Học kỳ 1 năm 2023 (nhập học tháng 3)

Hướng dẫn nhập học
Dành cho người nước ngoài mới nhập học/
hệ chuyển tiếp và hệ bằng kép

•Bản hướng dẫn nhập học này được dịch sang tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Việt. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp về ý nghĩa, ưu tiên bản tiếng Hàn.

Theo đánh giá các trường đại học trên
thế giới QS, trường đại học Ajou xếp
thứ 488 vào năm 2023

Tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ
sinh viên quốc tế đa dạng
1. Tổ chức chương trình học đại cương cho sinh viên nước ngoài

• Đ
 ây là chương trình học cho sinh viên năm nhất để hỗ trợ sinh viên nước
ngoài trong việc thích ứng với môi trường học đại học. Chương trình được
giảng dạy trong vòng 2 học kỳ của năm nhất, cung cấp kiến thức tiếng
Hàn cần thiết cho việc học đại học và những kiến thức cơ bản cần thiết
cho việc học chuyên ngành.
2. Chương trình Mentor

5. Lớp TOPIK, hỗ trợ phí đăng ký thi TOPIK

• S
 inh viên đang theo học ở trường cần có Topik 4 để nhận được học bổng
và tốt nghiêp. Lớp Topik được tổ chức vào mỗi học kỳ giúp hỗ trợ sinh
viên thi Topik đạt kết quả cao. Ngoài ra, nhà trường còn hỗ trợ phí đăng
ký Topik cho những sinh viên thi Topik đạt kết quả cao hơn kết quả thi
trước từ 1 cấp trở lên, hoặc những sinh viên thi Topik lần đầu nhưng đạt
kết quả cấp 4 trở lên.

• C
 hương trình sắp xếp 1 sinh viên tiền bối người nước ngoài giúp sinh viên
thích ứng với môi trường học đại học. Đây là cơ hội để sinh viên có thể làm
quen với nhiều sinh viên mới cùng khoa.

6. Trải nghiệm văn hóa

• C
 ung cấp chương trình dự bị đại học giúp sinh viên biết về các thông tin
và những từ ngữ tiếng Hàn cần thiết trong môi trường học đại học trước
khi nhập học.

7. Seminar về tìm việc

3. Chương trình học dự bị, Orientation, Welcoming week

• C
 hương trình Orientation cung cấp cho sinh viên những thông tin cần
phải biết khi học đại học như sinh hoạt ở trường đại học, đăng ký môn
học, học bổng, cách học online vv. Các sinh viên mới đừng quên nhận
quà trong tuần chào đón tân sinh viên nhé.
4. Writing clinic

• K
 hi gặp khó khăn trong việc viết tiếng Hàn, ví dụ như làm bài tập, bài tập
nhóm, phát biểu, chuẩn bị thi, giáo viên sẽ giúp sinh viên sửa lỗi chính tả,
lỗi ngữ pháp tiếng Hàn vv

• M
 ỗi học kỳ, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa đa
dạng cho sinh viên như đi tham quan 1 địa điểm có thể học về văn hóa,
lịch sử truyền thống của Hàn Quốc
• Đ
 ể tìm việc làm, việc có thông tin vô cùng quan trọng. Nhà trường
cung cấp buổi seminar đặc biệt do các nhà chuyên môn giảng dạy,
giúp cung cấp các thông tin hữu ích về tìm việc như cách tìm thông
tin việc làm, những việc cần chuẩn bị để tìm việc vv
8. Tư vấn riêng

• K
 hi gặp khó khăn, sinh viên có thể tư vấn với chuyên viên tư vấn
về những vấn đề trong sinh hoạt ở trường như những nỗi lo lắng,
tính cách, sự nghiệp, học tập vv. Sinh viên có thể tư vấn bằng nhiều
cách đa dạng như tư vấn trực tiếp 1:1, tư vấn online qua zoom,
hoặc tư vấn qua kakaotalk.
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Lịch tuyển sinh
Phân loại

Thời gian

Cụ thể

•Chỉ đăng ký online (ngoại trừ văn bằng 2)
http://www.jinhakapply.com/

Đăng ký hồ sơ
(online)

Từ thứ 2, ngày 26/9
đến thứ 6,

ngày 11/11/2022

•Hạn tới 17h thứ 6, ngày 11/11/2022

•Thông báo cho những sinh viên đăng ký sớm (Early Bird)
(dành cho những sinh viên đang học tiếng tại Trung tâm
Giáo dục Quốc tế trường Đại học Ajou)

- Những sinh viên hoàn thành việc đăng ký trước thứ 6,

ngày 14/10/2022 (bao gồm cả hoàn thành nộp hồ sơ) sẽ
được miễn phí tuyển sinh

Hạn nộp hồ sơ

Xét duyệt hồ sơ
Thông báo kết quả
Nộp học phí

Cấp thư mời nhập học
Orientation/

đăng ký môn học

Từ thứ 2, ngày 26/9
đến thứ 6,

ngày 11/11/2022
Từ thứ 2, ngày 14/11 đến
thứ 6, ngày 9/12/2022
Thứ 6, ngày 16/12/
2022

Tháng 1 năm 2023
Tháng 1 năm 2023
Tháng 2 năm 2023

•Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

•[[Địa chỉ] (Postcode: 16499) 경기도 수원시 영통구 월드컵로
206 율곡관 153호 유학생입학팀 

English: Gyeonggi-do Suwon Yeongtong-gu World Cup 206
Yulgok Hall, 153, Office of International Affairs

※ Không làm việc vào thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ

•Thông báo tại trang chủ của trường Đại Học Ajou, phần
thông tin nhập học cho du học sinh

(http://www.ajou.ac.kr/iadmissions/index.do) và gửi về
email cá nhân

•Chi nhánh của ngân hàng Kookmin trên toàn quốc 
(Thời gian làm việc từ 09:30 đến 16:00)

•Thông báo sau

Lưu ý

•Tùy theo tình hình, lịch tuyển sinh trên có thể thay đổi. Lịch thay đổi sẽ được thông báo trên web trường Đại Học Ajou, phần thông
tin nhập học cho du học sinh (http://www.ajou.ac.kr/iadmissions)
•Có thể đăng ký online tại hệ thống tổng hợp du học sinh Hàn Quốc (http://studyinkorea.go.kr/)
•Khi gửi hồ sơ qua đường bưu điện, hồ sơ phải tới trước hạn nộp hồ sơ.

•Trong trường hợp hồ sơ không đến trường đúng hạn vì thất lạc hoặc sinh viên không nộp đủ hồ sơ, sinh viên có thể bị đánh trượt
và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn (không được hoàn lại phí tuyển sinh)
•Trong thời gian xét tuyển, tất cả mọi thông báo cần thiết sẽ được gửi tới địa chỉ email của sinh viên, vì vậy yêu cầu sinh viên viết
địa chỉ email trong đơn đăng ký bị thật chính xác, sinh viên phải chịu trách nhiệm về những bất lợi phát sinh do địa chỉ email bị sai
hoặc không liên lạc được với sinh viên.
•Sau khi đã hoàn thành việc đăng ký online, không thể sửa đơn đăng ký, sinh viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả do
sai sót trong đơn đăng ký của mình.
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Nộp phí tuyển sinh
Phí tuyển sinh

150,000 won

Thời gian nộp

Cách nộp

trước 17h thứ 6, ngày
11/11/2022

thanh toán khi đăng ký hồ sơ online
(thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản)

※ Sinh viên học văn bằng 2 không cần nộp phí tuyển sinh

Thông báo cho những sinh viên đăng ký sớm (Early Bird) (dành cho những sinh viên đang học tiếng tại Trung

tâm Giáo dục Quốc tế trường Đại học Ajou)
- Những sinh viên hoàn thành việc đăng ký trước thứ 6, ngày 14/10/2022 (bao gồm cả hoàn thành nộp hồ sơ) sẽ
được miễn phí tuyển sinh

Lưu ý

•Nếu chưa thanh toán phí tuyển sinh, hồ sơ sẽ chưa được coi là đã đăng ký thành công (Đối với những sinh viên đăng ký sớm (Early
Bird), phòng nhập học du sinh viên sẽ cấp mã code miễn phí tuyển sinh sau khi kiểm tra hồ sơ)

•Sau khi đã hoàn thành việc đăng ký hồ sơ, thí sinh sẽ không thể hủy đăng ký cũng như không được nhận lại phí tuyển sinh. Tuy

nhiên, với trường hợp sinh viên đăng ký trước ngày xét duyệt hồ sơ, sau khi đã nộp phí tuyển sinh mà không thể tham gia phỏng
vấn do xảy ra thiên tai, dịch bệnh, hoặc các sự cố không phải do lỗi của sinh viên, sinh viên có thể nộp đơn xin hoàn lại phí tuyển
sinh cùng các giấy tờ chứng minh, nhà trường sẽ xem xét và sinh viên có thể được hoàn lại một phần hoặc toàn bộ phí tuyển sinh.

Các ngành tuyển sinh
Khoa

Kỹ Thuật

Ngành

① Khoa Kỹ thuật Cơ khí
② Kỹ thuật Công nghiệp
③ Kỹ thuật Hóa học
④ Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu Tiên tiến

⑤ Công nghệ Sinh học và Hóa học Ứng dụng
⑥ Kỹ thuật An toàn Môi trường
⑦ Kỹ thuật Hệ thống Xây dựng
⑧ Kỹ thuật Hệ thống Giao thông
⑨ Kiến trúc

•Chuyên ngành Kỹ thuật Kiến trúc (4 năm)

Thông tin
truyền thông
Phần mềm
tổng hợp

Lưu ý

Khoa

Khoa học
Tự nhiên

Quản trị
Kinh doanh
Nhân văn

•Chuyên ngành Kiến trúc học (5 năm)

⑩ Kỹ thuật điện tử

⑪ Phần mềm
•Chuyên ngành Phần mềm
•Chuyên ngành IT Quốc tế ◉
⑫ An ninh mạng
⑬ Truyền thông

Ngành

⑭ Toán
⑮ Lý
⑯ Hóa
⑰ Khoa học Đời sống

⑱ Quản trị Kinh doanh ◆

⑲ Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc
⑳ Ngôn ngữ và Văn học Anh
㉑ Ngôn ngữ và Văn học Pháp
㉒ Lịch sử
㉓ Nội dung Văn hóa
㉔ Kinh tế

Khoa học Xã hội

㉕ Hành chính

㉖ Tâm lý
㉗ Xã hội học
㉘ Ngoại giao Chính trị

•S
 inh viên muốn học chuyển tiếp hoặc học văn bằng 2 tại khoa Quản trị kinh doanh có đánh dấu ◆ có thể nộp bằng chứng nhận
năng lực tiếng Anh (TOEFL IBT, IELTS) (với sinh viên nhập học mới, chỉ nhận sinh viên học bằng tiếng Hàn)

•C
 hương trình chuyển tiếp của chuyên ngành Global IT thuộc khoa Phần mềm chỉ tuyển sinh viên học chuyển tiếp từ năm 3, năm 4.
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Điều kiện ứng tuyển
Phân loại
Quốc tịch
Nhập học
mới

Chuyển
Học Lực

tiếp

Hệ bằng
kép

Điều kiện ứng tuyển

•Sinh viên là người nước ngoài và có bố mẹ đều là người nước ngoài
※ Tham khảo thêm lưu ý về quốc tịch ở bên dưới

•Sinh viên đã tốt nghiệp (hoặc sắp tốt nghiệp) cấp 3 tại các trường cấp 3 trong nước
hoặc nước ngoài, hoặc sinh viên đã tốt nghiệp cấp học tương đương.

•Sinh viên đã học xong (hoặc sắp học xong) 4 học kỳ (với các trường theo chế độ 1
năm học có 2 học kỳ) hoặc 2 năm trở lên tại các trường đại học trong nước hoặc ở
nước ngoài, trong đó sinh viên phải đạt được 1/2 số tín chỉ trong tổng số số tín chỉ
yêu cầu đủ để tốt nghiệp, hoặc sinh viên đã tốt nghiệp (hoặc sắp tốt nghiệp) các
trường đại học trong hoặc ngoài nước theo chế độ 2 hoặc 3 năm.
•Đối với sinh viên đăng ký học chuyển tiếp năm 4 ngành IT Quốc tế, yêu cầu đã tốt
nghiệp (hoặc dự kiến tốt nghiệp) khoa liên quan tới phần mềm của trường đại học
hệ 3 năm trở lên.

•Sinh viên đã học xong (hoặc sắp học xong) 2 năm học hoặc 4 học kỳ (với các trường
theo chế độ 1 năm học có 2 học kỳ) tại các trường có ký hiệp định văn bằng 2 với
trường, trong đó sinh viên phải đạt được 1/2 số tín chỉ trong tổng số số tín chỉ yêu
cầu đủ để tốt nghiệp.
•Sinh viên đạt điểm trung bình tất cả các môn là điểm B (hoặc 80/100) trở lên.
Hệ học bằng tiếng Hàn

Nhập học

Năng lực

ngoại ngữ

•Sinh viên đã có Topik cấp 3 trở lên (hoặc dự kiến có Topik cấp 3 trở lên)

•Sinh viên đã tốt nghiệp lớp 4 trở lên (hoặc dự kiến tốt nghiệp lớp 4) của khóa học
mới/chuyển
tiếng chính quy của bất kỳ trường đại học nào tại Hàn Quốc.
tiếp

•Sinh viên thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Hàn do trường Ajou tổ chức (chỉ công nhận
kỳ thi dự kiến được tổ chức vào ngày 17/11/2022)

Hệ bằng kép •Sinh viên có bằng TOPIK cấp 3 trở lên.

Hệ học bằng tiếng Anh

Chuyển tiếp/ •Sinh viên đã có IELTS 5.5, TOEFL(IBT) 71 trở lên (hoặc bằng tiếng Anh có giá trị tương
Văn bằng 2

đương)

Lưu ý

A. Lưu ý về quốc tịch:

•Cả phụ huynh và sinh viên chỉ được công nhận là người nước ngoài nếu cả phụ huynh và sinh viên đều có quốc tịch nước ngoài
trước khi sinh viên bắt đầu chương trình học tương đương với chương trình trung học phổ thông của Hàn Quốc.

•Nếu chỉ có bố hoặc mẹ có quyền nuôi dưỡng, thì chỉ quốc tịch của người có quyền nuôi dưỡng được phản ánh trong tư cách đăng
ký. Tuy nhiên điều này phải được xác nhận bởi một văn bản do chính phủ ban hành.

•Sinh viên hoặc phụ huynh có nhiều quốc tịch, trong đó có quốc tịch Hàn Quốc sẽ không đủ điều kiện đăng ký, trong trường hợp
phát hiện sinh viên hoặc phụ huynh có nhiều quốc tịch, dù sau khi có kết quả đỗ hồ sơ của sinh viên vẫn sẽ bị hủy.

•Nếu có những vấn đề đặc biệt liên quan đến quan hệ gia đình và quốc tịch (ly hôn/tái hôn/độc thân/đã mất/mất tích/nhập tịch
Hàn Quốc vv) phải nộp văn bản do chính phủ cấp để chứng minh điều này.
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Lưu ý

B. Lưu ý về học lực:

•Thời gian học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tính theo chế độ của Hàn Quốc (Từ lớp 1 đến lớp 6 là cấp tiểu học,
từ lớp 7 đến lớp 9 là cấp trung học cơ sở, từ lớp 10 đến lớp 12 là cấp trung học phổ thông)

•Với sinh viên đến từ các nước có chế độ học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông dưới 12 năm, bao gồm cả sinh viên
đã tốt nghiệp các khóa học chính quy được Bộ Giáo dục công nhận là tương đương với cấp trung học phổ thông ở nước ngoài, sẽ
được công nhận là đã tốt nghiệp trung học phổ thông.

•Nói cách khác, việc công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tại nước ngoài sẽ được đánh giá tổng hợp sau khi cân nhắc chế độ
học tập và các học kỳ của nước đó, dựa theo tiêu chuẩn chế độ học cấp trung học phổ thông chính quy tại Hàn Quốc.

•Trường hợp sinh viên học các khoá học học tại nhà, học qua mạng của nước ngoài hoặc Hàn Quốc đều không được công nhận đã
tốt nghiệp trung học phổ thông, sinh viên học qua mạng không đủ điều kiện để đăng ký học chuyển tiếp.

•Các sinh viên đăng ký học bằng tiếng Anh đến từ các nước nói tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ hoặc đã từng học các khóa học chính quy
bằng tiếng Anh tại các cấp tiểu học, trung học không cần phải nộp bằng tiếng Anh.

•Sinh viên nhận học bổng chính phủ Hàn Quốc phải tuân theo quy định nhập học tiếng Hàn của Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia
(NIIED)

Cách đánh giá

Đánh giá hồ sơ

100%

Đánh giá phỏng vấn

không có

Lưu ý
•Đánh giá hồ sơ là đánh giá tổng hợp tất cả các hồ sơ sinh viên đã nộp.

•Sinh viên có thể tự nguyện nộp thêm các giấy tờ sau: học bạ cấp 3, giới thiệu bản thân, kế hoạch học tập, bảng điểm thi tốt nghiệp
cấp 3, bản kết quả thi đại học, giấy giới thiệu, các bằng chứng nhận, các bằng chứng minh năng lực ngoại ngữ vv

Hướng dẫn nhập học dành cho người nước ngoài mới nhập học/ hệ chuyển tiếp và hệ bằng kép - Học kỳ 1 năm 2023 (nhập học tháng 3)

●

6

Hồ sơ cần nộp

Hồ sơ đã nộp vào trường sẽ không được hoàn lại, nếu không nộp bản gốc của những hồ sơ yêu cầu nộp bản
gốc, kết quả đỗ của sinh viên có thể bị hủy.

A. Nhập học đại học mới
Phân loại STT

Mẫu của
trường

Hồ sơ

1

Đơn đăng ký

2

Giới thiệu bản thân và
kế hoạch học tập

3

Giấy giới thiệu của
trường cấp 3 (hoặc đại
học), hoặc giáo viên dạy
tiếng (không bắt buộc)

4

Bằng tốt nghiệp (dự kiến
tốt nghiệp) trung học
phổ thông

Hồ sơ
chứng
minh
học lực

Cụ thể
•Sau khi đăng ký online, ký vào và nộp
•Tên người đăng ký trong bản đăng ký phải khớp với tên trên hộ chiếu
•Giấy giới thiệu bản gốc viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn
•Giáo viên viết giấy giới thiệu ký, đóng phong bì và nộp
•Tải mẫu đơn giới thiệu, điền vào và nộp (trang thông tin nhập
học cho du sinh viên trường đại học Ajou https://www.ajou.ac.kr/
iadmissions)
1. Bản gốc của bản dịch công chứng (trong trường hợp hồ sơ không
bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh)
2. Nộp bằng chứng thực như sau: (Chọn 1 trong 2)
① Chứng thực Apostille
② Hợp pháp hóa lãnh sự tại đại sứ quán Hàn Quốc ở nước sở tại

※ Những sinh viên nộp bằng tốt nghiệp tạm thời cần bổ sung bằng chứng thực Apostille
hoặc bằng hợp pháp hóa lãnh sự bản gốc sau khi đã nhận được bằng tốt nghiệp
chính thức.

5

Học bạ tất cả các năm
học trung học phổ thông

1. Bản gốc của bản dịch công chứng (trong trường hợp hồ sơ không
bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh)
2. Chọn 1 trong 2 cách sau
① Chứng thực Apostille
② Hợp pháp hóa lãnh sự tại đại sứ quán Hàn Quốc ở nước sở tại
※ Những sinh viên tốt nghiệp tạm thời, sau khi tốt nghiệp cần bổ sung bằng chứng
thực Apostille hoặc bằng hợp pháp hóa lãnh sự bản gốc sau khi đã nhận được bảng
điểm chính thức.

6
Hồ sơ
chứng
nhận
quốc tịch

7
8

Giấy chứng nhận quan
hệ gia đình giữa bố mẹ
và sinh viên đăng ký
Bản sao hộ chiếu của sinh
viên và bố mẹ

•Giấy khai sinh (dịch thuật công chứng)

•Bắt buộc nộp bản sao hộ chiếu
(Trường hợp không có hộ chiếu, có thể thay thế bằng căn cước công
dân hoặc chứng minh thư)

Bản sao thẻ người nước ngoài •Với sinh viên đang cư trú tại Hàn Quốc

Hướng dẫn nhập học dành cho người nước ngoài mới nhập học/ hệ chuyển tiếp và hệ bằng kép - Học kỳ 1 năm 2023 (nhập học tháng 3)
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Phân loại STT
Hồ sơ về
năng lực
tiếng

9

Hồ sơ
Hồ sơ chứng minh năng lực tiếng
※ Chỉ với những sinh viên có

10 Giấy chứng nhận số dư tài khoản
Hồ sơ khác

11 Bản sao sổ ngân hàng

Đơn xác nhận bảo vệ thông
12 tin cá nhân và đồng ý kiểm tra
học lực

Cụ thể

•Chọn 1 trong 2 bản dưới đây
① Bản gốc giấy xác nhận đã hoàn thành khóa học tiếng, bảng điểm kì gần nhất và
bảng điểm chuyên cần
② Bản gốc bằng Topik
•Số dư trên 20,000$

※ Sinh viên của Trung tâm Giáo dục Quốc tế trường Đại học Ajou chỉ cần có số dư trên 10,000$

•Chỉ với sinh viên có sổ ngân hàng Hàn Quốc

•Sau khi đăng ký online, sinh viên in ra, ký vào và nộp (mỗi loại 1 bản)

B. Chuyển tiếp đại học và hệ bằng kép
Phân loại STT
1
2

Mẫu của
trường

3

4
5
6

Hồ sơ

Đơn đăng ký

Giới thiệu bản thân và kế hoạch
học tập

Giấy giới thiệu của trường cấp

3 (hoặc đại học), hoặc giáo viên
dạy tiếng

(không bắt buộc)

Hệ chuyển tiếp

•Sau khi đăng ký online, ký vào và nộp
•Tên người đăng ký trong bản đăng ký phải khớp với tên trên hộ chiếu
•Giấy giới thiệu bản gốc viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn
•Giáo viên viết giấy giới thiệu ký, đóng phong bì và nộp
•Tải mẫu đơn giới thiệu, điền vào và nộp (trang thông tin nhập học cho du sinh viên
trường Ajou https://www.ajou.ac.kr/iadmissions)
Hệ bằng kép

Đơn đăng ký

Giới thiệu bản thân và kế hoạch
học tập

Giấy giới thiệu chính thức từ

trường đại học đối tác cấp bằng kép

Cụ thể

•Gửi email tới admission@ajou.ac.kr yêu cầu mẫu, nhận mẫu, điền và nộp

Hệ chuyển tiếp / Bằng kép

1. Bản gốc dịch công chứng (trong trường hợp hồ sơ không bằng tiếng Hàn hoặc
Hồ sơ
chứng minh
học lực

tiếng Anh)

7

Bằng tốt nghiệp đại học hoặc

giấy xác nhận đang học tại trường

2. Chọn 1 trong 2 cách sau
① Chứng thực Apostille
② Hợp pháp hóa lãnh sự tại đại sứ quán Hàn Quốc ở nước sở tại
* Trường hợp sinh viên đang theo học tại trường đại học hệ 4 năm trong/ngoài
nước, cần nộp thêm chứng thực Apostille hoặc hợp pháp hóa lãnh sự bằng tốt
nghiệp cấp 3 (để xác nhận học lực gần nhất)

※N
 hững sinh viên nộp bằng tốt nghiệp tạm thời cần bổ sung bằng chứng thực Apostille hoặc bằng hợp pháp
hóa lãnh sự bản gốc sau khi đã nhận được bằng tốt nghiệp chính thức

Hướng dẫn nhập học dành cho người nước ngoài mới nhập học/ hệ chuyển tiếp và hệ bằng kép - Học kỳ 1 năm 2023 (nhập học tháng 3)
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Phân loại STT
Hồ sơ
chứng
minh học
lực

Hồ sơ
chứng
nhận quốc
tịch

Hồ sơ về
năng lực
tiếng

8

Bảng điểm tất cả các kỳ đại học

Cụ thể

1. Bản gốc dịch công chứng (trong trường hợp hồ sơ không bằng tiếng Hàn
hoặc tiếng Anh)
2. Chọn 1 trong 2 cách sau
① Chứng thực Apostille
② Hợp pháp hóa lãnh sự tại đại sứ quán Hàn Quốc ở nước sở tại

※ Những sinh viên tốt nghiệp tạm thời, cần bổ sung bằng chứng thực Apostille hoặc bằng hợp pháp hóa lãnh sự bản

9
10
11

12

13

Hồ sơ
khác

Hồ sơ

14
15
16

Giấy chứng nhận quan hệ gia
đình giữa bố mẹ và sinh viên
đăng ký

Bản sao hộ chiếu của sinh viên
và bố mẹ

Bản sao thẻ người nước ngoài
Hồ sơ chứng minh năng lực
tiếng Hàn

※ Chỉ với những sinh viên có

Hồ sơ chứng minh năng lực
tiếng Anh

Giấy chứng nhận số dư tài khoản

gốc sau khi đã nhận được bảng điểm chính thức

•Giấy khai sinh (dịch thuật công chứng)
•Bắt buộc nộp bản sao hộ chiếu

(Trường hợp không có hộ chiếu, có thể thay thế bằng căn cước công dân hoặc chứng
minh thư)

•Với sinh viên đang cư trú tại Hàn Quốc

Hệ học bằng tiếng Hàn (Chuyển tiếp/bằng kép)

•Chọn 1 trong 2 bản dưới đây

① Bản gốc giấy xác nhận đã hoàn thành khóa học tiếng, bảng điểm kì gần nhất và bảng
điểm chuyên cần
② Bản gốc bằng Topik
Hệ học bằng tiếng Anh (hệ bằng kép)

•TOEFL IBT, IELTS vv
•Số dư trên 20,000$

※S
 inh viên của Trung tâm Giáo dục Quốc tế trường Đại học Ajou chỉ cần có số dư trên 10,000$

Bản sao sổ ngân hàng

•Với sinh viên có sổ ngân hàng Hàn Quốc

tin cá nhân và đồng ý kiểm

•Sau khi đăng ký online, sinh viên in ra, ký vào và nộp (mỗi loại 1 bản)

Đơn xác nhận bảo vệ thông
tra học lực

Lưu ý về hồ sơ cần nộp

❶ Tất cả các hồ sơ bằng tiếng nước ngoài không phải là tiếng Hàn hoặc tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Hàn hoặc tiếng Anh và có công chứng.

❷ Về nguyên tắc phải nộp hồ sơ gốc, hồ sơ đã nộp sẽ không được trả lại. Nếu không thể nộp bản gốc trong thời gian nộp hồ sơ do những trường hợp không
thể tránh khỏi, sinh viên có thể nộp bản gốc trong thời gian do Ban tuyển sinh quy định. Việc nhập học của sinh viên có thể bị hủy nếu bản sao đã nộp không
khớp với nội dung bản gốc.
❸ Bất kể trước hay sau khi nhập học, nếu xác nhận sinh viên đã qua các hình thức gian lận như làm giả hồ sơ, không đủ điều kiện đăng ký, đi thi hộ vv thì việc
nhập học của sinh viên sẽ bị hủy bỏ, trong trường hợp này sinh viên sẽ không được nhận lại tiền đóng học.

❹ Trong trường hợp sinh viên sắp tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp sinh viên cần nộp bổ sung các hồ sơ ở mục 1,2 của phần hồ sơ chứng minh học lực trong thời
gian Ban tuyển sinh quy định. Việc nhập học có thể bị hủy bỏ nếu sinh viên không nộp bằng tốt nghiệp trước khi nhập học hoặc nộp muộn gây ảnh hưởng
đến việc xin visa.

❺ Những sinh viên đã học hết lớp 4 (hoặc dự kiến sẽ tốt nghiệp lớp 4) ở các khóa học tiếng của các trường đại học chính quy trên toàn quốc hoặc các sinh viên
dự định có bằng Topik cấp 3 trở lên có thể nhập học với điều kiện phải nộp bằng tốt nghiệp lớp 4 hoặc bằng Topik cấp 3 trở lên trong tháng 2 năm 2023. Nếu
sinh viên không nộp bằng trong đúng thời hạn hoặc không đáp ứng đủ điều kiện đăng ký, việc nhập học của sinh viên sẽ bị hủy.
❻ Tùy thuộc vào hồ sơ của từng sinh viên, Ban tuyển sinh có thể thêm hoặc bớt các hồ sơ cần nộp. Những sinh viên được yêu cầu nộp thêm hồ sơ cần nộp bổ
sung hồ sơ đúng hạn.

Hướng dẫn nhập học dành cho người nước ngoài mới nhập học/ hệ chuyển tiếp và hệ bằng kép - Học kỳ 1 năm 2023 (nhập học tháng 3)
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Học phí (Tiêu chuẩn năm 2022)
Chuyên ngành

Kỹ thuật,
Thông tin Truyền thông,
Phần mềm tổng hợp
Khoa học Tự nhiên

Học phí (1 học kỳ)

Chuyên ngành

Học phí (1 học kỳ)

4,426,000won

Quản trị Kinh doanh

3,440,000won

3,916,000won

Nhân văn,
Khoa học Xã hội

3,374,000won

※ Số tiền trên được tính theo tiêu chuẩn năm 2022, sau này có thể thay đổi (nếu thay đổi sẽ thông báo lại trên trang chủ)

Học bổng
1. Học bổng cho sinh viên mới (sinh viên mới/chuyển tiếp/hệ bằng kép)
Loại học bổng

Cụ thể

Học bổng du học sinh S

Miễn 100% học phí (4 năm)

Học bổng du học sinh J

Miễn 100% học phí (1 năm)

Học bổng du học sinh A
Học bổng du học sinh O

Học bổng du học sinh U

Miễn 50% học phí (4 năm)
Miễn 100% học phí (1 kỳ)

Miễn 100% học phí
(1 năm ~ 4 năm)

Sinh viên mới

Chuyển tiếp/bằng kép

Hệ học bằng tiếng Hàn

Hệ học bằng tiếng Anh

(khoa Quản trị Kinh doanh)

Nhà trường tự xét duyệt, chọn trong số những sinh viên có điểm xuất sắc

•Sinh viên đỗ có quốc tịch của một quốc gia không có sinh viên theo học tại

trường dựa trên số liệu thống kê về giáo dục đại học trong số các nước thụ
hưởng ODA (Hỗ trợ Phát triển Chính thức) của OECD DAC (Ủy ban Hỗ trợ Phát
triển của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế),
* Không bao gồm các quốc gia ODA có thu nhập trên trung bình
•Khi cần sự hỗ trợ khẩn cấp hoặc sự hỗ trợ của xã hội do chiến tranh, thiên tai, v.v.

•Học bổng khác nhau dự vào cách đánh giá điểm đầu vào và tiềm năng của sinh
Học bổng loại 1
Học bổng loại 2
Học bổng loại 3
Học bổng loại 4

Học bổng loại D

viên

Miễn 80% học phí và
1 kỳ kỳ túc xá

TOPIK cấp 6

TOPIK cấp 6

IELTS 7.5

TOEFL 100

Miễn 30% học phí và
1 kỳ kỳ túc xá

TOPIK cấp 5

TOPIK cấp 5

IELTS 7.0

TOEFL 90

TOPIK cấp 4

TOPIK cấp 4

IELTS 6.5

TOEFL 80

TOPIK cấp 3

TOPIK cấp 3

IELTS 6.0

TOEFL 75

Miễn 50% học phí và
1 kỳ kỳ túc xá
Miễn 15% học phí và
1 kỳ kỳ túc xá

Miễn thêm 10% học phí

※ TOEFL được tính theo tiêu chuẩn điểm IBT

Tất cả sinh viên đỗ chuyên ngành Global IT

※ Học bổng 1 học kỳ ký túc xá: tính theo tiêu chuẩn phòng 4 người tòa Hwahong. Nếu sinh viên không ở ký túc xá, sẽ được hỗ trợ tiền sinh hoạt phí 50% của tiền ký túc xá.
※ Những sinh viên nhận học bổng loại D nếu có bằng Topik, có thể được nhận cả học bổng loại D và học bổng từ loại 1 đến 4.

※S
 au khi hết hạn nộp hồ sơ, nếu sinh viên nộp bổ sung thêm bằng Topik ở cấp cao hơn cấp đã nộp theo đúng thời hạn thông báo, sinh viên sẽ được áp dụng học
bổng theo bằng Topik mới nộp (thời hạn, cách thức và phương thức cấp học bổng sẽ được thông báo riêng qua email cho sinh viên)

Hướng dẫn nhập học dành cho người nước ngoài mới nhập học/ hệ chuyển tiếp và hệ bằng kép - Học kỳ 1 năm 2023 (nhập học tháng 3)
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2. Học bổng cho sinh viên đang theo học (sinh viên mới/chuyển tiếp/hệ bằng kép)
Loại học bổng

Cụ thể

Học bổng loại 1
Học bổng loại 2
Học bổng loại 3

Miễn 100% học phí
Miễn 50% học phí
Miễn 30% học phí

Học bổng sinh hoạt phí
Cheer Up

1 triệu won tiền sinh
hoạt phí

Điều kiện về tiếng

TOPIK cấp 4 trở lên

Sinh viên đạt Topik 3 trở
lên trong năm nhất
(trong 2 học kỳ)
Sinh viên đạt Topik 4 trở
lên sau năm 2 (từ học kỳ
thứ 3 trở đi)

※ Điều kiện cơ bản để được học bổng là đạt 12 tín chỉ học kỳ trước, điểm trung bình trên 2.0.

Điều kiện
Điều kiện về điểm
Nằm trong top 5% điểm cao nhất
Nằm trong top 5 - 15% điểm cao nhất
Nằm trong top 15 - 30% điểm cao nhất
Cho đến hết năm 1 (2 học kỳ): sinh viên có điểm số nằm trong
top từ 30% đến 50% không phân biệt ngành kỹ thuật/ xã hội
nhân văn
Từ năm 2 trở đi (từ học kỳ thứ3): Sinh viên có số điểm nằm
trong top 30% đến 50% tính riêng biệt các ngành kỹ thuật/ xã
hội nhân văn

※ Đối với hệ học bằng tiếng Anh, cần có bằng IELTS 6.5, TOEFL 80 trở lên hoặc bằng tiếng Anh tương ứng.

※H
 ọc bổng được tính dựa theo thứ tự thành tích của năm nhất (2 học kỳ) và năm 2 (học kỳ thứ 3) trở lên. Tuy nhiên, đối với trường hợp của năm 2 (học kỳ thứ 3) trở
lên, học bổng được tính bằng cách chia thành ngành kỹ thuật/nhân văn xã hội.

※ Sinh viên cần học tham gia giáo dục phòng chống bạo lực tình dục và giáo dục hiểu luật pháp Hàn Quốc trong thời gian chỉ định mới đủ điều kiện nhận học bổng.
※ Tiêu chuẩn cấp học bổng và mức tiền học bổng có thể thay đổi tùy thuộc vào chế độ học bổng của trường.

Ký túc xá (Tiêu chuẩn năm 2022)
Phân loại

Loại phòng

Phòng 2 người

Ktx Quốc tế
Ktx Hwahong

Phòng 2 người
Phòng 4 người

Thời gian

1 học kỳ
Kỳ nghỉ ( 8 tuần)
1 học kỳ
Kỳ nghỉ ( 8 tuần)
1 học kỳ
Kỳ nghỉ ( 8 tuần)

※ Chi phí trên được tính theo tiêu chuẩn năm 2022, sau này có thể thay đổi.

Số tiền

1,295,000
741,000
991,000
561,000
672,000
427,000

Cụ thể
Nghỉ hè, nghỉ đông
Nghỉ hè, nghỉ đông
Nghỉ hè, nghỉ đông

※ Sau khi thông báo các sinh viên trúng tuyển, sẽ có thông báo riêng liên quan tới ký túc xá.

Kỳ thi năng lực tiếng Hàn do trường
Ajou tổ chức (dự kiến)
Kỳ thi

Ngày thi

Nội dung

•Đối tượng: sinh viên nước ngoài đăng ký nhập học trường đại học Ajou vào học kỳ
1 năm 2023 (nhập học tháng 3) cần đáp ứng đủ yêu cầu về tiếng Hàn

※ Đối tượng được miễn

Ngày thi
(dự kiến)

Thứ 5,
ngày
17/11/2022

① Sinh viên đăng ký nhập học mới có bằng Topik cấp 3 trở lên (hoặc dự kiến có),
hoặc sinh đã học hết lớp 4 trở lên (hoặc dự kiến) tại các khóa học tiếng của các
trường đại học chính quy trên toàn quốc
② Sinh viên đăng ký chương trình học bằng tiếng Anh

•Để biết thêm nội dung chi tiết, hãy tham khảo “Hướng dẫn kỳ thi năng lực tiếng Hàn
trường Ajou” tại địa chỉ (https://ajou.ac.kr/iadmissions/undergraduate/kotest.do)

•Tùy vào tình hình, kỳ thi có thể được đổi sang thi online hoặc có thể bị hủy.
Kết quả của kỳ thi này được sử dụng làm tài liệu đánh giá năng lực tiếng Hàn cho sinh
viên nước ngoài đăng ký nhập học vào trường đại học Ajou học kỳ 1 năm 2023 (nhập
học tháng 3), sinh viên sẽ không được cấp bằng báo đỗ hoặc bảng điểm riêng.

Hướng dẫn nhập học dành cho người nước ngoài mới nhập học/ hệ chuyển tiếp và hệ bằng kép - Học kỳ 1 năm 2023 (nhập học tháng 3)
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Lưu ý

Nội dung xét duyệt hồ sơ sẽ không được công bố, tất cả mọi đánh giá sẽ được quyết định bởi 『Hội đồng xét duyệt nhập học sinh viên nước ngoài』 của
trường đại học Ajou, các điều khoản còn lại sẽ làm theo quy định và thủ tục xét duyệt nhập học của trường. Những vấn đề không được quy định trong
hướng dẫn nhập học được quyết định thông qua hội đồng tuyển sinh.
Sau khi trúng tuyển, nếu không nộp học phí đúng thời hạn, kết quả trúng tuyển sẽ tự động bị hủy. Trường hợp sinh viên chuyển tiền quốc tế,
sinh viên phải thanh toán cả phí chuyển tiền quốc tế.
Trong trường hợp hồ sơ bị thiếu hoặc không tuân thủ theo các thủ tục đã hướng dẫn, sinh viên đó sẽ bị đánh trượt.

Trong trường hợp phát hiện hồ sơ giả, thi hộ, các trường hợp gian lận, sinh viên đó sẽ bị đánh trượt. Nếu sau khi đã gửi giấy mời nhập
học cho sinh viên mới phát hiện gian lận này, giấy mời đó cũng sẽ bị vô hiệu hóa và sinh viên không được phép nhập học.
Ngoại trừ tiếng Anh, tất cả các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài đều phải dịch công chứng sang tiếng Hàn hoặc tiếng Anh.

Theo 『Luật bảo hiểm y tế quốc gia』 và 『Nội quy thi hành thông tư』, bắt đầu từ ngày 1/3/2021, sinh viên nước ngoài cũng được đăng ký bảo hiểm
với tư cách là người đăng ký khu vực, nội dung chi tiết về các điều khoản như tiền bảo hiểm vv sẽ được thông báo sau cho sinh viên. Đối với
những phần không được bảo hiểm y tế chi trả, khuyến khích sinh viên nhận hỗ trợ bảo hiểm qua bảo hiểm cá nhân (bảo hiểm du lịch hoặc bảo
hiểm du sinh viên)
Đối với hệ học bằng tiếng Hàn, sinh viên phải đạt Topik cấp 4 trở lên, đối với hệ học bằng tiếng Anh, sinh viên phải đạt IELTS 5.5, TOEFL IBT 71
trở lên hoặc đạt trình độ tiếng Anh tương đương mới đủ điều kiện để tốt nghiệp.
Sinh viên hết hạn cư trú trong thời gian xét tuyển phải đăng ký thêm khóa học tiếng để gia hạn thời gian cư trú (gia hạn visa D4)

Nếu sinh viên không đủ tư cách cư trú không xin được visa trong đúng thời hạn nhập cảnh do nhà trường và Cục xuất nhập cảnh đề ra,
việc nhập học của sinh viên có thể bị hủy ngay cả sau khi đã nhập học. Nhà trường không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào về tiền
đóng học trong trường hợp này.

Văn phòng Hợp tác Quốc tế sẽ gửi thư mời và giấy đăng ký kinh doanh của trường đại học Ajou qua email cho sinh viên hiện đang ở nước ngoài
(sinh viên đăng ký visa D2)
- Sinh viên cần chuẩn bị các giấy tờ sau để tới Đại sứ quán hoặc Lãnh sứ quán Hàn quốc ở nước sở tại để trực tiếp đăng ký visa D2
① Đơn đăng ký xin visa (có dán ảnh) và phí đăng ký visa ② Chứng minh thư ③ Hộ chiếu ④ Thư mời nhập học (có thể nộp bản photo)
※ Vui lòng kiểm tra với Lãnh sự quán Hàn Quốc tại nước sở tại, vì các giấy tờ cần nộp có thể khác nhau.

Địa chỉ và số liên lạc

International Affair
→International
Admission
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