1

(Việt Nam, Trung Quốc, Miến Điện )

23.02.2021(T3)

02.03.2021(T3)

11.05.2021(T3)

25.05.2021(T3)

31.05.2021(T2)

06.08.2021(T6)

24.08.2021(T3)

30.08.2021(T2)

10.11.2021(T4)

23.11.2021(T3)

29.11.2021(T2)

09.02.2022(T4)

22.02.2022(T3)

28.02.2022(T2)

10.05.2022(T3)

31.05.2022(T3)

07.06.2022(T3)

16.08.2022(T3)

30.08.2022(T3)

05.09.2022(T2)

16.11.2022(T4)

29.11.2022(T3)

05.12.2022(T2)

13.02.2023(T2)

※ Không có hạn nộp hồ sơ ở các kỳ học. Tuy nhiên, vì thời gian đăng ký và nhận kết quả visa ở
mỗi quốc gia khác nhau nên Viện đào tạo quốc tế, Trường đại học Sejong khuyến cáo học
sinh cần xác nhận trước với đại diện của Viện để được hướng dẫn cụ thể cho từng kỳ học.

※ Đối với học sinh Việt Nam, học sinh cần học tiếng Hàn 10 tuần tại trung tâm đại diện
của Trường Đại học Sejong tại Hà Nội và Hồ Chí Minh trước khi nhập học khóa tiếng
Hàn tại Viện đào tạo quốc tế Trường Đại học Sejong. Học sinh Việt Nam vui lòng tham
khảo thêm thời hạn đăng ký và thời gian học tại trung tâm. Để biết thêm chi tiết về
các khóa học tiếng Hàn, hãy liên lạc với trung tâm đại diện của Trường Đại học Sejong
tại Hà Nội hoặc tại Hồ Chí Minh.

※ Học phí trên đã bao gồm phí bảo hiểm y tế tư nhân.

CHƯƠNG TRÌNH NGẮN HẠN TẠI VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SEJONG
CHƯƠNG TRÌNH NGẮN HẠN 2~3 TUẦN
Viện đào tạo quốc tế Đại học Sejong tổ chức các khóa học ngắn hạn dành cho
học sinh có nhu cầu trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc trong thời gian 2~3 tuần
ngoài chương trình đào tạo ngôn ngữ Hàn Quốc chính quy. Chương trình được
tổ chức 2~3 tuần vào kỳ nghỉ hè và có người hướng dẫn đi kèm. Nếu có một
nhóm từ 20 người trở lên đăng ký, có thể tiến hành sau khi đặt lịch trình riêng.
Chi phí và thời gian có thể được thiết lập sau khi thỏa thuận.
Mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại: 02-3408-4052~3
hoặc gửi email qua địa chỉ: ili@sejong.ac.kr

LỊCH TRÌNH (MẪU)
Ngày

Buổi

Ngày 1

Cả ngày

Ngày 2
Ngày 3

Ngày 4

Ngày 5
Ngày 6
Ngày 7

Hoạt động
Nhập cảnh

Sáng

Lễ nhập học và định hướng

Chiều

Tham quan khuôn viên trường

Sáng

Lớp học tiếng Hàn Quốc

Chiều

Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc
Bảo tàng Đại học Sejong

Sáng

Gyeongbokgung

Chiều

Tiệc tối / Mua sắm tại phố
Myeongdong

Sáng

Lớp học tiếng Hàn Quốc

Chiều

Lớp học nấu ăn
Buổi giới thiệu du học Hàn Quốc

Sáng

Lớp học tiếng Hàn Quốc

Chiều
Cả ngày

SM Town / COEX Artium
Nhập cảnh

Ngày

Buổi

Ngày 8

Cả ngày

Ngày 9
Ngày 10
Ngày 11
Ngày 12
Ngày 13
Ngày 14

Hoạt động
Thời gian tự do

Sáng

Lớp học tiếng Hàn Quốc

Chiều

Lớp trang điểm

Sáng

Lớp học tiếng Hàn Quốc

Chiều

Khám phá đài truyền hình KBS

Sáng

Lớp học tiếng Hàn Quốc

Chiều

Đến DDP và mua sắm

Sáng

Lớp học tiếng Hàn Quốc

Chiều

Trải nghiệm Running Man

Sáng
Chiều
Cả ngày

※ Lịch trình có thể thay đổi do sự biến động trong nước hoặc từ trường.

Lễ hoàn thành khóa học
Trở về

Học bổng

KRW

USD(est.)

Học bổng Sejong
Học bổng học sinh xuất sắc
Học bổng học sinh giỏi
Sinh viên đại học, sau đại học
Lớp mục tiêu Đại học Sejong

10% Học phí học tiếng

Miễn 100% học phí và phí nhập học kỳ đầu
tiên hệ Đại học Sejong

Học sinh học tại Viện đào tạo quốc tế theo một thời gian nhất định khi chuyển tiếp lên
chương trình đại học hoặc cao học có thể nhận được các chế độ học bổng sau đây.

1) Lớp mục tiêu:

Học sinh được tuyển chọn vào lớp Mục tiêu đăng kí trên 2 khóa học, tốt nghiệp lớp
4 trở lên và nhận được sự đề cử của Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế sẽ nhận được
học bổng 100% học phí cùng phí nhập học kì đầu tiên.

2) Lớp cơ bản:
Học sinh tốt nghiệp từ 2 khóa tiếng Hàn trở lên và nhận được sự đề cử từ Viện trưởng
Viện đào tạo quốc tế sẽ được nhận sự miễn giảm học phí lẫn phí nhập học theo chế
độ học bổng quốc tế cấp A đại học Sejong.
Học bổng
Đại học

(Học sinh nhận
tiến cử từ Viện
trưởng)

Lớp mục tiêu
Đại học Sejong

Phí nhập học
Miễn 100%
cho kỳ học
đầu tiên

Học phí
Học bổng(%)

TOPIK

100%

Cấp 6

70%

Cấp 5

50%

Cấp 4

30%

Cấp 3

Miễn 100% học phí và phí nhập học
kỳ đầu tiên khi ứng tuyển lên hệ
Đại học Sejong

Ghi chú
Giới hạn với học sinh học từ 2
khóa học trở lên, nhận được
thư tiến cử từ Viện trưởng
Viện đào tạo quốc tế, Đại học
Sejong.
Giới hạn với học sinh được
tuyển chọn vào lớp mục tiêu,
học từ 2 khóa học trở lên,
nhận được thư tiến cử từ Viện
trưởng Viện đào tạo quốc tế,
Đại học Sejong.

(Truy cập Website http://www.sejong.ac.kr/ để biết thêm thông tin chi tiết)
※ Chế độ học bổng có thể thay đổi vào từng năm học.

Tel : 0374.335.755
Address : No 14, 11 Street, Cityland Park Hills, 10 Ward,
Go Vap District, Ho Chi Minh, Vietnam
E-mail : sejongcenterhcm@gmail.com

Campus Life in Sejong

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

