn sẽ có cơ hội việc làm toàn cầu và cải thiện hiệu quả kinh 
doanh trong kỷ nguyên toàn cầu.
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Đại học kinh doanh

Khoa thuế kế toán 
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

Lĩnh vực nghề nghiệp
Chuyên viên liên quan đến chuyên ngành

(kế toán viên có tư cách pháp lý, 
nhân viên thuế vụ, thẩm định viên)

Người phụ trách tài chính doanh 
nghiệp

Việc làm trong lĩnh 
vực tài chính

Việc làm ở doanh nghiệp 
nhà nước

Công chức nhà 
nước( nhân viên kế 

toán, nhân viên thuế, 
nhân viên kiểm toán)

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

•  Công việc kiểm toán: Tăng độ tin cậy của báo cáo tài chính 
bằng cách bày tỏ ý kiến về việc liệu báo cáo tài chính có 
được lập phù hợp với cái chuẩn mực kế toán doanh nghiệp 
hay không 

•  Công việc tư vấn thuế vụ: Đề xuất phương án tiết kiệm 
thuế, thay thế khai báo thuế của công ty hoặc cá nhân

•  Công việc tư vấn kinh doanh (Cunsulting): Cải thiện cơ cấu 
kiểm soát nội bộ, lập kế hoạch kinh doanh, tính toán chi phí, 
điện toán hoá hệ thống kế toán, chống bán phá giá, v.v...

•  Công việc đại diện cơ quan: Soạn thảo báo cáo tài chính 
thay mặt cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư 
nhân

•  Thẩm định viên: Hoạt động đánh giá và bảo đảm giá trị của 
tài sản, bất động sản, tài sản vô hình. v.v...

•  Công việc kế toán tổng hợp: Lập sổ sách kế 
toán, lập báo cáo tài chính, v.v...

•  Công việc kế toán quản lý chi phí: Tính toán 
chi phí sản phẩm, cung cấp thông tin cần 
thiết cho việc tính giá thành sản phẩm và 
đưa ra quyết định quản lý

•  Công việc lập ngân sách: Lập ngân sách theo 
năm hoặc trung, dài hạn của doanh nghiệp

•  Công việc kiểm toán thuế: Chuẩn bị và khai 
báo thuế để tính toán thuế doanh nghiệp

•  Công việc thiết kế hệ thống thông tin: Tham 
gia quá trình phát triển và thực hiện hệ thống

•  Công việc kiểm toán nội bộ: Đánh giá hiệu 
quả và năng suất của công việc

•  Kinh doanh ngân hàng đa dạng: Nhận 
tiền gửi của khách hàng, cho vay cá 
nhân và doanh nghiệp, phát triển các 
sản phẩm tài chính, liên kết bảo hiểm, 
quản lý tài sản đầu tư, quản lý ngoại 
hối, quản lý kinh doanh, quản lý rủi 
ro, v.v...

•  Công việc của công ty chứng khoán: 
Phân tích chứng khoán, tư vấn đầu 
tư, phát triển sản phẩm, quản lý rủi 
ro, quản lý vốn nước ngoài, quản lý 
ngoại hối và đầu tư, v.v...

•  Các hoạt động của bộ phận 
kế toán và tài chính của các 
doanh nghiệp nhà nước: Công 
việc kế toán tổng hợp(quản 
lý phiếu chi, lập báo cáo tài 
chính, v.v...), công việc quản lý 
chi phí, lập ngân sách và kiểm 
soát ngân sách, khai báo thuế 
bổ sung, báo cáo thuế khấu 
trừ(tiền lương), v.v...

•  Làm việc cho bộ phận 
kế toán của cơ quan nhà 
nước( cơ quan chính 
phủ, viện kiểm toán, cục 
thuế, văn phòng tỉnh, 
toà thị chính, văn phòng 
quận, trung tâm dân sự, 
v.v...)

Chuyên 

ngành 

Môn học 
bắt buộc 

Nguyên lý kế toán, kế toán trung cấp 1, kế toán trung cấp 2, kế toán chi phí, kế toán quản lý, kế toán thuế thu nhập kế toán thuế doanh nghiệp

Môn học đề cử

Kế toán cao cấp, kế toán kết hợp doanh nghiệp, kế toán 
chính phủ, phân tích báo cáo tài chính, kiểm toán tài chính, 

thực hành kế hoạch tài chính, thực hành kế toán chi phí, thực 
hành kế toán thuế, kế toán thuế gián thu, quản lý tài chính, 

quản lý nguồn nhân lực, thuyết quản trị marketing

Kế toán tài chính sơ bộ, giới thiệu về luật 
thuế, kế toán điện toán, thuế điện toán, kế 
toán cao cấp, thực hành tài chính, kế toán 

thuế gián thu, quản lý tài chính, thuyết quản 
trị marketing, thuyết quản trị nguồn nhân lực

Kế toán cao cấp, kế toán kết hợp 
doanh nghiệp, kế toán thuế gián thu, 
phân tích tài chính, thực hành kế toán 

tài chính, đầu tư quản lý tài chính, 
thuyết quản trị marketing, thuyết 

quản trị nguồn nhân lực

Kế toán cao cấp, thực hành kế 
toán tài chính, kế toán chính 
phủ, kế toán thuế gián thu, 

quản lý tài chính, thuyết quản 
trị marketing, thuyết quản trị 

nguồn nhân lực

Kế toán sơ bộ, 
kế toán cao cấp, 
kế toán chi phí, 

kế toán chính phủ, 
các môn thi công chức

Chương trình 

ngoại khóa
Hội trại kế toán, bài giảng đặc biệt về TOEIC trong học kỳ, bài giảng đặc biệt về kế toán điện toán, v.v..

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

Jinro hashtag, ngày hội cố vấn việc làm JJ, hướng dẫn nghề cho thanh thiếu niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh thiếu niên(khả năng nghệ thuật), thực hành máy tính SKII UP, lớp phân tích doanh nghiệp 
và công việc, lớp hoàn thành giới thiệu bản thân, lớp chuyên sâu về giới thiệu bản thân, tư vấn giới thiệu bản thân trực tuyến về việc sử dụng thẻ công việc, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo phỏng 
vấn/khả năng phỏng vấn, hội tìm việc, tư vấn dài hạn cho sinh viên đang theo học(STAR-KING), hỗ trợ trung tâm việc làm tại trường đại học, câu lạc bộ tìm việc, SMAT(tư cách quản lí dịch vụ)A, modun B, 
hướng dẫn tìm việc tài chính(MTA-Python), chương trình phân tích dữ liệu(ADsP), Big Data-Marketing(Google Analytics), NCS dạy nghề năng lực cơ bản, kiểm tra thực hành NCS tích hợp doanh nghiệp

Đoàn hỗ trợ 
khởi nghiệp

Gói khởi nghiệp ban đầu, One stop gói cửa hàng tư vấn sáng lập dự án, bài giảng đặc biệt về khởi nghiệp mở(bài giảng đặc biệt về khởi nghiệp), giáo dục khởi nghiệp phù hợp, câu lạc bộ khởi nghiệp

LINC+ Thực hành tại hiện trường, thiết kế Capstone, chương trình tăng cường việc làm, tham quan hiện trường doanh nghiệp, 
giảng dạy khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, hội khởi nghiệp, khoá học 4IR, HATCH Synergy School, giáo dục Big data

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

JJ Super Star Competition, PT Clinic, hỗ trợ sản xuất phương tiện

Chứng chỉ
Chứng chỉ kế toán viên, kế toán thuế, 

đại lý hải quan, thẩm định viên

Kế toán điện tính cấp độ 1, thuế điện tính cấp 
độ 1 và 2, quản lý tài chính, quản lý kế toán 

cấp 1, cấp 2, quản lý kế toán ERP

Kế toán điện toán cấp 1, thuế điện 
toán cấp 1, cấp 2, nhà phân tích chứng 

khoán, nhà phân tích tài chính, nhà 
quản lý tài chính, nhà phân tích đầu tư

Kế toán điện toán cấp 1, thuế 
điện toán cấp 1, cấp 2,

quản lý tài chính, quản lý kế 
toán cấp 1, cấp 2

Kế toán điện toán cấp 1, 
thuế điện toán cấp 1, cấp 
2, quản lý tài chính, quản 
lý kế toán cấp 1, cấp 2

3Tip chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa thuế kế toán

1.  Nhất định phải tham dự lớp học: Tham gia lớp học là bí quyết trọng tâm nhất của sự 
thành công. Tuyệt đối không được vắng mặt. 

2.  Hãy tận dụng hiệu quả hội trại kế toán: Hội trại kế toán được tổ chức trong mùa hè và 
mùa đông là một đường tắt để nâng cao năng lực chuyên môn và điểm TOEIC.

3.  Khuyến khích nên đạt được chứng chỉ: Việc đạt được chứng chỉ chuyên ngành phù hợp 
với nghề nghiệp của bản thân thông qua các chương trình ngoại khoá khác 
nhau của khoa và văn phòng hỗ trợ việc làm sẽ giúp bạn có cơ hội tìm việc. 





Đại học y 
Lộ trình nghề nghiệp

Ver. 2
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Đại học y 

Khoa vật lý trị liệu 
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

Lĩnh vực nghề nghiệp Cơ sở y tế
Cơ sở liên quan đến phục 

hồi chức năng
Doanh nghiệp thiết bị y tế Quản lý tai nạn doanh nghiệp

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

•  Chữa trị vật lý và phục hồi chức năng toàn 

diện cho bệnh nhân bị bệnh hệ thần kinh 

(chất huyết não, chấn thương tủy sống, liệt 

não, tổn thương não bộ)

•  Việc điều trị vật lý và phục hồi chức năng 

toàn diện cho bệnh nhân bị bệnh về hệ cơ 

xương (đau thắt lưng, năm chục ngón tay, tử 

thi, viêm khớp, v.v.)

•  Chữa trị vật lý và phục hồi chức năng toàn 

diện cho bệnh nhân bị bệnh hệ thần kinh 

(chất huyết não, chấn thương tủy sống, liệt 

não, tổn thương não bộ)

•  Việc điều trị vật lý và phục hồi chức năng 

toàn diện cho bệnh nhân bị bệnh về hệ cơ 

xương (đau thắt lưng, năm chục ngón tay, tử 

thi, viêm khớp, v.v.)

•  Nghiên cứu và phát triển các thiết bị điều trị 

khác nhau được sử dụng trong điều trị phục 

hồi chức năng như điều trị vật lý

•  Diễn thử và đào tạo việc sử dụng thiết bị y tế

•  Việc kinh doanh các thiết bị y tế được sử 

dụng trong điều trị phục hồi chức năng như 

điều trị vật lý

•  Quản lý phòng ngừa toàn diện bệnh về hệ 

cơ xương của người lao động trong doanh 

nghiệp

•  Kiểm tra và cải thiện trước các yếu tố gây hại 

cho môi trường làm việc của doanh nghiệp 

•  Quản lý sức khỏe của người lao động bị bệnh 

về hệ cơ xương

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 

 Giải phẫu cơ thể và thực hành, sinh lý học và thực hành, giải phẫu chức năng và thực hành, giải phẫu thần kinh, liệu pháp tập thể dục trị liệu cơ bản, kiểm tra vật lý, 

đo lường và đánh giá, lý thuyết phương pháp nghiên cứu, vật lý trị liệu hệ cơ xương, vật lý trị liệu hệ thần kinh, thực nghiệm lâm sàng

Môn học đề cử

 Thực nghiệm lâm sàng trong vật lý trị liệu hệ cơ xương, 

thực nghiệm lâm sàng trong vật lý trị liệu cho trẻ em, 

thực nghiệm lâm sàng trong vật lý trị liệu cho người lớn, 

thực nghiệm lâm sàng trong vật lý trị liệu cơ bản 

Giải phẫu hệ cơ xương, bệnh lý học,

 sinh lý học và thực hành, động học cơ 

thể người, vật lý trị liệu chỉnh hình

Nghiên cứu tình huống đào tạo chức năng, 

vật lý trị liệu hô hấp sâu, vật lý trị liệu chỉnh 

hình, thực nghiệm lâm sàng vật lý trị liệu 

hệ cơ xương, động học cơ thể người, 

giải phẫu hệ cơ xương

Chương trình 

ngoại khóa

Chương trình nâng cao năng lực nghiệp vụ điều trị hệ cơ xương,

Chương trình nâng cao năng lực nghiệp vụ điều trị hệ thần kinh

Chương trình nâng cao năng lực 

nghiệp vụ điều trị hệ cơ xương,

Chương trình thi chứng chỉ kỹ sư công thái học

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), 

năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, nhóm phân tích doanh nghiệp và chức vụ,  lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, 

lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, 

đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, trại tìm việc, 

tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp

LINC+ thực tập, thiết kế Capstone, chương trình tăng cường nghiệp vụ, tham quan thực tế doanh nghiệp

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Chứng chỉ

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa vật lý trị liệu 

1.  Hãy nuôi dưỡng năng lực ngôn ngữ: Cơ hội lựa chọn nơi làm việc sẽ trở nên đa dạng và 
rộng lớn hơn. 

2.  Hãy tăng cường năng lực sử dụng máy tính: Dễ dàng áp dụng các kỹ thuật phát biểu và 
nghiên cứu lâm sàng trong công ty.

3.  Vì không phải là nhân viên văn phòng nên khuyến khích các hoạt động để mối quan hệ 
đối thoại được thuận lợi: Hoạt động tình nguyện, hoạt động câu lạc bộ khuyến 
khích đối thoại và giao lưu với nhiều người khác nhau.
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Đại học y  

Khoa thực phẩm chức 
năng sinh học
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

Lĩnh vực nghề nghiệp
Nghiên cứu phát 

triển sinh học(R&D)
Nghiên cứu phát 

triền thực phẩm(R&D)
Gia công và chế biến

 thực phẩm
Phân tích thực phẩm và 

quản lý chất lượng
Đời sống nông nghiệp ICT

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Sử dụng nguyên lý cơ bản và 
công nghệ tiên tiến trong lĩnh 
vực công nghệ sinh học để 
nghiên cứu và phát triển sản 

phẩm sinh học

Phát triển và ứng dụng sản phẩm 
và nghiên cứu vật liệu thực phẩm 
chức năng sử dụng nguyên lý cơ 
bản và công nghệ tiên tiến trong 

lĩnh vực thực phẩm

Sản xuất, kinh doanh thực phẩm có 
giá trị gia tăng cao sử dụng nguyên 
tắc, công nghệ từ chế biến đến sản 
xuất và đóng gói bảo quản áp dụng 
cho ngành công nghiệp thực phẩm

Phân tích các thành phần dinh dưỡng, hoạt 
tính và nguy hại của thực phẩm để xác 
minh tính an toàn và hiệu quả của thực 

phẩm, đồng thời đánh giá và quản lý chất 
lượng của thực phẩm và vật liệu sinh học

Tối ưu hóa đời sống nông nghiệp 
Sử dụng công nghệ hội tụ ICT và 
thông minh hóa bằng cách ghép 
công nghệ thông tin vào lĩnh vực 

đời sống nông nghiệp

Chuyên 

ngành 

Môn học 
bắt buộc 

Sinh học đại cương, hóa học đại cương, sinh học đại cương 2, khoa học sức khỏe, sinh lý học con người, hóa sinh học, hóa học hữu cơ

Môn học đề cử

   Vi sinh vật học, vi sinh vật 
học thực phẩm, lên men vi 
sinh vật và thí nghiệm, công 
nghệ sinh học thực phẩm, 

sinh vật học phân tử, kỹ thuật 
di truyền và thí nghiệm, công 
nghệ lên men, khoa học vật 

liệu chức năng

Thực phẩm hóa học, gia công thực 
phẩm, dinh dưỡng học, thực phẩm 
chức năng, thực phẩm vi sinh vật, 
thiết kế và thí nghiệm thực phẩm 

chức năng, công nghệ gia công thực 
phẩm nông nghiệp và thí nghiệm, 

công nghệ sinh học thực phẩm, gia 
công sản phẩm chăn nuôi, dinh dưỡng 
lâm sàng, khoa học vật liệu chức năng

 Gia công thực phẩm, 
công nghệ gia công thực
 phẩm nông nghiệp và thí 

nghiệm, luật vệ sinh thực phẩm, 
khoa học vật liệu đóng gói thực 

phẩm, công nghệ lên men, 
khoa học vật liệu chức năng 

 Gia công thực phẩm, 
thí nghiệm và phân tích thực phẩm, 

luật vệ sinh thực phẩm, 
phân tích và thí nghiệm máy móc,

 khoa học vật liệu đóng gói thực phẩm, 
kiểm tra tính an toàn hiệu quả, 
khoa học vật liệu chức năng

Thực phẩm hóa học, công nghệ 
lên men vi sinh vật và thí nghiệm, 
công nghệ sinh học thực phẩm, 
công nghệ gia công thực phẩm 
nông nghiệp và thí nghiệm, gia 
công sản phẩm chăn nuôi, thí 

nghiệm và thiết kế sản phẩm chức 
năng, Hướng dẫn khởi nghiệp thực 

phẩm nông nghiệp sinh học

Chương trình 

ngoại khóa
Lớp thi chứng chỉ (kỹ sư thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm), hoạt động câu lạc bộ học thuật, học tập trải nghiệm thực địa, tham quan doanh nghiệp, tham quan hội chợ thực phẩm

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, 
nhóm phân tích doanh nghiệp và chức vụ,  lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị cho 

tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, 
trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc

Đoàn hỗ trợ 
khởi nghiệp

Gói khởi nghiệp ban đầu, cửa sổ tư vấn one-stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, trại khởi nghiệp J-cube hình thức phòng thí nghiệm chuyên hóa

LINC+ Thực tập, thiết kế Capstone, khóa học khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, start-up camp, chương trình tăng cường năng lực nghiệp vụ, 
tham quan thực tế doanh nghiệp, vận hành giáo trình chung 4IR, chuyên ngành tổng hợp

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Chứng chỉ

Kỹ sư thực phẩm, chuyên viên vệ 
sinh an toàn thực phẩm(đang thảo 
luận về việc tái gia nhập Viện đánh 

giá chương trình đào tạo)

Kỹ sư thực phẩm, chuyên 
viên vệ sinh an toàn thực phẩm, 

chuyên viên dinh dưỡng(đang thảo 
luận về việc tái gia nhập Viện đánh 

giá chương trình đào tạo)

 Kỹ sư thực phẩm, 
chuyên viên vệ sinh an 

toàn thực phẩm, chuyên 
viên dinh dưỡng

Kỹ sư thực phẩm, chuyên viên vệ sinh 
an toàn thực phẩm, chuyên viên dinh 

dưỡng(đang thảo luận về việc tái gia nhập 
Viện đánh giá chương trình đào tạo)

Kỹ sư thực phẩm, 
chuyên viên vệ sinh 
an toàn thực phẩm

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa thực phẩm chức năng 
sinh học
1.  Khuyến khích hoạt động phòng thí nghiệm: Hãy trở thành thành viên phòng thí nghiệm được chỉ 

định cho các giáo sư hướng dẫn. Không chỉ học chuyên ngành mà còn giúp ích rất nhiều cho việc 
định hướng nghề nghiệp thông qua nghiên cứu và thí nghiệm trong lĩnh vực chuyên ngành. 

2.  Khuyến khích tham gia các hoạt động câu lạc bộ: Hoạt động câu lạc bộ đa dạng trong và ngoài 
khoa giúp ích rất nhiều cho trải nghiệm đa dạng, tham gia và hoạt động nhóm. 

3.  Khuyến khích bạn đạt được chứng chỉ: Hãy đạt được chứng chỉ liên quan đến chuyên 
ngành. Khả năng cạnh tranh việc làm sẽ được cải thiện.
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Đại học y 

Khoa quản lý sức 
khỏe và y tế 
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

Lĩnh vực nghề nghiệp Quản lý thông tin sức khỏe và y tế Giáo dục y tế Hành chính bệnh viện và rà soát đánh giá bảo hiểm

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Thực hiện phân tích thông tin sức khỏe và y tế ở cơ quan y tế, 

ghi chép thông tin sức khỏe và y tế, đăng ký ung thư, 

quản lý thống kê y tế, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến 

phân loại, xác nhận, duy trì và quản lý hồ sơ và thông tin liên 

quan đến phân loại bệnh tật, nguyên nhân tử vong, thực hành y 

tế và các hướng dẫn y tế và sức khỏe khác tại các cơ sở y tế.

Để ngăn ngừa bệnh tật và nâng cao sức khỏe cho 

người dân bằng cách thực hiện giáo dục sức khỏe có 

hệ thống và hiệu quả, tạo môi trường và thực hiện các 

dự án quản lý y tế dự phòng để các cá nhân, nhóm, 

ngành và cộng đồng địa phương có thể tự nguyện 

tham gia vào các hoạt động sức khỏe mong muốn.

Áp dụng phí đối với công tác quản lý điều hành bệnh 

viện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm tai nạn lao động và trợ cấp y tế, thực hiện các 

nhiệm vụ như yêu cầu xem xét hồ sơ bệnh án.

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 
Sinh lý học giải phẫu cơ thể, y tế công cộng, công nghệ thông tin y tế và sức khỏe, thống kê sức khỏe và y tế, luật liên quan đến y tế, lý thuyết phương pháp điều tra

Môn học đề cử

 Quản lý thông tin sức khỏe và y tế học, 

thuật ngữ y học Ⅰ〮Ⅱ, bệnh lý học, nghiệp vụ quản lý 

thông tin sức khỏe y tế, phân loại hành vi bệnh tật và y tế, 

đăng ký ung thư, quản lý dữ liệu sức khỏe và y tế, quản lý 

chất lượng y tế, nghiệp vụ cải tiến chất lượng thông tin hồ sơ 

bệnh án, bảo vệ thông tin sức khỏe, quản lý tổ chức sức khỏe 

y tế, nghiệp vụ phân tích thông tin hồ sơ bệnh án, thực tập tại 

bệnh viện, nghiệp vụ và lý luận bảo hiểm y tế

 Giao tiếp trong y tế, đánh giá và 

phát triển chương trình y tế, giáo dục sức khỏe, 

thực hành giáo dục sức khỏe, lý thuyết phương pháp 

giáo dục sức khỏe, lý thuyết quản lý kinh 

doanh y tế, vận động sức khỏe và thực nghiệm, 

sức khỏe tinh thần học, 

sức khỏe người cao tuổi

Tài chính kế toán bệnh viện, phân loại bệnh tật, 

quản lý viện trợ, nhân sự tổ chức sức khỏe y tế, 

thuật ngữ y tế, quản lý dữ liệu sức khỏe và y tế,

 nghiệp vụ và lý luận bảo hiểm y tế, 

quản lý thông tin sức khỏe và y tế, 

nghiệp vụ phân tích thông tin hồ sơ bệnh án

Chương trình 

ngoại khóa

Đặc giảng khóa học hè của kỳ thi quốc gia 

(chuyên viên quản lý thông tin sức khỏe y tế)

Đặc giảng khóa học hè của kỳ thi quốc gia 

(chuyên viên giáo dục sức khỏe)
 Đặc giảng trong và ngoài trường

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, 

nhóm phân tích doanh nghiệp và chức vụ,  lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến 

để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng 

không chính xác, trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp
Cửa sổ tư vấn one-stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, trại khởi nghiệp J-cube hình thức phòng thí nghiệm chuyên hóa

LINC+ Thiết kế Capstone, khóa học khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, start-up camp, chương trình tăng cường năng lực nghiệp vụ

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Kỹ thuật cứu hộ hồi sinh tim phổi

Chứng chỉ  Chuyên viên quản lý thông tin sức khỏe y tế  Chuyên viên giáo dục sức khỏe
 Nhân viên hành chính bệnh viện 〮 nhân viên bảo hiểm 〮 

nhân viên rà soát đánh giá bảo hiểm

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa quản lý sứ khỏe và y tế

1.  Hãy gần gũi với giáo sư, tiền bối hậu bối và đồng học. Khoa quản lý sức khỏe và y tế quan tâm 
đến từng người một và muốn giúp đỡ sự phát triển và định hướng của bạn.

2.  Hãy nâng cao năng lực sử dụng máy tính. Lĩnh vực công việc sử dụng dữ liệu y tế đang mở rộng.

3.  Hãy thi chứng chỉ quốc gia và tư nhân. Chứng chỉ liên quan đến chuyên ngành như quản lý 
thông tin y tế, giáo viên y tế, hành chính bệnh viện, công ty bảo hiểm y tế v.v…
rất đa dạng. 
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Đại học y  

Khoa thể dục điều trị 
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

Lĩnh vực nghề nghiệp Cơ quan công lập Bệnh viện Trung tâm phục hồi thể thao Câu lạc bộ thể thao và trường học Trung tâm huấn luyện

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Kiểm tra thể lực và vận 
động, thể dục điều trị phù 
hợp và phát triển chương 

trình tập thể dục, thực 
hiện chỉ dẫn vận động

Xây dựng các chương trình tập 
thể dục và hướng dẫn tập thể 

dục cho bệnh nhân mắc các bệnh 
thoái hóa mãn tính khác nhau để 
quản lý bệnh tật phù hợp với tình 
trạng sức khỏe và thể chất của họ

Xây dựng chương trình tập 
luyện phục hồi chức năng và 

hướng dẫn tập luyện theo mức 
độ chấn thương thể thao chủ 

yếu cho vận động viên

Thực hiện vai trò của một huấn luyện 
viên conditioning để cải thiện thành 

tích của các vận động viên và một huấn 
luyện viên y vụ để ngăn ngừa chấn 
thương và phục hồi nhanh chóng 

các khu vực bị thương

Thực hiện kiểm tra thể lực cá nhân,
 thể dục điều trị, phát triển 

chương trình tập thể dục và quản lý
 hoạt động toàn diện của trung tâm
 với tư cách là khách hàng chính.

Chuyên 

ngành 

Môn học bắt buộc Sức khẻo và vận động, sinh lý học vận động, giải phẫu chức năng, lý thuyết thể dục điều trị, chấn thương vận động

Môn học đề cử

 Sinh lý học bệnh lý học, 
kiểm tra vận động lâm 
sàng và kê đơn, chức 

năng vận động cơ học, chế 
độ dinh dưỡng thể thao, 

personal training, đánh giá 
tổn thương thể thao

Sinh lý học bệnh lý học,
kiểm tra vận động lâm sàng và kê 
đơn, chức năng vận động cơ học,

 chế độ dinh dưỡng thể thao, 
personal training, đánh giá tổn 

thương thể thao

Sinh lý học bệnh lý học, kiểm tra vận 
động lâm sàng và kê đơn, chức năng 
vận động cơ học, chế độ dinh dưỡng 
thể thao, personal training, đánh giá 
tổn thương thể thao, lý thuyết huấn 

luyện, lý thuyết giáo dục thể chất đặc 
thù, Sports massage and taping

Sinh lý học bệnh lý học, kiểm tra vận 
động lâm sàng và kê đơn, chức năng 
vận động cơ học, chế độ dinh dưỡng 

thể thao, personal training, đánh giá tổn 
thương thể thao, lý thuyết huấn luyện, 

lý thuyết giáo dục thể chất đặc thù, 
Sports massage and taping

Sinh lý học bệnh lý học, 
chế độ dinh dưỡng thể thao,

personal training, đánh giá tổn thương
 thể thao,  lý thuyết huấn luyện, 

Sports massage and taping
yoga, pilates

Chương trình 
ngoại khóa

 Lớp chuẩn bị thi chứng chỉ huấn luyện viên thể thao, vận động viên, chuyên viên quản lý sức khỏe vận động

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, 
nhóm phân tích doanh nghiệp và chức vụ, lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân,  tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị cho 

tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, 
trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc

Đoàn hỗ trợ 
khởi nghiệp

Gói khởi nghiệp ban đầu, cửa sổ tư vấn one-stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, trại khởi nghiệp J-cube hình thức phòng thí nghiệm chuyên hóa

LINC+ Thực tập, thiết kế Capstone, khóa học khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, start-up camp, chương trình tăng cường năng lực nghiệp vụ, tham quan thực tế doanh nghiệp

Trung tâm hỗ trợ 

giáo dục chương 

trình ngoại khóa

 Lớp chuẩn bị thi chứng chỉ, 
chuyên viên quản lý sức khỏe 

vận động, Lớp chuẩn bị thi 
chứng chỉ vận động viên

Lớp chuẩn bị thi chứng chỉ 
chuyên, viên quản lý sức khỏe 

vận động, Lớp chuẩn bị thi chứng 
chỉ vận động viên

Lớp chuẩn bị thi chứng chỉ 
chuyên viên quản lý sức khỏe 

vận động, Lớp chuẩn bị thi chứng 
chỉ vận động viên

Lớp chuẩn bị thi chứng chỉ chuyên viên 
quản lý sức khỏe vận động, Lớp chuẩn 

bị thi chứng chỉ vận động, viên, Thể thao 
cho người khuyết tật, Lớp chuẩn bị thi 
chứng chỉ huấn luyện viên thể thao, 

Lớp chuẩn bị thi chứng chỉ chuyên viên 
quản lý sức khỏe vận động, Lớp chuẩn bị 
thi chứng chỉ vận động viên, Thể thao cho 
người khuyết tật, Lớp chuẩn bị thi chứng 

chỉ huấn luyện viên thể thao, 

Chứng chỉ

 Chuyên viên quản lý sức 
khỏe vận động, vận động 

viên, huấn luyện viên thể thao 
cho người khuyết tật, huấn 

luyện viên thể thao cho người 
già, huấn luyện viên thể thao 
cho trẻ em thanh thiếu niên

Chuyên viên quản lý 
sức khỏe vận động,

vận động viên

Chuyên viên quản lý sức khỏe vận 
động,vận động viên, huấn luyện viên 
thể thao cho người khuyết tật, huấn 
luyện viên thể thao cho người già, 

huấn luyện viên thể thao cho trẻ em 
thanh thiếu niên, sinh hoạt thể thao và 
huấn luyện viên thể thao chuyên môn

Chuyên viên quản lý sức khỏe vận 
động,vận động viên, lãnh đạo huấn 

luyện viên vận động viên, huấn luyện 
viên thể thao cho trẻ em thanh thiếu 
niên sinh hoạt thể thao và huấn luyện 

viên thể thao chuyên môn, 
Sports massage, yoga, pilates

Chuyên viên quản lý sức khỏe vận động,
vận động viên, huấn luyện viên thể thao cho 
người khuyết tật, huấn luyện viên thể thao 
cho người già, huấn luyện viên thể thao cho 
trẻ em thanh thiếu niên sinh hoạt thể thao 
và huấn luyện viên thể thao chuyên môn,

yoga, pilates

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa thể dục điều trị  

1.  Đừng lo lắng hay vội vàng: Quyết định nghề nghiệp là phần quan trọng nhất trong cuộc 
đời của bạn, hãy lắng nghe lời khuyên và tư vấn của các giáo sư.   

2.  Hãy bắt đầu từ mục tiêu nhỏ: Hãy cảm nhận sự thành công từ mục tiêu nhỏ. Có lẽ stừ 
đó bạn sẽ lên kế hoạch cho mục tiêu lớn hơn. 

3.  Hãy thử vấp ngã: Thử thách là một báu vật vô giá không thể thiếu trong cuộc đời. 
Vì Vậy đừng sợ gì cả!
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Đại học y 

Khoa phục hồi 
chức năng 
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

Lĩnh vực nghề nghiệp
Chuyên viên tư vấn phục

 hồi chức năng tại trung tâm phúc 
lợi cho người khuyết tật

Chuyên viên tư vấn phục hồi 
chức năng của Cơ sở Phục hồi 

chức năng Cộng đồng

 Chuyên gia dịch 
vụ theo loại hình 

khuyết tật

Chuyên viên đánh giá
 năng lực nghề nghiệp

 Chuyên gia trung tâm 
phụ trợ địa phương

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Hỗ trợ các dịch vụ tổng thể như chẩn đoán và 
đánh giá, tư vấn phục hồi chức năng và quản 
lý trường hợp, dịch vụ chuyển tiếp và phục 

hồi chức năng nghề nghiệp cho những người 
gặp khó khăn trong hoạt động cá nhân hoặc 

tham gia xã hội do khiếm khuyết cá nhân, hạn 
chế chức năng và các yếu tố tình huống.

Cung cấp dịch vụ tư vấn, điều trị và đào 
tạo chuyên nghiệp cho người khuyết 

tật trong cộng đồng địa phương, hỗ trợ 
họ trong cuộc sống hàng ngày, các hoạt 
động giải trí và tham gia xã hội, và tối đa 
hóa tính độc lập nghề nghiệp của người 
khuyết tật, đặc biệt là trong các cơ sở 

phục hồi chức năng nghề nghiệp.

Đóng vai trò là chuyên gia 
phục hồi toàn diện cho người 
khuyết tật tại các trung tâm 
hỗ trợ người khuyết tật phát 
triển, các nhóm người tàn 

tật, các trung tâm độc lập và 
các tổ chức dịch vụ của các 
dạng khuyết tật khác nhau.

Dựa trên lý thuyết đánh giá phục hồi 
chức năng, các công cụ đánh giá nghề 
nghiệp chuyên nghiệp được sử dụng 
để xác định năng khiếu và sở thích 
nghề nghiệp của người khuyết tật, 

từ đó phát huy tối đa tiềm năng nghề 
nghiệp của người khuyết tật và khiến 
họ trở nên độc lập về nghề nghiệp.

Cung cấp một dịch vụ giúp những 
người bị suy giảm chức năng thể 

chất, chẳng hạn như người khuyết 
tật hoặc người già, lựa chọn, mua 
và sử dụng các thiết bị trợ giúp 
khác nhau để giúp đáp ứng các 

nhu cầu chức năng khác nhau xảy 
ra trong cuộc sống hàng ngày.

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 

Lý thuyết phục hồi chức năng nghề nghiệp, tư vấn phục hồi chức năng,
hiểu biết về người khuyết tật và phục hồi chức năng, thiết bị phục hồi chức năng xã hội, 

hành chính phục hồi chức năng, tư vấn nghề nghiệp, chính sách phục hồi chức năng, đánh giá nghề nghiệp, 
quản lý trường hợp phục hồi chức năng, phát triển và bố trí công việc, thực hành phục hồi chức năng (1)

Lý thuyết phục hồi chức năng nghề 
nghiệp, chẩn đoán và đánh giá 

khuyết tật, đánh giá nghề nghiệp, 
thực nghiệm lâm sàng đánh giá nghề 

nghiệp cho người khuyết tật

Hiểu biết về kỹ thuật phụ trợ, 
chẩn đoán và đánh 

giá khuyết tật

Môn học đề cử

 Lý thuyết phục hồi chức năng nghề
 nghiệp, Tư vấn phục hồi chức năng,

Tư vấn nghề nghiệp, Phục hồi chức năng và 
hiểu về khuyết tật, Quản lý tình huống phục 
hồi chức năng, Phát triển và bố trí công việc, 
Phát triển chương trình phục hồi chức năng, 

Bảo vệ và hộ trợ tuyển dụng

Lý thuyết phục hồi tái tạo xã hội 
địa phương, Giáo dục chuyển đổi

Quản lý tình huống phục hồi 
chức năng, Phát triển và bố trí 
công việc, Phát triển chương 

trình phục hồi chức năng, Bảo vệ 
và hỗ trợ tuyển dụng

Lý thuyết phục hồi tái tạo 
xã hội địa phương, Giáo 
dục chuyển đổi, Cuộc 

sống tự lập, Quản lý tình 
huống phục hồi chức 

năng, Phát triển chương 
trình phục hồi chức năng

Tâm lý học phục hồi chức năng
Tư vấn nghề nghiệp, 

Tâm lý học bất thường, 
Cuộc sống tự lập, Quản lý tình huống 

phục hồi chức năng, 
Lý thuyết sức khỏe tinh thần

Lý thuyết phục hồi tái tạo xã 
hội địa phương, Đánh giá nghề 

nghiêp, Cuộc sống tự lập, 
Tư vấn phục hồi chức năng

Chương trình 
ngoại khóa

Đặc giảng về phục hồi chức năng, câu lạc bộ nghiên cứu phục hồi chức năng, câu lạc bộ tình nguyện khoa phục hồi chức năng, 
định hướng và quản lý kinh nghiệm, thiết lập định hướng và chiến lược xin việc

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, 
nhóm phân tích doanh nghiệp và chức vụ, lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị cho 

tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, 
trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc

Đoàn hỗ trợ 
khởi nghiệp

Gói khởi nghiệp ban đầu, cửa sổ tư vấn one-stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, trại khởi nghiệp J-cube hình thức phòng thí nghiệm chuyên hóa

LINC+ Thực tập, thiết kế Capstone, khóa học khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, start-up camp, chương trình tăng cường năng lực nghiệp vụ, tham quan thực tế doanh nghiệp, chuyên ngành tổng hợp

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Giáo dục hồi sức tim phổi

Chứng chỉ
Chuyên viên tư vấn phục hồi chức

 năng cho người khuyết tật cấp 2 (lựa chọn)
Chuyên viên phúc lợi xã hội

Chuyên viên tư vấn phục hồi chức 
năng cho người khuyết tật cấp 2

Chuyên viên tư vấn 
phục hồi chức năng cho 
người khuyết tật cấp 2

Chuyên viên đánh giá 
năng lực nghề nghiệp cấp 2

Kỹ sư phụ trợ

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa phục hồi chức năng 

1.  Đừng ngần ngại chia sẻ suy nghĩ của bản thân. Thông qua các hoạt động học tập, cảm 
nhận và chia sẽ bạn sẽ trở thành một chuyên gia có khả năng cảm nhận cao đối với 
người khuyết tật cao. 

2.  Tích cực trải nghiệm lĩnh vực phúc lợi dành cho người khuyết tật. Việc hiểu biết lĩnh vực 
này giúp bạn lập kế hoạch nghề nghiệp cụ thể về những việc cần làm và cách thực hiện.

3.  Có nhiều kinh nghiệm thực tế với người khuyết tật, chẳng hạn như hoạt 
động tình nguyện.



-  35  -

Đại học y  

Khoa khoa học đời 
sống môi trường
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

Lĩnh vực nghề nghiệp Quản lý môi trường Đo lường và an toàn môi trường Công nghệ sinh học
Ngành công nghiệp sinh học nông 

nghiệp

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

 Cấp phép liên quan đến môi 

trường cho các tổ chức công và các ngành 

công nghiệp, quản lý chất ô nhiễm tại nơi làm 

việc và lập sổ tay hướng dẫn 

quản lý môi trường nội bộ

 Đo lường môi trường làm việc 

công nghiệp, thiết lập và xúc tiến các kế hoạch 

an toàn và sức khỏe môi trường, 

đo lường và kiểm tra an toàn môi 

trường của các tổ chức công

R&D trong lĩnh vực sinh học

 và đảm bảo chất lượng (QA) và 

kiểm soát chất lượng (QC) trong 

ngành công nghệ sinh học, sản xuất 

và quản lý sản xuất

R & D và phát triển công nghệ, vận hành 

và quản lý trong các lĩnh vực đời sống 

nông nghiệp như cải tiến cây trồng, nông 

trại thông minh, nông nghiệp trị liệu và 

quản lý an toàn cuộc sống nông nghiệp

Chuyên 

ngành 

Môn học 
bắt buộc 

Hóa học đại cương, Sinh học đại cương, toán học cao cấp, Hóa học phân tích, Thí nghiệm hóa học phân tích, Hóa học hữu cơ, 

Quá trình lượng tử, Hóa lý, Hóa sinh, Vi sinh, Thí nghiệm vi sinh, Thống kê sinh học, Lý thuyết công nghệ hội tụ bức xạ

Môn học đề cử

 Thổ nhưỡng học, quản lý chất lượng nước, 

quản lý ô nhiễm không khí, thí nghiệm 

môi trường, phân tích thiết bị môi trường 

và thử nghiệm quy trình, vệ sinh học, 

quản lý chất thải, hệ thống đường ống nước

Thổ nhưỡng học, quản lý chất lượng nước, 

quản lý ô nhiễm không khí, thí nghiệm môi 

trường, phân tích thiết bị môi trường và thử 

nghiệm quy trình, vệ sinh học, 

quản lý chất thải, hệ thống đường ống nước

 Sinh vật học phân tử, thí nghiệm 

sinh vật học phân tử, di truyền 

học, hóa sinh, sinh thái học, 

công nghệ sinh học, 

enzyme và công nghệ sinh học.

 Thổ nhưỡng học, sinh vật học phân 

tử, thí nghiệm sinh học phân tử, di 

truyền học, sinh hóa học, sinh thái học, 

công nghệ sinh học, 

enzyme và công nghệ sinh học.

Chương trình 
ngoại khóa

Lớp chứng chỉ (kỹ sư môi trường khí quyển, kỹ sư môi trường nước, kỹ sư xử lý rác thải, nhà sản xuất các sản phẩm sinh hóa học, v.v) 

Hoạt động học tập, trải nghiệm thực tế tại hiện trường, chương trình tham quan các doanh nghiệp và viện nghiên cứu

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, 

nhóm phân tích doanh nghiệp và chức vụ, lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến

 để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng 

không chính xác, trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc

Đoàn hỗ trợ 
khởi nghiệp

Gói khởi nghiệp ban đầu, cửa sổ tư vấn one-stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, trại khởi nghiệp J-cube hình thức phòng thí nghiệm chuyên hóa

LINC+ Thực tập, thiết kế Capstone, khóa học khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, start-up camp, chương trình tăng cường năng lực nghiệp vụ, tham quan thực tế doanh nghiệp, chuyên ngành tổng hợp

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Giáo dục hồi sức tim phổi

Chứng chỉ

 Kỹ sư môi trường không khí,

Kỹ sư ngành công nghiệp môi trường khí quyển,

Kỹ sư về môi trường nước, Kỹ sư ngành công 

nghiệp môi trường nước, Kỹ sư xử lý rác thải, Kỹ 

sư công nghiệp xử lý rác thải, Kỹ sư về môi trường 

đất, Kỹ sư quản lý vệ sinh công nghiệp, Kỹ sư công 

nghiệp quản lý vệ sinh công nghiệp, v.v.

Chuyên gia phân tích hóa học

Kỹ sư công nghệ hóa học,

Nhà phân tích và đo lường môi trường,

Giấy phép chung xử lý đồng vị phóng xạ

Chuyên viên an toàn vệ sinh

Nhà sản xuất các sản phẩm 

hóa sinh học, 

nhà phân loại sinh học, v.v.

Kỹ sư bảo vệ thực vật, 

kỹ sư hạt giống, 

quản lý chất lượng nông sản, 

kỹ sư sản xuất các sản 

phẩm hóa sinh học, v.v.

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa khoa học đời 
sống môi trường

1.  Nhất định phải đạt được kỹ sư/kỹ sư công nghiệp và chứng chỉ chuyên môn quốc gia: 
Cơ hội lựa chọn nghề nghiệp sẽ trở nên rộng lớn hơn. 

2.  Hãy phát triển năng lực ngôn ngữ và máy tính: Nó có thể trở thành động lực để phát 
triển phù hợp với toàn cầu hóa. 

3. Thực tập sinh và thực tập tại phòng thí nghiệm: Bạn có thể trở thành nhân 
tài thực tế bằng cách tham gia nhiều dự án và công việc khác nhau.
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Đại học y 

Khoa điều dưỡng
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

Lĩnh vực nghề nghiệp y tá

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

trợ lý lâm sàng (kỹ sư, 
chuyên gia)

y tá chuyên môn cán bộ y tá và y tế
người quản lý y tế công 

nghiệp
nghiên cứu viên y tá, v.v.

Y tá lâm sàng (người mới bắt đầu, người có trình độ)

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 

Những môn học liên quan đến y tá, khoa học cơ bản (sinh lý học, vi sinh vật học, giải phẫu cơ thể, thống kê y tế, v.v.)
Các môn học liên quan đến khoa học xã hội, đạo đức sinh học, triết học, giao tiếp, vv…

Môn học đề cử

Dược học lâm sàng, giáo dục y tế, tư duy y tá, tư duy người lớn I·II· III· IV· V, chăm sóc sức khỏe phụ nữ I · II, chăm sóc trẻ em I·II,
Chăm sóc sức khỏe tâm thần I·II, chăm sóc người cao tuổi, chăm sóc cộng đồng I · II, chăm sóc y tế, luật y tế, nghiên cứu chăm sóc y tế, chăm sóc cơ bản và thực hành I·II,
Thực hành mô phỏng và điều trị sức khỏe, thực hành mô phỏng tổng hợp, thực hành chăm sóc sức khỏe cho người lớn I · II· III, IV, thực hành chăm sóc sức khỏe phụ nữ I·II,
Thực hành chăm sóc trẻ em I·II, thực hành chăm sóc cộng đồng I·II, thực hành chăm sóc tâm thần I · II, thực hành chăm sóc người cao tuổi, kiểm tra chẩn đoán và chăm sóc.

Phát triển và đánh giá chương trình y tế, chăm sóc xã hội thông tin, chăm sóc đa văn hóa, chăm sóc hospice

Chương trình 

ngoại khóa

OSCE (I, II, III), bài giảng được mời bởi nhà lãnh đạo lâm sàng, bài giảng đặc biệt về nhân văn, bài giảng đặc biệt về lãnh đạo, giáo dục tăng cường năng lực nhân văn, 
lễ tuyên thệ Nightingale, Cuộc họp mặt nam sinh, chương trình thích ứng học sinh chuyển trường, chương trình tham quan bệnh viện, 

hoạt động câu lạc bộ, đại hội khai giảng, bài giảng mô phỏng và bài giảng đặc biệt cho kỳ thi quốc gia.

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, 
nhóm phân tích doanh nghiệp và chức vụ, lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản 

thân trực tuyến để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển 
dụng không chính xác, trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp

LINC+ Thực tập, thiết kế Capstone, chương trình tăng cường năng lực nghiệp vụ, tham quan thực tế doanh nghiệp

Trung tâm hỗ trợ 

giáo dục chương 

trình ngoại khóa

Đặc giảng về phương pháp học tập

Chứng chỉ Giấy phép y tá, tư cách giáo viên y tế

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa điều dưỡng 

1.  Việc học chuyên ngành là ưu tiên hàng đầu: Tất cả các công việc y tá đều dựa trên giấy phép y tá, học 
chuyên ngành là cơ bản của tất cả mọi thứ.

2.  Hãy tham gia vào tất cả các hoạt động ngoại khóa và hoạt động của khoa học và các hoạt động của câu lạc 
bộ đa dạng: Nó giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của một chuyên gia có kiến thức và kiến thức đa dạng.

3.  Khuyến khích các hoạt động để nâng cao sự hiểu biết đối với mọi người, bao gồm cả các hoạt động tình 
nguyện: Vì chăm sóc là hoạt động vì con người, nên việc gặp gỡ nhiều người khác nhau sẽ 
giúp ích rất nhiều cho việc hiểu con người.
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Đại học nhân văn 

Khoa X quang
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

Lĩnh vực nghề nghiệp Cơ sở y tế Ngành an toàn bức xạ
Phát triển máy móc y tế và 

viện nghiên cứu
Công chức quân sự và công chức quốc gia

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

•  Kiểm tra hình ảnh, xạ trị(ung thư học bức xạ) và 
kiểm tra y học hạt nhân sử dụng bức xạ ion hóa 
/ không ion hóa

•  Bảo vệ bệnh nhân và tương tác với các nhóm 
nghề nghiệp khác nhau trong bệnh viện. Giao 
tiếp để tối đa hóa việc chẩn đoán và điều trị cho 
bệnh nhân

•  Xử lý thích hợp để đảm bảo sự ổn định thông 
qua kiến   thức vật lý cơ bản về bức xạ

•  Tiến hành đo bức xạ và duy trì và giám sát 
môi trường tối ưu để giảm phơi nhiễm bức xạ

•  Đề xuất phương pháp xử lý bức xạ thích hợp 
và tối ưu hóa phạm vi sử dụng bức xạ hiệu 
quả

•   Phát triển thiết bị y tế sử dụng bức xạ 
bằng cách sử dụng lập trình máy tính 
và xử lý hình ảnh kỹ thuật số 

•  Tiến hành công việc nghiên cứu trong 
các cơ sở nghiên cứu nhằm khám 
phá cơ chế của bệnh bằng cách sử 
dụng các thiết bị y tế tiên tiến

•  Bức xạ vì sức khỏe cộng đồng của công dân và quân 
nhân. Chẩn đoán và thực hiện điều trị

•  Nhiệm vụ công thực hiện và hoạch định các chính 
sách y tế trong lĩnh vực bức xạ y tế

•  Thực hiện công việc của chuyên gia an toàn bức xạ và 
bác sĩ X quang trong các cơ sở y tế quân đội và bệnh 
viện quân đội để duy trì sức khỏe của quân nhân

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 
Thực hành quang học phóng xạ, lý thuyết về kỹ thuật điện và điện tử, chụp ảnh cộng hưởng từ, khoa trị liệu bằng tia X quang, chụp ảnh cắt lớp điện tử, 

thực nghiệm lâm sàng, thực hành xử lý đồng vị phóng xạ, hình ảnh quang phổ học, kiểm tra chất lượng thiết bị hình ảnh y tế và thí nghiệm

Môn học đề cử

 Thực hành và giải phẫu cơ thể người, sinh lý 
học cơ thể, vật lý học phóng xạ, tin học và thực 

hành hình ảnh bức xạ, Quản lý bức xạ, thực hành 
và đo lường bức xạ, thực hành và hình ảnh bức 
xạ, hình ảnh siêu âm, công nghệ y học hạt nhân, 
thực hành hình ảnh chụp mạch máu, thực hành 

và thiết bị bức xạ, thực hành công nghệ y học hạt 
nhân, thực hành và trị liệu bức xạ, thực hành hình 
ảnh siêu âm, thực hành chụp cắt lớp điện toán, lý 

thuyết về khoa học y tế công cộng, luật y tế

Thống kê sức khỏe học,
 lý thuyết bức xạ học, 

toán học bức xạ, 
sinh lý cơ thể người, 

vật lý bức xạ, 
lý thuyết năng lượng nguyên tử, 

quản lý phóng xạ học và thực hành, 
luật hạt nhân

Thống kê sức khỏe học, thực hành và 
giải phẫu cơ thể người, toán học bức 
xạ, sinh lý cơ thể người, vật lý bức xạ, 
lý thuyết năng lượng nguyên tử, quản 

lý bức xạ, hình ảnh siêu âm, công 
nghệ y học hạt nhân, thực hành và đo 
lường bức xạ, thực hành và thiết bị 
bức xạ, thực hành công nghệ y học 

hạt nhân, thực hành hình ảnh siêu âm, 
thực hành chụp cắt lớp điện toán,

 Lý thuyết bức xạ học, thực hành và giải phẫu cơ thể 
người, sinh lý cơ thể người vật lý bức xạ, tin học và 

thực hành hình ảnh bức xạ, quản lý bức xạ, thực hành 
và đo lường bức xạ, thực hành và hình ảnh bức xạ, 
hình ảnh siêu âm, công nghệ y học hạt nhân, thực 

hành hình ảnh chụp mạch máu, thực hành và thiết bị 
bức xạ, thực hành công nghệ y học hạt nhân, thực 
hành và trị liệu bức xạ, thực hành hình ảnh siêu âm, 
thực hành chụp cắt lớp điện toán, lý thuyết về khoa 

học y tế công cộng, luật y tế

Chương trình 
ngoại khóa

Những thay đổi trong hình ảnh y tế mới nhất, 
Giấy phép RI, câu lạc bộ X-ray art

Giấy phép RI
Thông tin hình ảnh y tế và in 3D, 

câu lạc bộ X-ray art
Những thay đổi trong hình 

ảnh y tế mới nhất

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, 
nhóm phân tích doanh nghiệp và chức vụ, lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị 

cho tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác,
 trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc

Đoàn hỗ trợ 
khởi nghiệp

Cửa sổ tư vấn one-stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, trại khởi nghiệp J-cube hình thức phòng thí nghiệm chuyên hóa

LINC+ Thực tập, thiết kế Capstone, khóa học khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, start-up camp, chương trình tăng cường năng lực nghiệp vụ

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Giáo dục hồi sức tim phổi (BLS) Giáo dục hồi sức tim phổi (BLS) Giáo dục hồi sức tim phổi (BLS)

Chứng chỉ
Chuyên viên bức xạ, giấy phép 
cho nguyên tố đồng vị phóng xạ

Giấy phép cho nguyên tố đồng vị phóng xạ, kỹ 
sư kiểm tra không phá hủy, kỹ sư hạt nhân, kỹ 

sư công nghiệp kiểm tra quá trình phóng xạ

Chuyên viên bức xạ, giấy phép cho 
nguyên tố đồng vị phóng xạ

Chuyên viên bức xạ

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa X quang 
1.  Tăng cường năng lực hội thoại tiếng Anh và TOEIC: Do sự mở rộng gần đây của các bệnh viện lớn 

ở nước ngoài và việc mở rộng khám chữa bệnh cho người nước ngoài, ưu tiên tuyển dụng những 
người có thể nói tiếng Anh và TOEIC.

2.  Chuẩn bị để xin giấy phép chung cho các đồng vị phóng xạ: Vì Hàn Quốc có tỷ lệ sản xuất điện hạt 
nhân cao, nhu cầu liên tục và chuyên môn của các chuyên gia an toàn bức xạ là cần thiết.

3.  Hoạt động phát triển bản thân và các hoạt động tình nguyện: Khoa X quang, đầu ngành y tế công 
nghệ cao, ưu tiên những nhân tài có kinh nghiệm trong các hoạt động khác nhau, 
có thể thích ứng tốt với văn hóa tổ chức và sử dụng máy tính.
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Đại học nhân văn

Khoa điều trị lao động
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

Lĩnh vực nghề nghiệp
Bệnh viện đại học và bệnh 
viện phục hồi chức năng

Thiết bị phục hồi chức 
năng địa phương

Cơ quan liên quan đến 
phát triển trẻ em

Điều trị bệnh mất trí nhớ 
chuyên môn

Trung tâm thiết bị phụ trợ

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

 Giúp phục hồi năng lực làm việc bị 

tổn thương tập trung vào những đối 

tượng mắc bệnh thần kinh trong giai 

đoạn cấp tính, giúp họ quay trở lại 

cuộc sống thường nhật.

Thúc đẩy sự tham gia của xã hội 

và khôi phục vai trò thành viên của 

xã hội bằng cách cung cấp các 

dịch vụ phục hồi chức năng để trở 

lại cộng đồng địa phương sau khi 

điều trị phục hồi cấp tính

 Thúc đẩy sự phát triển bình thường 

của trẻ em bằng cách áp dụng các can 

thiệp trị liệu lao động, tập trung vào liệu 

pháp hòa nhập giác quan, tập trung vào 

những trẻ em có vấn đề về phát triển 

trong cộng đồng địa phương.

Lên kế hoạch và thực hiện các 

chương trình trị liệu làm việc đa dạng 

với mục đích kiểm tra, phòng ngừa và 

điều trị chứng mất trí nhớ với dịch vụ 

phục hồi chức năng tập trung vào các 

đối tượng bị mất trí nhớ.

 Cung cấp các dịch vụ như tư vấn 

để áp dụng kỹ thuật bổ trợ để bổ 

sung cho các chức năng bị hư hỏng 

của đối tượng, đào tạo cách sử 

dụng thiết bị hỗ trợ, cung cấp thông 

tin hoặc sản xuất, sửa chữa.

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 

Giải phẫu cơ thể người và thực hành, lý thuyết trị liệu lao động, cơ sở tâm lý học phục hồi chức năng, sinh lý học và thực hành, giải phẫu chức năng điều trị lao động, 

giải phẫu thần kinh trong trị liệu lao động, vận động sinh hoạt hằng ngày, lý thuyết y học phục hồi chức năng, kiểm tra thân thể, trị liệu lao động cho người khuyết tật về thể chất ⅠⅡ, 

ứng dụng trị liệu, điều trị lao động cho trẻ em, vận động học, điều trị vận động học, đánh giá trị liệu lao động, thực nghiệm lâm sàngⅠ~Ⅴ, thực hành phục hồi cảm giác, hội thảo trị liệu lao động

Môn học đề cử

Lý thuyết sức khỏe tinh thần, Trị liệu 

lao động xã hội tinh thần học, Thủ 

công mỹ nghệ trị liệu pháp, Phụ trợ 

và ý chí học, Lý thuyết phương pháp 

nghiên cứu trị liệu lao động, Kỹ thuật 

hỗ trợ phục hồi và môi trường, Phục 

hồi chức năng nghề nghiệp, Phục 

hồi chức năng nuốt

Lý thuyết sức khỏe tinh thần, Trị liệu 

lao động xã hội tinh thần học, Thủ 

công mỹ nghệ trị liệu pháp, Điều trị 

cho người cao tuổi và xã hội học địa 

phương, Lý thuyết phương pháp 

nghiên cứu điều trị lao động, Kỹ thuật 

hỗ trợ phục hồi và môi trường, Phục 

hồi chức năng nghề nghiệp

Chăm sóc trẻ em, Kiểm tra và đánh 

giá trẻ em, Lý thuyết sức khỏe tinh 

thần, Trị liệu cảm giác tổng hợp, 

Phụ trợ và ý chí học, Kỹ thuật hỗ trợ 

phục hồi và môi trường, Lý thuyết 

phương pháp nghiên cứu điều trị 

lao động, Phục hồi chức năng nuốt

Lý thuyết sức khỏe tinh thần, Trị liệu 

lao động xã hội tinh thần học, Thủ 

công mỹ nghệ trị liệu pháp, Phụ trợ và 

ý chí học, Điều trị cho người cao tuổi 

và xã hội học địa phương, Lý thuyết 

phương pháp nghiên cứu điều trị lao 

động, Kỹ thuật hỗ trợ phục hồi và môi 

trường, Luật sức khỏe và y tế

Phụ trợ và ý chí học, Điều trị cho 

người cao tuổi và xã hội học địa 

phương, Lý thuyết phương pháp 

nghiên cứu điều trị lao động, 

Kỹ thuật hỗ trợ phục hồi và môi 

trường, Luật sức khỏe và y tế, Phục 

hồi chức năng nghề nghiệp

Chương trình 

ngoại khóa

Chương trinh ngoại khóa khoa học lao động(Occuoational Science) loại A~C, quá trình đào tạo chứng chỉ(nhân viên nghiệp vụ thiết bị phụ trợ tái phục hồi, 

kỹ sư phụ trợ, điều trị vận động tâm lý), chuyên ngành liên kết giáo viên mẫu giáo, chương trình tăng cường năng lực tìm việc (mô phỏng phỏng vấn và quản lý hồ sơ)

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, 

nhóm phân tích doanh nghiệp và chức vụ, lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị cho 

tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, 

trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc

Đoàn hỗ trợ 
khởi nghiệp

Gói khởi nghiệp ban đầu, cửa sổ tư vấn one-stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, trại khởi nghiệp J-cube hình thức phòng thí nghiệm chuyên hóa

LINC+ Thực tập, thiết kế Capstone, khóa học khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, start-up camp, chương trình tăng cường năng lực nghiệp vụ, tham quan thực tế doanh nghiệp

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Kỹ thuật cứu hộ hồi sinh tim phổi

Chứng chỉ
Chuyên viên đánh giá năng 

lực nghề nghiệp, kỹ sư phụ trợ

Chuyên viên tái phục hồi và phát 

triển giác quan, giáo viên mẫu giáo, 

chuyên viên vận động tâm lý

Kỹ sư phụ trợ, nhân viên 

thực hành thiết bị phụ trợ 

phục hồi chức năng

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa trị liệu lao động
1.  Hãy nâng cao hiểu biết về đối tượng bằng cách tham gia các hoạt động tình nguyện: Trị liệu lao 

động là một lĩnh vực mà việc hình thành mối quan hệ với đối tượng là rất quan trọng, vì vậy bạn 
nên có nhiều cơ hội để tăng cường hiểu biết về đối tượng.

2.  Hãy tích cực tham gia các chương trình ngoại khóa trong khoa: Các chương trình khác nhau trong 
khoa sẽ nâng cao kiến   thức chính và kỹ năng thực nghiệm lâm sàng của bạn.

3.  Hãy tích cự tham gia các hoạt động trong và ngoài trường học: Chuyên viên trị liệu lao động là 
công việc phù hợp với thời kỳ cách mạng lần thứ 4 và kinh nghiệm có thể kết 
hợp với kiến   thức đa ngành sẽ giúp cải thiện rất nhiều năng lực công việc của bạn.
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Đại học khoa học công nghệ 

Khoa kỹ thuật kiến trúc
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

Lĩnh vực nghề nghiệp Công ty xây dựng Công ty kỹ thuật  Công chức Công trình Quản lý cơ sở vật chất Văn phòng kiến trúc

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

 Thực hiện tất cả các nhiệm vụ cần 
thiết để thiết kế, xây dựng và bán 

(cho thuê, bán). Thực hiện thiết kế, 
hợp đồng, cấp phép, quản lý xây 
dựng, quản lý lao động, bán hàng 
liên quan đến thi công và quản lý. 
Gần đây, công việc cải tạo và giám 

sát cũng đang có xu hướng gia tăng.

 Công việc xác nhận 
tòa nhà bao gồm năng lượng, 

thiết bị điện, thiết bị cơ khí 
bao gồm điều hòa không khí, 
thiết kế môi trường, thiết kế 

nhà máy, kiểm tra an toàn tòa 
nhà đang tăng lên.

Công việc tập trung vào 
thiết kế và xây dựng các 

tòa nhà công cộng như Bộ 
Đất đai, Giao thông vận tải, Cục 

mua sắm, Cục quản lý giáo 
dục… Số sinh viên tốt nghiệp 

đỗ kỳ thi công chức đang 
tăng lên mỗi năm.

Có thể thi công các 
công trình như xây dựng 

LH, KEPCO, v.v. 
tập trung vào thiết kế và xây 

dựng tòa nhà dân cư 
(chung cư).

Quản lý việc thiết kế và 
xây dựng các cơ sở như 
trường học và cơ quan 

nhà nước, và có nhu cầu 
ổn định.

Lắp đặt thiết kế của 
toàn nhà, thiết kế cấu 
trúc, thiết bị và môi 

trường của tòa nhà là 
những nhiệm vụ chính, 
và tăng kinh nghiệm làm 
việc và có được mức độ 
chuyên môn đáng kể.

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 
Công nghệ kiến trúc môi trường, Cơ học kết cấu, Thi công kiến trúc, Thiết kế kiến trúc (1), Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép (1)

Môn học đề cử

 Kết cấu kiến trúc, thiết kế kiến 
trúc, cơ học kết cấu, thi công 
kiến trúc, thiết kế kết cấu bê 
tông cốt thép, kết cấu thép

 Cơ học kết cấu, kết cấu 
thép, thiết kế kiến trúc, thiết 

bị xây dựng, hiểu về hệ thống 
năng lượng tòa nhà, môi 

trường xây dựng, cơ học vật 
liệu, thiết kế capstone

Kết cấu kiến trúc, kế hoạch xây 
dựng, quy chuẩn xây dựng, thiết 
bị xây dựng, cơ học kết cấu, kết 
cấu thép, cơ học vật liệu, thiết 
kế kết cấu bê tông cốt thép, kỹ 
thuật kiến   trúc và môi trường 

 Kết cấu kiến trúc, kế hoạch xây 
dựng, kiến trúc CAD, quản lý quy 
trình xây dựng, vật liệu xây dựng 
học, thí nghiệm kết cấu và vật 

liệu, quy chuẩn xây dựng, thi công 
xây dựng học, cơ học vật liệu

Kỹ thuật kiến   trúc và 
môi trường, kế hoạch 
xây dựng, hiểu về hệ 
thống năng lượng tòa 
nhà, kế hoạch thiết bị 
môi trường xây dựng

Kiến trúc CAD, 
thiết bị kiến trúc, thiết 

kế xây dựng, lắp đặt cấu 
trúc máy tính, quy chuẩn 

xây dựng, 
thiết kế Capstone

Chương trình 

ngoại khóa
Đặc giảng kỹ sư, đặc giảng BIM Đặc giảng kỹ sư Đặc giảng kỹ sư, đặc giảng BIM

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, nhóm phân
 tích doanh nghiệp và chức vụ, lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản

 thân trực tuyến để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển
 dụng không chính xác, trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp
Gói khởi nghiệp ban đầu, cửa sổ tư vấn one-stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, trại khởi nghiệp J-cube hình thức phòng thí nghiệm chuyên hóa

LINC+ Thực tập, thiết kế Capstone, khóa học khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, start-up camp, chương trình tăng cường năng lực nghiệp vụ,
 tham quan thực tế doanh nghiệp, môn học chung 4IR, HATCH Synergy School, giáo dục big data

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

PTClinic, chương trình hỗ trợ chế tác phương tiện truyền thông, đào tạo nâng cao năng lực truyền thông

Chứng chỉ

Kiến trúc sư cấp 1, 
kỹ sư xây dựng, kỹ sư an toàn 
xây dựng, kỹ sư cảnh quan, kỹ 

sư kỹ thuật thi công xây dựng, kỹ 
sư kỹ thuật an toàn xây dựng

Kiến trúc sư cấp 1, kỹ sư thiết 
bị xây dựng, kỹ sư thiết bị cứu 

hỏa, kỹ sư kỹ thuật kết cấu 
kiến trúc, kỹ sư kỹ thuật thiết 

bị cơ khí xây dựng

Kiến trúc sư cấp 1 Kiến trúc sư cấp 1

Kiến trúc sư cấp 1, kỹ sư 
quản lý năng lượng, kỹ sư 
thiết bị xây dựng, kỹ sư 

thiết bị cứu hỏa

Kiến trúc sư cấp 
1, kỹ sư kiến trúc 

nội thất

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa kỹ thuật kiến trúc

1.  Khuyến khích tăng cường năng lực sử dụng chương trình máy tính. - Tất cả các quá 
trình xây dựng đều được thực hiện bởi máy tính như MATLAB, MIDAS, CAD, BIM, 
v.v… để sử dụng các kỹ thuật kiến trúc đa dạng. 

2.  Khuyến khích tham gia thực hành thực tế tại hiện trường. - Trải nghiệm tại chỗ 
trước khi tốt nghiệp để tìm kiếm công việc phù hợp hơn với năng lực của bản thân 
(thiết kế, cấu trúc, xây dựng, môi trường, thiết bị, quản lý).

3. Khuyến khích thi chứng chỉ (kỹ sư kiến trúc sư hạng 1)
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Lĩnh vực nghề nghiệp Kiến trúc sư  Nhà thiết kế nội thất Lĩnh vực tái tạo đô thị
Kiến trúc + Ngành công 
nghiệp tổng hợp CNTT

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Kiến trúc sư được nhà nước 

công nhận tư cách chuyên môn thực 

hiện công việc lập kế hoạch kiến trúc 

dựa trên kiến thức chuyên môn 

và bản vẽ kiến trúc.

Thực hiện công việc thiết kế và trang 

trí không gian trong nhà phù hợp với 

chức năng và mục đích sử dụng.

Hợp tác chặt chẽ với người dân địa 

phương và các tổ chức tự trị tự trị để 

tạo ra môi trường đô thị tốt hơn.

Sử dụng các công nghệ tiên tiến như 

IoT, AR, VR, BIM, 3D máy in để thúc 

đẩy cải cách công việc xây dựng.

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 

Thiết kế cơ bản, thiết kế kiến trúc, kiến trúc CAD, quy trình thiết kế kiến   trúc, kiến trúc nhà ở, lý thuyết phân loại đô thị, 

văn học nghệ thuật và kiến trúc, lịch sử kiến trúc phương Tây, lịch sử kiến trúc Hàn Quốc, lịch sử kiến trúc hiện đại, tiếng Anh thực tiễn kiến trúc, phân tích cấu trúc kiến trúc, 

thiết kế cấu trúc kiến trúc, thi công, vật liệu xây dựng, thiết kế kiến trúc thân thiện môi trường, thiết bị xây dựng, luật xây dựng, thực hành thực tiễn

Môn học đề cử

Phân tích hình thái kiến trúc

Biểu hiện đồ họa kiến trúc

Mỹ thuật học về kiến trúc

Thực tiễn và kinh doanh kiến trúc

Biểu hiện đồ họa kiến trúc

Thiết kế kiến trúc trong nhà

Mỹ thuật học về kiến trúc

Thiết kế kiến trúc trong nhà

Lý thuyết thiết kế công cộng

Hành vi và tâm lý kiến trúc

Serving

Công nghệ sinh hoạt và 

Internet vật thể

Kỹ thuật IoT và xây dựng kiến trúc

Chương trình 

ngoại khóa
 Hội thảo trao đổi quốc tế về tái tạo đô thị, Chương trình tăng cường năng lực việc làm Smart Campus/Smart City Living Lab

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, 

SKII UP nghiệp vụ máy tính, nhóm phân tích doanh nghiệp và chức vụ, lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, 

lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác,

 lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, 

trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp

Gói khởi nghiệp ban đầu, cửa sổ tư vấn one-stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, 

câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, trại khởi nghiệp J-cube hình thức phòng thí nghiệm chuyên hóa

LINC+ Chuyên ngành tổng hợp Smart City, thực tập, thiết kế Capstone, chương trình tăng cường nghiệp vụ, HATCH Synergy School, giáo dục big data

Trung tâm hỗ trợ 

giáo dục chương 

trình ngoại khóa

Trải nghiệm thực tế, tổ chức học tập 4IR Honeycomb, Vision Camp, Serving, hackathon, Hội thảo toàn cầu

Chứng chỉ
kiến trúc sư (có thể thi sau khi tốt 

nghiệp và đào tạo thực)
Kỹ sư kiến trúc nội thất

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa kiến trúc 

1. Kiến trúc là một ngành học toàn diện, đòi hỏi cả nhân văn và kiến   thức kỹ thuật.

2.  Trong lĩnh vực kiến trúc, có nhiều nhân tài có khuynh hướng đa dạng. Điều quan trọng 
là phát hiện và phát triển khuynh hướng kiến trúc của bản thân.

3. Kiến trúc học truyền đạt suy nghĩ mang tính kiến trúc của bản thân đến 
người khác như phác họa, mô hình, bản vẽ thiết kế.

Đại học khoa học công nghệ 

Khoa kiến trúc 
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)
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3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa kỹ thuật hệ 
thống máy móc
1.  Hãy nâng cao năng lực ứng dụng CAD: Bạn phải có thể tự xử lý các chương trình như 

AUTOCAD, CATIA, INVENTOR, ANSYS.
2.  Khuyến khích tham gia hoạt động phòng thí nghiệm: Tham gia hoạt động  phòng nghiên cứu 

khoa học giúp ích rất nhiều cho cuộc sống học đường và tìm việc. 
3.  Khuyến khích nhận được giấy chứng nhận: Việc nhận được giấy chứng nhận liên quan đến 

máy móc phù hợp với định hướng của bạn thông qua môn học chuyên ngành sẽ giúp 
bạn rất nhiều trong việc tìm việc. 

Đại học khoa học công nghệ 

Khoa kỹ thuật hệ 
thống máy móc
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

Lĩnh vực nghề nghiệp
Thiết kế và sản xuất 

thiết bị cơ khí của các doanh 
nghiệp sản xuất

Thiết kế và phát triển hệ thống 
máy móc tiên tiến

Quản lý chất lượng và 
thiết bị sản xuất tại hiện 

trường sản xuất

 Công chức liên quan đến 
ngành công nghiệp cơ khí và 

doanh nghiệp nhà nước

 Phát triển và đào tạo 
phần mềm CAD/CAE

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Nền tảng của tất cả các ngành công 
nghiệp và chủ yếu thực hiện các 

nhiệm vụ như thiết kế, sản xuất, quản 
lý, vận hành và phát triển sản phẩm 

của các cơ sở cơ khí trong máy móc, 
ô tô, đóng tàu, hàng không, điện và 
điện tử, xây dựng, môi trường, nhà 

máy và các lĩnh vực kỹ thuật.

 Không giống như thời đại máy
 móc nói chung trước đây, phát triển và 
nghiên cứu các loại máy móc tiên tiến 
khác nhau dựa trên kiến   thức thông tin 
hội tụ các loại máy móc như xe điện, rô 
bốt, trí tuệ nhân tạo, máy in 3D, điện, 

điện tử và kỹ thuật máy tính.

Trong các khu công nghiệp, 
quản lý sản xuất thực hiện thiết 

kế quy trình làm việc, lập kế 
hoạch sản xuất, tiến độ quy trình 
và kiểm soát chất lượng cho các 

hạng mục sản xuất, quản lý cơ sở 
thực hiện kiểm tra, sửa chữa và 

bảo trì máy móc.

Các công ty đại chúng liên quan 
đến máy móc (Tổng công ty 

Đường sắt, Tổng công ty Tàu điện 
ngầm, Tổng công ty Thủy lợi, Tổng 

công ty Khí gas, v.v.) và các lĩnh 
vực tuyển dụng công chức kỹ thuật 

(vị trí cơ khí, phòng cháy chữa 
cháy, ...) rất đa dạng.

Ở hiện trường công nghiệp, 
sử dụng phần mềm thiết 

kế máy tính và phân tích để 
rút ngắn thời gian phát triển 
sản phẩm và thực hiện các 
công việc liên quan đến giáo 
dục và phát triển phần mềm 

trong lĩnh vực này.

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 

Toán học cao cấp(1), vật lý đại cương và thí nghiệm (1), toán học công nghiệp(1), cơ học vật rắn(1), nhiệt động lực học(1), tĩnh lực học, thủy lực học (1),
 động lực học, thiết kế máy móc, hệ thống thủy lực, rung động cơ học, dụng cụ học, kỹ thuật điều khiển, mechatronics, máy móc CAD(1), thiết kế ứng dụng điện toán, 

hệ thống robot, máy móc CAD(2), thiết kế hệ thống nhiệt, thiết kế công nghẹ sáng tạo, thiết kế Capstone

Môn học đề cử

Máy móc CAD(1), cơ học vật rắn(1), 
nhiệt lực học(1), tĩnh lực học, thủy động 
học(1), động lực học, thiết kế máy móc, 
thí nghiệm kỹ thuật máy móc, hệ thống 

thủy lực, máy móc CAD(2), rung động cơ 
học, dụng cụ học, phương pháp chế tạo 
máy móc, thiết kế ứng dụng điện toán

 Khoa học kỹ thuật sáng tạo, máy móc CAD(1), cơ 
học vật rắn(1), nhiệt lực học (1), tĩnh lực học, thủy 
động học(1), động lực học, thiết kế máy móc, thí 

nghiệm khoa học đo lường, máy móc CAD(2), rung 
động cơ học, phương pháp chế tạo máy móc, kỹ 
thuật điều khiển, mechatronics, hẹ trống robot, 
thiết kế Capstone, thiết kế ứng dụng điện toán

Máy móc CAD(1), cơ học vật 
rắn(1), nhiệt lực học(1), tĩnh lực 

học, thủy động học(1), động 
lực học, thiết kế máy móc, thí 

nghiệm kỹ thuật máy móc, máy 
móc CAD(2), kỹ thuật năng 

lượng tái tạo mới

Cơ học vật rắn(1), nhiệt lực học(1), 
tĩnh lực học, thủy động học(1), 

động lực học, thiết kế máy móc, 
rung động cơ học, dụng cụ học, 
vật liệu máy móc, truyền nhiệt, 

phương pháp chế tạo máy móc, hệ 
thống điều hòa không khí

Máy móc CAD(1), cơ học vật 
rắn(1), nhiệt lực học(1), tĩnh 
lực học, thủy động học(1), 
động lực học, thiết kế máy 

móc, máy móc CAD(2), thiết 
kế ứng dụng điện toán, chất 

lỏng nhiệt điện toán

Chương trình 
ngoại khóa

Chương trình tạo động lực cho sinh viên năm nhất, nhóm nghiên cứu chuyên ngành cơ bản, chuyến đi thực tế doanh nghiêp, câu lạc bộ khoa học công nghệ, 
thực tập tại các doanh nghiệp, đặc giảng liên quan đến tìm việc, đặc giảng cho sinh viên tốt nghiệp và giới thiệu doanh nghiệp

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, nhóm phân tích doanh nghiệp và chức vụ, 
lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, 

lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, trại tìm việc, 
tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc

Đoàn hỗ trợ 
khởi nghiệp

Gói khởi nghiệp ban đầu, cửa sổ tư vấn one-stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, trại khởi nghiệp J-cube hình thức phòng thí nghiệm chuyên hóa

LINC+ Thực tập, thiết kế Capstone, khóa học khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, start-up camp, chương trình tăng cường năng lực nghiệp vụ, 
tham quan thực tế doanh nghiệp, môn học chung 4IR, HATCH Synergy School, giáo dục big data

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Chứng chỉ

 Kỹ sư máy móc, kỹ sư thiết kế máy 
móc, kỹ sư máy móc xây dựng,

 kỹ sư máy lạnh điều hòa không khí, 
kỹ thuật viên mechatronics

Kỹ sư máy móc, kỹ sư thiết kế máy móc, 
kỹ thuật viên mechatronics, 

kỹ sư sửa chữa ô-tô

Kỹ sư máy móc, kỹ sư thiết 
kế máy móc, kỹ sư máy 

móc xây dựng

 Kỹ sư máy móc, kỹ sư thiết kế 
máy móc, kỹ sư máy móc xây 
dựng, kỹ sư máy lạnh điều hòa 

không khí, kỹ sư thiết bị cứu hỏa

Kỹ sư chế tạo ứng dụng 
điện toán, kỹ sư ATC điện 

tử, kiểm chứng CAE
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Lĩnh vực nghề nghiệp
Doanh nghiệp nhà nước và công 
chức nhà nước về thiết bị cơ khí

Thiết kế và chế tạo liên quan 
đến ô tô và máy móc

Quản lý chế tạo, sản xuất và 
trang thiết bị ô tô

Kỹ sư thiết kế ngành công 
nghiệp máy móc và ô tô

Nhà nghiên cứu và chuyên 
môn về thiết kế máy móc

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Thực hiện các nhiệm vụ 
kỹ thuật liên quan đến các loại máy móc, 
thiết bị và thiết bị như ô tô/xe lửa/chế tạo 

máy móc/máy móc công nghiệp/
máy móc nông nghiệp, điều hòa 

nhiệt độ, nước máy, thiết bị vệ sinh, 
máy đo lường v.v.

Kiểm tra đặc điểm cấu 
trúc theo loại xe hơi và máy 

móc thủ công được thiết kế, thiết 
kế bản vẽ sản xuất và phân tích 
cấu trúc, mệt mỏi và va chạm

 với cấu trúc xe.

Kế hoạch phát triển và chế tạo các 
bộ phận máy móc, động cơ, phanh 
và các bộ phận khác nhau để chẩn 
đoán nguyên nhân hỏng hóc của 
sản xuất và giám sát thiết bị, sửa 

chữa hoặc thay thế các bộ phận và 
thực hiện hành chính kỹ thuật.

Lắp đặt máy móc hoặc thiết bị 
trong dây chuyền sản xuất như hệ 

thống tự động hóa, kết hợp tất cả các 
yếu tố máy móc, quyết định phương 
thức vận hành, lựa chọn và tổng hợp 
để thiết kế phương pháp vận hành tối 
ưu và thiết kế phương pháp vận hành.

Tiến hành nghiên cứu, phát 
triển và đánh giá độ tin cậy của sản 
phẩm trong lĩnh vực máy móc, công 

nghệ vật liệu và phụ tùng ô tô để 
kiểm tra tính ổn định và thực hiện 
công việc liên quan đến kế hoạch 

nghiên cứu và hỗ trợ kỹ thuật.

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 

Toán học công nghiệp (1)(2), vật lý, nhiệt lực học, sức bền vật liệu học, thiết kế máy móc, thí nghiệm và khoa học kỹ thuật ô tô, vận động máy móc học, 
tĩnh lực học, động lực học, rung động học, truyền nhiệt, thủy động học, nhập môn thiết kế kỹ thuật, CAD, ứng dụng CAD, Capstone design (1)(2)

Môn học đề cử

 Tĩnh lực học, động lực học, 
động cơ học vật liệu ứng dụng, rung 

động học, vận hành máy móc, vật liệu 
máy móc, thí nghiệm kỹ thuật cơ khí, kỹ 
thuật điều khiển, thiết kế máy móc ứng 
dụng, động lực di động điện toán, nhập 
môn thiết kế kỹ thuật thủy lực, CAD, 
ứng dụng CDA, thiết kế Capstone

Tĩnh lực học, động lực học, ứng 
dụng thủy động học, công nghệ 

áp suất dầu, động lực vật liệu ứng 
dụng, kỹ thuật ô tô và thí nghiệm, 
kỹ thuật điều khiển ô tô, thiết kế 

máy móc ứng dụng, phương pháp 
chế tạo máy móc, phân tích số 
liệu, ứng dụng nhiệt lực học

Tĩnh lực học, động lực học,
 ứng dụng nhiệt lực học, kỹ thuật 
ô tô và thí nghiệm, kỹ thuật điều 

khiển xe, vật liệu ứng dụng, 
công nghệ áp xuất dầu, tự động 
hóa sản xuất, phân tích số liệu, 

thủy lực học ứng dụng

Thí nghiệm kỹ thuật cơ khí, 
nhiệt lực học ứng dụng, vật liệu máy 
móc, phương pháp chế tạo máy móc, 

ứng dụng thủy lực học, công nghệ 
áp suất dầu, tự động hóa sản xuất, kỹ 
thuật điều khiển xe, thiết kế ứng dụng 

máy móc, phân tích số liệu

 Tĩnh lực học, động lực học, 
rung động học, thí nghiệm công 

nghệ máy móc, vật liệu máy móc, 
kỹ thuật điều khiển, 

thiết kế ứng dụng máy móc, 
động lực di động điện toán, 

vật liệu học ứng dụng

Chương trình 

ngoại khóa

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, nhóm phân
 tích doanh nghiệp và chức vụ, lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị cho tuyển dụng không 

chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học 
sinh đang theo học(star-KING), University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp
Gói khởi nghiệp ban đầu, cửa sổ tư vấn one-stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, trại khởi nghiệp J-cube hình thức phòng thí nghiệm chuyên hóa

LINC+ Thực tập, thiết kế Capstone, khóa học khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, start-up camp, chương trình tăng cường năng lực nghiệp vụ, 
tham quan thực tế doanh nghiệp, môn học chung 4IR, HATCH Synergy School, giáo dục big data

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

PTClinic, chương trình hỗ trợ chế tác phương tiện truyền thông, đào tạo nâng cao năng lực truyền thông

Chứng chỉ

Kỹ sư máy móc, kỹ sư máy 
lạnh điều hòa, kỹ sư thiết kế máy móc 
công nghiệp, kỹ sư chế tạo máy móc

 ứng dụng điện toán

Kỹ sư máy móc, kỹ sư 
lắp đặt máy móc, kỹ sư trang bị 

ô tô, kỹ sư chế tạo máy móc 
ứng dụng điện toán

Kỹ sư máy móc, kỹ sư
 lắp đặt máy móc, kỹ sư trang bị 

ô tô, kỹ sư chế tạo máy móc
 ứng dụng điện toán

 Kỹ sư máy móc, kỹ sư lắp 
đặt máy móc, kỹ sư trang bị ô tô, 
kỹ sư chế tạo máy móc ứng dụng 

điện toán, kỹ sư mechatronics

Kỹ sư máy móc, kỹ sư 
máy lạnh điều hòa, kỹ sư thiết kế 
máy móc, kỹ sư chế tạo máy móc 

ứng dụng điện toán

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa kỹ thuật máy móc ô tô

1.  Khuyến khích tham gia hoạt động phòng thí nghiệm: Hoạt động phòng nghiên cứu khoa học 
giúp ích cho chuyên ngành và học tập nâng cao chuyên ngành.

2.  Khuyến khích việc đạt được chứng chỉ: Việc đạt được chứng chỉ liên quan đến chuyên ngành 
sẽ giúp ích rất nhiều cho việc học và xin việc.

3.  Khuyến khích tham gia thực hành thực tế: Giúp hình thành chỉ tiêu hướng nghiệp phù
hợp với tính cách của bản thân trước khi tốt nghiệp.

Đại học khoa học công nghệ 

Khoa kỹ thuật máy 
móc ô tô
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)
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Lĩnh vực nghề nghiệp Lĩnh vực IT và ST
Lĩnh vực tư vấn kinh 
doanh và kế hoạch

Lĩnh vực quản lý hàng hóa / 
lưu thông / sản xuất

Lĩnh vực quản lý chất lượng
Lĩnh vực quản lý an toàn 

và con người

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

•  Lên kế hoạch, phát triển và 
xây dựng hệ thống thông 
tin mà doanh nghiệp cần

•  Duy trì và quản lý hệ thống

•  Lập kế hoạch và chiến lược 
kinh doanh ngắn hạn và dài 
hạn của doanh nghiệp

•  Phân tích và lên kế hoạch 
Big Data

•  Thiết lập chiến lược kinh 
doanh liên quan đến quản 
lý khách hàng và marketing

•  Thực hiện công việc sản xuất, mua, bảo quản 
và vận chuyển của doanh nghiệp

•  Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quản 
lý mạng cung cấp (SCM) và ERP (Quản lý tài 
nguyên toàn diện)

•  Thực hiện kế hoạch sản xuất, lịch trình sản 
xuất, quản lý hàng tồn kho và vật liệu

•  Xử lý tất cả các công việc liên quan 
đến quản lý chất lượng của toàn bộ 
quá trình từ việc mua nguyên liệu cho 
đến sản xuất và bán nguyên vật liệu.

•  Thực hiện kế hoạch, vận hành, kiểm 
tra, giám sát và đào tạo để đạt được 
tiêu chuẩn hóa, cải thiện chất lượng 
và nâng cao năng suất.

•  Thực hiện đánh giá và cải thiện công 
nghệ con người như phân tích yếu tố 
bệnh liên quan đến công việc trong 
tai nạn công nghiệp trong nước và cải 
thiện môi trường làm việc.

•  Phân tích/ đánh giá kỹ thuật tính năng 
và khả năng giới hạn của con người và 
áp dụng vào thiết kế của hệ thống

Chuyên 

ngành 

Môn học 
bắt buộc 

Thống kê xác suất, khoa học quản lý, quản lý chất lượng, quản lý vận hành sản xuất, công thái học, phát triển sản phẩm mới, thiết kế capstone

Môn học đề cử

Ra quyết định và mô hình 
kinh doanh, ứng dụng thiết 
kế CNTT, thống kê xác suất, 
thống kê công nghiệp, khoa 
học quản lý, quản lý công 

nghệ và bằng sáng chế, thiết 
kế thí nghiệm, ứng dụng IoT, 
điều khiển hệ thống, CAD / 
CAM, ứng dụng thiết kế kỹ 
thuật số, khai thác dữ liệu, 

thiết kế capstone

Ra quyết định và mô hình 
kinh doanh, ứng dụng thiết 
kế CNTT, thống kê xác suất, 
thống kê công nghiệp, khoa 
học quản lý, quản lý công 

nghệ và bằng sáng chế, thiết 
kế thí nghiệm, quản lý vận 
hành sản xuất, phát triển 

sản phẩm mới, ứng dụng hệ 
thống công nghiệp, khai thác 

dữ liệu, thiết kế capstone

Ra quyết định và mô hình 
kinh doanh, thống kê xác suất, thống kê 

công nghiệp, khoa học quản lý, quản lý công 
nghệ và bằng sáng chế, phương pháp thiết 
kế thử nghiệm, quản lý vận hành sản xuất, 
lập kế hoạch và kiểm soát sản xuất, quản lý 
chất lượng, quản lý chất lượng thống kê, kỹ 
thuật an toàn công nghiệp, phát triển sản 

phẩm mới, hệ thống công nghiệp ứng dụng, 
khai thác dữ liệu, thiết kế Capstone

Ra quyết định và mô hình kinh doanh, 
thống kê xác suất, thống kê công 

nghiệp, khoa học quản lý, quản lý công 
nghệ và bằng sáng chế, phương pháp 
thiết kế thử nghiệm, quản lý vận hành 

sản xuất, lập kế hoạch và kiểm soát sản 
xuất, quản lý chất lượng, quản lý chất 
lượng thống kê, kỹ thuật an toàn công 
nghiệp, phát triển sản phẩm mới, hệ 

thống công nghiệp ứng dụng, khai thác 
dữ liệu, thiết kế Capstone

Khoa học quản lý, Quản lý công nghệ 
và bằng sáng chế, Thiết kế thử nghiệm, 

Quản lý vận hành sản xuất, Lập kế 
hoạch và kiểm soát sản xuất, Công thái 
học, Hệ thống người-máy, quản lý bản 
vẽ, quản lý chất lượng, kiểm soát chất 
lượng thống kê, kỹ thuật an toàn công 
nghiệp, phát triển sản phẩm mới, ứng 

dụng hệ thống công nghiệp, kỹ thuật độ 
tin cậy, thiết kế capstone

Chương trình 
ngoại khóa

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, nhóm phân tích doanh 
nghiệp và chức vụ, lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, 

lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, trại tìm việc, 
tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc

Đoàn hỗ trợ 
khởi nghiệp

Gói khởi nghiệp ban đầu, cửa sổ tư vấn one-stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, trại khởi nghiệp J-cube hình thức phòng thí nghiệm chuyên hóa

LINC+ PTClinic, chương trình hỗ trợ chế tác phương tiện truyền thông, đào tạo nâng cao năng lực truyền thông

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Chứng chỉ
Kỹ sư xử lý thông tin, 

năng lực sử dụng máy tính

 Năng lực sử dụng máy tính, 
hướng dẫn kinh doanh, quản 

lý lưu thông hàng hóa

Hướng dẫn kinh doanh, quản lý lưu thông hàng 
hóa, quản lý chất lượng, quản lý lưu thông, 

hướng dẫn vệ sinh an toàn công nghiệp,  Kế toán 
thuế trên máy tính, Quản lý kho sản xuất được 

chứng nhận quốc tế (CPIM)

Quản lý chất lượng
Kỹ sư an toàn công nghiệp, 

kỹ sư công thái học

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa kỹ thuật công nghiệp

1.  Phát triển kỹ năng tin học: Bạn phải thành thạo các ngôn ngữ máy tính như C / C ++ và Python và 
các chương trình thiết kế 3D như CATIA, AUTOCAD và INVENTOR để có thể lập trình tốt để làm cho 
máy tính hoạt động.

2.  Khuyến khích tham gia hoạt động phòng thí nghiệm: Trở thành một thành viên phòng thí nghiệm 
được chỉ định cho cố vấn của bạn. Nó rất hữu ích không chỉ cho các nghiên cứu chính mà còn cho 
cuộc sống học đường nói chung.

3. Nên lấy chứng chỉ: Hãy thử lấy chứng chỉ liên quan đến chuyên ngành của bạn. 
Khả năng cạnh tranh trong công việc của bạn sẽ được nâng lên một vài bước.

Đại học khoa học công nghệ 

Khoa kỹ thuật công 
nghiệp 
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)
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Lĩnh vực nghề nghiệp Nhân viên cứu hỏa
Doanh nghiệp nhà nước / 

doanh nghiệp lớn người quản 
lý an toàn chữa cháy

Công ty liên quan đến 
cứu hỏa kỹ sư

Quản lý an toàn vật nguy 
hiểm tại nơi làm việc

Người quản lý an toàn công 
nghiệp tại nơi làm việc

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Nhân viên cứu hỏa thực hiện việc 
ngăn ngừa hỏa hoạn, chữa cháy, điều 
tra hỏa hoạn, kiểm tra các cơ sở cứu 
hỏa đặc biệt đối tượng cứu hỏa đặc 

biệt, đào tạo cứu hỏa cho người dân.

Là người quản lý an toàn 
chữa cháy được quy định bởi luật thiết 

bị chữa cháy, 9 nhiệm vụ phải thực 
hiện và toàn bộ công việc liên quan 

đến an toàn chữa cháy

Thiết kế và giám sát thiết bị cứu hỏa 
theo quy định của luật dự án thiết bị 

cứu hỏa, kiểm tra và duy trì thiết bị cứu 
hỏa theo quy định của luật thiết bị cứu 
hỏa.thực hiện công việc xây dựng, v.v.

Là người quản lý an toàn vật chất 
nguy hiểm được quy định bởi luật 

quản lý an toàn vật chất nguy hiểm, 
thực hiện công việc quản lý an toàn 
vật chất nguy hiểm tại nơi làm việc

Là người quản lý an toàn 
lao động theo quy định của Luật 

An toàn và Sức khỏe Công nghiệp, 
làm công tác quản lý an toàn

 lao động tại nơi làm việc

Chuyên 

ngành 

Môn học bắt buộc Luật chữa cháy, động lực học chữa cháy, giới thiệu về kỹ thuật điện, mạch điện chữa cháy, lý thuyết vật liệu nguy hiểm, hóa chất chữa cháy

Môn học đề cử

Giới thiệu về Khoa học tự nhiên, 
Thiết kế Capstone, Kỹ thuật chống 
cháy và nổ, Cơ học chữa cháy, Luật 
hành chính về phòng cháy, Kỹ thuật 

thiết bị chữa cháy, Kỹ thuật thiết 
bị điện chữa cháy (1), (2), Kỹ thuật 
phòng chống thiên tai kiến   trúc, 

Thực hành thiết bị điện chữa cháy, 
Phòng cháy Đánh giá rủi ro, Giới 

thiệu về Điều tra cháy, kỹ thuật thiết 
bị chữa cháy, giới thiệu về khoa học 
chữa cháy, mô phỏng và mô phỏng 

đám cháy, kiểm tra cơ sở chữa 
cháy và quản lý thiết kế

Kỹ thuật thiết bị chữa cháy, Thiết kế 
Capstone, Giám sát thiết kế và kiểm 
tra cơ sở chữa cháy, Kỹ thuật thiết 

bị điện chữa cháy (1), (2), Thực hành 
thiết bị điện chữa cháy, Khoa học tự 
nhiên, Kỹ thuật cơ sở vật liệu nguy 
hiểm, Giới thiệu về khoa học chữa 

cháy, Giới thiệu về điều tra cháy, chữa 
cháy Đánh giá rủi ro, Kỹ thuật phòng 
chống thiên tai kiến   trúc, Kỹ thuật 

phòng chống cháy nổ và chống cháy 
nổ, Mô hình hóa và mô phỏng đám 

cháy, Động lực học chữa cháy, Truyền 
nhiệt, Luật hành chính về hỏa hoạn

Kỹ thuật thiết bị chữa cháy, 
thiết kế capstone, kiểm tra và giám 
sát thiết kế phương tiện chữa cháy, 

cơ khí chữa cháy, kỹ thuật thiết bị điện 
chữa cháy (1), (2), thực hành thiết bị 
điện chữa cháy, giới thiệu khoa học 

tự nhiên, giới thiệu về chữa cháy điều 
tra, đánh giá rủi ro hỏa hoạn, kỹ thuật 

phòng chống thiên tai tòa nhà, Kỹ thuật 
chống cháy và nổ, Mô hình hóa và mô 
phỏng đám cháy, Giới thiệu về khoa 

học phòng cháy chữa cháy, Luật hành 
chính về phòng cháy chữa cháy

Thiết kế Capstone, 
Kỹ thuật chống cháy và nổ, Kỹ 

thuật thiết bị điện chữa cháy (1), 
(2), Cơ học chữa cháy, Thực hành 

thiết bị phóng điện, Luật hành 
chính về phòng cháy, Giới thiệu 
về khoa học chữa cháy, Kỹ thuật 
phòng chống thiên tai kiến   trúc, 
Mô hình và mô phỏng đám cháy, 

Vật liệu nguy hiểm Kỹ thuật Cơ sở, 
Kỹ thuật Thiết bị Chữa cháy, Giới 
thiệu về Điều tra Đám cháy, Giới 

thiệu về Khoa học Tự nhiên

Kỹ thuật an toàn công nghiệp (1), (2), 
kỹ thuật điện và chữa cháy, kỹ thuật 
an toàn điện, kỹ thuật chống cháy 
và nổ, giới thiệu điều tra hỏa hoạn, 
kỹ thuật phòng chống thiên tai kiến   

trúc, kỹ thuật an toàn sản phẩm, thiết 
kế capstone, thực hành thiết bị điện 

chữa cháy, vật liệu nguy hiểm kỹ 
thuật cơ sở vật chất, Đánh giá rủi ro 

hỏa hoạn, Kỹ thuật thiết bị chữa cháy, 
Mô hình hóa và mô phỏng đám cháy, 
Giới thiệu về Khoa học Phòng cháy, 
Luật Hành chính về Phòng cháy, Giới 

thiệu về Khoa học Tự nhiên

Chương trình 
ngoại khóa

Tiền bối hướng dẫn nghề nghiệp nhân 
viên cứu hỏa thi TOEIC theo học kỳ do 

khoa chủ quản 

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, 
nhóm phân tích doanh nghiệp và chức vụ, lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, 

tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để 
chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc

Đoàn hỗ trợ 
khởi nghiệp

Gói khởi nghiệp ban đầu, cửa sổ tư vấn one-stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, trại khởi nghiệp J-cube hình thức phòng thí nghiệm chuyên hóa

LINC+ Thực tập, thiết kế Capstone, khóa học khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, start-up camp, chương trình tăng cường năng lực nghiệp vụ, 
tham quan thực tế doanh nghiệp, môn học chung 4IR, HATCH Synergy School, giáo dục big data

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Kỹ thuật cứu hộ hồi sinh tim phổi Kỹ thuật cứu hộ hồi sinh tim phổi

Chứng chỉ
Kỹ sư thiết bị chữa cháy, kỹ sư an 

toàn công nghiệp, kỹ sư ngành vật liệu 
nguy hiểm, kỹ sư thẩm định hỏa hoạn

Kỹ sư thiết bị chữa cháy, kỹ sư an 
toàn công nghiệp, kỹ sư ngành vật liệu 
nguy hiểm, kỹ sư thẩm định hỏa hoạn

Kỹ sư thiết bị chữa cháy Kỹ sư ngành vật liệu nguy hiểm Kỹ sư an toàn công nghiệp

Đại học khoa học công nghệ 

Khoa kỹ thuật an toàn 
phòng cháy chữa cháy
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa kỹ thuật an toàn phòng cháy 
chữa cháy

1. Việc học chăm chỉ sẽ giúp ích rất lớn cho việc tìm việc.

2.  Nếu nhận được tất cả giấy chứng nhận kỹ thuật quốc gia được quy định bởi khoa thì 
năng lực chuyên môn sẽ được đảm bảo.

3. Nếu muốn tìm được việc làm tốt thì phải học tiếng Anh ngay từ đầu
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Đại học khoa học công nghệ 

Khoa Điện-Điện tử
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa điện – điện tử
1.  Chúng tôi trung thành với giáo dục thực tế như thực hành phòng thí nghiệm liên quan đến phần 

cứng. Giáo dục thực hành giúp sinh viên hiểu những gì họ đã học trong giáo dục lý thuyết và có thể 
được sử dụng trong lĩnh vực này sau khi tốt nghiệp.

2.  Chúng tôi đề xuất các hoạt động phòng thí nghiệm chuyên sâu được giao cho từng giáo sư. Bạn có 
thể trở thành một thành viên của phòng thí nghiệm và có một cuộc sống đại học hiệu quả với sự trợ 
giúp của giáo dục chính và các môn học so sánh từ các học sinh cuối cấp.

3.  Có các chứng chỉ, chứng nhận về trình độ ngoại ngữ. Chứng chỉ và khả năng 
ngoại ngữ giúp ích rất nhiều cho việc tìm việc.

Lĩnh vực nghề nghiệp
Công nghiệp năng

 lượng và điện
Công nghiệp xe điện và 

công nghệ thông tin
Xây dựng và công 

nghiệp nặng
Thiết bị gia dụng và các ngành 
công nghiệp điện và điện tử

Các tập đoàn công, công chức 
và viện nghiên cứu

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Nhà máy phát điện sản xuất 
năng lượng và doanh nghiệp 

năng lượng tái tạo mới phụ trách 
sản xuất năng lượng điện, 

bán và quản lý năng lượng điện. 
Nội dung liên quan đến lĩnh 

vực này như sau.

1. Dự án phát điện
2.  Công ty năng lượng tái tạo 

mới
3. Sàn giao dịch điện lực
4.  Doanh nghiệp liên quan đến 

Smart Grid

Đảm nhận nhiệm vụ phát triển 
và sản xuất các bộ phận liên quan đến 
xe điện là xe ô tô tương lai. Đảm nhận 
nhiệm vụ phát triển và sản xuất ô tô 
không người lái tổng thể ngành công 

nghiệp IT. Nội dung liên quan đến
 lĩnh vực này như sau.

1. Công ty ô tô điện
2.  Nhà sản xuất thiết bị chuyển đổi 

điện
3.  Công ty CNTT và cảm biến liên 

quan đến ô tô không người lái

Đảm nhận công việc 
xây dựng điện và tự động hóa 

tòa nhà trong việc xây dựng tòa 
nhà thông minh và chung cư. 
Chịu trách nhiệm thiết kế và 
xây dựng lĩnh vực điện của 

dự án nhà máy như xây dựng 
nhà máy. Nội dung liên quan đến 

lĩnh vực này như sau.

1.  Công ty xây dựng doanh 
nghiệp lớn

2. Công ty công nghiệp nặng
3. Công ty kỹ thuật

Các doanh nghiệp lớn sản 
xuất các sản phẩm gia dụng như TV, 

tủ lạnh, điều hòa không khí và 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu trách 
nhiệm phát triển sản phẩm và sản xuất. 

Công việc sản xuất và thiết kế 
chất bán dẫn. Nội dung liên quan 

đến lĩnh vực này như sau.

1.  Doanh nghiệp sản xuất điện tử và 
phụ tùng liên quan

2.  Doanh nghiệp điện thoại thông minh
3.  Sản xuất chất bán dẫn và các doanh 

nghiệp liên quan

Có thể tiến vào công ty nhà nước
 và công chức liên quan đến điện, học 

cao học và chịu trách nhiệm nghiên cứu 
trong viện nghiên cứu. Nội dung liên quan 

đến lĩnh vực này như sau.

1. Tập đoàn điện lực Hàn Quốc
2. Tập đoàn an toàn điện
3.  Tổng công ty quản lý năng lượng Hàn 

Quốc
4. Tập đoàn sưởi ấm khu vực Hàn Quốc
5. Công chức kỹ thuật liên quan đến điện
6.  Sau khi học cao học, xin việc tại viện 

nghiên cứu chuyên ngành

Chuyên 

ngành 

Môn học bắt buộc điện từ học (1) , lý thuyết mạch(1), lý luận mạch điện tử (1), kỹ thuật điều khiển, thiết kế cơ bản, thí nghiệm điện tử

Môn học đề cử

Điện từ học (2), Lý thuyết mạch 
(2), Kỹ thuật truyền tải, Kỹ thuật 
phân phối, Thí nghiệm kỹ thuật 
điện, Năng lượng tái tạo, Điện 

tử công suất, Ứng dụng điện tử 
công suất, Thí nghiệm điện và 

điện tử cơ bản, Thí nghiệm điện 
và điện tử, Thí nghiệm mạch điện 

tử, thí nghiệm ứng dụng mạch 
điện tử, thiết kế capstone

Điện từ học (2), Lý thuyết mạch (2), 
Kỹ thuật số, Máy vi tính, Mạch điện tử 
(2), Lý thuyết điều khiển hiện đại, Thiết 
bị điện, Điều khiển thiết bị điện, Thiết 
kế mạch tần số cực cao, Điện tử công 
suất, Ứng dụng điện tử công suất, Cơ 
bản về điện và điện tử Thí nghiệm, Thí 
nghiệm điện và điện tử, Thí nghiệm 
mạch điện tử, Thí nghiệm ứng dụng 

mạch điện tử, Thiết kế Capstone

Điện từ học (2), lý thuyết mạch 
(2), Kỹ thuật số, máy vi tính,
Kỹ thuật truyền tải, Kỹ thuật 

phân phối, Thí nghiệm kỹ thuật 
điện, Năng lượng tái tạo, Thí 

nghiệm cơ bản về điện và điện 
tử, Thí nghiệm điện và điện tử, 
Thí nghiệm vi mạch điện tử, Thí 
nghiệm ứng dụng vi mạch điện 

tử, Thiết kế Capstone

Điện từ học (2), lý thuyết mạch (2), 
Kỹ thuật số, máy vi tính,

Mạch điện tử (2), kỹ thuật bán dẫn, thiết 
bị điện, điều khiển thiết bị điện, điện tử 
công suất, ứng dụng điện tử công suất, 

thiết kế mạch siêu cao tần, thiết kế 
mạch tích hợp, kiểm tra điện và điện tử 
cơ bản, kiểm tra điện và điện tử, kiểm 
tra mạch điện tử, điện tử kiểm tra ứng 

dụng mạch, thiết kế Capstone

Điện từ học (2), lý thuyết mạch (2), 
Kỹ thuật truyền tải điện, Kỹ thuật phân 

phối điện, Lý thuyết điều khiển hiện đại, 
Điện tử công suất, Thiết bị điện, 

Điều khiển thiết bị điện, Thí nghiệm 
kỹ thuật điện, Năng lượng tái tạo, Thí 
nghiệm điện và điện tử cơ bản, Thí 

nghiệm điện và điện tử, Thí nghiệm vi 
mạch điện tử, Thí nghiệm ứng dụng vi 

mạch điện tử, Thiết kế Capstone

Chương trình 

ngoại khóa
 Đặc giảng chứng chỉ, dự án 

chuyên ngành cá nhân
Đặc giảng chứng chỉ, dự án chuyên 

ngành cá nhân
Đặc giảng chứng chỉ, dự án 

chuyên ngành cá nhân
Đặc giảng chứng chỉ, dự án chuyên 

ngành cá nhân
Đặc giảng chứng chỉ, dự án chuyên 

ngành cá nhân

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, 
nhóm phân tích doanh nghiệp và chức vụ, lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị cho 

tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, 
trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc

Đoàn hỗ trợ 
khởi nghiệp

Gói khởi nghiệp ban đầu, cửa sổ tư vấn one-stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, trại khởi nghiệp J-cube hình thức phòng thí nghiệm chuyên hóa

LINC+ Thực tập, thiết kế Capstone, khóa học khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, start-up camp, chương trình tăng cường năng lực nghiệp vụ, 
tham quan thực tế doanh nghiệp, môn học chung 4IR, HATCH Synergy School, giáo dục big data

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Chứng chỉ
Kỹ sư điện,

Kỹ sư công trình điện
Kỹ sư điện, Kỹ sư công trình điện,

Kỹ sư điện tử
Kỹ sư điện, Kỹ sư công trình 

điện, Kỹ sư điện tử
Kỹ sư điện,

Kỹ sư công trình điện
Kỹ sư điện, Kỹ sư công trình điện,

Kỹ sư điện tử
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Lĩnh vực nghề nghiệp
Kỹ sư phát triển phần 

cứng máy tính
Lập trình viên phần mềm

Người phát triển ứng 
dụng di động

Kỹ sư truyền thông Người quản lý mạng lưới

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Đảm nhiệm thiết kế/phát triển trực tiếp 
các sản phẩm điện tử đa dạng được áp 
dụng công nghệ tiên tiến và thực hiện 
đánh giá hiệu suất. Ngoài ra, còn thực 

hiện công việc hỗ trợ phát triển công nghệ 
thực tế một cách suôn sẻ.

Chuyên gia thiết kế thuật toán phần 
mềm được sử dụng trong máy tính, 
thiết bị mạng, điện tử và thực hiện 
bằng cách trực tiếp mã hóa và phát 
triển các chương trình máy tính đa 

dạng, hệ thống firmware.

Công việc phát 
triển chuyên môn ứng dụng 

cho thiết bị di động như 
điện thoại di động,
 máy tính bảng…

Kỹ sư phụ trách nghiên cứu và 
phát triển mạch điện tử, sản phẩm 
và công nghệ liên quan của truyền 

thông được sử dụng trong hệ 
thống thông tin tốc độ cao.

Đảm nhiệm việc nắm 
bắt tình trạng cấu hình của toàn 

bộ hệ thống mạng và giám sát tình 
trạng hoạt động của hệ 
thống thời gian thực.

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 
Toán học công nghiệp, Lý thuyết và thực hành vi mạch, Nhập môn thông tin và truyền thông, Lý thuyết truyền thông, Ngôn ngữ lập trình, Lập trình web, Truyền dữ liệu, Mạng máy tính

Môn học đề cử

Mạch điện tử kỹ thuật số, mạch điện tử cơ 
bản, thí nghiệm truyền thông thông tin, bộ 
vi xử lý và thực hành, hệ thống kỹ thuật 
số, truyền thông kỹ thuật số, IoT và cảm 

biến, ứng dụng điện tử, thiết kế capstone, 
nhà máy thông minh, thực hành CAD

Chương trình di động, 
thí nghiệm mạng lưới, lập 

trình JAVA, hệ thống thiết kế 
thiết bị, máy chạy,
 thiết kế Capstone

Chương trình di động, lập 
trình JAVA, thử nghiệm 
mạng, truyền thông kỹ 
thuật số, cảm biến IoT,  

thiết kế Capstone

Kỹ thuật ăng-ten, thí nghiệm truyền 
thông thông tin, thí nghiệm mạng, 

truyền thông kỹ thuật số, IoT và cảm 
biến, thực hành và an ninh mạng, ứng 

dụng WPAN, truyền thông di động, 
thực hành CAD, thiết kế capstone

Thí nghiệm thông tin và truyền thông, 
thí nghiệm mạng, truyền thông kỹ thuật 
số, bộ vi xử lý và thực hành, mạch điện 

tử cơ bản, IoT và cảm biến, an ninh 
mạng và thực hành, ứng dụng WPAN, 
nhà máy thông minh, thiết kế capstone

Chương trình 

ngoại khóa

Bài giảng đặc biệt của các chuyên gia CAD 
trong ngành, Tham quan công ty nâng cao 
và trải nghiệm thực tế, bài giảng đặc biệt 
không tín chỉ của dự án H / W,  Đặc giảng 
chứng chỉ kỹ sư lĩnh vực chuyên ngành

Các bài giảng đặc biệt 
không tín chỉ cho các dự án 
lớn, nhóm nghiên cứu lập 

trình, lĩnh vực nghiên cứu, Đặc 
giảng chứng chỉ kỹ sư lĩnh vực 

chuyên ngành

Các chuyên gia phát triển ứng 
dụng được mời tham gia các 

bài giảng đặc biệt thực tế, 
nghiên cứu nhóm lập trình di 
động, Đặc giảng chứng chỉ kỹ 

sư lĩnh vực chuyên ngành

Đặc giảng của các chuyên gia CAD 
công nghiệp, khám phá các công ty 
tiên tiến và kinh nghiệm thực tế, các 
bài giảng đặc biệt không tín chỉ cho 

các dự án lớn, Đặc giảng chứng chỉ kỹ 
sư lĩnh vực chuyên ngành

Khám phá các công ty tiên tiến và kinh 
nghiệm thực tế, hướng dẫn nhóm liên 

quan đến công nghệ an ninh mạng, 
các bài giảng đặc biệt không tín chỉ về 
các dự án lớn, Đặc giảng chứng chỉ kỹ 

sư lĩnh vực chuyên ngành

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, 
nhóm phân tích doanh nghiệp và chức vụ, lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị 

cho tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, 
trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp
Gói khởi nghiệp ban đầu, cửa sổ tư vấn one-stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, trại khởi nghiệp J-cube hình thức phòng thí nghiệm chuyên hóa

LINC+ Thực tập, thiết kế Capstone, khóa học khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, start-up camp, chương trình tăng cường năng lực nghiệp vụ, 
tham quan thực tế doanh nghiệp, môn học chung 4IR, HATCH Synergy School, giáo dục big data

Trung tâm hỗ trợ 

giáo dục chương 

trình ngoại khóa

Chứng chỉ
Kỹ sư truyền thông thông tin, kỹ sư thiết 

bị vô tuyến, kỹ sư điện từ, kỹ sư điện
Kỹ sư truyền thông thông tin, kỹ sư 

xử lý thông tin
Kỹ sư truyền thông thông tin, 

kỹ sư xử lý thông tin
Kỹ sư truyền thông thông tin, kỹ sư 

thiết bị vô tuyến, kỹ sư điện từ
Kỹ sư truyền thông thông tin, kỹ sư xử 

lý thông tin, kỹ sư điện từ

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa kỹ thuật thông tin 
và truyền thông
1.  Nâng cao trình độ ngôn ngữ máy tính: Bạn phải thành thạo các ngôn ngữ máy tính như C / C 

++, Java, HTML thì mới có thể lập trình tốt để máy tính thực hiện được công việc.
2.  Khuyến khích các hoạt động trong phòng thí nghiệm: Trở thành một thành viên phòng thí 

nghiệm được chỉ định cho cố vấn của bạn. Nó rất hữu ích không chỉ cho các nghiên cứu chính 
mà còn cho cuộc sống học đường nói chung.

3.  Nên lấy chứng chỉ: Hãy thử lấy chứng chỉ liên quan đến chuyên ngành của bạn. K
hả năng cạnh tranh trong công việc của bạn sẽ được nâng cấp. 

Đại học khoa học công nghệ 

Khoa Kỹ thuật Thông 
tin và Truyền thông
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)
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Lĩnh vực nghề nghiệp người phát triển phần mềm
nhà phát triển ứng 

dụng di động
nhà phát triển web quản trị viên mạng quản lí an ninh

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Phát triển phần mềm cần 

thiết để vận hành và điều khiển 

hệ thống phần cứng và thiết bị 

điện tử truyền thông

Sử dụng trên Android, ios

Các ứng dụng có thể sử dụng 

một cách chuyên nghiệp

Công việc phát triển

Công việc phát triển 

phần mềm dựa trên WWW như 

trang web, trang web sử dụng 

giao thức HTTP

Nhiệm vụ quản lý các 

nguồn phần cứng và phần mềm 

liên quan đến mạng máy tính 

dưới hình thức client, server, 

internet và intranet

Công việc bảo vệ mạng 

máy tính chuyên nghiệp trong 

trường hợp hacker xâm nhập và 

virus phát sinh

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 
Phần mềm thiết kế cơ bản, cấu trúc dữ liệu, cấu trúc máy tính, mạng máy tính, cơ sở dữ liệu, thiết kế Capstone

Môn học đề cử

C lập trình, Java lập trình,

Thực hành cấu trúc dữ liệu, 

lập trình định hướng đối tượng, 

thuật toán,

kỹ thuật phần mềm

Chương trình di động, 

ứng dụng di động,

Embedded Systems

Chương trình web, 

ứng dụng web,

Chương trình Java, 

quản lý server,

hệ thống điều hành

Thông tin dữ liệu, 

bảo mật mạng,

mạch logic

Bảo vệ thông tin, 

quản lý server,

hacking và bảo mật, 

bảo mật mạng

Chương trình 

ngoại khóa

Câu lạc bộ khởi nghiệp, 

HATCH synerge School, start-

up camp, chương trình đặc 

biệt về năng lực tìm việc

Câu lạc bộ khởi nghiệp, 

HATCH synerge School, start-

up camp, chương trình đặc 

biệt về năng lực tìm việc

Câu lạc bộ khởi nghiệp, 

HATCH synerge School, start-

up camp, chương trình đặc 

biệt về năng lực tìm việc

Câu lạc bộ khởi nghiệp, 

HATCH synerge School, start-

up camp, chương trình đặc 

biệt về năng lực tìm việc

Câu lạc bộ khởi nghiệp, 

HATCH synerge School, start-

up camp, chương trình đặc 

biệt về năng lực tìm việc

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, 

nhóm phân tích doanh nghiệp và chức vụ, lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn 

bị cho tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác,

 trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp
Gói khởi nghiệp ban đầu, cửa sổ tư vấn one-stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, trại khởi nghiệp J-cube hình thức phòng thí nghiệm chuyên hóa

LINC+
Thực tập, thiết kế Capstone, khóa học khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, start-up camp, chương trình tăng cường năng lực nghiệp vụ, 

tham quan thực tế doanh nghiệp, môn học chung 4IR, HATCH Synergy School, giáo dục big data

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Chứng chỉ Kỹ sư xử lý thông tin, OCJP Kỹ sư xử lý thông tin Kỹ sư xử lý thông tin Kỹ sư xử lý thông tin, CCNA
Kỹ sư xử lý thông tin, kỹ sư an 

toàn thông tin

Đại học khoa học công nghệ 

Khoa công nghệ 
máy tính 
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa công nghệ máy tính

1. Cải thiện kỹ năng lập trình của bạn: C / C ++, Java, HTML, v.v.

2.  Các hoạt động trong phòng thí nghiệm và phòng lab được khuyến khích: Nó hữu ích 
cho việc học chính và cuộc sống học đường tổng thể.

3. Nên đạt được các bằng cấp liên quan đến chính: 
Khả năng cạnh tranh cho việc làm
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Lĩnh vực nghề nghiệp
Kỹ sư sản xuất và chế biến 

vật liệu carbon
Kỹ sư chế tạo và chế 

tạo vật liệu nano
Kỹ sư sản xuất và chế 
biến vật liệu sinh học

Kỹ sư quản lý quy trình sản xuất 
vật liệu và kiểm soát chất lượng

Kỹ sư thiết kế bộ phận và 
đúc bộ phận

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Đảm nhiệm trực tiếp sản
 xuất và phát triển các vật liệu 
carbon đa chức năng cao và 
thực hiện đánh giá hiệu suất. 

Ngoài ra, thực hiện công việc hỗ 
trợ phát triển công nghệ thực tế 

một cách thuận lợi

Nhiệm vụ trực tiếp sản xuất 
và phát triển các vật liệu nano 
đa chức năng đa dạng và thực 
hiện đánh giá hiệu suất. Ngoài 
ra, thực hiện công việc hỗ trợ 
phát triển công nghệ thực tế 

một cách thuận lợi

Nhiệm vụ trực tiếp sản 
xuất và phát triển các vật liệu 

sinh học chất lượng cao và thực 
hiện đánh giá hiệu suất. Ngoài ra, 
thực hiện công việc hỗ trợ phát 

triển công nghệ thực tế 
một cách thuận lợi

Chịu trách nhiệm liên tục cải thiện quy trình 
và cải thiện chất lượng để đối phó với việc 
đánh giá chất lượng nguyên liệu, vật liệu 
trung gian và sản phẩm cuối cùng trong 

quá trình sản xuất vật liệu. Ngoài ra, công 
việc giúp phát triển công nghệ sản xuất 
hàng loạt chất liệu chất lượng cao được 

thực hiện một cách thuận lợi

Chịu trách nhiệm thiết kế vật liệu, 
cấu trúc, hình dạng của sản phẩm 
xem xét tính sản xuất và mặt kinh 

tế và quyết định phương pháp thẩm 
định và trang thiết bị sản xuất. Hơn 
nữa, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phát 
triển công nghệ tự động hóa và sản 

xuất các bộ phận tốc độ cao

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 
Toán học công nghiệp, vật lý chung và thí nghiệm, hóa học và thí nghiệm, hóa học vật lý và thí nghiệm, khái niệm khoa học vật liệu, khởi nghiệp khoa học vật liệu

Môn học đề cử

Vật lý hóa học và thí nghiệm,
ứng dụng công nghệ vật liệu,

khái niệm carbon học, Hóa học và thí 
nghiệm vật liệu carbon, Hội thảo về 
xu hướng công nghệ carbon, Công 
nghệ polymer, Sự tổng hợp và ứng 
dụng vật liệu carbon, khái niệm sợi 

carbon, thiết kế Capstone

Vật lý hóa học và thí nghiệm,
ứng dụng công nghệ vật liệu,

Khoa học nano cơ bản,
nanocarbon học Luận thuyết khoa 
học vật liệu, Khoa học nano ứng 

dụng, Chuyên gia khoa học vật liệu, 
Luận điểm đặc biệt về vật liệu tổng 

hợp,thiết kế Capstone

Vật lý hóa và thí nghiệm,
ứng dụng công nghệ vật liệu,
Luận thuyết khoa học vật liệu,
Chuyên gia khoa học vật liệu,

Khoa học nano ứng dụng,
Công nghệ polymer
thiết kế Capstone

Vật lý hóa và thí nghiệm,
ứng dụng công nghệ vật liệu,

vật lý lượng tử Luận thuyết khoa học vật 
liệu, Chuyên gia khoa học vật liệu,

Hóa học hữu cơ công nghiệp,
Sự tổng hợp và ứng dụng vật liệu carbon,

thiết kế Capstone

Vật liệu ứng dụng,
Vật liệu nhiệt độ học,

ứng dụng công nghệ vật liệu,
Hóa học hữu cơ công nghiệp,

khái niệm sợi carbon,
Hội thảo về xu hướng công nghệ 

carbon, thiết kế Capstone

Chương trình 

ngoại khóa

carbon school
Đào tạo tổng hợp AMRC

carbon school Đào tạo in 3D carbon school
carbon school

Đào tạo tổng hợp AMRC

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, nhóm phân
 tích doanh nghiệp và chức vụ, lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn 

bị cho tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, 
trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp
Gói khởi nghiệp ban đầu, cửa sổ tư vấn one-stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, trại khởi nghiệp J-cube hình thức phòng thí nghiệm chuyên hóa

LINC+ Thực tập, thiết kế Capstone, khóa học khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, start-up camp, chương trình tăng cường năng lực nghiệp vụ, 
tham quan thực tế doanh nghiệp, môn học chung 4IR, HATCH Synergy School, giáo dục big data

Trung tâm hỗ trợ 

giáo dục chương 

trình ngoại khóa

Chứng chỉ
Kỹ sư công nghiệp hóa chất

nhà sản xuất sản phẩm carbon

Kỹ sư công nghiệp hóa chất, kỹ sư 
phân tích hóa học, kỹ sư hàn. Kỹ sư 

ngành vật chất nguy hiểm

Kỹ sư công nghiệp hóa chất, kỹ 
sư phân tích hóa học, kỹ sư hàn. 
Kỹ sư ngành vật chất nguy hiểm

Kỹ sư kiểm soát quá trình, kỹ sư kiểm soát 
chất lượng, kỹ sư phân tích hóa học, kỹ sư 

kiểm tra không phá hủy

Kỹ sư đúc và xử lý, trình độ tin học,
Kỹ sư thiết kế ứng dụng tính toán, 

Kỹ năng thực hành CAD

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa kỹ thuật vật liệu 
mới cacbon nano
1.  Cải thiện khả năng sử dụng các chương trình máy tính: Bạn phải có khả năng tự do xử lý mã hóa máy tính 

và các chương trình CAD theo định hướng nghề nghiệp của bạn.
2.  Hoạt động câu lạc bộ được khuyến khích: Các hoạt động câu lạc bộ khác nhau trong và ngoài khoa rất hữu 

ích trong việc tìm kiếm việc làm thông qua việc tham gia các cuộc thi và hoạt động nhóm khác nhau.
3. Khuyến khích đạt được bằng cấp: Việc đạt được bằng cấp phù hợp với nghề nghiệp của một người 

thông qua các chương trình ngoại khóa của các phòng ban và văn phòng hỗ trợ việc 
làm là cơ sở của khả năng cạnh tranh việc làm.

Đại học khoa học công nghệ 

Khoa kỹ thuật vật liệu 
mới carbon nano 
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)
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Đại học khoa học công nghệ 

Khoa kỹ thuật môi trường 
công nghiệp cơ bản
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa kỹ thuật môi trường 
công nghiệp cơ bản

1.  Nâng cao trình độ tin học: Bạn phải sử dụng thành thạo máy tính như Excel, CAD, Matlab để giải quyết 
tốt các vấn đề kỹ thuật.

2.  Khuyến khích các hoạt động trong phòng thí nghiệm: Trở thành thành viên phòng thí nghiệm do cố vấn 
của bạn chỉ định. Nó rất hữu ích không chỉ cho các nghiên cứu chính mà còn cho cuộc sống học đường 
nói chung.

3. Có được bằng cấp được khuyến khích: Có được bằng cấp liên quan đến chuyên ngành của bạn 
sẽ giúp bạn kiếm được việc làm.(Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư môi trường, Kỹ sư thông tin 
không gian địa lý, Kỹ sư an toàn công nghiệp, v.v.)

Lĩnh vực nghề nghiệp công trình xây dựng
Nghiên cứu / 

Phát triển Công nghệ
công chức nhà nước / 

doanh nghiệp nhà nước
thiết kế kỹ thuật

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Chịu trách nhiệm trực tiếp xây dựng và 

giám sát các cấu trúc đa dạng được áp 

dụng tại hiện trường xây dựng và thực hiện 

các công việc quản lý xây dựng. Ngoài ra, 

thực hiện công việc hỗ trợ phát triển công 

nghệ thực tế một cách thuận lợi

Chịu trách nhiệm thực hiện nghiên

 cứu về kỹ thuật và công nghệ hiệu quả 

hơn đối với các cấu trúc khác nhau được 

áp dụng tại hiện trường xây dựng.

Ngoài ra còn thực hiện công việc hỗ trợ 

phát triển công nghệ thực tế lan rộng

Chịu trách nhiệm đặt hàng xây 

dựng cơ sở hạ tầng thời gian xã hội do 

nhà nước quản lý và thực hiện đánh giá 

hiệu suất. Thực hiện công việc hỗ trợ cho 

việc đặt hàng thuận lợi cho các cơ sở 

thời gian xã hội thực tế

Đảm nhiệm việc tính toán và 

thiết kế cấu trúc đa dạng và 

thực hiện đánh giá hiệu suất. 

Thực hiện nhiệm vụ giúp thiết kế thực 

tế được xây dựng thuận lợi

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 

Toán công nghiệp (1), Toán công nghiệp (2), Cơ học đất (1) và thí nghiệm, Cơ học ứng dụng (1), 

Cơ học kết cấu tĩnh, Kỹ thuật môi trường và thí nghiệm, kỹ thuật sửa chữa cơ bản (1), giao thông vận tải

Môn học đề cử

Kỹ thuật xây dựng, 

Kỹ thuật tài nguyên nước, 

Kỹ thuật cấp thoát nước, 

Thiết kế và thí nghiệm bê tông cốt thép, 

Kỹ thuật kết cấu thép

Thống kê xác suất, Giới thiệu thiết kế kỹ 

thuật dân dụng và môi trường, Thiết kế môi 

trường, Thiết kế địa kỹ thuật tính toán, Thiết 

kế kết cấu tính toán, Kỹ thuật tài nguyên 

nước, Kỹ thuật xây dựng dân dụng, Kỹ thuật 

thủ công tính toán, Kỹ thuật cấp thoát nước, 

Thiết kế và thí nghiệm bê tông cốt thép

Giới thiệu về Thiết kế Kỹ 

thuật Xây dựng và Môi trường, Kỹ 

thuật Xây dựng, Kỹ thuật Tài nguyên 

Nước, Kỹ thuật Cấp thoát nước, Thiết 

kế và Thí nghiệm Bê tông cốt thép, 

Kỹ thuật Kết cấu Thép

Giới thiệu về thiết kế kỹ thuật dân dụng 

và môi trường, thiết kế môi trường, thiết 

kế Địa kỹ thuật tính toán, thiết kế kết 

cấu Tính toán, thiết kế sổ tay tính toán, 

kỹ thuật Xây dựng dân dụng, kỹ thuật tài 

nguyên nước, Kỹ thuật cấp thoát nước, 

thiết kế và thí nghiệm bê tông cốt thép

Chương trình 

ngoại khóa
Đặc giảng kỹ sư Đặc giảng kỹ sư Đặc giảng kỹ sư Đặc giảng kỹ sư

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, 

nhóm phân tích doanh nghiệp và chức vụ, lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu 

bản thân trực tuyến để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho t

uyển dụng không chính xác, trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp
Gói khởi nghiệp ban đầu, cửa sổ tư vấn one-stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, trại khởi nghiệp J-cube hình thức phòng thí nghiệm chuyên hóa

LINC+
Thực tập, thiết kế Capstone, khóa học khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, start-up camp, chương trình tăng cường năng lực nghiệp vụ, 

tham quan thực tế doanh nghiệp, môn học chung 4IR, HATCH Synergy School, giáo dục big data

Trung tâm hỗ trợ 

giáo dục chương 

trình ngoại khóa

Chứng chỉ

Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư môi trường, 

Kỹ sư địa chính, Kỹ sư khảo sát và 

thông tin không gian địa lý

Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư môi trường, 

Kỹ sư địa chính, Kỹ sư khảo sát và 

thông tin không gian địa lý

Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư môi trường, 

Kỹ sư địa chính, Kỹ sư khảo sát và 

thông tin không gian địa lý

Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư môi trường, 

Kỹ sư địa chính, Kỹ sư khảo sát và 

thông tin không gian địa lý
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Khoa nội dung game
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

Lĩnh vực nghề nghiệp lập trình lập trình kế hoạch

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

lập trình trò chơi
lập trình mạng

lập trình Windows
lập trình ứng dụng di động

3D modeling
đồ họa 2D

Nhân vật game / thiết kế nền tảng
minh họa

Chế tác webtoon
Làm phim hoạt hình

Sản xuất hiệu ứng phim/drama đặc biệt

Viết kịch bản game
Quản lý chất lượng game

marketing game
Viết kịch bản nội dung (một bộ phim/drama/animation)

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 
Dự án gảm cơ bản, dự án game

Môn học đề cử

Game algorithm, 2D game lập trình, 
C lập trình, C++ lập trình,

Chương trình Smart Device, Windows lập trình,
 logic lập trình, quản lý chất lượng trò chơi

Thực hành sản xuất phim hoạt hình nhân vật (3D), 
gameUX design, 3D nhân vật hoạt hình (1), (2)
Thực hành thực tế (1), (2) trò chơi âm thanh, 

vẽ kỹ thuật số, 2D game graphics (1), (2) 
3D game graphics (1), (2) 

game quality management

nghiệp vụ kế hoạch game (1)(2), 
game sound design, story telling, tốt nghiệp dự án, 

game marketing, ý tưởng, phát triển vật liệu sáng tạo, 
quản lý chất lượng game, dự án sáng tạo

Chương trình 

ngoại khóa
C#Chương trình trò chơi, Javascript, 3Dropolygon modeling, graphic portfolio production, tạo danh mục đồ họa, đọc và viết

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính,
nhóm phân tích doanh nghiệp và chức vụ,  lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, 

tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/
đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), University Job Plus Center Supporters, 

câu lạc bộ tìm việc, quá trình nhập môn mã hóa (MTA-Pyton), chuyên gia phân tích dữ liệu(ADSP), đào tạo creator

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp

Gói khởi nghiệp ban đầu, cửa sổ tư vấn one-stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, 
trại khởi nghiệp J-cube hình thức phòng thí nghiệm chuyên hóa, Buổi hội thảo Net sáng tạo về nội dung game tại Jeollabuk-do

LINC+ Thực tập, thiết kế Capstone, khóa học khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, start-up camp, chương trình tăng cường năng lực nghiệp vụ, 
tham quan thực tế doanh nghiệp, môn học chung 4IR, HATCH Synergy School, giáo dục big data

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Chứng chỉ
Chuyên gia lập trình trò chơi 

(Viện Phát triển Nội dung Hàn Quốc)
Người lập trình máy tính (KAIT)

Công ty quản lý đồ họa máy tính (Bộ Thương mại, 
Công nghiệp và Năng lượng)

Chuyên gia game graphic (Korea Creative Content Agency)

Chuyên gia lập kế hoạch game 
(Viện phát triển nội dung Hàn Quốc)

Quản lý thương hiệu (Hiệp hội tiếp thị thương hiệu Hàn Quốc)

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa nội dung game

1.  Nâng cấp năng lực sử dụng máy tính. Bạn phải biết cách sử dụng Word, Hangul, 
Photoshop, PowerPoint.

2.  Hãy luyện tập viết và nói. Bạn có thể truyền đạt ý kiến của mình một cách rõ ràng, vì 
vậy bạn có thể tin tưởng vào bài phát biểu.

3.  Hãy tận dụng nhóm nghiên cứu. Hãy lập nhóm học tập với bạn bè hoặc tiền 
bối hoặc hậu bối để học cùng Việc gia nhập nhóm học tập hiện có và 
hoạt động cũng giúp ích rất nhiều.
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Khoa chỉ đạo thi đấu 
(bóng đá)
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

Lĩnh vực nghề nghiệp
nhà chỉ đạo chuyên 

môn bóng đá
trọng tài chuyên nghiệp

phân tích video
 bóng đá

người chỉ đạo thể thao
người chỉ 

đạo thể thao
Các hiệp hội và tổ chức 
liên quan đến thể thao

Nội dung công việc 
theo lĩnh vực

Đảm nhận vị trí lãnh 
đạo trong đội chuyên nghiệp 
dành cho thanh thiếu niên, 
thanh thiếu niên, đại học và 

người lớn phù hợp với độ tuổi. 
Theo độ tuổi, đào tạo tuyển thủ 
và quản lý tuyển thủ. Chuẩn bị 
để tham gia cuộc thi hoặc giải 

đấu với chương trình 
đào tạo có hệ thống

Học thuộc quy tắc trận đấu và sắp 
xếp trận đấu phù hợp với cấp bậc. 
Chờ đợi được  trọng tài phụ phân 
bổ. Để được thăng cấp, bạn chỉ có 
thể được thăng cấp nếu bạn điền 

vào số trận đấu hoặc kỳ hạn và thông 
qua ghi chép và thực hành. Quản lý 
trận đấu K-League, giải đấu chuyên 
nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc, và 
điều hành trận đấu được phân công.

Hiểu rõ kiến thức 
chuyên môn về bóng đá và thực 
hiện các nhiệm vụ như kỹ thuật 
của đội tuyển quốc gia hoặc đội 

tuyển chuyên nghiệp, quay video 
chiến thuật, hỗ trợ phân tích. 

Ngoài ra, hỗ trợ việc cử đội tuyển 
quốc gia theo cấp bậc.

Lựa chọn một nhóm nghề đa
 dạng với chuyên môn của giáo viên 

thể dục thể dục, giáo sư đại học, 
giảng viên thể thao, 

điều hành câu lạc bộ bóng đá, 
huấn luyện viên.

Chuyên về bóng 
đá và tham gia vào 
các giải đấu hoặc 

cuộc thi với tư cách 
là một phần của đội 

chuyên nghiệp.

Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc hoặc 
trong câu lạc bộ, Xử lý tất cả các vấn 
đề liên quan và phụ trách các công 
việc hành chính. Thực hiện các hoạt 
động cần thiết để cải thiện phúc lợi 
của các vận động viên, phát triển và 
phân phối các chương trình thể thao 
hàng ngày, hỗ trợ hoạt động của các 
vận động viên, kết nối giáo dục thể 
chất chuyên biệt và thể thao hàng 

ngày, và thúc đẩy thể thao.

Chuyên 
ngành 

Môn học bắt buộc 
Lý thuyết huấn luyện bóng đá, quản lý thể thao, xã hội học thể thao, thể thao và truyền thông đại chúng, tiếp thị thể thao, tiếng Anh chuyên ngành, 

quản trị thể thao, lãnh đạo thể thao, giới thiệu thể thao, tiếp thị thể thao, luật chơi bóng đá, phân tích trò chơi thể thao, quản lý tổ chức thể thao

Môn học đề cử

Bóng đá hạng A (1, 2), Bóng đá 
hạng B (1, 2), Bóng đá hạng C 
(1, 2), Huấn luyện bóng đá, Tập 
bóng đá thanh niên (1, 2), rèn 

luyện sinh lý, Phương pháp rèn 
luyện thể lực bóng đá (1, 2), tập 
tạ, dinh dưỡng thể thao, chấn 
thương tập thể dục, vận động 

học, sư phạm thể thao

Luật chơi bóng đá (1, 2), tập tạ,
Phương pháp rèn luyện thể 

lực bóng đá (1, 2), 
rèn luyện sinh lý, 

Sân tập bóng đá (1, 2), động học, 
chấn thương thể thao, 

Phân tích và chiến thuật bóng đá

Phân tích thể thao, 
chiến thuật và phân tích bóng đá,

Thực hành sân bóng (1, 2)

Bóng đá Hạng A (1, 2), 
Bóng đá Hạng B (1, 2), Bóng đá Hạng C (1, 2), 
Luyện tập Bóng đá Thanh niên (1, 2), Phương 

pháp rèn luyện thể lực bóng đá (1, 2), tập tạ, dinh 
dưỡng thể thao, chấn thương tập thể dục, vận 
động học,  Giáo dục thể thao, Lịch sử thể thao 

Hàn Quốc, Lý thuyết ngành thể thao

dinh dưỡng thể thao, 
kinesiology,

Phương pháp rèn 
luyện thể lực bóng 

đá (1, 2), tập tạ,
Thực hành sân 

bóng đá (1, 2), chấn 
thương thể thao,
sinh lý học tập

Lý luận công nghiệp thể thao, 

lịch sử thể thao Hàn Quốc

Chương trình 
ngoại khóa

Service Learning, các cuộc họp học tập chủ đề thường xuyên giữa tiền bối và hậu bối, các bài giảng đặc biệt về nâng cao năng lực công việc cho sinh viên, các nhóm nghiên cứu chuyên sâu bên ngoài lớp học

Chương 
trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 
hướng việc làm 

hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, nhóm phân tích doanh nghiệp và chức vụ,  
lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, 

đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), 
University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc, quá trình nhập môn mã hóa (MTA-Pyton), chuyên gia phân tích dữ liệu(ADSP), đào tạo creator

Đoàn hỗ trợ 
khởi nghiệp

Gói khởi nghiệp ban đầu, cửa sổ tư vấn one-stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, 
trại khởi nghiệp J-cube hình thức phòng thí nghiệm chuyên hóa, Buổi hội thảo Net sáng tạo về nội dung game tại Jeollabuk-do

LINC+ Thực tập, thiết kế Capstone, khóa học khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, start-up camp, 
chương trình tăng cường năng lực nghiệp vụ, tham quan thực tế doanh nghiệp, môn học chung 4IR, HATCH Synergy School

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Chứng chỉ

Chứng nhận Giáo dục Thể chất 
(KFA · Lãnh đạo AFC)

Chứng nhận Giáo dục Thể chất 
Quốc gia (shinh hoạt / Huấn 
luyện viên Thể thao Chuyên 

nghiệp, v.v.)
  Chứng nhận KFA Fitness

Chứng nhận Giáo dục 
Thể chất Quốc gia 

(sinh hoạt / Huấn luyện viên 
Thể thao Chuyên nghiệp, v.v.)

Giấy chứng nhận trọng tài của Hiệp 
hội bóng đá Hàn Quốc

Photoshop, Chứng nhận chỉnh sửa 
video (ACA, GTQ, kỹ thuật viên vận 
hành đồ họa máy tính, v.v.), Trình 
độ tin học, MOS, ITQ, Chứng nhận 
Giáo dục Thể chất Quốc gia (Sinh 
hoạt / Huấn luyện viên Thể thao 

Chuyên nghiệp, v.v.)

Các chứng chỉ liên quan đến thể thao giải trí (nhảy 
dây, trượt nước, bằng thuyền, huấn luyện viên), 
Giấy phép giáo viên, quản lý quản lý thể thao, 

kata, kasep, Chứng nhận Giáo dục Thể chất Quốc 
gia (Phong cách sống / Huấn luyện viên Thể thao 
Chuyên nghiệp, v.v.), Chứng nhận Giáo dục Thể 

chất (KFA · Người hướng dẫn AFC) Chứng chỉ Thể 
dục KFA, Trình độ tin học, MOS, ITQ

Chứng nhận Giáo 
dục Thể chất(KFA 
· Lãnh đạo AFC), 
Chứng nhận thể 

thao quốc gia
(sinh hoạt, người 

hướng dẫn thể thao 
chuyên nghiệp, v.v.)

Chứng nhận thể thao quốc gia
(sinh hoạt, người hướng dẫn thể 

thao chuyên nghiệp, v.v.)
Giám đốc quản lý thể thao
Trình độ tin học, MOS, ITQ

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa chỉ đạo thi đấu(bóng đá).

1.  Hãy bắt đầu học chứng chỉ: Nếu bạn đạt được chứng nhận liên quan đến bóng đá hoặc thể dục 
thì sẽ mở ra cánh cửa xin việc.

2.  Hãy tham gia nhiều hoạt động câu lạc bộ khoa: Bạn có thể trải nghiệm công việc liên quan trước 
bằng hoạt động câu lạc bộ và tìm kiếm công việc mà bạn muốn làm.

3.  Hãy tích lũy kinh nghiệm tại chỗ: Hãy thực hiện tại hiện trường dựa trên những gì bạn học 
được trong khoa, đi đến hiện trường và trải nghiệm công việc mà bạn muốn trước. 
Khả năng cạnh tranh sẽ tăng lên.
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Lĩnh vực nghề nghiệp
giảng viên thể 

thao

Hiệp hội Taekwondo, 
cơ quan thể dục

 thể thao

giáo viên 
thể dục

chuyên môn 
Taekwondo nhà chỉ 
đạo trong và ngoài 

nước

Sư phạm 
Taekwondo, nhà 
chỉ đạo trong và 

ngoài nước

Đội biểu diễn 
Taekwondo

trọng tài 
Taekwondo

cầu thủ đội kinh 
doanh

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Chịu trách nhiệm dạy 
thể thao ở trường 

tiểu học, trung học, 
trung học phổ thông 
và các cơ sở thể dục 

công cộng, tư.

Hiệp hội thể thao theo từng 
thành phố, Quỹ khuyến khích 
Taekwondo,   hướng dẫn thể 
thao, quảng bá, marketing, 
vận hành đại hội, quản lý 

hành chính, v.v…

Là giáo viên dạy thể dục 
cấp trung học cơ sở và 
trung học phổ thông, 

phụ trách các hoạt động 
thể chất cho học sinh 
phổ thông, giáo dục và 

hướng dẫn lớp học

Trong các môn thể thao 
chuyên môn, các vận 

động viên Taekwondo đảm 
nhận các môn thể thao 

Taekwondo và hướng dẫn 
huấn luyện Taekwondo

Đào tạo và giáo 
dục Taekwondo tại 
trường Taekwondo 
trong các môn thể 

thao sinh hoạt

Với tư cách là trọng 
tài của các cuộc thi 

Taekwondo, tiến hành 
cuộc thi với các quy tắc 

thi đấu đúng đắn và phán 
quyết công bằng trong 

các hạng mục Taekwondo

Sau khi tốt nghiệp đại 
học, hoạt động nhóm 
thí điểm Taekwondo 

thuộc về cơ quan công 
lập và tư vấn

Sau khi tốt nghiệp đại 
học, hoạt động nhóm 
thí điểm Taekwondo 

thuộc về cơ quan công 
lập và tư vấn

Chuyên 

ngành 

Môn học 
bắt buộc 

Lịch sử thể thao Hàn Quốc, Đo lường và đánh giá giáo dục thể chất, Xã hội học thể thao, Giáo dục thể thao, Quản lý thể thao, Tiếp thị thể thao, Giới thiệu về thể thao, Thực hành Taekwondo (1) Cơ bản,
 Thực hành chuyên nghiệp Taekwondo (1) Cơ bản, Taekwondo thực hành (2) Ứng dụng, Taekwondo chuyên nghiệp Thực hành (2) Ứng dụng, Thực hành Taekwondo (3) Thực hành, 

Thực hành chuyên nghiệp Taekwondo (3) Thực hành, Thực hành chính Taekwondo (4) Toàn diện, Thực hành chuyên nghiệp Taekwondo (4) Thực hành tại hiện trường

Môn học đề cử

trượt nước (theo 
mùa), Phân tích thể 
thao, Golf (1), Tâm lý 
thể thao, Sinh lý học 
tập thể dục, Đánh giá 
sức khỏe và thể chất, 
Chơi gôn (2), Chấn 

thương do tập luyện

trượt nước (theo mùa),
phân tích thể thao, lịch sử 
taekwondo, Golf (1), Paid 

Poomsae, Trình diễn Taekwondo, 
Thể dục dụng cụ Taekwondo, 

Đánh giá sức khỏe và thể chất, 
chơi gôn (2), chấn thương thể 
thao, ngoại giao, Phương pháp 
luận Gyeorugi, Danja Poomsae, 

Tiếng Anh chính (1,2), 
Hội thảo chuyên ngành

trượt nước (theo mùa),
Phân tích thể thao, 

Golf (1), Paid Poomsae, 
Trình diễn Taekwondo, 
Tâm lý thể thao, Sinh 
lý học tập thể dục, 

Đánh giá sức khỏe và 
thể chất, Chơi gôn (2), 

Chấn thương khi 
tập luyện

phân tích thể thao, lịch 
sử taekwondo, Trình diễn 

Taekwondo, Tâm lý thể thao, 
Sinh lý học tập thể dục, Tiếng 
Anh chính (1,2), Thể dục dụng 
cụ Taekwondo, Đánh giá sức 

khỏe và thể chất, chấn thương 
thể thao, phương pháp thi đấu, 
judanja poomsae, Lý thuyết đào 

tạo, lý thuyết ngoại giao

võ sư taekwondo,
Trình diễn Taekwondo, 
Tiếng Anh chính (1,2),
chấn thương thể thao, 
phương pháp thi đấu, 
poomsae, Lý thuyết 
quản lý võ đường, 

Luật phán xét,
ngoại giao

phân tích thể thao, 
lịch sử taekwondo,

tâm lý thể thao, Thể dục 
dụng cụ Taekwondo, 

chấn thương thể thao, 
ngoại giao, Phương 

pháp Gyeorugi, Danja 
Poomsae, Hội thảo lớn, 

Lý thuyết quản lý Dojang, 
Luật Phán quyết

phân tích thể thao, 
lịch sử taekwondo,

Tâm lý thể thao, sinh lý 
tập thể dục, đánh giá 
sức khỏe và thể chất,
Chấn thương thể thao, 
phương pháp thi đấu, 
hội thảo lớn, lý thuyết 

huấn luyện

Võ sư Taekwondo, Paid 
Poomsae, Trình diễn 

Taekwondo, Tâm lý thể 
thao, Sinh lý học, Thể dục 

dụng cụ Taekwondo,
Đánh giá sức khỏe / thể 
chất, chấn thương thể 

thao, poomsae thanh niên, 
Tiếng Anh chính (1, 2), Lý 
thuyết quản lý võ đường, 

Luật phán xét

Chương trình 
ngoại khóa

Giáo dục tăng cường năng lực để đạt được chứng chỉ giáo dục thể chất, các hoạt động năng lực chính, 
các bài giảng đặc biệt để nâng cao năng lực nghề nghiệp của sinh viên hiện tại, các hoạt động sáng tạo để biểu diễn tốt nghiệp

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hashtag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, nhóm phân tích doanh nghiệp và chức vụ,  
lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, 

đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), 
University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc, quá trình nhập môn mã hóa (MTA-Pyton), chuyên gia phân tích dữ liệu(ADSP), đào tạo creator, SKII UP Adobe

Đoàn hỗ trợ 
khởi nghiệp

Gói khởi nghiệp ban đầu, cửa sổ tư vấn one-stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, 
trại khởi nghiệp J-cube hình thức phòng thí nghiệm chuyên hóa, Buổi hội thảo Net sáng tạo về nội dung game tại Jeollabuk-do

LINC+ Thực tập, thiết kế Capstone, khóa học khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, start-up camp, chương trình tăng cường năng lực nghiệp vụ, 
tham quan thực tế doanh nghiệp, môn học chung 4IR, HATCH Synergy School

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Chứng chỉ

Chỉ đạo thể thao (Cấp 
độ 2) (1 hoặc nhiều 

hơn), Huấn luyện viên 
thể thao chuyên nghiệp 

(Cấp độ 2), Người 
hướng dẫn thanh niên 

và người cao tuổi

Hướng dẫn viên 
Thể thao Đời sống (Cấp độ 2)

Trình độ tin học (Cấp độ 1 và 2), 
xử lý văn bản chỉnh sửa 

video kỹ thuật số

Kỳ thi Năng lực Lịch sử 
Hàn Quốc (Cấp độ 3)

Người hướng dẫn trượt 
nước (Cấp độ 3)

Huấn luyện viên thể thao 
chuyên nghiệp (Cấp độ 2), 
Nhà tâm lý học thể thao 

(Cấp độ 3)

Chứng chỉ Huấn luyện 
viên Taekwondo (Cấp 
độ 3), Hướng dẫn viên 
Thể thao Đời sống (Cấp 
độ 2), Người hướng dẫn 
thể thao dành cho thanh 

thiếu niên (Cấp độ 2)

Taekwondo 
(Đan thứ 4) trở lên

Cần có chức vô địch quốc 
gia và thành tích cá nhân

Chứng chỉ trọng tài 
Taekwondo(Gyeorugi, 

Poomsae, Hanmadang)
Chứng chỉ Huấn luyện 
viên Taekwondo (Cấp 
độ 3), Chỉ đạo thể thao 

(Cấp độ 2)

Giấy phép giáo viên 
(Cấp 3) trở lên

Người hướng dẫn thể thao 
(Cấp độ 2)
Taekwondo 

(Dan thứ 2) trở lên

4TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa chỉ đạo thi đấu(Taekwondo).

1. Cần phải liên tục thực hiện năng lực thực hành Taekwondo (thử nghiệm, thể loại, luyện tập thể dục).

2.   Chuẩn bị các môn học và chứng chỉ liên quan đến năng lực thực hành chuyên ngành và năng lực kinh 
doanh từ năm 2

3.   Thành lập lộ trình việc làm phù hợp với bạn thông qua các hoạt động ngoại giao và các hoạt động nội bộ 
từ năm 3

4. Nhất định phải chuẩn bị cho buổi diễn tốt nghiệp từ năm lớp 4 để hình thành mạng lưới năng 

lực toàn diện.

Đại học văn hóa dung hợp 

Khoa chỉ đạo thi đấu 
(Taekwondo)
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)
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Lĩnh vực nghề nghiệp  diễn xuất Tác phẩm kịch kỹ thuật sân khấu
quản lý sản xuất và quản lý 

sản xuất biểu diễn
giáo dục nghệ thuật

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Công việc thể hiện vai diễn 
(diễn xuất) phù hợp với kịch bản, 

phim ảnh và phim truyền hình

Công việc sáng tác các tác phẩm 
sân khấu bằng kịch bản (Scenario) 
và ghi chép về hành động và tâm 

lý của con người

Tất cả nhân viên cần
 thiết cho buổi biểu diễn và rạp 
chiếu phim. Nhiệm vụ tạo ra và 

thiết kế, điều khiển, quản lý và chỉ 
huy tại vị trí của mình

Công việc lập kế hoạch và thúc 
đẩy các quá trình như lựa chọn tác 
phẩm, quảng bá, tiếp thị, đánh giá 
kết quả biểu diễn để đưa các tác 

phẩm biểu diễn lên sân khấu

Công việc dạy kiến 
thức và chức năng về giáo 

dục kịch nghệ thuật

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 

Rạp chiếu phim, nghệ thuật biểu diễn, câu chuyện, diễn xuất và ngôn ngữ cơ thể, diễn xuất và thể hiện cơ thể, diễn xuất, nghệ thuật truyền hình, diễn kịch, dự án sáng tác kết hợp (Captain 
Design)(1), (2)), Giáo dục văn hóa nghệ thuật, giáo dục kịch, phương pháp học diễn kịch, phát triển chương trình giáo dục kịch, sự hiểu biết và thực hành của hiện trường giáo dục nghệ thuật

Môn học đề cử

Diễn xuất ngẫu hứng, 
diễn xuất camera (1), (2),

lịch sử diễn kịch, diễn xuất cảnh, 
diễn xuất trên TV,

Diễn xuất phim điện ảnh, 
diễn xuất kịch bản,

Diễn xuất phân tích nhân vật, 
workshop kịch, chế tác kịch

Cơ chế sân khấu, 
thiết kế sân khấu,

Thực hành truyền thông (1), (2), 
lịch sử kịch nghệ,

Lễ hội, kế hoạch biểu diễn, 
kịch bản, diễn xuất kịch,

Diễn xuất phân tích nhân vật, 
workshop kịch, chế tác kịch

Cơ chế sân khấu, 
thiết kế sân khấu,

Thực hành truyền thông (1), (2),
 lịch sử kịch nghệ,

Lễ hội, kế hoạch biểu diễn, 
kịch bản, diễn xuất kịch,

Diễn xuất phân tích nhân vật, 
workshop kịch, chế tác kịch

Cơ chế sân khấu, 
thiết kế sân khấu,

Thực hành truyền thông (1), (2), 
lịch sử kịch nghệ,

Lễ hội, kế hoạch biểu diễn, 
kịch bản, diễn xuất kịch,

Diễn xuất phân tích nhân vật, 
workshop kịch, chế tác kịch

Diễn xuất ngẫu hứng, 
diễn xuất camera (1), (2),

lịch sử diễn kịch, diễn xuất cảnh, 
diễn xuất trên TV,

Diễn xuất điện ảnh, 
diễn xuất kịch câm,

Diễn xuất phân tích nhân vật, 
workshop kịch, chế tác kịch

Chương trình 

ngoại khóa

Workshop công diễn, sản xuất công diễn, nâng cao trình độ nghệ thuật chuyên môn trên sân khấu, chương trình học tập dịch vụ, chương trình Hands On Step,
Hội học tập chuyên ngành ngoài giờ học, hội học sinh học chuyên ngành, nâng cao năng lực công việc, giảng dạy chuyên ngành đặc biệt

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hastag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, nhóm phân tích doanh nghiệp và 
chức vụ,  lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, 

lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo 
học(star-KING), University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc, quá trình nhập môn mã hóa (MTA-Pyton), chuyên gia phân tích dữ liệu(ADSP), đào tạo creator, SKII UP Adobe

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp

Gói khởi nghiệp ban đầu, cửa sổ tư vấn one-stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, 
trại khởi nghiệp J-cube hình thức phòng thí nghiệm chuyên hóa, Buổi hội thảo Net sáng tạo về nội dung game tại Jeollabuk-do

LINC+ Thực tập, thiết kế Capstone, khóa học khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, start-up camp, chương trình tăng cường năng lực nghiệp vụ, 
tham quan thực tế doanh nghiệp, môn học chung 4IR, HATCH Synergy School

Trung tâm hỗ trợ 

giáo dục chương 

trình ngoại khóa

PTClinic, chương trình hỗ trợ chế tác phương tiện truyền thông, đào tạo nâng cao năng lực truyền thông

Kỹ thuật cứu hộ hồi sinh tim phổi 
PTClinic, chương trình hỗ trợ chế tác 
phương tiện truyền thông, đào tạo 
nâng cao năng lực truyền thông

Chứng chỉ
Chuyên gia nghệ thuật 
sân khấu hạng 1, 2, 3

Giáo viên cấp 2, Giáo viên giáo dục 
văn hóa nghệ thuật và lịch sử giáo 

dục nghệ thuật cấp 1 và 2

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa diễn xuất 
truyền hình biểu diễn.

1. Tăng tối đa thời gian trải nghiệm thực tế, bao gồm cả việc xem càng nhiều càng tốt

2. Nuôi dưỡng tư duy phê phán để có được ý chí tự nhận thức và phân tích

3. Khám phá để lấy chứng chỉ là chuyên gia nghệ thuật liên quan 
đến biểu diễn trên sân khấu

Đại học văn hóa dung hợp 

Khoa diễn xuất truyền 
hình biểu diễn
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)
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Lĩnh vực nghề nghiệp
Người thiết 

kế sản phẩm
nhà thiết kế 

nội thất
người điều 

phối nội thất
nhà thiết kế ô tô

nhà thiết kế 
triển lãm

nhà thiết 
kế UX

ngôn ngữ hiển thị
nhà thiết kế 
công cộng

người phụ 
trách

nhà thiết kế 
môi trường

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Công việc thiết kế 
nhiều sản phẩm 
trong cuộc sống 
hàng ngày của 

chúng ta

Công việc trang 
trí môi trường 

bên trong của nhà 
cửa, văn phòng, 

cửa hàng phù hợp 
với chức năng và 
mục đích sử dụng

Việc quyết định 
và thiết kế đồ 
đạc, giấy dán 
tường, đạo cụ 
để trang trí bên 
trong tòa nhà

Công việc nghiên 
cứu và phát triển 
thiết kế bên ngoài 
và bên trong xe 
để thay đổi hoặc 
phát triển ô tô 

hiện thời

Công việc thiết kế 
không gian trưng bày 
cho quần chúng như 
bảo tàng, khoa học, 
bảo tàng mỹ thuật, 
biểu diễn công ty, 
phòng trưng bày...

Việc nắm bắt nhu 
cầu của người 

sử dụng, thiết kế 
dòng chảy tổng 

thể của sản phẩm 
và lập kế hoạch 

dịch vụ

Công việc trưng 
bày và trang trí sản 
phẩm tại cửa hàng 

phản ánh chiến 
lược bán hàng để 
tăng doanh thu

Công việc thiết kế 
và lập kế hoạch cơ 

sở hạ tầng toàn 
diện thành phố, 
cơ sở nghỉ ngơi, 

cơ sở hạ tầng môi 
trường và cơ sở 

cảnh quan.

Việc lên kế 
hoạch triển lãm 
tại viện bảo tàng 
hoặc bảo tàng, 
thu thập, quản 
lý các tác phẩm 

hoặc di vật.

Công việc thiết 
kế cơ sở vật 

chất và phong 
cảnh chung để 

phù hợp với môi 
trường tự nhiên

Chuyên 

ngành 

Môn học bắt buộc thiết kế cơ bản, máy tính, kỹ thuật biểu hiện thiết kế, thiết kế cad, cấu trúc cơ bản, IDGraphics (1), nghiên cứu thiết kế

Môn học đề cử

thiết kế sản phẩm cơ 
bản, thiết kế tương 
tác sản phẩm, thiết 
kế sản phẩm văn 

hóa(1), (2), Tiếp thị 
Thiết kế và Khởi 

nghiệp, Thực hành 
thiết kế sản phẩm 

văn hóa(1), (2)

thiết kế nội thất 
cơ bản, trang trí 

nội thất,
Thiết kế nội thất 
văn hóa(1), (2),
Thiết kế nội thất 
văn hóa, Thực 
hành (1), (2))

thiết kế nội thất 
cơ bản, trang trí 
nội thất, Thiết 
kế nội thất văn 

hóa(1), (2),
Thực hành thiết 
kế nội thất văn 

hóa (1), (2)

thiết kế sản phẩm cơ 
bản, tương tác sản 

phẩm thiết kế thiết kế 
giao thông vận tải, thiết 
kế sản phẩm văn hóa 
(1),(2), bộ phận tiếp thị 
thiết kế thành lập thiết 
kế sản phẩm văn hóa, 

Thực hành (1), (2)

tương tác sản phẩm, 
thiết kế, kinh doanh 

thiết kế văn hóa, 
Thiết kế trải nghiệm 
người dùng, bộ phận 
tiếp thị thiết kế thành 
lập, Dự án Văn hóa 

Khởi nghiệp

tương tác sản 
phẩm, thiết kế,

kinh doanh thiết kế 
văn hóa, Thiết kế 
trải nghiệm người 
dùng, bộ phận tiếp 
thị thiết kế, thành 

lập, Dự án Văn hóa 
Khởi nghiệp

ý tưởng sáng tạo, 
phương pháp ý tưởng, 
Thiết kế ứng dụng kỹ 

thuật số (1), (2), Nhân văn 
kỹ thuật số, kinh doanh 

thiết kế văn hóa, bộ phận 
tiếp thị thiết kế, thành 

lập, Thực hành Thiết kế 
Sản phẩm Văn hóa (1), 

(2), Dự án Văn hóa 
Khởi nghiệp

quy hoạch thiết kế 
văn hóa, thiết kế 
công cộng, kinh 

doanh thiết kế văn 
hóa, Thiết kế nội 

thất văn hóa(1), (2), 
Thực hành thiết kế 

nội thất văn hóa 
(1), (2)

Thiết kế nội thất 
cơ bản, phối hợp 

nội thất, quy 
hoạch thiết kế văn 
hóa, thiết kế nội 
thất văn hóa thiết 
kế công cộng (1), 

(2) Thực hành 
thiết kế nội thất 
văn hóa (1), (2)

quy hoạch thiết kế 
văn hóa, thiết kế 
công cộng, thiết 
kế văn hóa thành 
lập, phòng văn 

hóa, Thiết kế(1), 
(2), phòng văn 
hóa, thực hành 
thiết kế(1), (2)

Chương trình 

ngoại khóa
Đào tạo trải nghiệm văn hóa truyền thống, workshop thiết kế toàn cầu, giảng dạy đặc biệt, trải nghiệm văn hóa truyền thống nước ngoài

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hastag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, nhóm phân tích doanh nghiệp và chức vụ,  
lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, 

đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), 
University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc, quá trình nhập môn mã hóa (MTA-Pyton), chuyên gia phân tích dữ liệu(ADSP), đào tạo creator, SKII UP Adobe

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp
Gói khởi nghiệp ban đầu, cửa sổ tư vấn one-stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, 

trại khởi nghiệp J-cube hình thức phòng thí nghiệm chuyên hóa, Buổi hội thảo Net sáng tạo về nội dung game tại Jeollabuk-do

LINC+ Thực tập, thiết kế Capstone, khóa học khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, start-up camp, chương trình tăng cường năng lực nghiệp vụ, tham quan thực tế doanh nghiệp, môn học chung 4IR, 
HATCH Synergy School, Phục vụ, trải nghiệm tại chỗ, Hackathon, Portfolio, Global Workshop, Adbenture Design,Chương trình cống hiến cho cộng đồng, chuyên ngành tích hợp, giáo dục big data

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

PTClinic, chương trình hỗ trợ chế tác phương tiện truyền thông, đào tạo nâng cao năng lực truyền thông

Chứng chỉ

Kỹ thuật viên thiết kế 
sản phẩm,Chuyên 

gia thiết kế sản 
phẩm, Kỹ sư ngành 
công nghiệp di sản 

sản phẩm, kỹ sư mô 
hình sản phẩm

Nhà thiết kế nội 
thất, Kỹ sư công 
nghiệp xây dựng 
nội thất, kỹ sư 

kiến trúc nội thất

Kỹ sư xây dựng 
nội thất, Công 

nghiệp kiến trúc 
nội thất, Nhà 

báo, kỹ sư kiến 
trúc nội thất

Kỹ sư xây dựng 
nội thất, hệ thống 

xây dựng ứng dụng 
điện tử kỹ thuật, 

Chuyên gia kiến trúc 
nội thất, Max (chứng 

chỉ cực đoan)

kỹ sư kế hoạch 
đô thị

học viện nghệ 
thuật

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa thiết kế công nghiệp.

1.  Tăng cường năng lực sử dụng chương trình máy tính: Bạn phải có thể tự do xử lý các 
chương trình như chương trình 3D, Photoshop, Illustration theo hướng đi của bạn.

2.  Khuyến khích hoạt động câu lạc bộ: Kinh nghiệm hoạt động câu lạc bộ đa dạng trong và 
ngoài khoa sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc thiết kế trong tương lai.

3. Khuyến khích tham gia cuộc thi tuyển và nhận được chứng chỉ: 
Tham gia các cuộc thi thiết kế đa dạng và thành tích nhận giải thưởng sẽ giúp 
tạo ra danh mục đầu tư và tìm việc.

Đại học văn hóa dung hợp 

Khoa thiết kế công 
nghiệp 
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)
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Lĩnh vực nghề nghiệp
hướng dẫn giáo dục thể thao
(Trưởng nhóm thể thao, giáo viên, 

Huấn luyện viên, huấn luyện viên, v.v.)

kinh doanh ngành 
công nghiệp thể thao

(Sport Marketers, Sports Agents, 
Quản lý thể thao)

phúc lợi cả đời thể thao
(Cơ sở phúc lợi, bệnh viện điều dưỡng, 

huấn luyện viên, Nhà phúc lợi trung 
tâm thể thao)

quản lý hành chính thể thao
(Tổ chức công cộng, hội thể 

thao, ủy ban tổ chức, tổ chức 
thi đấu,Nhân viên của hội thể 

thao quận thành phố)

khoa học thể thao
(Viện nghiên cứu phân tích kỷ 
lục thể thao, Nhân viên thể 
thao, nhân viên nghiên cứu)

Nội dung công việc 
theo lĩnh vực

Thực hiện công việc hướng dẫn thể 
thao trên toàn bộ lĩnh vực giáo dục thể 
thao như thể dục học đường, thể dục 

sinh hoạt, thể dục ưu tú.

Phát triển và tổ chức các chương trình và 
dịch vụ liên quan đến thể thao, tổ chức 
kế hoạch và thủ tục để vận hành nó, liên 
tục điều chỉnh và quản lý, hỗ trợ các vận 
động viên hỗ trợ sự kiện liên quan đến 
thể thao, bán các vật dụng thể thao.

Thực hiện công việc hỗ trợ để nâng cao 
chất lượng cuộc sống và duy trì cuộc sống 

lành mạnh thông qua thể thao với đối 
tượng yếu kém xã hội

Là thành viên của tổ chức liên quan 
đến thể thao, thực hiện công việc 
hành chính hỗ trợ và quản lý công 

việc tại trường thể thao

Năng lực thi đấu, thành tích của các 
vận động viên và đội tuyển thể thao, 
v.v. Phân tích / đánh giá toàn bộ một 
cách khoa học, Dựa trên điều này, có 
thể phát huy năng lực thi đấu tốt nhất 

thực hiện công việc hỗ trợ

Chuyên 
ngành 

Môn học bắt buộc Khoa học xã hội và nhân văn thể thao, Nghiên cứu khoa học thể thao, Xã hội học thể thao, Tâm lý học thể thao, Kinesiology, Giáo dục thể thao

Môn học đề cử

Đạo đức và Luật thể thao, Lý thuyết về thể thao trong 
cuộc sống, Trượt tuyết, Chơi gôn (1) / (2), cưỡi ngựa, 
bóng bàn, quần vợt, Quần vợt ảo thuật, Bóng thể thao 

(1) / (2), Tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa thể thao, 
Thực hành huấn luyện thể thao thanh thiếu niên, Thực 

hành hướng dẫn thể thao cho người cao tuổi, thực 
hành hướng dẫn thể thao cho người khuyết tật, Thực 

tế của biểu thức tiếng Anh thể thao, Bản đồ cơ sở 
thực hành thể thao cuộc sống, Huấn luyện cơ học thực 

hành, Sân tập thể thao cuộc sống (1) / (2), Cầu lông

Quản lý ngành thể thao,
đạo đức và luật thể thao,
báo chí và viết thể thao,
Tìm hiểu và trải nghiệm 

văn hóa thể thao
Thực tế của biểu thức tiếng 

Anh thể thao,
Hiểu biết về báo chí thể thao

Phúc lợi thể thao suốt đời, Huấn luyện viên thể thao 
về cảm xúc, Hoạt động sáng tạo thể thao mới, khiêu 
vũ sức khỏe cuộc sống, Chăm sóc sức khỏe chức 

năng (1) / (2), Bản đồ cơ sở thực hành thể thao cuộc 
sống, Thực hành lĩnh vực hướng dẫn thể thao trong 

cuộc sống (1) / (2), giải trí, Trượt tuyết, Chơi gôn 
(1) / (2), Cưỡi ngựa, Bóng bàn (1) / (2), quần vợt 

ma thuật, quần vợt, bóng thể thao, Tìm hiểu và trải 
nghiệm văn hóa thể thao, tư vấn thể thao

đạo đức và luật thể thao, 
báo chí và viết thể thao, hiểu biết và 

thực hành quản lý thể thao, 
Lý thuyết thể thao cuộc sống, Phúc 
lợi thể thao trọn đời,Tìm hiểu và trải 

nghiệm văn hóa thể thao, 
Hiểu biết về báo chí thể thao,

Thực tế của biểu hiện 
tiếng Anh thể thao

Trượt tuyết, Chơi gôn (1) / (2), 
Cưỡi ngựa, Bóng bàn (1) / (2),
  Quần vợt ảo thuật, quần vợt, 

bóng thể thao (1) / (2), 
Cầu lông, luyện tập sinh lý học, 
luyện tập giải phẫu chức năng, 

luyện tập cơ học luyện tập, 
luyện tập diễn đạt tiếng 

anh thể thao

Chương trình 
ngoại khóa

Khóa học cấp chứng chỉ hướng dẫn viên dành cho 
thanh thiếu niên, Khóa học cấp chứng chỉ huấn luyện 

viên thể thao cho người khuyết tật, Khóa học cấp 
chứng chỉ huấn luyện viên thể thao cao cấp, Khóa học 
cấp chứng chỉ huấn luyện viên thể thao chuyên nghiệp

Quy trình Đánh giá 
Trình độ Quản lý Thể thao,

Bài giảng liên quan 
đến marketing

Khóa học cấp chứng chỉ hướng dẫn viên dành cho 
thanh thiếu niên, Khóa học cấp chứng chỉ huấn luyện 

viên thể thao cho người khuyết tật, Khóa học cấp 
chứng chỉ huấn luyện viên thể thao cao cấp, Khóa 

học cấp chứng chỉ huấn luyện viên thể thao chuyên 
nghiệp, Khóa học chứng chỉ phúc lợi thể thao

phỏng vấn bài giảng đặc biệt
bài giảng hướng nghiệp,

Bài giảng đặc biệt xin việc,
Quy trình chứng nhận OA,

Học TOEIC

tham quan hiện trường việc làm

Chương 
trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 
hướng việc làm 

hastag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, nhóm phân tích doanh nghiệp và chức vụ,  
lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, 

đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), 
University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc, quá trình nhập môn mã hóa (MTA-Pyton), chuyên gia phân tích dữ liệu(ADSP), đào tạo creator, SKII UP Adobe

Đoàn hỗ trợ 
khởi nghiệp

Gói khởi nghiệp ban đầu, cửa sổ tư vấn one-stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, 
trại khởi nghiệp J-cube hình thức phòng thí nghiệm chuyên hóa, Buổi hội thảo Net sáng tạo về nội dung game tại Jeollabuk-do

LINC+ Thực tập, thiết kế Capstone, khóa học khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, start-up camp, chương trình tăng cường năng lực nghiệp vụ, tham quan thực tế doanh nghiệp, môn học chung 4IR, HATCH Synergy School,

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Chứng chỉ

Hướng dẫn viên thể thao chuyên nghiệp cấp 1 và 2
Hướng dẫn viên Thể thao Đời sống Cấp 1 & 2

Người hướng dẫn thể thao cho thanh thiếu niên
Huấn luyện viên thể thao cấp cao, Người hướng dẫn 

thể thao cho người khuyết tật cấp 1 và 2

quản lý kinh doanh thể thao,
quản lý thể thao

nhân viên phúc lợi thể thao, Người hướng dẫn 
thể dục sức khỏe lớp 1 và lớp 2, Huấn luyện viên 

thể thao chuyên nghiệp lớp 1 và lớp 2,
Người hướng dẫn thể thao cuộc sống, Người 

hướng dẫn thể thao cho thanh thiếu niên, Huấn 
luyện viên thể thao cấp cao, Người hướng dẫn 

thể thao cho người khuyết tật cấp 1 và 2

NCS,Khả năng sử dụng máy 
tính lớp 1 và lớp 2, ITQ, 

Bậc thầy MOS,
kỹ sư công nghiệp tự động 

hóa văn phòng

Nhà tâm lý học thể thao

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa thể thao sinh hoạt.
1.  Khuyến khích nhận được chứng chỉ: Nếu bạn đạt được chứng chỉ phù hợp với nghề nghiệp 

bằng cách tham gia chương trình và so sánh khoa học và phòng hỗ trợ xin việc, bạn sẽ có đủ 
tư cách cơ bản để xin việc.

2.  Khuyến khích hoạt động câu lạc bộ: Hoạt động câu lạc bộ liên quan đến thể thao có thể giúp 
bạn học rộng hơn về thể thao và giúp ích nhiều cho kinh nghiệm hoạt động nhóm.

3.  Khuyến khích nhiều kinh nghiệm liên quan đến thể thao: Hãy tham gia vào nhiều vai trò như 
người lãnh đạo, người tham gia, người điều hành… Nó có thể giúp bạn hiểu sâu hơn về 
nghề nghiệp và hiện trường nghề nghiệp.

Đại học văn hóa dung hợp 

Khoa thể thao 
sinh hoạt
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)
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Lĩnh vực nghề nghiệp
Người phát triển hệ 
thống nền tảng IoT

DB, nhà phát triển AI / 
Nhà phát triển dữ liệu lớn

Người phát triển ứng dụng thông minh
nhà phát triển phương

 tiện kỹ thuật số

Nội dung công việc 
theo lĩnh vực

Sử dụng IoT (Internet vật thể) để 
giáo dục lĩnh vực kỹ thuật cần thiết trong 
thiết bị điện tử, sử dụng một cách thông 

minh trong tất cả các lĩnh vực sinh hoạt như 
nhà thông minh, Internet vật thể.

Quản lý và phân tích nguồn dữ liệu thống kê dữ 
liệu đa dạng thông qua dữ liệu lớn và thực hiện 

dịch vụ. Trực tiếp thiết kế và phát triển sản phẩm 
thông qua AI và tủ lạnh thông minh như loa thông 
minh nhân tạo và thực hiện đánh giá hiệu suất.

Phát triển và quản lý ứng dụng thông minh, 
hệ thống quản lý thông tin cá nhân (PIMS) và 
ứng dụng DB, trình duyệt, ứng dụng cục bộ, 

ứng dụng thông minh.

Kế hoạch, sản xuất và phát triển 
nội dung tập trung vào kỹ thuật lập kế hoạch, 

chế tác và biên tập video.

Chuyên 
ngành 

Môn học 
bắt buộc 

Visioning Camp, Lập kế hoạch Dịch vụ Thiết kế Adventure, Hackathon(1)Adventure Design, Hackathon(2)

Môn học đề cử

Hiểu biết về lập trình, kiến   thức cơ bản về 
mã hóa, hiểu biết về ngành văn hóa, lập 
trình Java, cấu trúc dữ liệu và thuật toán, 
ứng dụng cảm biến, học dịch vụ, lập trình 
Linux, cơ sở dữ liệu, lập trình web, phát 
triển ứng dụng điện thoại thông minh, 

mạng máy tính, lập trình IoT, dữ liệu cơ 
bản, nền tảng IoT, IoT mạng và ứng dụng, 
kỹ thuật phần mềm, điện toán đám mây, 
phân tích dữ liệu lớn, chuẩn IoT và mã 

nguồn mở, khởi động nội dung thông minh, 
thực hành bảo mật IoT, phát triển dịch vụ 
hội tụ IoT, thiết kế capstone thực thi dịch 
vụ, dự án thiết kế ứng dụng IoT, thiết kế 
capstone do công ty chỉ định, portfolio

Hiểu biết về lập trình, kiến   thức cơ 
bản về mã hóa, hiểu biết về ngành văn hóa, 
lập trình Java, cấu trúc dữ liệu và thuật toán, 
ứng dụng cảm biến, học dịch vụ, lập trình 

Linux, cơ sở dữ liệu, lập trình web, phát triển 
ứng dụng điện thoại thông minh, mạng máy 

tính, lập trình IoT, dữ liệu cơ bản, nền tảng IoT, 
IoT mạng và ứng dụng, kỹ thuật phần mềm, 
điện toán đám mây, phân tích dữ liệu lớn, 

chuẩn IoT và mã nguồn mở, khởi động nội dung 
thông minh, thực hành bảo mật IoT, phát triển 
dịch vụ hội tụ IoT, thiết kế capstone thực thi 
dịch vụ, dự án thiết kế ứng dụng IoT, thiết kế 

capstone do công ty chỉ định, portfolio

Hiểu biết về lập trình, kiến   thức cơ bản về 
mã hóa, hiểu biết về ngành văn hóa, lập trình 
Java, cấu trúc dữ liệu và thuật toán, ứng dụng 
cảm biến, học dịch vụ, lập trình Linux, cơ sở 
dữ liệu, lập trình web, lập trình IoT, kiến   thức 
cơ bản về dữ liệu lớn, nền tảng IoT, mạng và 
ứng dụng IoT, Kỹ thuật phần mềm, điện toán 
đám mây, phân tích dữ liệu lớn, tiêu chuẩn 
IoT và mã nguồn mở, khởi động nội dung 

thông minh, thực hành bảo mật IoT, phát triển 
dịch vụ hội tụ IoT, thiết kế capstone thực thi 
dịch vụ, dự án thiết kế ứng dụng IoT, thiết 

kế capstone do công ty lãnh đạo, danh mục 
việc làm, máy học Ramming, điện thoại thông 

minh phát triển ứng dụng, mạng máy tính

Kiến thức cơ bản về video, hiểu biết về lập 
trình, kiến   thức cơ bản về mã hóa, hiểu biết 
về ngành văn hóa, lập trình Java, cấu trúc 
dữ liệu và thuật toán, ứng dụng cảm biến, 
học dịch vụ, lập trình Linux, cơ sở dữ liệu, 

lập trình web, phát triển ứng dụng điện thoại 
thông minh, mạng máy tính, lập trình IoT, cơ 
bản về dữ liệu lớn, IoT nền tảng, ứng dụng 
và mạng IoT, kỹ thuật phần mềm, điện toán 
đám mây, phân tích dữ liệu lớn, chuẩn IoT 

và mã nguồn mở, khởi động nội dung thông 
minh, thực hành bảo mật IoT, phát triển dịch 
vụ hội tụ IoT, thiết kế capstone thực thi dịch 

vụ, dự án thiết kế ứng dụng IoT, thiết kế 
Capstone sáng kiến   doanh nghiệp, portfolio

Chương trình 
ngoại khóa

trại việc làm trại việc làm trại việc làm trại việc làm

Chương 
trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 
hướng việc làm 

hastag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, nhóm phân tích doanh nghiệp và chức vụ,  
lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao tốc độ 
phỏng vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), 

University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc, quá trình nhập môn mã hóa (MTA-Pyton), chuyên gia phân tích dữ liệu(ADSP), đào tạo creator, SKII UP Adobe

Đoàn hỗ trợ 
khởi nghiệp

Gói khởi nghiệp ban đầu, cửa sổ tư vấn one-stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, 
trại khởi nghiệp J-cube hình thức phòng thí nghiệm chuyên hóa, Buổi hội thảo Net sáng tạo về nội dung game tại Jeollabuk-do

LINC+ Đào tạo thực địa, thiết kế capstone, đặc giảng khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, tổ chức học tập Honeycomb, Chuyên ngành liên kết hợp nhất 
(chuyên ngành liên kết tích hợp năng lượng thông minh, chuyên ngành liên kết tích hợp CNTT&TT nông nghiệp), chủ đề chung 4IR, HATCH Synergy School, giáo dục big data

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Serving2PBL, Hands On Steps, TBL, cải thiện quá trình đào tạo chuyên ngành, NIE, hội học tập chính quy giữa tiền bối và hậu bối, hội học tập chuyên ngành ngoài giờ học, 
hội học sinh du học chuyên ngành, nâng cao năng lực làm việc, chương trình hỗ trợ việc làm trong lĩnh vực chuyên ngành.

Chứng chỉ
Kỹ sư xử lý thông tin, thạc sĩ Linux, 

kiểm tra khả năng kiến   thức IoT
Kỹ sư xử lý thông tin, 

chuyên gia phân tích dữ liệu, SQLP, SQLD

Kỹ sư xử lý thông tin, 
chuyên gia phát triển ứng dụng di động, 

kỹ sư ứng dụng thông minh (SAM)

Kỹ sư xử lý thông tin, 
chuyên gia sản xuất nội dung đa phương tiện

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa truyền thông thông minh.

1.  Năng lực tư duy sáng tạo: Hãy nâng cao năng lực tư duy máy tính để có thể lập trình tốt máy 
tính Đây là con đường tắt để trở thành chuyên gia mã hóa.

2.  Hoạt động câu lạc bộ: Hoạt động câu lạc bộ đa dạng trong và ngoài khoa giúp ích rất nhiều cho 
cuộc sống đại học thú vị và kinh nghiệm hoạt động nhóm.

3.  Đạt được chứng chỉ: Việc đạt được chứng chỉ phù hợp với nghề nghiệp của bản thân thông 
qua chương trình ngoại khóa giữa khoa và phòng hỗ trợ xin việc giúp ích cho việc
 tìm việc

Đại học văn hóa dung hợp 

Khoa truyền thông 
thông minh
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)
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Lĩnh vực nghề nghiệp
Nhà thiết kế quảng cáo, 

sản xuất CF

nhà thiết kế biên tập,
nhà thiết kế đồ 
họa máy tính

Thiết kế web, 
Thiết kế video, 

Thiết kế 3D

Lập kế hoạch 
thiết kế, tiếp thị

nhiếp ảnh gia illustrator

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

lập kế hoạch quảng cáo,
thiết kế quảng cáo tạp chí,

Thiết kế các phương tiện quảng 
cáo như thiết kế áp phích, thiết kế 
quảng cáo trên báo và sản xuất CF

Thiết kế brochure, thiết kế 
catalogue, Công việc thiết kế 

biên tập như thiết kế sách, thiết 
kế tạp chí, v.v.

thiết kế web, thiết kế video,
Thiết kế tiêu đề mở đầu, 

công việc thiết kế 3D

Lập kế hoạch quảng cáo, 
lập kế hoạch sản xuất CF,

Thiết kế truyền thông quảng cáo 
lập kế hoạch kinh doanh và thiết 

kế tiếp thị kinh doanh

Chụp thiết kế quảng cáo, 
quay CF, quản lý studio,
Nhiếp ảnh gia tự do, v.v.
quay phim kinh doanh

minh họa truyện cổ tích, 
minh họa thời trang,

tác phẩm nghệ thuật, v.v.

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 
Digital Typography, Digital Photography (1), (2), Design Marketing

Môn học đề cử

Phương pháp tạo ý, 
tưởng trực quan (1), (2), phương 
pháp hình , dung ý tưởng, kiểu 
chữ, thiết kế quảng cáo dịch vụ 

công cộng, thiết kế quảng cáo sản 
phẩm, chụp ảnh thương mại, thiết 
kế áp phích quảng cáo sản phẩm, 

thiết kế áp, phích nghệ thuật,
danh mục đầu tư

graphic design, 
typography, 

editorial design (1),
Commercial photography, 

thông tin design, brand design, 
package design, design practice 

projects, portfolios

thiết kế video, 
thiết kế digitalUI,
Motion graphics, 

UX design project,
Thiết kế thông tin, 

hình ảnh thương mại,
Thiết kế nội dung truyền 
thông, kế hoạch nội dung 
truyền thông, portfolios

Phương pháp phát triển ý 
tưởng thị giác mạnh), Phương 

pháp sáng tạo ý tưởng, phương 
pháp hình ảnh hóa ý tưởng, thiết 
kế quảng cáo công ích, thiết kế 
quảng cáo sản phẩm, Chuyên 
ngành công nghiệp, thiết kế 
poster quảng cáo sản phẩm, 

thiết kế thông tin,

Phương pháp sáng tạo ý 
tưởng, phương pháp thị 

giác ý tưởng, phương pháp 
sáng tạo ý tưởng thị giác (2), 
phương pháp thương mại,

thiết kế quảng cáo công ích , 
thiết kế quảng cáo sản phẩm

Dự án thực hành thiết kế

minh họa,
Phương pháp hình ảnh 

hóa ý tưởng, phương pháp 
hình ảnh hóa ý tưởng,

Digital Illustration,
thiết kế thông tin
Thiết kế Fancy

portfolios

Chương trình 

ngoại khóa

kỹ thuật photoshop
kỹ thuật minh họa

kỹ thuật photoshop
kỹ thuật minh họa

thiết kế hình ảnh, thiết kế 
3D, thiết kế âm thanh

kỹ thuật photoshop
kỹ thuật photoshop
kỹ thuật minh họa

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hastag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, nhóm phân tích doanh nghiệp
 và chức vụ,  lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao 
tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), 

University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc, quá trình nhập môn mã hóa (MTA-Pyton), chuyên gia phân tích dữ liệu(ADSP), đào tạo creator, SKII UP Adobe

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp

Gói khởi nghiệp ban đầu, cửa sổ tư vấn one-stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, trại khởi nghiệp 
J-cube hình thức phòng thí nghiệm chuyên hóa, Buổi hội thảo Net sáng tạo về nội dung game tại Jeollabuk-do

LINC+ Thực tập, thiết kế Capstone, khóa học khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, start-up camp, chương trình tăng cường năng lực nghiệp vụ, 
tham quan thực tế doanh nghiệp, môn học chung 4IR, HATCH Synergy School,  giáo dục Big data

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

PTClinic, chương trình hỗ trợ chế tác phương tiện truyền thông, đào tạo nâng cao năng lực truyền thông

Chứng chỉ
kỹ sư thiết kế thị giác, kỹ sư vận 
hành đồ họa máy tính Colourist

kỹ sư thiết kế thị giác,kỹ sư vận 
hành đồ họa máy tính, Colourist

kỹ sư vận hành đồ họa máy 
tính, Colourist

kỹ sư vận hành đồ 
họa máy tính, Colourist

Colourist Colourist

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa thiết kế thị giác.

1.  Nâng cao khả năng sử dụng các chương trình đồ họa: Bạn phải có khả năng tự do xử lý các chương 
trình như Photoshop, Illustrator, Indesign, Flash, AfterEffects,… theo định hướng nghề nghiệp của 
bạn.

2.  Tham gia vào chương trình ngoại khóa được thiết lập trong khoa. Nó sẽ giúp ích cho bạn trong con 
đường sự nghiệp của bạn.

3.  Hoạt động câu lạc bộ được khuyến khích: Các hoạt động câu lạc bộ khác nhau trong và ngoài khoa 
rất hữu ích trong việc tham gia các cuộc thi khác nhau và trải nghiệm các hoạt động nhóm.

Đại học văn hóa dung hợp 

Khoa thiết kế thị giác
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)
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Lĩnh vực nghề nghiệp phim ảnh  phát sóng MV,CF nội dung trực tuyến Người viết truyện

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Kế hoạch và sản xuất phim, kịch bản 

phim, đạo diễn, quay phim, ánh sáng, thu 

âm, mixing, marketing, lập trình viên liên 

hoan phim, nhà phân phối, ủy ban video

Kế hoạch và sản xuất chương 

trình, kịch bản phát sóng, 

đạo diễn (PD), quay phim, chiếu sáng, 

thu âm, mix, marketing

lên kế hoạch và sản xuất MV và CF, 

đạo diễn, quay phim, ánh sáng, ghi 

âm, mix lại

Lập kế hoạch và sản xuất nội dung 

trực tuyến như Youtube, web drama, 

đạo diễn (PD), quay phim, chiếu 

sáng, thu âm, mix, marketing (MCN)

Tác giả truyện về game, 

hoạt hình, webtoon

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 

Cơ sở sản xuất phim, ngữ pháp video, biên tập, mới bắt đầu quay phim, mới bắt đầu quay phim, mới bắt đầu kịch bản, 

công việc phát sóng, sản xuất phim tốt nghiệp (1), sản xuất phim tốt nghiệp (2)

Môn học đề cử

Kịch bản trung cấp, Kịch bản nâng cao, 

Hội thảo tường thuật (1), (2)

Chỉnh sửa trung gian, chỉnh sửa nâng 

cao, chụp trung gian, chụp nâng cao,

Kiến thức cơ bản về đồ họa chuyển động, 

Tăng cường đồ họa chuyển động, Tăng 

cường âm thanh video, Lịch sử phim 

Các cảnh nổi tiếng, Đạo diễn video, 

Hội thảo phân tích chỉnh sửa video, 

Hội thảo phân tích phim để sáng tạo, 

hội thảo chiếu sáng

Kịch bản trung cấp, Kịch bản nâng cao, 

Sản xuất phim tài liệu, lập kế hoạch phát 

sóng, Hội thảo web drama, đạo diễn 

video, Chỉnh sửa trung gian, chỉnh sửa 

nâng cao, chụp trung gian, chụp nâng 

cao, tăng cường âm thanh video, Hội thảo 

phân tích phim để sáng tạo, Kiến thức cơ 

bản về đồ họa chuyển động, Chuyên sâu 

về đồ họa chuyển động, Những cảnh nổi 

tiếng trong lịch sử phim, chỉnh sửa video, 

Hội thảo phân tích, Hội thảo chiếu sáng

Kịch bản trung cấp, Hội thảo tường 

thuật (1), Hội thảo phân tích phim 

dành cho đạo diễn và sáng tạo video

Chỉnh sửa trung gian, chỉnh sửa nâng 

cao, chụp trung gian, chụp nâng cao, 

Những cảnh nổi tiếng trong lịch sử 

điện ảnh, hội thảo phân tích và chỉnh 

sửa video, hội thảo về web drama, 

hội thảo về ánh sáng, kiến   thức cơ 

bản về đồ họa chuyển động, chuyên 

sâu về đồ họa chuyển động

Kịch bản trung cấp, Hội thảo tường 

thuật (1), Hội thảo phân tích phim 

dành cho đạo diễn và sáng tạo video

Lịch sử phim những cảnh nổi tiếng, 

hội thảo về web drama, lập kế hoạch 

phát sóng, trung gian chỉnh sửa, 

trung cấp quay phim,

Kiến thức cơ bản về đồ họa chuyển 

động, Tăng cường đồ họa chuyển 

động, Hội thảo phân tích chỉnh sửa 

video, Hội thảo về ánh sáng

Kịch bản trung cấp, Kịch 

bản nâng cao, Hội thảo 

tường thuật (1), (2)

Lập kế hoạch phát sóng, 

chỉ đạo video, Những cảnh 

nổi tiếng trong lịch sử điện 

ảnh, Hội thảo về phim 

truyền hình trên web, Hội 

thảo về phân tích phim để 

sáng tạo

Chương trình 

ngoại khóa

Đặc giảng của các chuyên gia (đạo diễn, 

lập kế hoạch, quay phim, âm thanh, kịch 

bản, chỉnh sửa màu sắc, nghệ thuật, v.v.)

Tham gia Liên hoan phim Quốc tế Jeonju 

và Liên hoan phim Quốc tế Busan

Tham quan KOBA (Triển lãm thiết bị 

phát thanh truyền hình)

Open TV Jeonju MBC chuẩn bị cho 

chương trình mở rộng KTV và phát 

sóng tác phẩm thắng cử

Phân phối các cuộc thi như 

hỗ trợ chi phí sản xuất video 

(phim ngắn, UCC, v.v.)

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hastag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, nhóm phân tích doanh nghiệp 

và chức vụ,  lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao 

tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), 

University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc, quá trình nhập môn mã hóa (MTA-Pyton), chuyên gia phân tích dữ liệu(ADSP), đào tạo creator, SKII UP Adobe

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp

Gói khởi nghiệp ban đầu, cửa sổ tư vấn one-stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, 

trại khởi nghiệp J-cube hình thức phòng thí nghiệm chuyên hóa, Buổi hội thảo Net sáng tạo về nội dung game tại Jeollabuk-do

LINC+
Thực tập, thiết kế Capstone, khóa học khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, start-up camp, chương trình tăng cường năng lực nghiệp vụ, 

tham quan thực tế doanh nghiệp, môn học chung 4IR, HATCH Synergy School,  chuyên ngành dung hợp

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Chứng chỉ

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa truyền hình điện ảnh.

1.  Nếu bạn quan tâm và thích các nội dung video khác nhau như phim, chương trình phát 
sóng, YouTube, v.v., bạn sẽ có thể tạo ra các nội dung tốt.

2.  Nếu bạn tham gia nhiều vào các cuộc hội thảo và nghiên cứu do các phòng ban và tiền bối 
tổ chức, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu về lĩnh vực công nghiệp video và các công nghệ mới.

3.  Trải nghiệm nhiều chuyên ngành khác nhau ngoài chuyên ngành chính của một người sẽ 
giúp ích rất nhiều cho lĩnh vực video.

Đại học văn hóa dung hợp 

Khoa truyền hình 
điện ảnh
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)
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Lĩnh vực nghề nghiệp
Nhà trị liệu nghệ thuật 

trung tâm tư vấn tâm lý
Nhà trị liệu nghệ 

thuật ở viện dưỡng lão
trung tâm trị liệu ngôn 

ngữ và nghệ thuật trị liệu

Nhà trị liệu nghệ 
thuật ở bệnh viện 

(bệnh viện đại học, tâm thần, v.v.)

Nhà trị liệu nghệ thuật sau giờ 
học tại các trường thông thường 

(trường tiểu học, trung học cơ sở, 
trung học phổ thông)

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Liệu pháp nghệ thuật (liệu pháp âm nhạc, liệu 
pháp nghệ thuật, v.v.), tư vấn cho cha mẹ, tư 
vấn tâm lý, v.v. được thực hiện bằng nhiều 
nghệ thuật khác nhau như âm nhạc, nghệ 

thuật và vui chơi để phát triển ngôn ngữ, cách 
diễn đạt và cảm xúc của trẻ.

Liệu pháp nghệ thuật (liệu pháp âm 
nhạc, trị liệu nghệ thuật, v.v.) và tư vấn 

tâm lý cho khách hàng cao tuổi đang gặp 
khó khăn về tinh thần và thể chất hoặc 
những người đang nhận được sự giúp 

đỡ từ các cơ sở điều dưỡng do mắc các 
bệnh như sa sút trí tuệ

Liệu pháp nghệ thuật (liệu pháp âm nhạc, liệu 
pháp nghệ thuật, v.v.), tư vấn cho cha mẹ, tư 
vấn tâm lý, v.v. được thực hiện bằng nhiều 
nghệ thuật khác nhau như âm nhạc, nghệ 

thuật và vui chơi để phát triển ngôn ngữ, cách 
diễn đạt và cảm xúc của trẻ.

Liệu pháp nghệ thuật (liệu pháp âm nhạc, 
liệu pháp nghệ thuật, v.v.), tư vấn tâm lý, v.v. 
được thực hiện cho những khách hàng đang 
gặp khó khăn về tinh thần và thể chất hoặc 

những người đang nhận được sự giúp đỡ từ 
bệnh viện do tâm thần phân liệt (mãn tính / 

cấp tính), rối loạn lo âu, PTSD, v.v.

Thực hiện liệu pháp nghệ thuật (trị liệu 
bằng âm nhạc, liệu pháp nghệ thuật, v.v.) 
và tư vấn tâm lý cho những người gây bạo 
lực học đường, trẻ em của các gia đình đa 
văn hóa và các gia đình đơn thân sử dụng 
các nghệ thuật khác nhau như âm nhạc, 

nghệ thuật và vui chơi

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 

Hiểu biết về nghệ thuật, nhập môn về tâm lý, giới thiệu về liệu pháp âm nhạc, nhập về trị liệu nghệ thuật, tâm lý học phát triển, hiểu biết về trẻ khuyết tật, nghiên cứu điển hình về trị liệu nghệ thuật, 
trị liệu nghệ thuật nhóm, chẩn đoán tâm lý và đánh giá liệu pháp âm nhạc và Đánh giá chẩn đoán tâm lý nghệ thuật, thực hành lâm sàng trị liệu nghệ thuật và siêu thị, kỹ thuật lâm sàng trị liệu nghệ thuật, 

kỹ thuật lâm sàng trị liệu âm nhạc, khởi động liệu pháp tâm lý nghệ thuật, thực tập và giám sát lĩnh vực trị liệu âm nhạc, thực tập và giám sát lĩnh vực trị liệu nghệ thuật

Môn học đề cử

Gia đình trị liệu, tư vấn cha mẹ
Tâm lý học tư vấn, mỹ thuật trẻ em, âm nhạc 

trẻ em, Nghiên cứu và thực hành phương 
tiện, kỹ thuật biểu hiện mỹ thuật, Điều trị 

nghệ thuật sáng tạo, Phương pháp biểu hiện 
trị liệu nghệ thuật (1)-khác, Phương pháp 

biểu hiện trị liệu nghệ thuật (3) - Ứng dụng 
khác, Phương pháp biểu hiện trị liệu nghệ 

thuật (4) - lập thể, Kỹ thuật biểu hiện phương 
pháp trị liệu nghệ thuật (5) - kiến trúc, 
Phương pháp biểu hiện điều trị nghệ 
thuật (7) - dùng cho phản ứng khô

Điều trị nghệ thuật dành cho người 
lớn tuổi, Điều trị âm nhạc cho người lớn/

người già, Nghiên cứu và thực hành phương 
tiện, kỹ thuật biểu hiện mỹ thuật, điều trị 
nghệ thuật sáng tạo, Phương pháp biểu 
hiện trị liệu nghệ thuật (1)-khác, Phương 

pháp biểu hiện trị liệu nghệ thuật (3) - Ứng 
dụng khác, Phương pháp biểu hiện trị liệu 
nghệ thuật (4) - lập thể, Kỹ thuật biểu hiện 
phương pháp trị liệu nghệ thuật (5) - kiến 
trúc, Phương pháp biểu hiện điều trị nghệ 

thuật (7) - sử dụng phản ứng khô

Gia đình trị liệu, tư vấn cha mẹ,
Tâm lý học tư vấn, mỹ thuật trẻ em, âm nhạc 

trẻ em, Nghiên cứu và thực hành phương 
tiện, kỹ thuật biểu hiện mỹ thuật, Điều trị 

nghệ thuật sáng tạo, Phương pháp biểu hiện 
trị liệu nghệ thuật (1)-khác, Phương pháp 

biểu hiện trị liệu nghệ thuật (3) - Ứng dụng 
khác, Phương pháp biểu hiện trị liệu nghệ 

thuật (4) - lập thể, Kỹ thuật biểu hiện phương 
pháp trị liệu nghệ thuật (5) - kiến trúc, 
Phương pháp biểu hiện điều trị nghệ
 thuật (7) - sử dụng phản ứng khô

Gia đình trị liệu, tư vấn cha mẹ,
Tâm lý học tư vấn, mỹ thuật trẻ em, âm nhạc 

trẻ em, Nghiên cứu và thực hành phương 
tiện, kỹ thuật biểu hiện mỹ thuật, Điều trị 

nghệ thuật sáng tạo, Phương pháp biểu hiện 
trị liệu nghệ thuật (1)-khác, Phương pháp 

biểu hiện trị liệu nghệ thuật (3) - Ứng dụng 
khác, Phương pháp biểu hiện trị liệu nghệ 

thuật (4) - lập thể, Kỹ thuật biểu hiện phương 
pháp trị liệu nghệ thuật (5) - kiến trúc, 
Phương pháp biểu hiện điều trị nghệ 

thuật (7) - sử dụng phản ứng khô

Gia đình trị liệu, tư vấn cha mẹ,
Tâm lý học tư vấn, mỹ thuật trẻ em, âm 
nhạc trẻ em, Nghiên cứu và thực hành 

phương tiện, kỹ thuật biểu hiện mỹ thuật, 
Điều trị nghệ thuật sáng tạo, Phương 

pháp biểu hiện trị liệu nghệ thuật (1)-khác, 
Phương pháp biểu hiện trị liệu nghệ thuật 
(3) - Ứng dụng khác, Phương pháp biểu 

hiện trị liệu nghệ thuật (4) - lập thể, Kỹ thuật 
biểu hiện phương pháp trị liệu nghệ thuật (5) 
- kiến trúc, Phương pháp biểu hiện điều trị 

nghệ thuật (7) - sử dụng phản ứng khô

Chương trình 

ngoại khóa
Đào tạo ở nước ngoài, hội họp âm nhạc và triển lãm, chuyên môn và năng lực làm việc tại hiện trường của một nhà trị liệu tâm lý nghệ thuật.

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hastag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, nhóm phân tích doanh nghiệp và chức vụ,  
lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, 

đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), 
University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc, quá trình nhập môn mã hóa (MTA-Pyton), chuyên gia phân tích dữ liệu(ADSP), đào tạo creator, SKII UP Adobe

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp
Gói khởi nghiệp ban đầu, cửa sổ tư vấn one-stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm

LINC+ Thực tập, thiết kế Capstone, khóa học khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, start-up camp, chương trình tăng cường năng lực nghiệp vụ, tham quan thực tế doanh nghiệp, môn học chung 4IR, HATCH Synergy School

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Kỹ thuật cứu hộ hồi sinh tim phổi, PTClinic, chương trình hỗ trợ chế tác phương tiện truyền thông, đào tạo nâng cao năng lực truyền thông

Chứng chỉ

Chuyên gia điều giải Tâm lý Nghệ thuật Cấp 
1/2, Chuyên gia điều giải âm nhạc (KCMT), 

Chuyên gia âm nhạc lâm sàng,
Nhà tâm lý học nghệ thuật lâm sàng,

Nhà tâm lý học lâm sàng Cấp độ 1 / Cấp độ 2, 
Cố vấn Thanh niên Cấp độ 2 / Cấp độ 3

Chuyên gia điều giải Tâm lý Nghệ thuật Cấp 
1/2, Chuyên gia điều giải âm nhạc (KCMT), 

Chuyên gia âm nhạc lâm sàng,
Nhà tâm lý học nghệ thuật lâm sàng

Chuyên gia điều giải Tâm lý Nghệ thuật Cấp 
1/2, Chuyên gia điều giải âm nhạc (KCMT), 

Chuyên gia âm nhạc lâm sàng,
Nhà tâm lý học nghệ thuật lâm sàng,

Nhà tâm lý học lâm sàng Cấp độ 1 / Cấp độ 2, 
Cố vấn Thanh niên Cấp độ 2 / Cấp độ 3

Chuyên gia điều giải Tâm lý Nghệ thuật Cấp 
1/2, Chuyên gia điều giải âm nhạc (KCMT),

Chuyên gia âm nhạc lâm sàng,
Nhà tâm lý học nghệ thuật lâm sàng

Chuyên gia điều giải Tâm lý Nghệ thuật Cấp 
1/2, Chuyên gia điều giải âm nhạc (KCMT), 

Chuyên gia âm nhạc lâm sàng,
Nhà tâm lý học nghệ thuật lâm sàng,

Nhà tâm lý học lâm sàng Cấp độ 1 / Cấp độ 2, 
Cố vấn Thanh niên Cấp độ 2 / Cấp độ 3

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa trị liệu 
tâm lý nghệ thuật.

1.  Với tư cách là một nhà trị liệu nghệ thuật, nâng cao kỹ thuật và kiến thức nghệ thuật 
như âm nhạc và nghệ thuật!

2.  Xây dựng kiến thức cơ bản về quân đội và lấy chứng chỉ liên quan!

3.  Lý thuyết cũng rất quan trọng, nhưng việc tích lũy kinh nghiệm lâm sàng 
thông qua thực hành cũng rất quan trọng!

Đại học văn hóa dung hợp 

Khoa trị liệu tâm lý 
nghệ thuật
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)
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Lĩnh vực nghề nghiệp
giáo dục(Giáo viên dạy nhạc trong 

trường, giáo viên sau giờ học)

Người biểu diễn (thành viên dàn nhạc 
giao hưởng và nhạc trưởng, nghệ sĩ 

dương cầm và nghệ sĩ độc tấu)

Hành chính
(Lập kế hoạch nghệ thuật âm nhạc)

ấn phẩm liên quan đến âm nhạc
(nhà xuất bản, tạp chí)

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Giáo viên âm nhạc tiểu học, trung 

học cơ sở và trung học phổ thông 

và giáo viên dạy nhạc sau giờ học ở 

trường tiểu học

Dàn nhạc giao hưởng, Dàn hợp 

xướng thành phố, Thành viên hòa 

tấu, Chỉ huy dàn nhạc và Chỉ huy dàn 

hợp xướng

Hành chính âm nhạc và nghệ thuật, 

người lập kế hoạch sân khấu, điện 

ảnh, khiêu vũ, múa rối phát thanh 

truyền hình, v.v.

nhà sản xuất âm nhạc,

Báo và tạp chí âm nhạc

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 
Lịch sử âm nhạc phương Tây, nghe, phương pháp hòa âm, phương pháp đối âm, kỹ thuật chuyên ngành (1)-8), phương pháp chỉ đạo hợp xướng (1)-8 và biểu diễn (1)~(6)

Môn học đề cử

Lịch sử âm nhạc phương Tây,

Phương pháp hòa âm,

Phương pháp đối âm,

Phân tích âm nhạc

Lớp học liên quan đến giáo viên

Thực hành chuyên ngành,

Nhạc thính phòng,

Piano Ensemble. Piano.

Cách chơi piano

Hợp tấu kèn 

Thực hành dàn nhạc.

Phương pháp chỉ huy

Sáng tác nhạc,

Những người làm âm nhạc 

và nghề nghiệp,

Phương pháp chỉ đạo âm 

nhạc sinh hoạt

Sáng tác nhạc,

Phương pháp chỉ đạo

 âm nhạc sinh hoạt

Chương trình 

ngoại khóa
Service Learninh, chương trình Hands On Step, các bài giảng đặc biệt về chuyên ngành khác

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hastag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, 

nhóm phân tích doanh nghiệp và chức vụ,  lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân, 

tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/

đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), 

University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc, quá trình nhập môn mã hóa (MTA-Pyton), chuyên gia phân tích dữ liệu(ADSP), đào tạo creator

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp

LINC+
Thực tập, thiết kế Capstone, khóa học khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, start-up camp, chương trình tăng cường năng lực nghiệp vụ, 

tham quan thực tế doanh nghiệp, môn học chung 4IR, HATCH Synergy School

Trung tâm hỗ trợ 

giáo dục chương 

trình ngoại khóa

Chứng chỉ giáo viên trung học cơ sở câp 2 Chứng chỉ Kwak Sam Method Ukulele cấp 1,2

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa âm nhạc.

1.  Khoa tổ chức các buổi hòa nhạc định kỳ hàng năm. Tất cả sinh viên hiện tại đều có 
thể tham gia.

2.  Bạn nên tham gia các lớp học mà bạn có thể lấy được chứng chỉ.
    (Chứng chỉ Kwak Saem, Chứng chỉ Ukulele cấp độ 1 và 2, Chứng chỉ giáo viên)

3.  Nên thực hành thực địa. Đến trường bạn chọn, có nhiều kinh nghiệm và tìm hiểu 
đặc điểm của từng trường.

Đại học văn hóa dung hợp 

Khoa âm nhạc 
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)
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Lĩnh vực nghề nghiệp
Người phát triển chương 

trình trí tuệ nhân tạo
nhà phát triển dựa trên big data nhà chiến lược dữ liệu

nhà phát triển phần mềm 
thông thường

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Nhiều công ty đang phát triển các sản phẩm 
và dịch vụ tiên tiến hơn bằng cách xây dựng lại 
các chương trình hiện có dựa trên trí tuệ nhân 
tạo để đảm bảo khả năng cạnh tranh đồng thời 
chiết xuất ý nghĩa từ dữ liệu được tích lũy qua 
nhiều kênh khác nhau. Trong số các nhà phát 
triển, đây là lĩnh vực nhận được nhiều ưu đãi 

nhất dựa trên mức lương, v.v.

Ngoài các con số, chúng tôi đang cố 
gắng nâng cao tính cạnh tranh của các 

sản phẩm và dịch vụ của mình bằng cách 
trích xuất thông tin có ý nghĩa từ các dữ 
liệu đầu vào khác nhau như hình ảnh, 

video và âm thanh. Nhu cầu về các nhà 
phát triển có thể xử lý dữ liệu như hình 

ảnh, video và âm thanh là rất cao.

Các kỹ sư lập kế hoạch cách trích xuất 
thông tin có ý nghĩa từ dữ liệu nào và 
thiết kế hệ thống thu thập dữ liệu cần 
thiết, hướng phát triển thuật toán theo 
yêu cầu của công ty và hệ thống xây 

dựng mô hình hệ thống tối ưu

Kỹ sư phần mềm tổng quát 
xử lý Python và các thư viện 

mã nguồn mở cơ bản, Java, lý 
thuyết cấu trúc dữ liệu, cơ sở 

dữ liệu, v.v.

Chuyên 

ngành 

Môn học bắt buộc Lý thuyết tối ưu hóa, máy học dựa trên thuật toán, máy học dựa trên mạng thần kinh, thị giác máy tính

Môn học đề cử

Cơ bản và thực hành đường ống,
giải quyết vấn đề hợp lý

Đối số tuyến tính,
Phần mềm mã nguồn mở

Chương trình truyền thông với IoT
Lý thuyết big data, Xử lý tín hiệu kỹ thuật số, 

cơ sở dữ liệu, Khoa học kỹ thuật não,
Hệ thống xử lý phân tán,

Khái quát thống kê xác suất,
học máy thống kê, Java I, Java II

hệ điều hành Linux, Nguyên lý của 
hệ thống thị giác và thính giác, Hiện tượng hóa 
dữ liệu, Lý thuyết và thực hành về máy chạy 
trên mạng thần kinh, Học thuyết di truyền, 
Phương pháp kế hoạch động và học tăng 

cường đối với xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Mạng 
thần kinh tiên tiến, Màn hình máy tính

Trí tuệ nhân tạo seminiI I,
Trí tuệ nhân tạo seminiII II,

Đạo đức máy tính và các vấn đề xã hội, 
Cuộn băng video y tế,
AI Capstone Design I,
Thiết kế AI Capstone II

Chương trình 

ngoại khóa

Intensive Python I 
(đặc giảng, số liệu tuyến tính, lập trình)

Intensive Python I 
(đặc giảng, số liệu tuyến tính, lập trình)

thực tập, Intensive Python I (đặc giảng, số liệu 
tuyến tính, lập trình), Intensive AI2(đặc giảng, 

CNN và chương trình học thuật di truyền)

Thực tập sinh Intensive AI3
(Đặc giảng, lập trình tổng hợp về Neural 

Network)

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

hastag định hướng, JJ Job Mentoring Day, hướng dẫn dạy nghề cho Thanh niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh niên, SKII UP nghiệp vụ máy tính, 
nhóm phân tích doanh nghiệp và chức vụ,  lớp hoàn thành bản tự giới thiệu bản thân, lớp nâng cao tự giới thiệu bản thân,  

tư vấn về tự giới thiệu bản thân trực tuyến để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo tăng cường năng lực phỏng vấn/
đào tạo phỏng vấn để chuẩn bị cho tuyển dụng không chính xác, trại tìm việc, tư vấn dài hạn cho học sinh đang theo học(star-KING), 

University Job Plus Center Supporters, câu lạc bộ tìm việc, quá trình nhập môn mã hóa (MTA-Pyton), chuyên gia phân tích dữ liệu(ADSP), đào tạo creator, SKII UP Adobe

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp
Gói khởi nghiệp ban đầu Đặc giảng về khởi nghiệp mở Giáo dục khởi nghiệp tùy chỉnh

Đội ngũ thực hành doanh 
nghiệp và nghiệp vụ

LINC+ Thực tập, thiết kế Capstone, khóa học khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, start-up camp, chương trình tăng cường năng lực nghiệp vụ, 
tham quan thực tế doanh nghiệp, môn học chung 4IR, HATCH Synergy School, tổ chức học tập Honeycomb, Hackathon

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

PTClinic
Chương trình hỗ trợ chế tác,

phương tiện truyền thông

Chứng chỉ Trí tuệ nhân tạo big data Kỹ sư xử lý thông tin câp 1

3TIP chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa trí tuệ nhân tạo. 

1.  Tất cả các sản phẩm và dịch vụ có đạt được mục đích đã định không? Hãy suy nghĩ về nó.

2.  Hãy nâng cao năng lực chương trình để có thể xử lý tốt các thư viện khác nhau dựa trên 
Python.

3.  Phát triển chương trình có thể được nuôi cấy nhanh hơn thông qua các hoạt động câu lạc 
bộ thay vì một mình.

Đại học văn hóa dung hợp 

Khoa trí tuệ nhân tạo 
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)
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Lĩnh vực nghề nghiệp Công ty du lịch
Khách sạn/

khu nghỉ 
dưỡng

Tiếp viên hàng 
không mặt đất

Tiếp viên hàng 
không

Hướng dẫn 
viên thông 
dịch du lịch

Công viên chức 
lĩnh vực du lịch

Hướng dẫn 
du lịch nước 

ngoài

Giáo viên du 
lịch

Nhà tổ chức 
sự kiện

Viện nghiên cứu 
du lịch

Tác giả du 
lịch

Nội dung công việc 
theo lĩnh vực

Phát triển các sản 
phẩm du lịch tuỳ 

chỉnh cho từng khu 
vực/thời kỳ/mục 

tiêu, quản lý và đáp 
ứng khách hàng

Công việc quản 
lý kinh doanh 
khách sạn và 

khu nghỉ dưỡng, 
quảng bá quản 
lý phòng khách 
sạn, công việc 

marketing

Quản lý xuất nhập 
cảnh và phòng 
chờ của hãng 

hàng không, quầy 
check-in, hành 

lý, phát hành đặt 
trước, quản lý 

trung tâm hỗ trợ 
dịch vụ marketing, 

v.v...

Quản lý tình trạng 
bất thường và 

sạch sẽ các thiết 
bị trên chuyến 

bay, dọn dẹp đồ 
dùng trong máy 

bay, đáp ứng hành 
khách, quản lý an 
toàn hành khách, 
dịch vụ máy bay

Công việc hướng 
dẫn và cung cấp 
thông tin cho đối 

tượng du lịch 
nước ngoài và 

người nước ngoài 
đến du lịch trong 
nước, cung cấp 
dịch vụ, v.v...

Các hoạt động 
chuyên môn du 

lịch như phát triển 
và tiếp thị du lịch 

tại các cơ quan địa 
phương, doanh 

nghiệp nhà nước, 
cơ quan chính 

phủ, v.v...

Hướng dẫn 
khách du lịch 
nước ngoài, 

cung cấp dịch 
vụ địa phương, 
truyền tải văn 

hoá và công việc 
trong chuyến 

du lịch

Giáo viên du lịch 
trung học cơ sở, 
trung học phổ 

thông

Lập kế hoạch và 
thực hiện công 
việc chi tiết, thu 

hút hội nghị, 
tiếp thị

Nghiên cứu thiết lập 
các kế hoạch khác 

nhau và nghiên cứu 
khả thi để phục hồi 

du lịch như phát 
triển du lịch, xúc tiến 
du lịch và giáo dục 

dân cư

Giới thiệu về các 
địa điểm du lịch 
trong và ngoài 
nước, phương 
tiện giao thông, 
nội dung lưu ý, 
đóng góp các 
phương tiện 

truyền thông liên 
quan đến du lịch

Chuyên 
ngành 

Môn học bắt buộc Thuyết học du lịch, luật du lịch, tiếp thị du lịch, lý luận ngành du lịch, đàm thoại tiếng Anh du lịch, sáng lập ngành du lịch, kinh doanh du lịch

Môn học đề cử

Hiểu về văn hoá, 
ngoại ngữ du lịch, 

thuyết về sự kiện lễ 
hội, thuyết quản lý 
thực hành đặt chỗ 
và bán vé máy bay, 
câu chuyện về du 

lịch, điều hành tour 
du lịch, chính sách 
du lịch, thuyết quản 
lý dịch vụ, hành vi 

du lịch

Hiểu về văn hoá, 
ngoại ngữ du 
lịch, Lý thuyết 
ngành MICE, 

quản lý du lịch, 
thuyết hành vi 
du lịch, thuyết 
quản lý dịch vụ

Ngoại ngữ du 
lịch, thuyết quản 
lý dịch vụ, thuyết 

quản lý sự hài lòng 
của khách hàng 

hàng không, quản 
trị du lịch, thực 

hành phát hành vé 
máy bay, thuyết 
hành vi du lịch

Thuyết du lịch văn 
hoá, Hiểu về văn 
hoá, ngoại ngữ du 
lịch, thuyết quản 
lý sự hài lòng của 
khách hàng hàng 
không, gây dựng 
hình ảnh, cách cư 

xử toàn cầu

Thuyết văn hoá 
và du lịch, hiểu 

về văn hoá, 
thuyết tài nguyên 

khoáng sản, 
ngoại ngữ du lịch, 
thực hành hướng 
dẫn viên du lịch 

nước ngoài

Thuyết văn hoá và 
du lịch, thuyết tài 
nguyên du lịch,Lý 

thuyết ngành MICE, 
lý thuyết sự kiện lễ 
hội, kể chuyện du 
lịch, nhà điều hành 
tour du lịch, lập kế 
hoạch nội dung du 
lịch, tổng dự án du 
lịch, du lịch giải trí, 
thiết kế du lịch văn 

hoá toàn diện

Thuyết văn hoá 
và du lịch, hiểu 

về văn hoá, 
kể chuyện du 
lịch, thuyết tài 
nguyên du lịch, 
nhà quản lý dịch 

vụ, nhà điều 
hành tour du 

lịch, ngoại ngữ 
du lịch, hướng 

dẫn du lịch nước 
ngoài

Thuyết giáo dục 
chương trình du 
lịch, thuyết hành 
vi du lịch, nghiên 

cứu về sách 
giáo khoa ngành 

du lịch, thiết 
kế Capstone, 
du lịch giải trí, 
thuyết văn hoá 

du lịch

Thuyết văn hoá 
du lịch, thuyết 
tài nguyên du 
lịch, lý thuyết 
ngành MICE, 

thuyết sự kiện lễ 
hội, khởi nghiệp 
du lịch xanh, lập 

kế hoạch nội 
dung du lịch, 

thiết lập du lịch 
văn hoá toàn 

diện

Thuyết hành vi du 
lịch, tài nguyên du 
lịch, phương pháp 
nghiên cứu du lịch, 
thuyết sự kiện lễ 

hội, lập kế hoạch nội 
dung du lịch, tổng dự 
án du lịch, du lịch giải 
trí, thiết kế Capstone, 
thiết lập du lịch văn 
hoá toàn diện, câu 

chuyện du lịch, điều 
hành tour du lịch

Thuyết văn hoá 
du lịch, hiểu biết 
về văn hoá, câu 
chuyện du lịch, 

thuyết tài nguyên 
du lịch, thuyết 
hành động du 
lịch, thuyết sự 

kiện lễ hội, du lịch 
giải trí, điều hành 

tour du lịch

Chương trình 
ngoại khóa

Chương 
trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 
hướng việc làm 

Jinro hashtag, ngày hội cố vấn việc làm JJ, hướng dẫn nghề cho thanh thiếu niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh thiếu niên(khả năng nghệ thuật), thực hành máy tính SKII UP, lớp phân tích doanh 
nghiệp và công việc, lớp hoàn thành giới thiệu bản thân, lớp chuyên sâu về giới thiệu bản thân, tư vấn giới thiệu bản thân trực tuyến về việc sử dụng thẻ công việc, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo phỏng 
vấn/khả năng phỏng vấn, hội tìm việc, tư vấn dài hạn cho sinh viên đang theo học(STAR-KING), hỗ trợ trung tâm việc làm tại trường đại học, câu lạc bộ tìm việc, SMAT(tư cách quản lí dịch vụ)A, modun B, hướng 

dẫn tìm việc tài chính(MTA-Python), chương trình phân tích dữ liệu(ADsP), Big Data-Marketing(Google Analytics), NCS dạy nghề năng lực cơ bản, kiểm tra thực hành NCS tích hợp doanh nghiệp

Đoàn hỗ trợ 
khởi nghiệp

Gói khởi nghiệp ban đầu, cửa tư vấn khởi nghiệp one-stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp trong phòng thí nghiệm,
hội khởi nghiệp, J-cube chuyên ngành trong phòng thí nghiệm, hội thảo mạng lưới sáng tạo Jeollabuk-do Contents Korea Lab

LINC+ Thực hành tại hiện trường, thiết kế capstone, chương trình tăng cường thực hành việc làm, tham quan thực tế, bài giảng khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, hội khởi nghiệp, giáo dục Big-data

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Chứng chỉ

TOPAS(GOLD)
Hướng dẫn viên
 du lịch nội địa

Hướng dẫn viên du 
lịch nước ngoài

Hướng dẫn viên 
du lịch nội địa
Phát hành đặt 

trước CRS

Phát hành đặt 
trước CRS
ESPT cấp 3

ESPT cấp 3

Thông dịch 
viên du lịch

Hướng dẫn du 
lịch nước ngoài

Năng lực sử dụng 
máy tính cấp 1, cấp 2

Thông dịch viên 
du lịch

Chứng chỉ giáo 
viên

Công ty quy 
hoạch hội nghị 

cấp 2

Năng lực sử dụng 
máy tính cấp 1, cấp 2

3Tip chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa quản trị du lịch.
1.  Hãy tăng cường năng lực ngoại ngữ: Việc nâng cao năng lực ngoại ngữ bao gồm cả Tiếng Anh du lịch là 

yếu tố quan trọng nhất trong việc chuẩn bị xin việc.
2.  Hãy tiến hành nghiên cứu chung với giáo sư: Thông qua nghiên cứu chung với giáo sư bạn có thể trải 

nghiệm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực du lịch và cải thiện thực lực, điều này rất hữu ích để tìm việc 
sau này. 

3.  Nhất định phải đi thực tập tại hiện trường: Bạn nên trải nghiệm thực tập tại hiện trường của doanh nghiệp. 
Hãy thử xem nó có phù hợp với năng khiếu của bạn không và tự mình cảm nhận xem bạn cần những 
bằng cấp nào trong lĩnh vực đó. Việc thực hành thực tế tại nhiều lĩnh vực đa dạng cũng rất tốt.  

Đại học văn hóa và du lịch 

Khoa quản trị du lịch
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)
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Lĩnh vực nghề nghiệp CEO nhà hàng
Chef khách 

sạn
Đầu bếp 

bánh ngọt
Thợ pha chế 

cà phê
Sommelier

Tiếp thị thực 
phẩm

Tạo mẫu 
thực phẩm

Nhà báo về lĩnh 
vực thực phẩm

 R&D thực 
phẩm

Giám đốc điều 
hành

Nội dung công việc 
theo lĩnh vực

Công việc vận hành nhà 
bếp và quản lý quán ăn, 
thiết lập một môi trường 
hiệu quả và năng suất 
bằng cách thiết lập các 
hệ thống cho từng kĩnh 

vực và nuôi dưỡng 
nguồn nhân lực

Chịu trách nhiệm về 
tất cả các hoạt động 

của nhà bếp bao gồm 
đặt món ăn, quản lý 
nhà bếp, xây dựng 

thực đơn, v.v...

Công việc như 
làm nhiều món 
tráng miệng đa 

dạng như bánh mì, 
bánh ngoth, bánh 

quy, socola và phát 
triển một thực đơn 

bánh quy mới

Công việc lựa 
chọn loại hạt cà phê 
tốt nhất và tạo ra cà 
phê tốt nhất bằng 
cách sử dụng tay 
cầm và máy móc

Phục vụ rượu 
một cách chuyên 
nghiệp, giới thiệu 
rượu phù hợp với 

thức ăn và 
quản lý rượu

Điều tra thị trường 
doanh nghiệp thực 
phẩm, nghiên cứu, 

quảng bá, nắm bắt xu 
hướng của khách hàng, 

tìm kiếm phương án 
tăng doanh thu, liên kết 
với các doanh nghiệp

Thiết kế và đạo 
diễn không gian 

bàn ăn bằng cách 
sắp xếp thức ăn, 

đồ uống, đồ ăn cho 
bữa ăn thực 
tế hoặc quay 
quảng cáo

Xuất bản tạp 
chí nhà hàng bằng 
cách đưa tin và viết 
các xu hướng trong 
ngành nhà hàng và 
công thức nấu ăn

Công việc nghiên
 cứu và phát triển 

các thực đơn của các 
công ty thực sẩm và 
nhà hàng liên quan 

đến ăn ngoài

Cung cấp hướng 
dẫn kinh doanh và công 
thức nấu ăn cho trụ sở 
nhượng quyền, quản lý 
người nhận quyền và 
hướng dẫn cách mở 

cửa hàng mới

Chuyên 
ngành 

Môn học bắt buộc Khoa học nấu ăn, ngành công nghiệp ăn ngoại, hiểu biết về nấu ăn ngoại, lý luận quản lý thực đơn, hành động của người tiêu dùng ăn ngoại, quản lý chi phí ăn ngoại, vệ sinh thực phẩm

Môn học đề cử

Ẩm thực phương Đông, 
ẩm thực phương Tây, ẩm 
thực Hàn Quốc trên toàn 
cầu, thực hành thực đơn 
Italy, sáng lập dự án ăn 
ngoại, lập kế hoạch sản 

phẩm ăn ngoại, kinh doanh 
nhà hàng, lý thuyết quản lý 
nàh hàng, khởi nghiệp và 
nhượng quyền, thực hành 
dịch vụ nhà hàng, hiểu và 
phê bình văn hoá ẩm thực, 
lý thuyết quản lý nhà bếp, 
thực phẩm và dinh dưỡng

 Ẩm thực phương 
Đông, ẩm thực 

phương Tây, ẩm 
thực Hàn Quốc trên 
toàn cầu, thực hành 
thực đơn Italy, hiểu 
và phê bình văn hoá 
ấm thực, lý thuyết 

quản lý nhà bếp, thực 
phẩm và dinh dưỡng, 

tiếng Anh phục vụ 
nhà hàng (1), (2), 

thực hành phục vụ 
nhà hàng

Thực hành làm 
bánh, thực hành làm 
bánh kẹo và đồ tráng 

miệng, lý thuyết 
quản lý nhà hàng, 
lập kế hoạch sản 

phẩm nhà hàng, lý 
thuyết quản lý bếp, 
thực phẩm và dinh 

dưỡng, lập kế hoạch 
sản phẩm dịch vụ 

ăn uống, thực hành 
dịch vụ nhà hàng

Tiếng Anh thực 
hành ngành dịch 
vụ (1), (2), cách 

cư xử và hình ảnh 
trong ngành dịch 

vụ, thực hành nhân 
viên pha chế, thuyết 
sáng lập dự án thực 
phẩm, quản lý nhà 
bếp, thực phẩm và 
dinh dưỡng học, 

kế hoạch sản phẩm 
ăn uống, thực hành 
dịch vụ nhà hàng

Tiếng Anh thực 
hành ngành dịch 
vụ (1), (2), cách 
cư xử và hình 

ảnh trong ngành 
dịch vụ, thực 

hành sommelier, 
thuyết thực hành 
đồ uống Choju, 
quản lý nhà bếp, 
thực phẩm và 

dinh dưỡng, thực 
hành dịch vụ nhà 

hàng

Lập kế hoạch sản 
phẩm dịch vụ ăn 
uống, dịch vụ tiếp 

thị nhà hàng, thuyết 
khởi nghiệp kinh 
doanh nhà hàng, 

thuyết quản lý nhà 
hàng, thực hành 
dịch vụ nhà hàng, 

tiếng Anh thực hành 
ngành dịch vụ (1), 
(2), hiểu và ôn tập 
văn hoá ẩm thực

Ẩm thực phương 
Đông, ẩm thực 

phương Tây, ẩm 
thực Hàn Quốc 

trên toàn cầu, thực 
hành nhân viên pha 
chế, thực hành làm 

bánh, thực hành 
làm bánh và món 
tráng miệng, thực 

hành thực đơn Italy, 
thuyết thực hành 

đồ uống Choju, bàn 
phối hợp

Thuyết quản lý nhà 
hàng, hình ảnh và cách 
cư xử trong ngành dịch 
vụ, thực hành dịch vụ 
nhà hàng, thuyết khởi 
nghiệp kinh doanh nhà 
hàng, tiếng Anh thực 
hành ngành dịch vụ 
(1) (2), phương pháp 
nghiên cứu nàh hàng, 
nghiên cứu và hội thảo 
nhà hàng, hiểu và phê 
bình văn hoá ẩm thực

Ẩm thực phương Đông, 
ẩm thực phương Tây, 

ẩm thực Hàn Quốc trên 
toàn cầu, thực hành 
nhân viên pha chế, 
thực hành thực đơn 

Italy, thuyết thực hành 
đồ uống Choju, lập kế 
hoạch sản phẩm phục 

vụ ăn uống, hiểu và phê 
bình văn hoá ẩm thực, 
thực hành dịch vụ nhà 

hàng, quản lý bếp

Ẩm thực phương Đông, ẩm 
thực phương Tây, ẩm thực 
Hàn Quốc trên toàn cầu, 
thực hành thực đơn Italy, 

lập kế hoạch sản phẩm nhà 
hàng, thuyết quản lý nhà 

hàng, hình ảnh và cách thức 
phục vụ trong ngành dịch vụ, 

kinh doanh và thương mại 
hoá, tiếng Anh thực hành 

ngành dịch vụ (1) (2), dịch vụ 
ăn uống tại nhà hàng thông 
minh, thực hành dịch vụ nhà 

hàng, thuyết quản lý bếp

Chương trình 
ngoại khóa

Nâng cao năng lực nấu ăn
Nâng cao năng 
lực làm bánh

Nâng cao năng lực 
đồ uống và thực phẩm

Hiểu về tiếp thị 
phân phối

Nâng cao khả năng tiếp 
thị dịch vụ ăn uống

Nâng cao năng lực nấu ăn, 
nâng cao năng lực tiếp thị dịch vụ ăn uống

Chương 
trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 
hướng việc làm 

Jinro hashtag, ngày hội cố vấn việc làm JJ, hướng dẫn nghề cho thanh thiếu niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh thiếu niên(khả năng nghệ thuật), thực hành máy tính SKII UP, lớp phân tích doanh nghiệp và công việc, 
lớp hoàn thành giới thiệu bản thân, lớp chuyên sâu về giới thiệu bản thân, tư vấn giới thiệu bản thân trực tuyến về việc sử dụng thẻ công việc, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo phỏng vấn/khả năng phỏng vấn, 

hội tìm việc, tư vấn dài hạn cho sinh viên đang theo học(STAR-KING), hỗ trợ trung tâm việc làm tại trường đại học, câu lạc bộ tìm việc, SMAT(tư cách quản lí dịch vụ)A, modun B, hướng dẫn tìm việc tài chính(MTA-Python), 
chương trình phân tích dữ liệu(ADsP), Big Data-Marketing(Google Analytics), NCS dạy nghề năng lực cơ bản, kiểm tra thực hành NCS tích hợp doanh nghiệp

Đoàn hỗ trợ 
khởi nghiệp

Gói khởi nghiệp ban đầu, cửa tư vấn khởi nghiệp one-stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp trong phòng thí nghiệm, hội khởi nghiệp, 
J-cube chuyên ngành trong phòng thí nghiệm, hội thảo mạng lưới sáng tạo Jeollabuk-do Contents Korea Lab

LINC+ Thực hành tại hiện trường, thiết kế Capstone, chương trình tăng cường thực hành việc làm, tham quan thực tế công ty, bài giảng khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, hội khởi nghiệp, giáo dục Big-data

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Trị liệu hoá

Chứng chỉ

SMAT(chứng chỉ quản 
lý dịch vụ), chứng chỉ kỹ 
thuật viên ẩm thực, quản 
lý nhà hàng, nhân viên

Ẩm thực Hàn Quốc, 
ẩm thực phương Tây, 

ẩm thực Nhật Bản, 
ẩm thực Trung Quốc, 

chuyên gia nấu cá 
lóc, nhân viên

Bánh kẹo, chuyên 
gia làm bánh,  giấy 
chứng nhận làm 
bánh kem, giấy 
chứng nhận làm 

chocolate

Chứng nhận barista 
cấp 1, cấp 2

Chứng chỉ 
sommelier, kỹ sư 

Choju

SMAT(chứng chỉ quản 
lý dịch vụ), nhà quản 
lý CS( quản lý), quản 
lý phân phối, quản lý 

lưu thông, quản lý thực 
phẩm, kỹ sư nấu ăn

Chứng chỉ nghề 
nấu ăn

Chứng nhận liên quan 
đến máy tính, chứng 
chỉ GRQ Photoshop

Chứng chỉ nghề nấu 
ăn, Chứng nhận liên 
quan đến máy tính, 

SMAT(chứng chỉ quản 
lý dịch vụ)

Chứng chỉ nghề nấu ăn,  
quản lý nhà hàng, quản 
lý phân phối,  nhân viên, 
SMAT(chứng chỉ quản lý 

dịch vụ)

3Típ chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa công nghiệp dịch vụ 
thực phẩm.
1.  Nhận được chứng chỉ đầu bếp: Nếu bạn nhận được chứng chỉ phù hợp với nghề nghiệp thông qua 

chương trình ngoại khoá và khoá học thì sẽ giúp ích rất nhiều cho tìm việc sau này.
2.  Hoạt động câu lạc bộ: Sẽ rất hữu ích khi nâng cao kỹ năng của bạn thông qua các hoạt động thực 

tế khác nhau bằng cách tham gia vào các câu lạc bộ phù hợp với nghề nghiệp và sở thích của bạn 
giữa các câu lạc bộ khác nhau. 

3.  Tham gia các hoạt động đại hội và các cuộc thi tuyển chọn: Bạn có thể nâng cao 
kinh nghiệm và nâng cao khả năng cạnh tranh việc làm. 

Đại học văn hóa và du lịch

Khoa công nghiệp 
thực phẩm dịch vụ
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)
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Lĩnh vực nghề nghiệp MD lập kế 
hoạch thời trang

Quảng bá/ tiếp 
thị thời trang

MD sản xuất 
thời trang

MD cuộc đấu 
tranh thời 

trang

MD kinh 
doanh thời 

trang
VM Quản lý cửa 

hàng
Danh sách 
mô hình Nhà tạo mẫu Nhà thiết kế thời 

trang

Nội dung công việc 
theo lĩnh vực

Xác định chủng loại và 
số lượng sản phẩm 
thời trang đồng thời 

quản lý việc bán hàng 
và tồn kho các sản 
phẩm đã sản xuất

Lập kế hoạch và thực 
hiện quảng bá, tiếp thị 
thương hiệu thời trang 
thông qua tài trợ, sự 

kiện, v.v...

Quản lý để đảm 
bảo rằng các sản 
phẩm thời trang 
được sản xuất 

đúng thời điểm với 
chất lượng tốt

Lựa chọn sản 
phẩm để bán cho 
người tiêu dùng 

và xác định loại, số 
lượng sản phẩm

Quản lý cửa 
hàng để sản 

phẩm thời trang 
được bán chạy

Quy hoạch và tổ chức 
không gian cửa hàng 
sao cho bán tốt các 
sản phẩm thời trang

Cung cấp thông 
tin sản phẩm thời 
trang cho khách 

hàng tại cửa hàng 
để khách hàng 

mua hàng

Nhiệm vụ chế tạo 
mẫu để có thể 

sản xuất thiết kế 
thời trang thành 

sản phẩm

Lập kế hoạch và thực hiện 
phong cách thời trang trong 
các lĩnh vực thời trang, phát 

thanh truyền hình và điện ảnh

Thiết kế các sản phẩm thời 
trang để có thể dẫn đầu và 

phù hơp với xu hướng

Chuyên 
ngành 

Môn học bắt buộc 
Thiết kế và sắc màu, thiết kế phục trang, thiết kế trang phục thông minh, thiết kế khuôn mẫu(1), hình thành trang phục Hàn Quốc, khoa học vật liệu dệt may, tiếp thị thời trang, 

thiết kế trang phục truyền thống, thiết kế trang phục sáng tạo, thiết kế vật liệu thời trang, thực hành lĩnh vực công nghiệp

Môn học đề cử

Lập kế hoạch màu 
sắc và phát triển sản 
phẩm, kế hoạch chất 
liệu thời trang, thiết 

kế chất liệu thời trang, 
thương mại hoá công 
nghệ và chất liệu thời 
trang, tâm lý xã hội 
thời trang, phân tích 

thông tin thời trang, xu 
hướng thời trang, bán 
lẻ, lập kế hoạch sản 

phẩm thời trang

Lập kế hoạch màu 
sắc và phát triển sản 
phẩm, nội dung thời 
trang Hàn Quốc, nội 
dung văn hoá thời 

trang, lịch sử văn hoá 
trang phục phương 

Tây, tâm lý xã hội thời 
trang, phân tích thông 
tin thời trang, bán lẻ, 

lập kế hoạch sản phẩm 
thời trang, thời trang 

VMD

Lập kế hoạch màu 
sắc và phát triển 
sản phẩm, thiết 
kế mẫu(2), sản 

xuất trang phục và 
CAD, thiết kế chất 

liệu thời trang, 
thương mại hoá 

công nghệ và chất 
liệu thời trang, 

phát triển các sản 
phẩm thời trang 

truyền thống

Tâm lý xã hội thời 
trang, kế hoạch 
chất liệu thời 

trang, thương mại 
hoá công nghệ 
và chất liệu thời 
trang, phân tích 
thông tin thời 

trang, xu hướng 
thời trang, bán lẻ, 
lập kế hoạch sản 
phẩm thời trang, 
thời trang VMD 

Tâm lý xã hội 
thời trang, 
phân tích 
thông tin 

thời trang, xu 
hướng thời 

trang,  bán lẻ,  
lập kế hoạch 

sản phẩm thời 
trang, thời 
trang VMD

Lập kế hoạch màu 
sắc và phát triển sản 
phẩm, nội dung thời 
trang Hàn Quốc, nội 
dung văn hoá thời 

trang, lịch sử văn hoá 
trang phục phương 

Tây, tâm lý xã hội thời 
trang, phân tích thông 

tin thời trang, bán 
lẻ, lập kế hoạch sản 

phẩm thời trang, thời 
trang VMD

Lập kế hoạch 
màu sắc và phát 
triển sản phẩm, 
thiết kế mẫu(2), 
tâm lý xã hội thời 
trang,  phân tích 
thông tin thời 

trang, xu hướng 
thời trang,  bán 
lẻ, thời trang 

VMD

Đồ hoạ thời 
trang, phong 

cách thời trang, 
thiết kế CAD, 

thiết kế mẫu(2), 
Drapin, sản xuất 
trang phục và 

CAD, kế hoạch 
tài liệu thời 

trang, thiết kế 
chất liệu thời 

trang

Lập kế hoạch màu sắc và 
phát triển sản phẩm, 

minh hoạ thời trang, phong 
cách thời trang, nội dung 
trang phục Hàn Quốc, nội 
dung văn hoá thời trang, 

lịch sử văn hoá trang phục 
phương Tây, tâm lý xã hôị 

thời trang, lập kế hoạch sản 
phẩm thời trang, danh mục 
thời trang, Drapin, thiết kế 

Pantone(2), phát triển các sản 
phẩm thời trang truyền thống

Đồ hoạ thời trang, minh hoạ 
thời trang, Drapin, lập kế 

hoạch màu sắc và phát triển 
sản phẩm, phong cách thời 

trang, thiết kế mẫu(2), thiết kế 
CAD, nội dung trang phục Hàn 
Quốc, nội dung văn hoá thời 
trang, lịch sử văn hoá trang 
phục phương Tây, kế hoạch 

tài liệu thời trang, thiết kế chất 
liệu thời trang, phát triển các 
sản phẩm thời trang truyền 
thống, danh mục thời trang 

Chương trình 
ngoại khóa

Lớp cấp chứng chỉ Colorist, lớp cấp chứng chỉ về cửa hàng master, khoá đào tạo thời trang toàn cầu, trình diễn thời trang tốt nghiệp

Chương 
trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 
hướng việc làm 

Jinro hashtag, ngày hội cố vấn việc làm JJ, hướng dẫn nghề cho thanh thiếu niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh thiếu niên(khả năng nghệ thuật), thực hành máy tính SKII UP, 
lớp phân tích doanh nghiệp và công việc, lớp hoàn thành giới thiệu bản thân, lớp chuyên sâu về giới thiệu bản thân, tư vấn giới thiệu bản thân trực tuyến về việc sử dụng thẻ công việc, l

ớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo phỏng vấn/khả năng phỏng vấn, hội tìm việc, tư vấn dài hạn cho sinh viên đang theo học(STAR-KING), hỗ trợ trung tâm việc làm tại trường đại học, câu lạc bộ tìm việc, 
SMAT(tư cách quản lí dịch vụ)A, modun B, tiếp thị Big-data(Google Analytics), học viện tìm việc ở nước ngoài, câu lạc bộ tìm việc ở nước ngoài

Đoàn hỗ trợ 
khởi nghiệp

Gói khởi nghiệp ban đầu, cửa tư vấn khởi nghiệp one-stop, mở bài giảng đặc biệt về khởi nghiệp( hội khởi nghiệp), giáo dục khởi nghiệp phù hợp, câu lạc bộ khởi nghiệp

LINC+ Thực hành tại hiện trường, thiết kế Capstone, chương trình tăng cường việc làm, tham quan doanh nghiệp, giảng dạy khởi nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp, hội khởi nghiệp, 
chương trình dịch vụ, trải nghiệm tại hiện trường, hackathon, danh mục việc làm, hội thảo toàn cầu, thiết kế Adventure

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Clinic PT
Chương trình hỗ trợ sản xuất truyền thông
Giáo dục tăng cường năng lực truyền thông

Clinic PT, Chương trình hỗ trợ sản xuất 
truyền thông, Giáo dục tăng cường năng 

lực truyền thông Liệu pháp màu 
sắc

Clinic PT, Chương trình hỗ trợ sản xuất truyền thông
Giáo dục tăng cường năng lực truyền thông

Liệu pháp
 màu sắc Liệu pháp màu sắc

Chứng chỉ

Chuyên gia trang 
phục, MOS, ITQ, trình 
độ công nghệ thông 

tin,  năng lực sử dụng 
máy tính

Chủ cửa hàng

Chuyên gia trang 
phục, chuyên gia 
Hanbok, MOS, 

ITQ, 
trình độ công nghệ 
thông tin, năng lực 
sử dụng máy tính

Quản lý quân phối,
MOS, ITQ, 

trình độ công nghệ 
thông tin, năng lực 
sử dụng máy tính

 Nhà báo về đồ 
hoạ, chủ cửa 
hàng, MOS, 
ITQ, trình độ 
công nghệ 

thông tin, năng 
lực sử dụng 

máy tính

 Chủ cửa hàng, 
GTO Photoshop 

và IIIustrator, ACA, 
chuyên gia vận hành 

đồ hoạ máy tính

Nhà báo về đồ 
hoạ,  

Chủ cửa hàng

Chủ cửa hàng 
Chuyên gia trang 

phục,
Nhà báo về đồ hoạ

Chuyên gia thiết kế thời trang, 
nhà báo về đồ hoạ, GTO 

Photoshop và IIIustrator, ACA, 
chuyên gia vận hành đồ hoạ 

máy tính, chuyên gia vận hành 
thiết kế thời trang máy tính

3Tip chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa công nghệ thời trang.

1.  Hãy nâng cao năng lực sử dụng các chương trình máy tính. Bạn phải có khả năng tự xử lý các 
chương trình như photoshop, lllustrator, excel để phù hợp với định hướng nghề nghiệp của bạn. 

2.  Khuyến khích hoạt động câu lạc bộ: Các hoạt động câu lạc bộ khác nhau trong khoa rất hữu ích 
trong việc củng cố các kỹ năng thực hành và hoạt động nhóm.

3.  Khuyến khích nên đạt được nhiều chứng chỉ: Có được chứng chỉ phù hợp với nghề nghiệp của 
bạn thông qua các chương trình ngoại khoá của khoa và văn phòng hỗ trợ việc làm 
sẽ giúp bạn rất nhiều trong công cuộc tìm việc. 

Đại học văn hóa và du lịch

Khoa thời trang 
công nghiệp
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)
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Lĩnh vực nghề nghiệp
Đầu bếp ẩm 

thực Hàn Quốc 
ở nước ngoài

Đầu bếp 
khách sạn 
cao cấp 
trong và 

ngoài nước

Công ty thực 
phẩm Hàn 

Quốc và doanh 
nghiệp chế 

biến ấm thực 
Hàn Quốc

Giáo viên ẩm 
thực cấp trung 

bình

Đội nghiên cứu và 
phát triển doanh 

nghiệp thực phẩm 
và kinh doanh nhà 

hàng

Quản lý chất lượng 
và sản xuất của các 
doanh nghiệp thực 

phẩm và doanh 
nghiệp kinh doanh 

nhà hàng

Giảng viên 
nghiên cứu 

ẩm thực 
tại các cơ 
quan giáo 
dục nấu ăn

Biên tập 
viên nội 
dung ẩm 

thực

Tư vấn khởi 
nghiệp nhà hàng

Chuyên gia dinh 
dưỡng

Nội dung công việc 
theo lĩnh vực

Việc phụ trách bữa 
tiệc và sự kiện quảng 
bá ẩm thực Hàn Quốc 
tại các cơ quan nhà 

nước ở nước ngoài và 
nhà hàng Hàn Quốc ở 

nước ngoài

Công việc nấu 
ăn và tổ chức sự 

kiện cho từng 
doanh nghiệp 

trong khách sạn 
đặc biệt

Nhiệm vụ quản lý 
cửa hàng, phục vụ 
khách hàng, nấu ăn 

và lập menu phù hợp 
với concept của mỗi 
nhà hàng và nhu cầu 

khách hàng

Sau khi hoàn thành công 
việc dạy nấu ăn nếu 
trúng tuyển giáo viên 

ẩm thực cấp trung thì sẽ 
làm giáo viên dạy nấu 

ăn tại trường trung cấp 
nghề ẩm thực quốc gia

Quản lý và phát triển thực 
đơn, sản phẩm của doanh 
nghiệp thực phẩm và kinh 

doanh nhà hàng

Hỗ trợ mở cửa hàng và quản 
lý chất lượng sản phẩm của 

các doanh nghiệp thực phẩm 
và kinh doanh nhà hàng

Nghiên cứu 
và tổ chức các 
lớp học nấu ăn 
nhằm mục đích 

giáo dục ẩm 
thực

Biên tập viên 
cho tạp chí ẩm 
thực, phát sóng 
chuyên đề ẩm 
thực, tạp chí 

ẩm thực

Phát triển thực đơn, 
quản lý nhà bếp và tư 

vấn quản lý cửa hàng để 
thành lập nhà hàng

Quản lý dinh dưỡng thực 
phẩm cho từng đối tượng 

tại bệnh viện, doanh 
nghiệp sản xuất, trường 

học, trung tâm y tế, trung 
tâm hỗ trợ quản lý thực 

phẩm cho trẻ em

Chuyên 
ngành 

Môn học bắt buộc Nấu ăn Hàn Quốc, nội dung và văn hoá ẩm thực Hàn Quốc, thiết kế K-Food, thực phẩm học, dinh dưỡng học, khoa học nấu ăn, thực hành ẩm thực cung đình, phong cách ẩm thực Hàn Quốc, tác phẩm tốt nghiệp

Môn học đề cử

Thực hành nấu ăn cơ bản, nấu ăn ẩm thực ngoại quốc, 
thực hành ẩm thực Trung Quốc, thực hành ẩm thực Nhật Bản, thực hành 
làm bánh, thực hành thực đơn ẩm thực Hàn Quốc, nghiên cứu và thực 
hành thực đơn ẩm thực Hàn Quốc, thực hành ẩm thực truyền thống và 
rượu truyền thống, thuyết thực tế về quản lý nhà bếp, khởi nghiệp kinh 

doanh nhà hàng Hàn Quốc, dịch vụ tiếng Anh đồ ăn ngoài

Vệ sinh thực phẩm, chế biến thực phẩm, phát triển sản 
phẩm thực phẩm, thực hành chế biến thực phẩm cơ 

bản, nấu ăn đồ ăn ngoại quốc, thực hành lớp học và đồ 
uống, thực hành nấu ăn đồ ăn Trung Quốc, thực hành 
nấu ăn đồ ăn Nhật Bản, làm bánh ngọt, thực hành món 
ăn địa phương, thực hành rượu và rượu truyền thống, 
thực hành quản lý nhà bếp, khởi nghiệp và kinh doanh 

nhà hàng Hàn Quốc, tiếng Anh dịch vụ ăn uống

Thực hành nấu ăn cơ bản, nấu ăn đồ ăn nước ngoài, 
thực hành lớp học và đồ uống, thực hành nấu ăn đồ 

ăn Trung Quốc, thực hành nấu ăn đồ ăn Nhật Bản, làm 
bánh ngọt, thực hành món ăn địa phương, phát triển 

thực đơn ẩm thực Hàn Quốc, nghiên cứu và thực hành 
sách nấu ăn, thực hành rượu và rượu truyền thống, 

thuyết quản lý nhà bếp, khởi nghiệp và kinh doanh ẩm 
thực Hàn Quốc, tiếng Anh dịch vụ ăn uống

Thực hành nấu ăn cơ 
bản, nấu ăn đồ ăn nước 
ngoài, thực hành làm 

bánh, dinh dưỡng học, 
thực phẩm học, chế biến 

thực phẩm, chế biến 
thực phẩm Hàn Quốc, 
bữa ăn tập thể, vệ sinh 

thực phẩmBữa ăn tập thể Bữa ăn tập thể
Thuyết giáo dục ẩm 

thực
Phát triển thực đơn nhà hàng Hàn Quốc

Chương trình 
ngoại khóa

Đào tạo ẩm thực Hàn 
Quốc cho đầu bếp 

nước ngoài

Thực đơn Hàn 
Quốc

Giáo dục R&D

Thực đơn Hàn Quốc
Giáo dục R&D, Giáo 
dục đánh giá cảm 

quan, giáo dục HACCP

Giáo dục đánh giá cảm quan, giáo dục HACCP, 
 đào tạo về đóng gói và thời hạn sử 

dụng sản phẩm

Thực đơn Hàn 
Quốc

Giáo dục R&D

Thực đơn Hàn 
Quốc

Giáo dục R&D

Thực đơn Hàn Quốc
Giáo dục R&D, Giáo dục 

đánh giá cảm quan, 
giáo dục HACCP

Giáo dục HACCP

Chương 
trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 
hướng việc làm 

Jinro hashtag, ngày hội cố vấn việc làm JJ, hướng dẫn nghề cho thanh thiếu niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh thiếu niên(khả năng nghệ thuật), thực hành máy tính SKII UP, lớp phân tích doanh nghiệp và công việc, lớp hoàn thành giới 
thiệu bản thân, lớp chuyên sâu về giới thiệu bản thân, tư vấn giới thiệu bản thân trực tuyến về việc sử dụng thẻ công việc, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo phỏng vấn/khả năng phỏng vấn, hội tìm việc, tư vấn dài hạn cho sinh viên đang 

theo học(STAR-KING), hỗ trợ trung tâm việc làm tại trường đại học, câu lạc bộ tìm việc, SMAT(tư cách quản lí dịch vụ)A, modun B, tiếp thị Big-data(Google Analytics), học viện tìm việc ở nước ngoài, câu lạc bộ tìm việc ở nước ngoài

Đoàn hỗ trợ 
khởi nghiệp

Gói khởi nghiệp ban đầu, cửa tư vấn khởi nghiệp one-stop,  câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, 
hội khởi nghiệp J-cube chuyên phòng thí nghiệm, hội thảo mạng lưới sáng tạo Jeollabuk-do Contents Korea Lab

LINC+ Thực hành tại hiện trường, thiết kế Capstone, chương trình tăng cường việc làm, tham quan doanh nghiệp, giảng dạy khởi nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp, hội khởi nghiệp, 
chương trình dịch vụ, trải nghiệm tại hiện trường, hackathon, danh mục việc làm, hội thảo toàn cầu, thiết kế Adventure, chương trình đóng góp cộng đồng

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Clinic PT,
Chương trình hỗ trợ sản xuất truyền thông,
Giáo dục tăng cường năng lực truyền thông

Clinic PT, Chương trình hỗ trợ sản 
xuất truyền thông, Giáo dục tăng 

cường năng lực truyền thông, 
Color Therapy, Flower Therapy

Clinic PT, 
Chương trình hỗ trợ sản xuất truyền thông, 
Giáo dục tăng cường năng lực truyền thông

Chứng chỉ

Ẩm thực Hàn Quốc, 
Ẩm thực phương Tây, 
ẩm thực Trung Quốc, 
chuyên gia làm bánh 

và bánh mì, chuyên gia 
làm bánh gạo

Ẩm thực Hàn 
Quốc, Ẩm thực 
phương Tây, 

ẩm thực Trung 
Quốc, chuyên 

gia làm bánh và 
bánh mì, chuyên 
gia làm bánh gạo

Ẩm thực Hàn Quốc, 
Ẩm thực phương Tây, 
ẩm thực Trung Quốc, 
chuyên gia làm bánh 

và bánh mì, chuyên gia 
làm bánh gạo

Chứng chỉ giáo viên 
cấp trung học, ẩm thực 
Hàn Quốc, kỹ thuật viên 
ẩm thực phương Tây, 
chuyên gia làm bánh, 

chuyên gia làm bánh gạo

Chuyên gia vệ sinh thực 
phẩm, thực phẩm Hàn 
Quốc, chuyên gia thực 

phẩm phương Tây

Chuyên gia vệ sinh thực 
phẩm, thực phẩm Hàn 

Quốc, chuyên gia thực phẩm 
phương Tây

Ẩm thực Hàn 
Quốc, Ẩm thực 
phương Tây, 

ẩm thực Trung 
Quốc, chuyên 

gia làm bánh và 
bánh mì, chuyên 
gia làm bánh gạo

Ẩm thực Hàn 
Quốc, chuyên 
gia thực phẩm 
phương Tây, 

chuyên gia làm 
bánh và bánh 
mì, chuyên gia 
làm bánh gạo

Ẩm thực Hàn Quốc, Ẩm 
thực phương Tây, ẩm 
thực Trung Quốc, ẩm 

thực Nhật Bản,  chuyên 
gia thực phẩm Trung 
Quốc, chuyên gia làm 

bánh và bánh mì, chuyên 
gia làm bánh gạo

Chuyên gia dinh dưỡng, 
vệ sinh, ẩm thực Hàn 
Quốc, chuyên gia ẩm 

thực phương Tây, chuyên 
gia làm bánh gạo

3Tip chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa ẩm thực Hàn Quốc.

1.  Phát triển năng lực ngoại ngữ: Toàn cầu hoá ẩm thực Hàn Quốc đang mở rộng hiện 
trường xin việc toàn cầu. Mỗi người hãy thành thạo một ngoại ngữ mà mình tự tin nhất. 

2.  Khuyến khích hoạt động câu lạc bộ: Hoạt đông câu lạc bộ đa dạng trong và ngoài khoa 
giúp ích rất nhiều cho kinh nghiệm hoạt động nhóm và tham gia đại hội thể thao. 

3.  Khuyến khích nhận được chứng chỉ: Việc đạt được chứng chỉ chuyên môn và chứng chỉ 
sử dụng máy tính phù hợp với nghề nghiệp của bạn thông qua chương trình 
ngoại khoá của khoa và phòng hỗ trợ việc làm có thể giúp bạn tìm việc. 

Đại học văn hóa và du lịch 

Khoa ẩm thực 
Hàn Quốc
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)



-  70  -

Lĩnh vực nghề nghiệp
Khách sạn trong và ngoài nước(Bộ 

phận front-of-the-house)
Khách sạn trong và ngoài nước
(Bộ phận back-of-the-house)

Doanh nghiệp trong lĩnh vực ăn 
uống/hàng không/du lịch

Viện nghiên cứu Quốc gia và tư nhân của các tổ 
chức công cộng và hiệp hội( Hiệp hội)

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Bộ phận Front-of-the-house là 
bộ phận chuyên trách trực tiếp đối 
mặt với khách hàng và cung cấp 
dịch vụ khách hàng, được phân 

thành bộ phận phòng khách và bộ 
phận thức ăn đồ uống 

Bộ phận Back-of-the-house là bộ phận 
hỗ trợ bộ phận Front-of-the-house 

và hỗ trợ quản lý khách sạn nói chung 
được cụ thể hoá thành bộ phận nhân 

sự, bộ phận tiếp thị và kinh tế, bộ phận 
mua sắm, bộ phận thiết bị

Các công ty dịch vụ ăn uống, các 
hãng hàng không trong và ngoài 
nước, các công ty du lịch( đại 

lý du lịch, công việc giải trí, các 
công ty liên quan đến hội nghị và 

triển lãm quốc tế, v.v...) 

Tổng công ty du lịch( tổ chức du lịch Hàn Quốc, tổ chức 
du lịch Incheon, tổ chức du lịch Busan, v.v...)và các tổ 
chức công liên quan đến du lịch và văn hoá, các viện 

nghiên cứu liên quan đến du lịch và văn hoá( viện văn hoá 
và du lịch Hàn Quốc) và các hiệp hội tư nhân trong các 
lĩnh vực liên quan( hiệp hội du lịch Hàn Quốc, hiệp hội 
khách sạn Hàn Quốc, hiệp hội MICE Hàn Quốc, v.v...)

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 

Quản lý khách sạn toàn cầu, hiểu biết về ngành khách sạn, hiểu biết về ngành dịch vụ, thuyết kinh doanh khách sạn, thực hành dịch vụ ăn uống, quản lý phòng khách sạn, nguyên lý kế toán 
khách sạn, tiếp thị khách sạn, quản lý nguồn nhân lực khách sạn, thực hành hệ thống thông tin khách sạn, hệ thống thông tin quản lý thông tin khách sạn, thuyết quan hệ khách sạn

Môn học đề cử

Quản lý phòng khách sạn
Nghiệp vụ khách sạn, Thực hành dịch 

vụ ăn uống, Thực hành rượu
Tiệc tùng và sự kiện

Tiếng Anh dịch vụ khách sạn
Tiếng Anh thực tế ngành khách sạn

Thuyết quản lý nhà hàng
Thực hành lĩnh vực công nghiệp

Nguyên tắc kế toán khách sạn
Kế toán chi phí hấp dẫn, Tiếp thị khách sạn,

Quản lý nguồn nhân lực khách sạn
Thực hành hệ thống thông tin khách sạn

Quản lý mua bán khách sạn
Thuyết quan hệ khách hàng và thuyết 

hành vi người tiêu dùng
Thực hành lĩnh vực công nghiệp

Hiểu biết về ngành dịch vụ ăn uống
Văn hoá và du lịch

Thuyết công nghiệp hội nghị
Thuyết kinh doanh nhà hàng

Hiểu biết về ngành công nghiệp tiếp 
đãi, Luật du lịch

Văn hoá và du lịch
Thuyết công nghiệp hội nghị

Luật du lịch, Chiến lược doanh 
nghiệp khách sạn 

Quá trình hoạt động khách sạn
Nhượng quyền kinh doanh ngành khách sạn

Nghiên cứu điển hình về ngành dịch vụ khách sạn

Chương trình 

ngoại khóa
Câu lạc bộ tìm việc ở nước ngoài( Go! Global), lớp hội thoại tiếng Anh(AFR)

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

Jinro hashtag, ngày hội cố vấn việc làm JJ, hướng dẫn nghề cho thanh thiếu niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh thiếu niên(khả năng nghệ thuật), thực hành máy tính SKII UP,
 lớp phân tích doanh nghiệp và công việc, lớp hoàn thành giới thiệu bản thân, lớp chuyên sâu về giới thiệu bản thân, tư vấn giới thiệu bản thân trực tuyến về việc sử dụng thẻ công việc, 

lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo phỏng vấn/khả năng phỏng vấn, hội tìm việc, tư vấn dài hạn cho sinh viên đang theo học(STAR-KING), hỗ trợ trung tâm việc làm tại trường đại học, 
câu lạc bộ tìm việc, SMAT(tư cách quản lí dịch vụ)A, modun B, tiếp thị Big-data(Google Analytics), học viện tìm việc ở nước ngoài, câu lạc bộ tìm việc ở nước ngoài

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp

Gói khởi nghiệp ban đầu, cửa tư vấn khởi nghiệp one-stop,  câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, 
hội khởi nghiệp J-cube chuyên phòng thí nghiệm, hội thảo mạng lưới sáng tạo Jeollabuk-do Contents Korea Lab

LINC+ Thực hành tại hiện trường, thiết kế Capstone, chương trình tăng cường thực hành việc làm, thăm dò hiện trường cơ quan, giáo dục Big-data

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Giáo dục hồi sức tim phổi

Chứng chỉ TOEIC, kinh nghiệm thực hành doanh nghiệp, MOS Master, SMAT(chứng chỉ kinh doanh ngành dịch vụ)

3Tip chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa quản lý khách sạn.
1.  Phát triển năng lực ngoại ngữ: Để cạnh tranh với tư cách là một khách sạn toàn cầu thì năng 

lực sử dụng ngoại ngữ( đặc biệt là tiếng Anh) là điều rất cần thiết. 
2.  Năng lực thực hành thực tế rất quan trọng: Kinh nghiệm thực tế của ngành quản lý khách sạn 

rất quan trọng, nó giúp ích rất nhiều cho việc thực tập khách sạn trong và ngoài nước, thực tập 
tại trường ngắn hạn và dài hạn, kinh nghiệm làm thêm trong các lĩnh vực liên quan khác. 

3.  Khuyến khích nhận được các chứng chỉ: Việc đạt được các chứng chỉ phù hợp với nghề nghiệp 
của bạn thông qua chương trình ngoại khoá giữa khoa khách sạn và phòng hỗ trợ 
xin việc có thể giúp bạn trong công cuộc tìm việc.

Đại học văn hóa và du lịch 

Khoa quản trị 
khách sạn
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)
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Lĩnh vực nghề nghiệp Giáo viên ngôn ngữ Trung học
Giáo viên dạy tiếng Hàn 
cho học sinh ngoại quốc

Công chức nhà nước và giáo 
dục.Viện nghiên cứu

Tiếp tục học hệ cao học
Chuyên gia công nghiệp văn 

hoá và giáo dục

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Thiết kế, thực hành và đánh giá môn học 
tiếng Hàn của trường Trung học 

Hướng dẫn sinh hoạt và tư vấn cho học
 sinh Trung học, thực hiện hành 

chính trường học

Đảm nhiệm đào tạo tiếng 
Hàn cho học sinh ngoại quốc và 

thực hiện đào tạo để học tiếng Hàn như 
một ngôn ngữ thứ 2, Hướng dẫn và tư 
vấn cho đối tượng được đào tạo tiếng 

Hàn, hướng dẫn về văn hoá Hàn 
Quốc và lịch sử Hàn Quốc

Thực hiện các nhiệm vụ hành chính giáo 
dục như lập kế hoạch, quản lý, kinh doanh 

của các trường học, cơ quan giáo dục và cơ 
quan giáo dục cấp bậc, Các nhiệm vụ hành 
chính thông thường như giáo dục, lập kế 

hoạch, quảng bá, kinh doanh, vận hành dự 
án của chính phủ và các cơ quan công cộng

Đào tạo kiến thức và kỹ thuật 
trong lĩnh vực giáo dục Quốc ngữ và 
phát triển văn học Quốc ngữ để trở 

thành giáo sư đại học(giáo sư) và viện 
nghiên cứu chuyên môn

Thực hiện công việc hướng
 dẫn trong lĩnh vực giáo dục tiểu học và 

trung học cơ sở, nội dung giáo dục và công 
việc sản xuất đồ dùng dạy học, Công việc 

lập kế hoạch, quảng bá, quản lý kinh doanh 
trong lĩnh vực giáo dục và văn hoá

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 
Đại cương Quốc văn học, đại cương Quốc ngữ học, thuyết giáo dục Quốc ngữ, thuyết giáo dục truyền thông, nghiên cứu và chỉ dạy sách giáo khoa Quốc ngữ, lịch sử Quốc ngữ, logic và luận văn, thuyết giáo dục văn học

Môn học đề cử

Hiểu về tài liệu Quốc ngữ, đánh 
giá và thảo luận tác phẩm văn học, 

bài luận cơ bản về Quốc ngữ, thuyết giáo 
dục tiểu thuyết hiện đại, thuyết giáo dục ngữ 
pháp Quốc ngữ, cú pháp Quốc ngữ, thuyết 
giáo dục thơ hiện đại, âm vị học Quốc ngữ, 

giáo dục đọc sách, giáo dục văn xuối cổ điển, 
giáo dục sáng tác, thuyết từ vựng Quốc ngữ, 
lịch sử văn học hiện đại, giáo dục thơ cổ điển, 

luận lý và tiểu luận Quốc ngữ, giáo dục văn 
học, ngữ pháp Quốc ngữ thời trung đại, thực 
hành giáo dục Quốc ngữ, hội thảo văn học 

hiện đại, hội thảo văn học cổ điển

Thuyết giáo dục ngữ pháp 
Quốc ngữ, cú pháp Quốc ngữ, âm 

vị học Quốc ngữ, giáo dục đọc sách,  
giáo dục văn xuối cổ điển, giáo dục 
sáng tác, thuyết từ vựng Quốc ngữ, 
lịch sử văn học hiện đại, luận lý và 
tiểu luận Quốc ngữ,  giáo dục văn 

học,  thực hành giáo dục Quốc ngữ, 
thực hành giáo dục ngữ pháp Quốc 

ngữ, hội thảo văn học hiện đại

Lý luận về văn học, 
lý luận cơ bản về văn học, 

lý luận giáo dục tiểu thuyết hiện đại, 
giáo dục ngữ pháp Quốc ngữ, giáo dục 

đọc hiểu, giáo dục ngôn ngữ truyền 
thông, giáo dục văn xuôi cổ điển, giáo 
dục viết, từ vựng Quốc ngữ, giáo dục 
thơ cổ điển, luân lý và tiểu luận Quốc 

ngữ, giáo dục văn học,  ngữ pháp Quốc 
ngữ thời trung đại, hội thảo văn học 
hiện đại,  hội thảo văn học cổ điển

Hiểu về tài liệu Quốc ngữ, đánh giá và thảo 
luận tác phẩm văn học, bài luận cơ bản về 
Quốc ngữ, thuyết giáo dục tiểu thuyết hiện 
đại, thuyết giáo dục ngữ pháp Quốc ngữ, 
cú pháp Quốc ngữ, thuyết giáo dục thơ 

hiện đại, âm vị học Quốc ngữ, giáo dục đọc 
sách, giáo dục văn xuối cổ điển, giáo dục 

sáng tác, thuyết từ vựng Quốc ngữ, lịch sử 
văn học hiện đại, giáo dục thơ cổ điển, luận 
lý và tiểu luận Quốc ngữ, giáo dục văn học, 

ngữ pháp Quốc ngữ thời trung đại, thực 
hành giáo dục Quốc ngữ, hội thảo văn học 

hiện đại, hội thảo văn học cổ điển

Hiểu về tài liệu Quốc ngữ, đánh giá và 
thảo luận tác phẩm văn học, bài luận cơ bản 

về Quốc ngữ, thuyết giáo dục tiểu thuyết 
hiện đại, thuyết giáo dục ngữ pháp Quốc 
ngữ, cú pháp Quốc ngữ, thuyết giáo dục 

thơ hiện đại, âm vị học Quốc ngữ, giáo dục 
đọc sách, giáo dục văn xuối cổ điển, giáo 

dục sáng tác, thuyết từ vựng Quốc ngữ, lịch 
sử văn học hiện đại, giáo dục thơ cổ điển, 
luận lý và tiểu luận Quốc ngữ, giáo dục văn 

học, ngữ pháp Quốc ngữ thời trung đại, 
thực hành giáo dục Quốc ngữ, hội thảo văn 

học hiện đại, hội thảo văn học cổ điển

Chương trình 

ngoại khóa

Hoạt động giáo dục tình nguyện, 
Bài giảng đặc biệt cho kỳ thi năng lực lịch 

sử, Hàn Quốc, Bài giảng đặc biệt kiểm 
tra năng lực Hán Ngữ, Bài thuyết trình, 

Workshop học tập(CTL)

Bài giảng đặc biệt về chứng chỉ dạy 
tiếng Hàn, Bài giảng đặc biệt liên quan 

đến sự hiểu biết về đa văn hoá, Bài 
giảng đặc biệt về kỳ thi năng lực tiếng 

Hàn(TOPIK), Bài giảng đặc biệt về ngoại 
ngữ cơ bản( tiếng Trung, tiếng Việt...)

Bài giảng đặc biệt về kỳ 
thi năng lực lịch sử Hàn Quốc,
 Bài giảng đặc biệt theo chuẩn 
mực quốc gia(NCS), Bài giảng 

đặc biệt về chứng chỉ ICT

Bài giảng đặc biệt về 
phương pháp nghiên cứu

Bài giảng đặc biệt về kỳ 
thi năng lực lịch sử Hàn Quốc, 

Bài giảng đặc biệt kiểm tra năng 
lực Hán Ngữ, Bài giảng đặc biệt theo 
chuẩn mực quốc gia(NCS), Bài giảng 

đặc biệt về chứng chỉ ICT

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

Jinro hashtag, ngày hội cố vấn việc làm JJ, hướng dẫn nghề cho thanh thiếu niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh thiếu niên(khả năng nghệ thuật), thực hành máy tính SKII UP, lớp phân tích doanh nghiệp 
và công việc, lớp hoàn thành giới thiệu bản thân, lớp chuyên sâu về giới thiệu bản thân, tư vấn giới thiệu bản thân trực tuyến về việc sử dụng thẻ công việc, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo phỏng 
vấn/khả năng phỏng vấn, hội tìm việc, tư vấn dài hạn cho sinh viên đang theo học(STAR-KING), hỗ trợ trung tâm việc làm tại trường đại học, câu lạc bộ tìm việc, SMAT(tư cách quản lí dịch vụ)A, modun B, 
hướng dẫn tìm việc tài chính(MTA-Python), chương trình phân tích dữ liệu(ADsP), Big Data-Marketing(Google Analytics), NCS dạy nghề năng lực cơ bản, kiểm tra thực hành NCS tích hợp doanh nghiệp

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp
Hội tư vấn khởi nghiệp One stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, hội khởi nghiệp J-cube

LINC+ Chương trình tăng cường thực hiện việc làm, giảng dạy khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, hội khởi nghiệp, thực hành tại hiện trường, giáo dục Big-data

Trung tâm hỗ trợ 

giáo dục chương 

trình ngoại khóa

Cứu sinh CPR, clinic PT, chương trình hỗ trợ sản xuất truyền thông, giáo dục tăng cường năng lực truyền thông

Chứng chỉ
Chứng chỉ cấp 2 của giáo viên quốc ngữ trung 
học cơ sở(Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành)

Chứng chỉ giáo viên quốc ngữ cấp 3
(Viện Ngôn ngữ Quốc gia ban hành)

Hướng dẫn đọc sách, hướng dẫn 
luận văn kiểm tra Hán tự cấp 1

3Tip chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa giáo dục quốc ngữ.

1.  Hãy tham gia một bài giảng đặc biệt trong kì nghỉ với vai trò thầy cô: Dựa trên các môn 
học chuyên ngành đã học trong học kỳ, thực hành luyện tập để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển 
dụng giáo viên. 

2.  Khuyến khích hoạt động câu lạc bộ trong khoa: Phát triển năng lực giáo dục tiếng Hàn 
thông qua các hoạt động của câu lạc bộ ( Arin, Cheongsamo, Tongari, Hana)

3.  Khuyến khích các hoạt động học nhóm: Tạo câu lạc bộ học tập về các môn học giữa tiền 
bối và hậu bối, đồng nghiệp, chia sẻ và hợp tác với nhau để học tập. 

Đại học sư phạm

Khoa giáo dục 
quốc ngữ
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)
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Lĩnh vực nghề nghiệp
Giáo viên tiếng Anh 

cấp Trung học
Công chức nhà nước Người biên dịch Người thông dịch Tiếp viên hàng không Chủ khách sạn

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Xây dựng và thực hiện kế 
hoạch liên quan đến giáo dục 
tiếng Anh và hướng dẫn học 
sinh Trung học, phát triển tài 
liệu học tập và tư vấn phụ 
huynh thông qua các hoạt 

động tư vấn học sinh

Trực thuộc nhà nước hoặc cơ quan 
công cộng và phụ trách các nhiệm 
vụ hành chính liên quan đến chính 
phủ, thực hiện các nhiệm vụ như 

tiếp nhận, phát hành và chuẩn bị các 
tài liệu liên quan đến công việc của 
chính phủ và thực hiện các nhiệm 

vụ liên quan đến thực thi hành chính 
của chính phủ chẳng hạn như phê 

duyệt, kiểm tra giấy phép

Dịch tài liệu, báo cáo 
hoặc sách chuyên ngành 

viết bằng tiếng nước 
ngoài sang tiếng Hàn 

hoặc dịch tiếng Hàn sang 
tiếng nước ngoài, sửa 

chữa, bổ sung hoặc hiệu 
đính nội dung đã dịch

Truyền đạt lời nói hoặc bài viết 
của người nước ngoài không 
nói tiếng Hàn bằng tiếng Hàn 

hoặc dịch tiếng Hàn sang tiếng 
nước ngoài, phụ trách biên 

dịch đồng thời tại các thời điểm 
bán hàng rong, hội nghị, v.v...

Chịu trách nhiệm về sự an 
toàn và dịch vụ của khách hàng 
trong suốt chuyến bay do làm 
việc cho các hãng hàng không 

trong nước và quốc tế. Bởi 
vì họ phải tiếp xúc với những 
người thuộc nhiều nước và 

nền văn hoá khác nhau, họ yêu 
cầu trình độ tiếng Anh cao và 
khả năng cạnh tranh quốc tê

Công việc cung cấp dịch vụ 
tại các cơ sở lưu trú như 
khách sạn hoặc khu nghỉ 

dưỡng. Có nhân viên phục 
vụ trực tiếp đón khách hàng 
và nhân viên văn phòng phụ 
trách hành chính khách sạn 
đòi hỏi khả năng sử dụng 
tiếng Anh cao và khả năng 

hành chính đa dạng

Chuyên 

ngành 

Môn học  bắt buộc Đọc hiểu tiếng Anh, viết tiếng Anh, đàm thoại tiếng Anh, ngữ pháp tiếng Anh, văn hoá Anh Mỹ, 
giới thiệu về giáo dục tiếng Anh, giới thiệu về nghiên cứu tiếng Anh, ngữ âm tiếng Anh, logic và bài luận tiếng Anh

Môn học đề cử

Giáo dục tiếp thu tiếng Anh,
Giáo dục tiếng Anh, Nghiên cứu và 

hướng dẫn sách giáo khoa tiếng 
Anh, Nghiên cứu và phát triển 

chương trình giảng dạy tiếng Anh, 
Thực tế đánh giá tiếng Anh, Thiết 
kế và thực hành lớp học tiếng Anh

Tiếng Anh cao cấp,
Đọc hiểu tiếng Anh cao cấp,
Ngữ pháp tiếng Anh cao cấp,

Thông dịch tiếng Anh,
Thì quá khứ và hiện tại của tiếng 
Anh, Hội thảo giáo dục tiếng Anh

Tiếng Anh cao cấp,
Đọc hiểu tiếng Anh cao 
cấp, Hiểu biết về tiểu 

thuyết Anh, Mỹ, Hiểu biết 
về người Anh Mỹ, Hiểu 
biết về văn học hiện đại, 

Giáo dục tiếng Anh,

Nghe và phát âm tiếng Anh, 
Thuyết trọng âm tiếng Anh, 

Hình thái âm nhạc trong tiếng 
Anh, Thuyết sử dụng ngữ điệu 
trong tiếng Anh, Thì quá khứ và 
hiện tại của tiếng Anh, Sử dụng 

tiếng Anh vào thực tế,

Nghe và phát âm tiếng Anh,
Ngữ pháo tiếng Anh cao cấp
Tiếng Anh cao cấp, Đọc hiểu 
tiếng Anh cao cấp, Thuyết 
sử dụng ngữ điệu trong 

tiếng Anh, Sử dụng tiếng 
Anh vào thực tế

Nghe và phát âm tiếng Anh, 
Ngữ pháo tiếng Anh cao 
cấp, Tiếng Anh cao cấp, 

Đọc hiểu tiếng Anh cao cấp, 
Thuyết sử dụng ngữ điệu 
trong tiếng Anh, Sử dụng 

tiếng Anh vào thực tế

Chương trình 

ngoại khóa

Bài giảng đặc biệt tăng cường năng lực tiếng Anh, Bài giảng đặc biệt tăng cường năng lực chuyên ngành, chương trình giảng dạy cho người bản địa, bài giảng đặc biệt tăng cường 
năng lực trên giảng đường, bài giảng đặc biệt mời giáo viên bản địa thực hành tại hiện trường, bài giảng đặc biệt dành cho các cán bộ công chức và doanh nghiệp nhà nước, bài giảng đặc 

biệt cho giáo viên tiếng Anh trung học, sinh viên trao đổi tại các trường đại học liên kết ở Hoa Kỳ và Canada, chương trình đào tạo tiếng Anh ngắn hạn ở nước ngoài trong kỳ nghỉ

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

Jinro hashtag, ngày hội cố vấn việc làm JJ, hướng dẫn nghề cho thanh thiếu niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh thiếu niên(khả năng nghệ thuật), 
thực hành máy tính SKII UP, lớp phân tích doanh nghiệp và công việc, lớp hoàn thành giới thiệu bản thân, lớp chuyên sâu về giới thiệu bản thân, 

tư vấn giới thiệu bản thân trực tuyến về việc sử dụng thẻ công việc, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo phỏng vấn/khả năng phỏng vấn, hội tìm việc, tư vấn dài hạn cho sinh viên
 đang theo học(STAR-KING), hỗ trợ trung tâm việc làm tại trường đại học, câu lạc bộ tìm việc, SMAT(tư cách quản lí dịch vụ)A, modun B, hướng dẫn tìm việc tài chính(MTA-Python), 

chương trình phân tích dữ liệu(ADsP), Big Data-Marketing(Google Analytics), NCS dạy nghề năng lực cơ bản, kiểm tra thực hành NCS tích hợp doanh nghiệp

Đoàn hỗ trợ 
khởi nghiệp Hội tư vấn khởi nghiệp One stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, hội khởi nghiệp J-cube

LINC+ Chương trình tăng cường thực hành việc làm, bài giảng khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, hội khởi nghiệp, thực hành tại hiện trường, giáo dục Big-data

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Cứu sinh CPR, clinic PT, chương trình hỗ trợ sản xuất truyền thông, giáo dục tăng cường năng lực truyền thông

Chứng chỉ Chứng chỉ giáo viên tiếng Anh 
trung học cấp 2

Thành tích thi tiếng Anh(TOEIC...)
Thành tích thi tiếng 

Anh(TOEIC...)
ITT cấp 2 trở lên

Thành tích thi tiếng 
Anh(TOEIC...)

Thông dịch viên du lịch

Thành tích thi tiếng 
Anh(TOEIC...)

Chứng chỉ CRS/DSC

Thành tích thi tiếng 
Anh(TOEIC...)

Thông dịch viên du lịch

3Tip chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa giáo dục tiếng Anh.

1.  Hãy tham gia tích cực vào hoạt động tình nguyện giáo dục: Phát triển những phẩm chất đa 
dạng mà giáo viên trong tương lai phải có và trải nghiệm hiện trường học đa dạng là điều 
kiện cần thiết để tiến vào ngành giáo dục.

2.  Hãy trải nghiệm văn hoá nước ngoài thật nhiều: Việc mở rộng kiến thức thông qua kinh 
nghiệm văn hoá đa dạng thế giới là một phẩm chất cơ bản mà công dân thế giới cần có. 

3.  Hãy đạt được điểm thi tiếng Anh cao: Trong thời đại toàn cầu như hiện nay 
sẽ rất hữu ích khi bạn muốn có được công việc mong muốn.  

Đại học sư phạm 

Khoa giáo dục 
tiếng Anh 
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)
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Lĩnh vực nghề nghiệp
Giáo viên đặc biệt của 

trường trung học
Trung tâm giáo 

dục trọn đời
Chuyên gia phục 

hồi hành vi
Kỹ sư hỗ trợ

Giáo viên dạy nghề đặc 
biệt tại nơi làm việc cho 

người khuyết tật

Giáo viên phụ trách 
thể thao đặc biệt

Nội dung công việc 
theo lĩnh vực

Thực hiện tư vấn cho phụ huynh và 
hướng dẫn nhân cách thông qua các hoạt 

động tư vấn, phát triển tài liệu học tập, 
hướng dẫn giáo dục cho học sinh khuyết 

tật trung học và trung học cơ sở

Điều hành chương trình tổng 
hợp xã hội liên kết với hiện 

trường thực tế và phát triển tài 
năng cá nhân dành cho người 
khuyết tật tuổi trưởng thành

Phát triển và áp dụng chương 
trình điều trị hành vi có ý đồ 
phù hợp với mục đích hỗ trợ 
hành động và sửa chữa hành 

vi cho học ính khuyết tật

Phát triển, đánh giá và bảo dưỡng thiết 
bị kỹ thuật báo cáo để giảm bớt những 
khó khăn về thể chất và tinh thần mà 
học sinh khuyết tật gặp phải trong môi 
trường giáo dục và sinh hoạt hàng ngày

Hỗ trợ thành công việc làm thông 
qua đào tạo nghề có hệ thống 

bằng cách thực hiện đào tạo công 
việc, đào tạo tính xã hội phụ thuộc 
vào đặc điểm của người khuyết tật

Xây dựng kế hoạch và cung 
cấp chương trình giáo dục đặc 
biệt cho trẻ khuyết tật có vấn 
đề về chức năng vận động

Chuyên 
ngành 

Môn học 
bắt buộc 

Giáo dục cho học sinh khuyết tật trí tuệ, Giáo dục cho học sinh khuyết tật tự kỷ, giáo dục cho học sinh khiếm thị, giáo dục cho học sinh khuyết tật thính giác, 
giáo dục cho học sinh khuyết tật giao tiếp, giáo dục cho học sinh khuyết tật cảm xúc và hành vi trung gian

Môn học đề cử

Chẩn đoán và đánh giá học sinh thuộc
 đối tượng đặc biệt, nghiên cứu và chỉ đạo giáo 
trình giáo dục đặc biệt cấp trung học, thực hành 

sửa chữa hành vi, chẩn đoán và đánh giá học 
sinh thuộc đối tượng đặc biệt, vận hành và thực 
hiện các kế hoạch giáo dục cá nhân, giáo dục 
tổng hợp cho học sinh khuyết tật, thuyết kinh 

doanh cấp học đặt biệt

Thực hành sửa chữa hành vi, 
chẩn đoán và đánh giá học sinh 
thuộc đối tượng đặc biệt, vận 

hành và thực hiện các kế hoạch 
giáo dục cá nhân, giáo dục tổng 

hợp cho học sinh khuyết tật, giáo 
dục chuyển đổi cho học 

sinh khuyết tật

Thuyết phúc lợi cho 
người khuyết tật, thực hành 
sửa chữa hành vi, chẩn đoạn 
và đánh giá rối loạn hành vi, 
hỗ trợ hoạt động thường 

nhật, hỗ trợ hành động tích 
cực, thực hiện hành động 

phục hồi chức năng

Thuyết phúc lợi cho 
người khuyết tật, chẩn đoán

 và đánh giá rối loạn hành vi, hỗ trợ
 hoạt động thường nhật, thông tin tư 

nhân thay thế, thiết bị tiện lợi cho 
người khuyết tật

Nghiên cứu và chỉ đạo
 giáo trình đặc biệt Trung cấp,

 thực hành sửa đổi hành vi, chẩn 
đoán và đánh giá học sinh thuộc 
đối tượng đặc biệt, vận hành và 
thực hiện các kế hoạch giáo dục 
cá nhân, giáo dục tổng hợp cho 

học sinh khuyết tật

Chương trình giáo 
dục đặc biệt, phương pháp 

nghiên cứu và hướng dẫn chương 
trình đặc biệt dành cho Trung học, 

thực hành sửa đổi hành vi, vận 
hành và thực hiện các kế hoạch 
giáo dục cá nhân, chẩn đoán và 

đánh giá các rối loạn hành vi

Chương trình 
ngoại khóa

Bài giảng đặc biệt đồng hành với mục sư, 
bài giảng đặc biệt để bổ nhiệm, bài giảng đặc 

biệt trong giờ học và phỏng vấn

Bài giảng đặc biệt của hướng 
dẫn viên thể thao khuyết tật, bài 

giảng đặc biệt về Boccia

Chương 
trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 
hướng việc làm 

Jinro hashtag, ngày hội cố vấn việc làm JJ, hướng dẫn nghề cho thanh thiếu niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh thiếu niên(khả năng nghệ thuật), thực hành máy tính SKII UP, lớp phân tích doanh nghiệp và công việc, 
lớp hoàn thành giới thiệu bản thân, lớp chuyên sâu về giới thiệu bản thân, tư vấn giới thiệu bản thân trực tuyến về việc sử dụng thẻ công việc, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo phỏng vấn/khả năng phỏng vấn, hội tìm việc, 

tư vấn dài hạn cho sinh viên đang theo học(STAR-KING), hỗ trợ trung tâm việc làm tại trường đại học, câu lạc bộ tìm việc, NCS dạy nghề năng lực cơ bản, kiểm tra thực hành NCS tích hợp doanh nghiệp

Đoàn hỗ trợ 
khởi nghiệp

Hội tư vấn khởi nghiệp One stop

Đặc tính hoá
Phát hiện vấn đề liên kết xã hội 

khu vực học sinh khuyết tật và đa 
dạng văn hoá(MOU)

Chương trình Live Rap dành cho học 
sinh khuyết tật, Dự án Welty Living Lab 
của học sinh khuyết tật, Chương trình 

nâng cao năng lực cơ bản về mặt xã hội

Chương trình Live Rap dành 
cho học sinh khuyết tật

Chương trình Live Rap dành cho 
học sinh khuyết tật,  câu lạc bộ 
hướng dẫn sinh hoạt thể chất

LINC+
Chương trình tăng cường lượng 

thương mại thực tế việc làm, 
chương trình đóng góp cho cộng đồng

Chương trình tăng cường 
lượng thương mại thực tế 

việc làm, chương trình đóng 
góp cho cộng đồng

Chương trình tăng 
cường lượng thương mại 

thực tế việc làm

Chương trình tăng 
cường lượng thương mại 

thực tế việc làm

Chương trình tăng 
cường lượng thương mại 

thực tế việc làm

Chương trình tăng 
cường lượng thương mại 

thực tế việc làm

Chương trình 
ToGether

Service Learning, PBL(Problem-Based Learning), 
TBL(Team-Based Learning), Hands On Steps, 
NIE(Need to Improve Education),  Hội chuyên 

ngành cùng nhau học tập ngoài giờ học, bài giảng 
đặc biệt nâng cao năng lực công việc của học sinh

PBL(Problem-Based Learning), 
TBL(Team-Based Learning), 

Hands On Steps,
Service Learning

PBL(Problem-
Based Learning),

TBL(Team-
Based Learning),

PBL(Problem-Based Learning),
TBL(Team-Based Learning)

PBL(Problem-Based Learning),
TBL(Team-Based Learning),

Hands On Steps,
Service Learning

PBL(Problem-Based Learning),
TBL(Team-Based Learning),

Hands On Steps,
Service Learning

Chứng chỉ Giáo viên đặc biệt cấp2
Giáo viên đặc biệt cấp2(tự chọn), 

Nhà giáo dục trọn đời

Giáo viên đặc biệt 
cấp2(bắt buộc), Chuyên 

gia phục hồi hành vi

Hướng dẫn thể thao cho người 
khuyết tật cấp 2, Giáo viên giáo dục 
đặc biệt cấp 2(bắt buộc),Kỹ sư trợ 

lý, tâm lý cấp 2

Giáo viên giáo dục 
đặc biệt trung học

Giáo viên giáo dục đặc biệt trung 
học(bắt buộc), Hướng dẫn thể thao 
cho người khuyết tật cấp 2, Hướng 
dẫn thể thao cho thanh thiếu niên

3Tip chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa giáo dục đặc biệt cấp trung.

1.  Giáo dục tình nguyện: Hãy gặp và dạy dỗ nhiều học sinh khuyết tật tại hiện trường như một giáo 
viên hỗ trợ. Hãy tìm hiểu đặc điểm của từng người khuyết tật thông qua kinh nghiệm của bản thân.

2.  Hoạt động câu lạc bộ: Hoạt động câu lạc bộ đa dạng trong và ngoài khoa giúp ích rất nhiều cho kinh 
nghiệm hoạt động nhóm và tham gia đại hội thể thao. 

3.  Đạt chứng chỉ: Việc đạt được chứng chỉ phù hợp với nghề nghiệp của bản thân thông qua chương 
trình ngoại khoá và đoàn hỗ trợ việc làm giúp ích rất nhiều co]ho việc tìm việc.  

Đại học sư phạm

Khoa giáo dục đặc biệt 
trung cấp 
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)
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Lĩnh vực nghề nghiệp

Giáo dục Hán ngữ
Biên dịch Hán văn cổ 

điển

Truyền thông.Xuất bản.Văn hoá

Giáo viên tiếng Hán 
cấp trung học Giáo sư

Phương tiện 
truyền thông(nhà 
báo, PD, tác giả)

Xuất bản(tác giả, 
nhà xuất bản)

Văn hoá nghệ 
thuật(nghệ sĩ học 
thuâth, Curator)

Nhà phát triển 
nội dung văn hoá

Nội dung công việc 
theo lĩnh vực

Hướng dẫn học tập 
cho học sinh trung học 
và trung học phổ thông, 

hướng dẫn cuộc sống cho 
học sinh trung học và trung 
học phổ thông, phát triển 

tài liệu học tập

Bài giảng về Hán 
văn cổ điển

Nghiên cứu Hán 
văn cổ điển

Hướng dẫn sinh 
hoạt cho học sinh

Biên dịch Hán văn cổ điển liên quan 
đến văn học, lịch sử và triết học
Sắp xếp tài liệu Hán văn cổ điển

Báo cáo sự kiện 
bằng ngôn ngữ chính 

xác và tạo chương 
trình phát sóng bằng 

văn bản cổ điển

Sản xuất các ấn 
phẩm chất lượng cao 
dựa trên các kỹ năng 

về ngôn ngữ

Kế hoạch văn hoá sử 
dụng tổng số kiến thức 

về văn học, lịch sử

Phát triển nội dung du lịch nhân văn
Phát triển nội dung giáo dục Hán ngữ

Biên dịch những tác phẩm kinh điển của 
Trung Quốc, Sáng tác các tác phẩm văn 
học dựa trên các ký tự cổ điển của Trung 

Quốc, Đề xuất ý tưởng cho các dự án 
văn hoá của chính quyền địa phương

Chuyên 
ngành 

Môn học 
bắt buộc 

Ký tự tiếng Trung cơ bản, nhập môn đọc tiếng Trung, giới thiệu về văn học Trung Quốc, ngữ pháp tiếng Trung, hướng dẫn và tư vấn nghề nghiệp cho thanh niên, bài luận tiếng Trung cơ bản, 
đọc thơ Trung Quốc, đọc văn xuôi lịch sử, đọc tiểu thuyết Trung Quốc, lịch sử văn học Trung Quốc, nghiên cứu và hướng dẫn văn bản Trung Quốc, lý luận học và tiểu luận Trung Quốc

Môn học đề cử
Thuyết nghiên cứu Hán văn, hiểu về Hán văn, Hán văn Joseon, dịch thuật Hán ngữ thời đại kỹ thuật số, giảng dạy chương trình giảng dạy Hán văn, đọc hiểu bách hoá, độc giả Trung Quốc, đọc văn học lịch sử, 

đọc văn xuôi hiện đại Hàn Quốc, đọc văn xuôi cổ đại Hàn Quốc, đọc kinh thư, đọc tư tưởng học, giáo dục tính Hàn Quốc, bình luận tiếng Hán, thơ ca Hàn Quốc, giáo sư văn học Hàn-Trung

Chương trình 
ngoại khóa

Giáo dục hoà nhập trường làng, giáo dục 
việc làm tuỳ chỉnh theo khoa, giáo dục đặc 
biệt, lễ hội học thuật, đại hội thể thao, bài 
giảng đặc biệt với mục sư, nhóm nghiên 

cứu chủ đề giữa tiền bối và hậu bối, chuyến 
đi thực tế học thuật, nhóm nghiên cứu 

ngoài giờ học, bài giảng đặc biệt cho sinh 
viên tốt nghiệp, bài kiểm tra bổ sung

Giáo dục hoà nhập trường làng, giáo 
dục việc làm tuỳ chỉnh theo khoa, hội 
âm nhạc, lễ hội học thuật, đại hội thể 
thao, bài giảng đặc biệt với mục sư, 
nhóm nghiên cứu chủ đề giữa tiền 

bối và hậu bối, chuyến đi thực tế học 
thuật, nhóm nghiên cứu ngoài giờ 

học, bài giảng đặc biệt cho sinh viên 
tốt nghiệp, bài kiểm tra bổ sung

Giáo dục hoà nhập trường làng, 
giáo dục việc làm tuỳ chỉnh theo khoa, hội âm nhạc,  

lễ hội học thuật, đại hội thể thao, 
bài giảng đặc biệt với mục sư, 

nhóm nghiên cứu chủ đề giữa tiền bối và hậu bối, 
cuộc khảo sát học tập, 

nhóm nghiên cứu ngoài giờ học, 
bài giảng đặc biệt cho sinh viên tốt nghiệp

Chương 
trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 
hướng việc làm 

Jinro hashtag, ngày hội cố vấn việc làm JJ, hướng dẫn nghề cho thanh thiếu niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh thiếu niên(khả năng nghệ thuật), thực hành máy tính SKII UP, lớp phân tích doanh nghiệp và công việc, 
lớp hoàn thành giới thiệu bản thân, lớp chuyên sâu về giới thiệu bản thân, tư vấn giới thiệu bản thân trực tuyến về việc sử dụng thẻ công việc, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo phỏng vấn/khả năng phỏng vấn, 
hội tìm việc, tư vấn dài hạn cho sinh viên đang theo học(STAR-KING), hỗ trợ trung tâm việc làm tại trường đại học, câu lạc bộ tìm việc, NCS dạy nghề năng lực cơ bản, kiểm tra thực hành NCS tích hợp doanh nghiệp

Đoàn hỗ trợ 
khởi nghiệp

Hội tư vấn khởi nghiệp One stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, hội khởi nghiệp J-cube

LINC+ Chương trình tăng cường thực hành việc làm, bài giảng khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, hội khởi nghiệp, thực hành tại hiện trường, giáo dục Big-data

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Hồi sinh tim phổi cứu sinh, Clinic PT, Chương trình hỗ trợ sản xuất truyền thông, Giáo dục củng cố năng lực truyền thông

Chứng chỉ

Giáo viên trung học cơ sở 
cấp 2(Hán văn), chứng chỉ 
cấp số Hán tự, chứng chỉ 
người hướng dẫn Hán tự, 
chứng chỉ hướng dẫn đọc 

Hán tự, chứng chỉ năng lực 
lịch sử Hàn Quốc

Chứng chỉ trình độ Hán 
tự, chứng chỉ giảng viên 
Hán tự, TOPIK( chứng 

chỉ năng lực tiếng Hàn), 
HSK(tiếng Trung), chứng 

chỉ thông thạo lịch sử 
Hàn Quốc, chứng chỉ 
thông thạo máy tính, 

TOEIC.TOEFL

Chứng chỉ trình độ Hán 
tự, chứng chỉ giảng viên 
Hán tự, TOPIK( chứng 

chỉ năng lực tiếng Hàn), 
HSK(tiếng Trung), chứng 

chỉ thông thạo lịch sử 
Hàn Quốc, chứng chỉ 
thông thạo máy tính, 

TOEIC, TOEFL

Bằng thạc sĩ và tiến sĩ, chứng 
chỉ cấp số Hán tự, giáo sư 

trung học cơ sở hạng 2( Hán 
tự), chứng chỉ trình độ Hán 

tự , chứng chỉ giảng viên Hán 
tự, TOPIK( chứng chỉ năng lực 
tiếng Hàn), HSK(tiếng Trung), 

TOEIC, TOEFL, chứng chỉ 
thông thạo máy tính

3Tip chuyên ngành của giáo viên hướng dẫn khoa giáo dục Hán văn.

1.  Hãy đọc nhiều sách về nghệ thuật tự do liên quan đến chuyên ngành của bạn: Điều này 
giúp bạn hiểu chuyên ngành của bạn dễ dàng hơn.

2.  Nếu bạn không biết các ký tự Hán văn hãy sắp xếp chúng riêng biệt khi đọc văn bản 
chuyên ngành. Đừng nghĩ là sẽ đọc câu văn sau khi hoàn thành Hán văn. 

3. Đọc cấu trúc các chữ Hán, chỉ ra từng từ một. 

Đại học sư phạm 

Khoa giáo dục hán văn
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)
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Lĩnh vực nghề nghiệp
Gia đình và giáo viên 

trung học
Giáo viên dạy trẻ Sức khoẻ gia đình Chuyên gia giáo dục ăn uống

Thợ phối màu, 
điều phối màu cá nhân

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Chuyên gia giáo dục 
dạy môn học gia đình tại các 
trường trung học và trung 

học phổ thông

Chuyên gia tư vấn và 
giáo dục trẻ sơ sinh tại các cơ sở 
chăm sóc công cộng và tư nhân, 
phát triển và vận hành chương 

trình đào tạo trẻ sơ sinh

Chuyên gia hoạt động cho 
các gia đình khỏe mạnh điều 

hành trung tâm hỗ trợ gia đình 
sức khỏe, cung cấp dịch vụ và 

phát triển dịch vụ

Chuyên gia chịu trách 
nhiệm giáo dục thực phẩm như 

giáo dục dinh dưỡng, tư vấn dinh 
dưỡng, giáo dục và quản lý thực 

phẩm, quản lý bữa ăn

Chuyên gia hiểu được đặc 
tính xã hội của trang phục và đặc 

trưng của từng giai đoạn phát 
triển của con người và giúp hình 
thành bản sắc bản thân tích cực 

thông qua trang phục

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 

Quá trình giáo dục trẻ em, giáo dục gia đình, giáo dục dinh dưỡng, giáo dục sức khoẻ gia đình, kinh doanh gia đình, quản lý nguyên liệu trang phục, 
thuyết học gia đình, sinh hoạt gia đình, nghiên cứu và hướng dẫn giáo trình giáo dục gia đình, logic gia đình và luận văn

Môn học đề cử

Giáo dục gia đình, giáo dục dinh 
dưỡng, giáo dục sức khoẻ gia 

đình, kinh doanh gia đình, vật liệu 
trang phục và quản lý, thuyết học 
gia đình, nghiên cứu và chỉ đạo 

sách giáo khoa học gia đình,
 luận lý gia đình và luận điểm, 
quá trình nuôi dưỡng, phúc lợi

Quá trình nuôi dạy trẻ em, 
khái niệm giáo dục trẻ em, 

nghiên cứu về quan 
hệ và hành vi của trẻ em, 
lý luận giáo dục cha mẹ

Thuyết gia đình khoẻ mạnh, 
tư vấn gia đình, giáo dục sinh 

hoạt gia đình, khoa học gia đình, 
khoa giáo dục chăm sóc trẻ em, 
khoa kinh tế học gia đình, giáo 
dục làm cha mẹ, sinh hoạt gia 

đình và phúc lợi xã hội

Dinh dưỡng học, 
ẩm thực học, thực phẩm học, 

khoa học nấu ăn, thực hành điều 
trị dinh dưỡng đặc biệt, 

giáo dục dinh dưỡng và tư vấn 
học, quản lý thực phẩm học

Nguyên liệu và quản lý trang 
phục, thiết kế trang phục, 
tâm lý xã hội kép, quản lý 
trang phục và môi trường

Chương trình 

ngoại khóa

Bài giảng đặc biệt cho kì thi tuyển 
dụngBài giảng đặc biệt của tiền 

bối gia sư tại hiện trường

Bài giảng đặc biệt về chứng chỉ 
giáo viên dạy trẻ, bài giảng đặc 
biệt về tiền bối giáo viên dạy trẻ 
tại hiện trường, thăm nhà trẻ và 

các cơ quan liên quan

Bài giảng đặc biệt về chứng chỉ 
gia đình khỏe mạnhBài giảng đặc 
biệt của tiền bối gia đình trị liệu 

tại hiện trường

Bài giảng đặc biệt về giáo dục 
dinh dưỡng và tư vấn,Bài giảng 

đặc biệt của tiền bối chuyên viên 
dinh dưỡng hiện trường

Chứng chỉ Colorist, 
Bài giảng Đặc biệt Chứng chỉ 
Điều phối viên Màu Cá nhân 

Bài giảng đặc biệt

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

Jinro hashtag, ngày hội cố vấn việc làm JJ, hướng dẫn nghề cho thanh thiếu niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh thiếu niên(khả năng nghệ thuật), 
thực hành máy tính SKII UP, lớp phân tích doanh nghiệp và công việc, lớp hoàn thành giới thiệu bản thân, lớp chuyên sâu về giới thiệu bản thân, tư vấn giới thiệu bản thân 

trực tuyến về việc sử dụng thẻ công việc, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo phỏng vấn/khả năng phỏng vấn, hội tìm việc, tư vấn dài hạn cho sinh viên đang theo học(STAR-KING), 
hỗ trợ trung tâm việc làm tại trường đại học, câu lạc bộ tìm việc, NCS dạy nghề năng lực cơ bản, kiểm tra thực hành NCS tích hợp doanh nghiệp

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp
Hội tư vấn khởi nghiệp One stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, hội khởi nghiệp J-cube

LINC+ Chương trình tăng cường thực hành việc làm, bài giảng khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, hội khởi nghiệp, thực hành tại hiện trường, giáo dục Big-data

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Hồi sinh tim phổi cứu sinh, Clinic PT, Chương trình hỗ trợ sản xuất truyền thông, Giáo dục củng cố năng lực truyền thông

Chứng chỉ Chứng nhận gia sư cấp 2
Chứng chỉ giáo viên chăm 

sóc trẻ em cấp 2
Giấy chứng nhận gia 

đình khoẻ mạnh
Chứng nhận đầu bếp, 

vệ sinh an toàn thực phẩm
Chứng nhận chuyên gia phối 

màu cá nhân

3Tip chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa giáo dục gia đình.

1.  Khuyến khích tình nguyện viên giáo dục: Bạn có thể gặp gỡ và dạy học sinh tại hiện 
trường với tư cách là trợ giảng và có thể trải nghiệm tại hiện trường đào tạo thực tế.

2.  Khuyến khích tham gia các chương trình ngoại khoá: Đây là chương trình liên quan đến 
việc làm trực tiếp của các giáo sư và cũng mở chương trình theo yêu cầu của học sinh.

3.  Khuyến khích các hoạt động tư vấn: Hãy tận dụng tích cực các hoạt động tư vấn với 
các tiền bối trong khoa và các tiền bối tốt nghiệp để tìm việc để học 
chuyên ngành.

Đại học sư phạm

Khoa giáo dục gia đình
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)
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Lĩnh vực nghề nghiệp Giáo viên cấp trung học Tiếp tục lên cao học Nhà nghiên cứu Công viên chức ngành giáo dục Doanh nghiệp thông thường

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Khoa học trung học cơ sở và 

trung học phổ thông (vật lý/ hóa 

học)Phát triển các lớp học phù hợp 

với xã hội hiện đại thông qua việc 

phát triển các tài liệu giảng dạy 

thử nghiệm và bản đồ giáo dục.

Giáo dục sau đại học, cao học 

carbon Fusion, học vị thạc sĩ 

thôgn qua việc nhập học tại học 

viện sinh học nông nghiệp, 

đạt được học vị tiến sĩ

Viện Khoa học và Công nghệ 

Hàn Quốc, Viện Công nghệ 

Carbon, tiến hành nghiên cứu

 và tiến sĩ thạc sĩ.

Thực hiện công việc liên quan 

đến việc lên kế hoạch, vận hành 

và đánh giá quá trình đào tạo 

thuộc cơ quan đào tạo.

Làm việc ở doanh nghiệp

 liên quan đến khoa học 

(vật lý/ hóa học) hoặc làm việc 

ở doanh nghiệp thông thường, 

tiếp thị, hành chính.

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 

Vật lý: Vật lý học chung và thí nghiệm (1,2), điện vật lý, động lực, vật lý hiện đại, vật lý nhiệt và thống kê, sóng điện và quang học, điện từ, động lực lượng tử, thí nghiệm giáo dục vật lý

Hóa học: Hóa học chung (1,2), Hóa học hữu cơ (1,2), Hóa học vô cơ (1,2), hóa học phân tích (1,2),

 thử nghiệm hóa học vật lý, hóa học phân tích, thử nghiệm hóa học vô cơ, thử nghiệm hóa học hữu cơ.

Môn học đề cử

Lý luận giáo dục khoa học,

 giáo dục vật lý và hóa 

họcNghiên cứu giáo trình vật 

lý và hóa học và phương pháp 

chỉ đạolý luận vật lý / hóa học

Động lực học (2), sóng điện tử học, 

vật lý học phân tử, vật lý học hữu 

cơ cao cấp, quang phổ học hữu cơ, 

vật lý học cao cấp, hóa học hữu cơ, 

hóa học vật lý học vật lý học, hóa 

học hữu cơ, phân tích thiết bị

Động lực học (2), sóng điện tử học, 

vật lý học phân tử, vật lý học hữu 

cơ cao cấp, quang phổ học hữu cơ, 

vật lý học cao cấp, hóa học hữu cơ, 

hóa học vật lý học vật lý học, hóa 

học hữu cơ, phân tích thiết bị

Thuyết giáo dục khoa họcGiáo 

dục giáo dục vật lý và hóa 

họcNghiên cứu giáo trình vật lý 

và hóa học và phương 

pháp chỉ đạo

lý luận vật lý /

 hóa học

Chương trình 

ngoại khóa

Lý luận giáo dục khoa học, giáo dục 

vật lý và hóa họcNghiên cứu giáo 

trình vật lý và hóa học và phương 

pháp chỉ đạolý luận vật lý / hóa học

Bài giảng đặc biệt về 

học giả cao học

Bài giảng đặc biệt về 

viện nghiên cứu

Bài giảng đặc biệt 

về nghề nghiệp

Bài giảng đặc biệt 

về nghề nghiệp

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

Jinro hashtag, ngày hội cố vấn việc làm JJ, hướng dẫn nghề cho thanh thiếu niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh thiếu niên(khả năng nghệ thuật), thực hành máy tính SKII UP, 

lớp phân tích doanh nghiệp và công việc, lớp hoàn thành giới thiệu bản thân, lớp chuyên sâu về giới thiệu bản thân, tư vấn giới thiệu bản thân trực tuyến về việc sử dụng thẻ công việc, 

lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo phỏng vấn/khả năng phỏng vấn, hội tìm việc, tư vấn dài hạn cho sinh viên đang theo học(STAR-KING), 

hỗ trợ trung tâm việc làm tại trường đại học, câu lạc bộ tìm việc, NCS dạy nghề năng lực cơ bản, kiểm tra thực hành NCS tích hợp doanh nghiệp

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp
Hội tư vấn khởi nghiệp One stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, hội khởi nghiệp J-cube

LINC+ Chương trình tăng cường thực hành việc làm, bài giảng khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, hội khởi nghiệp, thực hành tại hiện trường, giáo dục Big-data

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Hồi sinh tim phổi cứu sinh, Clinic PT, Chương trình hỗ trợ sản xuất truyền thông, Giáo dục củng cố năng lực truyền thông

Chứng chỉ
Giầy chứng nhận vật lý

 trung học cấp 2
Bằng thạc sĩ, tiến sĩ Bằng thạc sĩ, tiến sĩ Cán bộ hành chính giáo dục

3Tip chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa giáo dục khoa học.

1.  Hãy học thuộc giáo trình chuyên ngành (vật lý / hóa học):Phải biết rõ chuyên ngành 
(vật lý/ hóa học) thì mới có thể dạy được người khác.

2.  Hãy trải nghiệm phòng thí nghiệm hoặc phòng thí nghiệm đại học:Không chỉ học 
chuyên ngành mà còn giúp ích rất nhiều cho toàn bộ cuộc sống học đường.

3.  Hãy học thuộc chữ Hán và câu tiếng Anh:Khi học chuyên ngành, 
nó giúp ích ở nhiều nơi khác.

Đại học sư phạm 

Khoa giáo dục 
khoa học
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)
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Lĩnh vực nghề nghiệp
Giáo viên trường 

trung học công lập
Giáo viên trường 
trung học tư thục

Giáo sư chuyên 
ngành toán học

Công nhân viên chức toán học 
và giáo dục(Tổng cục thống 
kê, học bổng, cán bộ hành 

chính giáo dục...)

Chuyên gia toán học
( tài chính, IT, luật sư,

 kế toán...)

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Học sinh trung học cơ sở và trung học phổ 

thông.Phát triển tài liệu học tập,Nâng cao năng 

lực giảng dạy.Hoạt động tư vấn cho thanh thiếu 

niên,bản đồ nhân cách và nghề nghiệp

Đào tạo nhân tài phù hợp với tư tưởng trường 

tư.Bản đồ giáo dục của học sinh trung học cơ 

sở và trung học phổ thông.Chỉ đạo năng lực học 

tập.bản đồ nhân cách và nghề nghiệp

Hoạt động nghiên cứu khoa học cơ 

bản cần thiết cho xã hội tương lai, 

nghiên cứu sâu về toán học và viết luận văn

Công việc liên quan đến toán học và giáo 

dụcCông việc của cơ quan nhà nước và 

cơ quan giáo dục.nhiệm vụ cần thiết cho 

sự phát triển của quốc gia và xã hội

Nghề nghiệp dựa trên toán học 

và lĩnh vực công nghệ FinTech 

phù hợp với thời đại cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 

Toán học và thực hành cơ bản (1)), phân tích học, đại số tuyến tính, phân tích phân hạch vi phân, phân tích phúc lợi học, toán học hiện đại, 

toán học hình ảnh, toán học xác suất và thống kê, giáo dục toán học, nghiên cứu và chỉ đạo giáo trình toán học, logic và luạc.

Môn học đề cử

Tập hợp logic, toán học cơ bản và t

hực hành (2)lý luận số học, phân tích hình học, 

thực hành và thực hành (2)), giải pháp toán 

học (Nghiêm trọng hóa), phân tích học vi phân 

(Nghiêm trọng hóa), tâm lý học toán học hiện đại 

(Nghiêm trọng hóa), toán học hiện đại và lý luận 

đồ hột, toán đật, toán đật số, giáo dục

Tập hợp logic, toán học cơ bản và 

thực hành (2)lý luận số học, phân tích 

hình học, thực hành và thực hành (2)), 

giải pháp toán học (Nghiêm trọng hóa),

 phân tích học vi phân (Nghiêm trọng hóa), 

tâm lý học toán học hiện đại (Nghiêm trọng 

hóa), toán học hiện đại và lý luận đồ hột, 

toán đật, toán đật số, giáo dục

Tập hợp logic, toán học cơ bản và thực 

hành (2)lý luận số lượng nước, thông thường 

hình học, phân tích vi phân và thực hành (2)

Phân tích học (Tầm trọng), phân hạch phân 

hạc (Tầm trọng hóa), tâm lý học toán học 

toán học, phân tích phúc lợi học (Tầm trọng 

hóa), toán học đại học hiện đại (Tính trọng 

hóa), toán học trên (Tính toán học)

Tập hợp logic, toán học cơ

 bản và thực hành (2)lý luận số lượng 

nước, thông thường hình học, phân tích 

vi phân và thực hành (2)Phương pháp 

giải quyết vấn đề toán học, lý luận học 

(trầm trọng hóa)toán học thực dụng, 

tổ hợp và lý luận đồ họa

Tập hợp logic, toán học 

cơ bản và thực hành (2)lý luận số 

lượng nước, thông thường hình 

học, phân tích vi phân và thực hành 

(2)Phương pháp giải quyết vấn đề 

toán học, lý luận học (trầm trọng 

hóa)toán học thực dụng, 

tổ hợp và lý luận đồ họa

Chương trình 

ngoại khóa

Bài giảng đặc biệt, thực hành giáo dụcHoạt động 

tình nguyện, hoạt động học tập,Kì thi thử nghiệm 

chuẩn bị cho kỳ thi tuyển giáo viênHoạt động đọc 

sách và trường đại họcChương trình phát triển 

năng lực học mô phỏng,Chương trình giảng dạy 

đặc biệt mời và đào tạo thực tập sinh

Bài giảng đặc biệt, thực hành giáo dụcHoạt 

động tình nguyện, hoạt động học tập,Kì thi thử 

nghiệm chuẩn bị cho kỳ thi tuyển giáo viênHoạt 

động đọc sách và trường đại họcChương trình 

phát triển năng lực học mô phỏng,Chương trình 

giảng dạy đặc biệt mời và đào tạo thực tập sinh

Bài giảng đặc biệt, tham gia 

cuộc thi toán học,Hoạt động đọc sách 

cho các môn toán học Hoạt động học 

tập,Chương trình học tập chuyên ngành 

ngoài trờiHoạt động câu lạc bộ khoa, 

chương trình giảng dạy đặc biệt mời

Bài giảng đặc biệt, sự 

kiện học bổng,Chương trình học tập 

chuyên ngành ngoài trờiHoạt động đọc 

sách cho các môn toán học Hoạt động 

học tập, câu lạc bộ khoa

Bài giảng đặc biệt,

 sự kiện học bổng,Chương

 trình học tập chuyên ngành ngoài 

trờiHoạt động đọc sách cho các 

môn toán học Hoạt động học tập,

câu lạc bộ khoa

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

Jinro hashtag, ngày hội cố vấn việc làm JJ, hướng dẫn nghề cho thanh thiếu niên(CAP+), năng lực tìm việc của thanh thiếu niên(khả năng nghệ thuật), 
thực hành máy tính SKII UP, lớp phân tích doanh nghiệp và công việc, lớp hoàn thành giới thiệu bản thân, lớp chuyên sâu về giới thiệu bản thân, tư vấn giới 

thiệu bản thân trực tuyến về việc sử dụng thẻ công việc, lớp nâng cao tốc độ phỏng vấn, đào tạo phỏng vấn/khả năng phỏng vấn, hội tìm việc, tư vấn dài hạn cho sinh viên đang 
theo học(STAR-KING), hỗ trợ trung tâm việc làm tại trường đại học, câu lạc bộ tìm việc, NCS dạy nghề năng lực cơ bản, kiểm tra thực hành NCS tích hợp doanh nghiệp

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp
Hội tư vấn khởi nghiệp One stop, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp phòng thí nghiệm, hội khởi nghiệp J-cube

LINC+ Chương trình tăng cường thực hành việc làm, bài giảng khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, hội khởi nghiệp, thực hành tại hiện trường, giáo dục Big-data

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Hồi sinh tim phổi cứu sinh, Clinic PT, Chương trình hỗ trợ sản xuất truyền thông, Giáo dục củng cố năng lực truyền thông

Chứng chỉ

Bằng chứng nhận giáo sư cấp 2 
môn toán trung học, chứng chỉ cấp 3
 lịch sử Hàn Quốc(Điều kiện hỗ trợ bài 

kiểm tra bổ nhiệm giáo viên)

Bằng chứng nhận giáo sư cấp 2
 môn toán trung học, chứng chỉ cấp 3 
lịch sử Hàn Quốc(Điều kiện hỗ trợ bài 

kiểm tra bổ nhiệm giáo viên)

Bằng thạc sĩ, tiến sĩ
Nhà phân tích điều tra xã hội 
(hạng 2)Giấy chứng nhận yêu 

cầu của mỗi chuyên gia

Giấy chứng nhận kỹ thuật 
viên thông tin, v.v.

Giấy chứng nhận yêu cầu 
của mỗi chuyên gia

3Tip chuyên ngành của giáo sư hướng dẫn khoa giáo dục toán học.

1.  Khuyến khích tình nguyện giáo dục: Là một giáo viên đại học dự bị, bạn hãy hoạt động giúp đỡ 
học tập toán tại trường và nâng cao năng lực giảng dạy. Không chỉ hiểu toán học trung cấp mà 
còn có cơ hội để áp dụng lý thuyết giáo dục toán học thực tế

2.  Khuyến khích hoạt động học tập: Hãy thử hoạt động học tập với các đồng nghiệp hoặc tiền bối 
trong khoa. Trong quá trình dạy và học, có thể phát triển năng lực giảng dạy-học tập.

3.  Hãy tiếp tục hoạt động đọc sách liên quan đến việc học chuyên ngành: Không chỉ hiểu nội dung 
chuyên ngành mà còn có thể mở rộng kiến thức giáo dục cần thiết cho giáo viên.

Đại học sư phạm

Khoa giáo dục
toán học
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)



Đại học dung hợp tương lai
Lộ trình nghề nghiệp

Ver. 2
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Đại học dung hợp tương lai 

Khoa nội dung văn hoá 
tổng hợp 
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)

Lĩnh vực nghề nghiệp
Kế hoạch nội dung 

tổng hợpICT
Tiếp thị kỹ thuật số Storytelling Nội dung phát triển Người sáng tạo

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Phân tích nội dung, 

nội dung kế hoạch, 

hỗ trợ sản xuất nội dung

Phân tích nội dung, 

tiếp thị xã hội, 

hỗ trợ tiếp thị lan truyền

Viết kịch bản, 

nói chuyện trực tiếp, 

sao chép

Sản xuất nội dung, hiệu ứng 

đặc biệt của nội dung, 

hỗ trợ quản lí chất lượng

Thực hiện nội dung, 

sản xuất nội dung, 

hỗ trợ vận hành kênh xã hội

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 
Nội dung văn hoá tổng hợp, ý tưởng nội dung, hiểu biết về văn hoá của địa phương, dự án sản xuất nội dung

Môn học đề cử

Nội dung văn hoá toàn cầu, 

nghiệp vụ sản xuất game, dự 

án sản xuất nội dung tiếp thị 

kinh doanh

Nội dung tiếp thị kinh doanh, 

chạy dịch vụ nội dung, 

dự án sản xuất nội dung

kể chuyện bằng hình ảnh, 

bảng phân cảnh tương tác, 

dự án sản xuất nội dung trò 

chơi thực tế

Nghiệp vụ sản xuất game, 

thực hành sản xuất âm thanh, 

thực hành sản xuất đồ 

hoạ 2D/3D, 

dự án sản xuất nội dung

Thực hiện streaming

 phát sóng cá nhân, thực hành 

sản xuất âm thanh, thực hành 

sản xuất đồ hoa 2D/3D, 

dự án sản xuất nội dung

Chương trình 

ngoại khóa
Máy tính, tiếng anh, đọc và viết, phương pháp soạn thảo và đề án dự án, thực hiện bài phát biểu, dự án Living Lab, v.v.

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp

One-stop tư vấn sáng lập dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ thí nghiệm dự án, 

trung tâm khởi nghiệp J-cube, Jeollabuk-do contents korea Lab

LINC+ Giáo dục Big Data

Trung tâm hỗ trợ 

giáo dục chương 

trình ngoại khóa

Chứng chỉ

Chuyên gia kế 

hoạch game, quản lý thông 

tin trên internet, năng lực ứng 

dụng kỹ thuật số

Nhà tiếp thị tìm kiếm 

quảng cáo, quản lý thông tin 

tren internet, quản lý giao dich 

điện tử, công ty quản lý giao 

dịch điện tử

Chuyên gia kế hoạch 

game, quản lý  thông tin trên 

internet, năng lực ứng dụng 

thông tin kỹ thuật số

Kỹ năng sử dụng máy tính, 

biên tập video kỹ  thuật số, 

chuyên gia sản xuất nội dung 

đa phương tiện

Biên tập video kỹ thuật số, 

người tìm kiếm quảng cáo, 

người lập kế hoạch nội dung 

trang web

3Tip của giáo sư hướng dẫn về nội dung văn hoá tổng hợp

1. Tất cả các hoạt động văn hoá, kinh tế sử dụng điện thoại thông minh đều có 
mối quan hệ mật thiết với nội dung văn hoá tổng hợp.

2. Vui lòng hãy trực tiếp thử nghiệm các ứng dụng di động(APP) và nội dung 
được nhiều người yêu thích. 

3. Vui lòng hãy hình thành mạng lưới công việc thân thiện với các tiền bối và 
hậu bối của khoa với nhiều thế hệ, nhiều ngành nghề khác nhau. 
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Lĩnh vực nghề nghiệp
Chuyên gia thực 

hiện thiết kế 
Thinking, Living lab

Doanh nghiệp kinh tế xã 
hội và khởi nghiệp, xin việc 
ở những doanh nghiệp nhỏ

Chuyên gia thiết 
kế xã hội và thiết kế 

cộng đồng

Khởi nghiệp đầu tư mạo 
hiểm xã hội

Làm việc ở các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, 

doanh nghiệp nhà nước, 
tổ chức tài chính

Tư vấn khởi nghiệp 
và kinh doanh

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Phát hiện và thúc đẩy 
ý tưởng đổi mới từ lập 
trường của khách hàng

Hỗ trợ khởi nghiệp thực 
hiện giá trị xã hội và giá tri kinh tế

Phát hiện và thúc đẩy kinh 
doanh do cộng đồng lãnh đạo

Hỗ trợ khởi nghiệp theo hình 
thức giải quyết vấn đề xã hội sử 

dụng công nghệ mới

Công tác đóng góp xã hội, 
hoạch định sản phẩm và công 

tác quan hệ công chúng

Tư vấn, giải quyết vấn đề 
mà người sáng lập, người kinh 

doanh phảiđối mặt

Chuyên 

ngành 

Môn học bắt buộc Tâm lí doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh, giải quyết vấn đề logic, học vấn kinh doanh, thiết kế Thinking, hiểu biết về tâm lí hành vi kinh tế, dự án Living Lab, sáng lập Living Lab, hiểu biết về phát triển bền vững

Môn học đề cử

Dịch vụ giá trị xã hội, 
Thiết kế Nudge trong 
thiết kế Thinking, Kinh 
tế học hành vi và quản 
lí thương hiệu, Khởi 

nghiệp và cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4, 

Thiết kế tổ chức hợp tác, 
Mô hình kinh doanh khởi 
nghiệp, tiếp thị truyền 

thông xã hội

Tìm hiểu về văn hoá và thị trường kinh 
doanh, Quản trị kinh doanh, Khởi nghiệp 

và cách mạng công nghiệp lần thứ 
4, Dịch vụ giá trị xã hội, Tâm lí doanh 
nghiệp và đạo đức kinh doanh, Quảng 

cáo và story telling, Mô hình kinh doanh 
khởi nghiệp, Thực hành thuế kinh 

doanh, Thiết kế tổ chức hợp tác, Quản 
lí toàn cầu và thương mại công bằng, 
Kinh tế học hành vi và quản lí thương 

hiệu, Lý thuyết cộng tác, Doanh nghiệp 
xã hội và đầu tư xã hội mạo hiểm, Tiếp 

thị truyền thông xã hội, Fintech

Tìm hiểu về văn hoá và thị 
trường kinh doanh, Dịch vụ 

giá trị xã hội, Thiết kế tổ chức 
hợp tác, Thiết kế Nudge trong 

thiết kế Thinking,, Kinh tế 
học hành vi và quản lí thương 

hiệu, Quảng cáo và story 
telling, , Tiếp thị truyền thông 
xã hội, Nền kinh tế chung và 

kinh doanh nền tảng

Tâm lí doanh nghiệp và đạo đức 
kinh doanh, Tìm hiểu về văn hoá 
và thị trường kinh doanh, Nghiệp 

vụ phân tích kinh doanh, Thực 
hành thuế thực tế, Khởi nghiệp 
và cách mạng công nghiệp lần 
thứ 4,  Doanh nghiệp xã hội và 
đầu tư xã hội mạo hiểm, Nền 
kinh tế chung và kinh doanh 

nền tảng, Fintech, Mô hình kinh 
doanh khởi nghiệp, Thiết kế 

Nudge trong thiết kế Thinking, 
Tiếp thị truyền thông xã hội

Tìm hiểu về văn hoá và thị 
trường kinh doanh, quản trị 

kinh doanh, Dịch vụ giá trị xã 
hội, Thực hành thuế thực tế,  

Nghiệp vụ phân tích kinh doanh, 
Phân tích thị trường thực tế, 

Thiết kế tổ chức hợp tác, Kinh 
tế học hành vi và quản lí thương 
hiệu, Quảng cáo và story telling, 
Quản lí tài chính,  Tiếp thị truyền 

thông xã hội,  Lý thuyết cộng 
tác, Doanh nghiệp xã hội và đầu 

tư xã hội mạo hiểm

Quản trị kinh doanh,, Mô hình kinh 
doanh khởi nghiệp, Thực hành thuế 
thực tế,  Nghiệp vụ phân tích kinh 
doanh, Phân tích thị trường thực 

tế,  Thiết kế tổ chức hợp tác, hiết kế 
Nudge trong thiết kế Thinking, Khởi 
nghiệp và cách mạng công nghiệp 

lần thứ 4, Quảng cáo và story telling,  
Gây quỹ cho người khởi nghiệp thiết 
thực, Quản lí tài chính,  Tìm hiểu về 
văn hoá và thị trường kinh doanh, 

Tiếp thị truyền thông xã hội, Fintech

Chương trình 

ngoại khóa

Kèm cặp cùng 
lứa tuổi,  Chương trình 
hợp tác, TBL, PBL, Dự 

án Living Lab

Câu lạc bộ hợp tác khởi nghiệp, 
câu lạc bộ hoạt động kinh tế xã hội, 

chương trình hợp tác

Kèm cặp cùng lứa tuổi, điều 
hành câu lạc bộ hoạt động 

khởi nghiệp, bài giảng được 
mời bởi chuyên gia về khởi 
nghiệp, ứng dụng máy tính

bài giảng được mời bởi 
chuyên gia về khởi nghiệp, 

điều hành câu lạc bộ hoạt động 
khởi nghiệp, Doanh nghiệp nước 

ngoài, thám hiểm khám phá

Máy tính, 
Chương trình khởi nghiệp, 
Câu lạc bộ hoạt động về 

kinh tế xã hội

Kèm cặp cùng lứa tuổi, điều hành 
câu lạc bộ hoạt động khởi nghiệp, bài 

giảng được mời bởi chuyên gia về 
khởi nghiệp, điều hành câu lạc bộ hoạt 
động khởi nghiệp, ứng dụng máy tính

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 
hướng việc làm 

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp
One-stop tư vấn sáng lập dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ thí nghiệm dự án, trung tâm khởi nghiệp J-cube, Jeollabuk-do contents korea Lab

LINC+ Giáo dục Big Data, giảng dạy khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Chứng chỉ

Người quản lí giao dịch 
điện tử, người tìm kiếm 
thông tin, dữ liệu thiết kế 

Thinking Facilli

Tư vấn khởi nghiệp, Người quản lí 
chuyên nghiên cứu về giáo dục khởi 
nghiệp, người chỉ đạo kinh doanh, 

người hướng dẫn khởi nghiệp kĩ thuật

Tư vấn khởi nghiệp, người 
quản lí thương hiệu, người 

quản lí chuyên nghiên cứu về 
giáo dục khởi nghiệp, người 

phân tích quảng cáo, người lập 
kế hoạch quảng cáo trên mạng

Người hướng dẫn khởi 
nghiệp kĩ thuật

Người quản lí tài sản tổng 
hợp, lãnh đạo kinh doanh, 

người quản lí giao dịch điện 
tử, nhà thiết kế tài chính, 
chuyên gia trang web, kế 

toán thuế điện toán

Tư vấn khởi nghiệp, 
người quản lí chuyên nghiên 
cứu về giáo dục khởi nghiệp,
người quản lí thương hiệu, 
quản lí quảng bá, nhà phân 

tích điều tra xã hội

3Tip của giáo sư hướng dẫn khoa tài chính kinh doanh khởi nghiệp.
1.  Hãy có tầm nhìn rộng và tìm kiếm niềm tự hào và ý nghĩa trong công việc và vai trò của bạn.Ở đó, 

bạn có thể tìm thấy các sản phẩm kinh doanh và có thể tìm ra cách thành công một cách hạnh phúc.

2.  Hãy cố gắng hết sức để tạo các mối quan hệ tốt với mọi người. 
Thành công tuyệt vời trong kinh doanh không phải là làm một mình.

3.  Nếu bạn muốn đổi mới cuộc sống hãy đến khoa của chúng tôi. Chúng tôi đang thực hiện công việc 
thực tế như thiết kế Thinking, Living lab...Các bạn có thể học được các kỹ thuật cải tiến tâm lý, 
trung tâm giải quyết vấn đề và dự án trong suốt học kỳ ở khoa duy nhất trên toàn quốc. 
Các bạn biết năng lực khởi nghiệp là sự nghiệp tốt nhất trong cả việc làm phải không?

Đại học dung hợp tương lai

Khoa tài chính kinh 
doanh khởi nghiệp 
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)
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3Tip chuyên môn của giáo sư hướng dẫn khoa nông nghiệp và 
đời sống ICT. 

1.  (Giao tiếp) Suy nghĩ một cách logic và cởi mở để giải quyết vấn đề một cách hợp 
lý là điều rất quan trọng.

2.  (Ứng dụng kiến thức) Trao đổi tích cực với các học viên và chuyên gia trong nhiều 
lĩnh vực khác nhau là rất quan trọng.

3 .  (Học tập suốt đời) Nỗ lực để phát triển bản thân như thu nhận thông tin 
và kỹ năng rất là quan trọng. 

Lĩnh vực nghề nghiệp Công nhân viên chức nhà nước Người phụ trách doanh nghiệp Quản lý chuyên nghiệp

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Cục quản lí phát triển nông thôn, 
học viện kỹ thuật nông nghiệp, trung tâm công nghệ 

nông nghiệp, hỗ trợ nghiên cứu nông nghiệp và 
kỹ thuật nông nghiệp như văn phòng thành phố, 

uỷ ban quận, chính quyền tỉnh, hợp tác xã nông nghiệp, 
viện nghiên cứu của các công ty nông nghiệp

Các doanh nghiệp nguyên liệu 
nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu, 

hạt giống, máy móc nông nghiệp, trang thiết bị nông 
nghiệp... Đào tạo người làm việc về kỹ thuật và kinh 

doanh như công ty chế biến thực phẩm nông nghiệp, 
công ty xây dựng cơ sở nông nghiệp

Doanh nghiệp chế biến nông sản, 
tập đoàn nông nghiệp, trang trại chăn nuôi, 

trang thiết bị và nhà máy thực vật, 
doanh nghiệp nông nghiệp, đào tạo CEO 

và chủ kinh doanh liên quan đến các doanh nghiệp 
chế biến thực phẩm nông nghiệp

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 

Nền tảng khoa học nông nghiệp, sự hiểu biết về ngành công  nghiệp sinh học, nông nghiệp trong tương lai, sự gia nhập Smart Farm, 
dịch vụ Smart Farm. Mở rộng dữ liệu nông nghiệp, Living Lab của Smart Farm, Living Lab của sáng lập cuộc sống nông nghiệp.

Môn học đề cử

Mở rộng trí tuệ nhân tạo(AI), 
máy móc nông nghiệp và tự động hoá, 

nguyên lý trồng trọt, quản lý sau thu hoạch, 
kinh tế phức hợp, 

nông nghiệp thân thiện với môi trường, 
phúc lợi xã hội nông nghiệp, chính sách nông nghiệp, 

luật nông nghiệp, kinh doanh nông nghiệp II

Mở rộng trí tuệ nhân tạo(AI), 
máy móc nông nghiệp và tự động hoá, 

nguyên lý trồng trọt, công nghệ thực phẩm, 
quản lý sau thu hoạch, nông nghiệp đô thị, 

kinh tế phức hợp, nông nghiệp thân thiện với môi trường, 
quản lý nông sản(GAP), phúc lợi xã hội nông thôn, 

chính sách nông nghiệp, luật nông nghiệp, 
kinh doanh nông nghiệp I, Kinh doanh nông nghiệp II, 

giao dịch điện tử

Công nghệ thực phẩm, 
quản lí sau thu hoạch, kinh tế phức hợp, 

nông nghiệp đô thị, nghiên cứu tỉ lệ thành công, 
nghiên cứu sinh học, nông nghiệp chính xác, 

phúc lợi xã hội nông thôn, quản lí ưu đãi nông sản(GAP), 
chính sách nông nghiệp, luật nông nghiệp, 

kinh doanh công nghiệp I, kinh doanh công nghiệp II, 
nông sản thương mại điện tử

Chương trình 

ngoại khóa
Tham quan các địa điểm tiên tiến, các bài giảng đặc biệt do chuyên gia mời( người nổi tiếng, CEO...) các cuộc họp học tập và hoạt động câu lạc bộ giữa các sinh viên đại học

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp
One-stop tư vấn sáng lập dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ thí nghiệm dự án, trung tâm khởi nghiệp J-cube, Jeollabuk-do contents korea Lab

LINC+ Giáo dục Big Data Thực hành tại hiện trường, thiết kế Capstone Giáo dục Big Data

Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục chương 
trình ngoại khóa

Chứng chỉ
Kỹ sư bảo vệ thực vật, Kỹ sư vận hành máy móc nông nghiệp(công lập), Kỹ sư sửa chữa máy móc nông nghiệp(công lập), 

Kỹ sư cơ sở hạ tầng(công lập), Kỹ sư công nghiệp và bảo vệ thực vật(công lập)

Đại học dung hợp tương lai 

Khoa nông nghiệp và 
đời sống ICT
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)
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3tip của giáo sư hướng dẫn khoa kỹ thuật tổng hợp.

1. Tăng cường năng lực lập trình như  năng lực sử dụng máy tính và Python

2.  Hãy ghi nhớ vấn đề và quy trình giải quyết vấn đề mà bạn đang thực hiện, và luôn cân 
nhắc mục tiêu của toàn bộ tổ chức chứ không phải quan điểm của một bộ phận

3.  Nếu giải quyết vấn đề thì hình ảnh hiện tại sẽ thay đổi như thế nào? luôn nghĩ về hình 
ảnh đầu ra sau khi giải quyết vấn đề và nghĩ về hiệu suất nên được đo lường khi 
giải quyết vấn đề

Lĩnh vực nghề nghiệp Nghề nghiệp phát triển IT và phần mềm Lĩnh vực kế hoạch và tư vấn kinh doanh Lĩnh vực quản lý chất lượng

Nội dung công việc 

theo lĩnh vực

Kế hoạch hệ thống thông tin 

mà doanh nghiệp cần, duy trì và quản lý 

hệ thống xây dựng và phát triển

Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh 

doanh dài hạn và ngắn hạn của doanh nghiệp, phân 

tích dữ liệu và xây dựng chiến lược kinh doanh liên 

quan đến quản lý khách hàng và tiếp thị

Xử lý mọi công việc liên quan đến 

quản lý chất lượng trong toàn bộ quá trình từ việc 

mua nguyên vật liệu đến sản xuất và bán sản phẩm. 

Thực hiện kế hoạch, vận hành, kiểm tra và giám sát, 

đào tạo để đạt được mục tiêu chuẩn hoá, cải thiện 

chất lượng và nâng cao sản xuất

Chuyên 

ngành 

Môn học 

bắt buộc 
Python1, Python2, phân tích dữ liệu, phân tích dữ liệu lớn, quản lý chất lượng, công nghệ kinh tế, dự án Living Lab, kỹ thuật xử lý

Môn học đề cử

Giải quyết vấn đề logic, Python1, 

Python2, con người và hệ thống máy móc, 

hiểu biết về trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu, 

doanh nghiệp và đầu tư mạo hiểm

Giải quyết vấn đề logic, Python1, 

sự hiểu biết về cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ 4, 

cải tiến quản lý kỹ thuật, 

hệ thống con người và máy móc, 

quản lý chất lượng, trí tuệ nhân tạo, kinh tế, 

công nghệ liên doanh, công nghệ kinh tế, 

kỹ thuật xử lý

Giải quyết vấn đề logic, Python1, 

phân tích dữ liệu, phân tích lỹ thuật, 

phân tích dữ liệu lớn, 

kỹ thuật kinh tế, quản lý quy trình, 

hệ thống máy móc và con người

Chương trình 

ngoại khóa
Năng lực sử dụng máy tính, PT clinic

Chương 

trình đề 

cử

Phòng hỗ trợ định 

hướng việc làm 

Đoàn hỗ trợ 

khởi nghiệp
One-stop tư vấn sáng lập dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp dự án, câu lạc bộ thí nghiệm dự án, trung tâm khởi nghiệp J-cube, Jeollabuk-do contents korea Lab

LINC+ Giáo dục Big data

Trung tâm hỗ trợ 

giáo dục chương 

trình ngoại khóa

Chứng chỉ Kỹ sư ngành công nghiệp xử lý thông tin Lãnh đạo kinh doanh      Kỹ sư công nghiệp quản lý chất lượng

Đại học dung hợp tương lai

Khoa kỹ thuật 
tổng hợp  
Lộ trình nghề nghiệp(ver.2)
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