Học kỳ 2 năm 2019 (nhập học tháng 9)

Hướng dẫn
nhập học
dành cho người nước ngoài
mới nhập học/học chuyển tiếp
và học hệ hai văn bằng

Student Reporters

• Bản hướng dẫn nhập học này được soạn bằng tiếng Hàn và đã 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.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AJOU

Trường đại học Ajou,
Một trong những trường đại học
hàng đầu châu Á!
Theo kết quả xếp hạng các trường đại học hàng
đầu châu Á năm 2018
Trường đại học Ajou xếp thứ 27 toàn châu Á!
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South Korea
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Peking University

27

Ajou University

23
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China
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Shanghai Jiao Tong University

China

China
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Monash University
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Nanyang Technological University

Kyung Hee University

Australia

South Korea

Singapore
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Ajou University

28

Huazhong University of Science & Technology

South Korea
China
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Hiroshima University

Japan

30

Kumamoto University

Japan

31

Nagoya University

Japan

32

Beijing University of Chemical Technology

China

* SOURCE_ www.reuters.com

1. Lịch xét tuyển
Phân loại

Thời gian

Nộp hồ sơ

01/04/2019 (Thứ 2)
~ 07/06/2019 (Thứ 6)

Cụ thể
∙ Chỉ có thể đăng ký online (ngoại trừ văn bằng 2)
http://ipsi1.uwayapply.com/foreign/ajou/?CHA=2
∙ Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện
∙ [Địa chỉ] (Postcode: 16499) 경기도 수원시 영통구
월드컵로 206 율곡관 312호 국제협력처

Hạn nộp hồ sơ

07/06/2019 (Thứ 6)

English: Gyeonggi-do Suwon Yeongtong-gu
World Cup 206 Yulgok Hall, 312,
Office of International Affairs
※Không làm việc vào thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ

Xét duyệt hồ sơ

10/06/2019 (Thứ 2)
~ 28/06/2019 (Thứ 6)

Thông báo kết quả

28/06/2019 (Thứ 6)

∙ Tự tra tại 1 trong 2 địa chỉ sau:
① Trang chủ của trường (www.ajou.ac.kr/en)
① email cá nhân

Nộp học phí

Đầu đến giữa tháng 7 năm 2019

∙ Chi nhánh của ngân hàng SC trên toàn quốc
(Thời gian ngân hàng làm việc: 09:30 ~ 16:30)

Cấp thư mời nhập học

Cuối tháng 7 năm 2019

Orientation / đăng ký môn học

Cuối tháng 8 năm 2019

∙ Sẽ thông báo riêng

※ Lưu ý
· Trong trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện, hồ sơ phải đến nơi trước hạn nộp hồ sơ đã quy định. Nếu hồ sơ đến muộn hơn thời
gian quy định, hồ sơ đó sẽ bị coi là trượt. (không trả lại phí tuyển sinh)
· Lịch trình thông báo trên có thể thay đổi, nếu thay đổi, sẽ có thông báo lại trên trang chủ của trường.
· Trong trường hợp đơn đăng ký và hồ sơ bị phát hiện là giả, học sinh đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, bị đánh trượt hoặc hủy hồ sơ.
· Trong trường hợp hồ sơ gửi qua bưu điện bị thất lạc, hoặc vì lý do nào đó không nộp hồ sơ đến trường, học sinh đó phải chịu hoàn
toàn trách nhiệm
· Học sinh sẽ thi TOPIK vào tháng 7 năm 2019 cũng có thể đăng ký, tuy nhiên phải nộp kết quả ngay trong ngày có kết quả thi TOPIK vào
tháng 8 năm 2019 (học bổng có thể thay đổi tùy theo điểm thi TOPIK)

2. Nộp phí tuyển sinh
■ Phí tuyển sinh: 150,000won
■ Thời gian nộp: Trước 17h thứ 6, ngày 07/06/2019
■ Cách nộp: 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
※ Lưu ý
· Nếu chưa thanh toán phí tuyển sinh, hồ sơ sẽ chưa được coi là đã đăng ký thành công.
· 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 ứng thi 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.

Học kỳ 2 năm 2019 (nhập học tháng 9) Hướng dẫn nhập học
dành cho người nước ngoài mới nhập học/học chuyển tiếp và học hệ hai văn bằng

3. Các ngành tuyển sinh
Ngành

Khoa
1. Khoa Kỹ thuật Cơ khí
2. Khoa Kỹ thuật Công nghiệp
3. Khoa Kỹ thuật Hóa học
4. Khoa Kỹ thuật Vật liệu

Ngành Khoa học Công nghệ

5. Khoa Hóa học Ứng dụng và Công nghệ Sinh học
6. Khoa Kỹ thuật An toàn Môi trường
7. Khoa Kỹ thuật Hệ thống Xây dựng
8. Khoa Kỹ thuật Hệ thống Giao thông
9. Khoa Kiến trúc · Chuyên ngành Kỹ thuật Kiến trúc (4 năm)
· Chuyên ngành Kiến trúc học (5 năm)
10. Khoa Kỹ thuật điện tử

Ngành Thông tin Truyền thông

11. Khoa phần mềm
12. Khoa an ninh mạng
13. Khoa Truyền thông
14. Khoa Toán

Ngành Khoa học Tự nhiên

15. Khoa Lý
16. Khoa Hóa
17. Khoa Khoa học Đời sống

Ngành Quản trị Kinh doanh

18. Khoa Quản trị Kinh doanh◆
19. Khoa Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc
20. Khoa Ngôn ngữ và Văn học Anh

Ngành Nhân văn

21. Khoa Ngôn ngữ và Văn học Pháp
22. Khoa Lịch sử
23. Khoa Nội dung Văn hóa
24. Khoa kinh tế
25. Khoa hành chính

Ngành Khoa học Xã hội

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

※ Lưu ý
· Sinh 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, CBT, IBT, IELTS, TEPS) (với sinh viên nhập học mới, chỉ nhận sinh viên học bằng tiếng Hàn)

4. Điều kiện ứng tuyển
Phân loại

Điều kiện ứng tuyển

Quốc tịch

∙ Sinh viên có bố mẹ đều là người nước ngoài

∙ Sinh viên đã tốt nghiệp (hoặc sắp tốt nghiệp) cấp 3 tại các trường cấp 3 trong
Nhập học mới nước hoặc nước ngoài, hoặc sinh viên đã tốt nghiệp cấp học tương đương
theo luật pháp.

Lực học

Năng lực ngoại
ngữ

Chuyển tiếp

∙ 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.

Hệ hai văn
bằng

∙ 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.

Nhập học
mới/chuyển
tiếp

∙ Topik cấp 3 trở lên
∙ Sinh viên đã học xong lớp 3 (hoặc hết học xong) của khóa học tiếng chính
quy của bất kỳ trường đại học nào tại Hàn Quốc.
∙ Sinh viên học hết lớp 3 (hoặc sắp học xong) khóa học AFP của trường

Hệ hai văn
bằng

∙ Sinh viên có bằng TOPIK cấp 3 trở lên.
∙ Sinh viên có bằng IELTS 6.5 trở lên (hoặc bằng tiếng Anh có giá trị tương đương)

※ Lưu ý
· Các sinh viên đã học hết lớp 3 tại các khóa học tiếng Hàn chính quy tại các trường đại học trong Hàn Quốc hoặc các sinh viên đã học
hết lớp 3 của khóa học AFP tại trường đại học Ajou phải nộp bằng chứng nhận đã hoàn thành lớp học cho tới tháng 8 năm 2019 mới
được công nhận đã trúng tuyển vào trường.
· 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 mang hai quốc tịch sẽ không đủ điều kiện để đăng ký, đối với sinh viên được người nước ngoài nhận làm con nuôi và đã
nhập tịch nước ngoài trước thời điểm đăng ký nhập học mới đủ điều kiện để đăng ký vào trường.
· Thời gian học tiểu học, trung học tính theo chế độ của Hàn Quốc. (chế độ 12 năm)
(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 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.
· Đối với các trường hợp học các khoá học tương tự như GED(General Equivalency Diploma), học tại nhà, học qua mạng tại nước ngoài
hoặc tại Hàn Quốc thì đều không được công nhận đã tốt nghiệp cấp 3.

5. Cách đánh giá
Đánh giá hồ sơ

Đánh giá phỏng vấn

100%

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.

6. Hồ sơ cần nộp
Phân loại

STT

Danh mục hồ sơ

Cụ thể
Sinh viên mới / chuyển tiếp

Mẫu của
trường

1

Đơn đăng ký

2

Giới thiệu bản thân và
Kế hoạch học tập

∙ Sau khi đăng ký online, in ra ký tên vào và nộp
Hệ hai văn bằng

3
4
5

Đơn đăng ký nhập học
Giới thiệu bản thân và
Kế hoạch học tập
Giấy giới thiệu chính
thức từ trường có ký
thỏa thuận

Gửi email để yêu cầu xin mẫu đơn, sau khi nhận được hồi đáp, viết đầy
đủ vào mẫu đơn đã nhận được và nộp (yêu cầu mẫu đơn qua email
admission@ajou.ac.kr)

Sinh viên mới / chuyển tiếp / hệ hai văn bằng

6

∙ Bản gốc
∙ Dịch công chứng (đối với giấy tờ không bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn)
∙ Chọn 1 trong 3 cách sau:

Bằng tốt nghiệp cấp 3
① Chứng nhận Apostille
(hoặc dự kiến tốt nghiệp)

② Hợp pháp hóa lãnh sự tại lãnh sự quán Hàn Quốc
③ Bằng chứng nhận học lực của Bộ Giáo dục Trung Quốc
www.cdgdc.edu.cn, www.cis.or.kr, Confusious Institute,T.02-554-2688

Hồ sơ chứng 7
minh học lực

Hồ sơ xác
nhận quốc
tịch

Học bạ cấp học trước
cấp 3

∙ Bản gốc
∙ Dịch công chứng (đối với giấy tờ không bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn)
Chuyển tiếp / hệ hai văn bằng

8

Bằng tốt nghiệp đại
học hoặc bằng chứng
nhận đang theo học tại
trường

9

Bảng điểm đại học

Giấy chứng nhận quan
10 hệ gia đình được chính
phủ công nhận

∙ Bản gốc
∙ Dịch công chứng (đối với giấy tờ không bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn)
∙ Chọn 1 trong 3 cách sau
① Chứng nhận Apostille
② Hợp pháp hóa lãnh sự tại lãnh sự quán Hàn Quốc
③ Bằng chứng nhận học lực của Bộ Giáo dục Trung Quốc

∙ Bản gốc bằng tốt nghiệp (hoặc dự kiến tốt nghiệp)
∙ Dịch công chứng (đối với giấy tờ không bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn)
∙ Các quốc gia ngoại trừ Trung Quốc: giấy khai sinh (dịch công chứng)
∙ Trung Quốc(chọn 1 trong 2 cách sau)
① Giấy chứng nhận quan hệ gia đình (dịch công chứng)
② Sổ hộ khẩu của cả gia đình (dịch công chứng)
※ T rong trường hợp bố mẹ đã ly hôn hoặc đã mất, nộp giấy chứng nhận đã ly
hôn hoặc giấy báo tử

11 Bản sao chứng minh thư ∙ Của sinh viên và bố mẹ
12 Bản sao hộ chiếu
13

∙ Của sinh viên

Bản sao thẻ người nước
∙ Đối với sinh viên hiện đang sống tại Hàn Quốc
ngoài của sinh viên
Bằng tiếng Hàn (sinh viên mới/chuyển tiếp/hệ hai văn bằng)

Hồ sơ chứng minh năng
Hồ sơ xác 14 lực tiếng Hàn
nhận năng
lực ngoại ngữ

Các hồ sơ
khác

∙ Chọn một trong 2 giấy tờ sau:

① Bản gốc bằng chứng nhận đã hoàn thành khóa học tiếng Hàn
② Bản gốc kết quả thi TOPIK

Bằng tiếng Anh (hệ hai văn bằng)

Hồ sơ chứng minh năng
15
∙ TOEFL, IELTS, CET(cấp 4/6) vv
lực tiếng Anh
∙ Số dư trên USD20,000
 ối với học sinh học tiếng Hàn tại trường đại học Ajou, đã tốt
Bản chứng nhận số dư ※ Đ
16
tài khoản
nghiệp các lớp học tiếng, sau đó nhập học đại học chỉ cần chứng
minh số dư tài khoản ngân hàng là 10,000 USD.
17 Bản sao sổ ngân hàng

∙ Đối với sinh viên có tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc

7. Học phí (Tiêu chuẩn năm 2019)
Phí nhập học
(Nộp 1 lần vào học kỳ
đầu tiên)

Chuyên ngành
Kỹ thuật, Thông tin và Truyền thông
Khoa học Tự nhiên

612,000won

Quản trị Kinh doanh
Nhân văn, Khoa học Xã hội

Học phí
(1 học kỳ)

Tổng số tiền
phải đóng

4,426,000won

5,038,000won

3,916,000won

4,528,000won

3,440,000won

4,052,000won

3,374,000won

3,986,000won

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

Sinh viên mới

Cụ thể

Chuyển tiếp/hệ hai văn bằng
Tiếng Anh

TOPIK

TOPIK

(khoa Quản trị Kinh doanh)

Học bổng loại 1

Miễn 100% học phí

TOPIK cấp 6

TOPIK cấp 6

IELTS 7.5

Học bổng loại 2

Miễn 70% học phí

TOPIK cấp 5

TOPIK cấp 5

IELTS 7.0

Học bổng loại 3

Miễn 50% học phí

TOPIK cấp 4

TOPIK cấp 4

IELTS 6.5

Học bổng loại 4

Miễn 30% học phí

TOPIK cấp 3

TOPIK cấp 3

IELTS 6.0

2) Học bổng cho sinh viên đang theo học (sinh viên mới/chuyển tiếp/hệ hai văn bằng)
Loại học bổng

Cụ thể

Điều kiện được học bổng

Học bổng loại 1

Miễn 100% học phí

Nằm trong top 5% điểm cao nhất

Học bổng loại 2

Miễn 50% học phí

Nằm trong top 6~15% điểm cao nhất

Học bổng sinh hoạt phí Cheer Up

Hỗ trợ 1 triệu won tiền sinh hoạt phí

Nằm trong top 16~50% điểm cao và
có bằng TOPIK cấp 4 (IELTS 6.5) trở lên

※ Điều kiện cơ bản để được học bổng là đạt 12 tín chỉ học kỳ trước, điểm trung bình trên 2.0, chia theo khoa
xã hội nhân văn/khoa khoa học kỹ thuật

9. Ký túc xá (Tiêu chuẩn năm 2019)
Phân loại
Phòng 2 người

Phòng 4 người

Thời gian

Số tiền

1 học kỳ

931,000 ~ 1,216,000

Kỳ nghỉ (8 tuần)

545,000 ~ 720,000

1 học kỳ

631,000

Kỳ nghỉ (8 tuần)

415,000

Cụ thể
Nghỉ hè, nghỉ đông

Nghỉ hè, nghỉ đông

※ Lưu ý
· Chi phí trên được tính theo tiêu chuẩn năm 2019, sau này có thể thay đổi.
· Sinh viên nước ngoài mới nhập học, học chuyển tiếp hoặc học hệ hai văn bằng bắt buộc phải ở ký túc xá trong vòng 1
năm sau khi nhập học (ngoại trừ kỳ nghỉ đông và nghỉ hè)
· Sau khi thông báo các sinh viên trúng tuyển, sẽ có thông báo riêng liên quan tới ký túc xá.

10. 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" của trường đại học Ajou, các điều khoản còn lại sẽ làm theo quy định và thủ tục xét duyệt nhập
học của trường.
• Hồ sơ đã nộp vào trường một lần sẽ không thể thay đổi và không được nhận lại. Nói cách khác, trong trường
hợp sinh viên nộp cả hồ sơ bản gốc và bản sao, tại nơi nộp hồ sơ, chúng tôi sẽ đối chiếu xem bản gốc và bản sao
có khớp nhau không (trong trường hợp giấy tờ bản gốc quan trọng không được cấp thêm nữa, yêu cầu sinh viên
cầm cầm bản gốc đến để đối chiếu)
• Sau khi đỗ vào trường, nếu không nộp học phí đúng thời hạn, sẽ tự động bị hủy kết quả.
• 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, và nếu sau
khi đã gửi giấy mời nhập học cho sinh viên mới phát hiện gian lận này, thì 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.
• Với các sinh viên đang học khóa học tiếng của trường đại học Ajou (AKP) hoặc khóa học dự bị đại học AFP (Ajou
Foundation Program), sau khi người phụ trách đối chiếu các hồ sơ bản gốc và bản sao sinh viên đã nộp khi bắt
đầu đăng ký khóa học tiếng, có thể nộp bản sao

11. Địa chỉ và số liên lạc
Địa chỉ: (16499) 경기도 수원시 영통구 월드컵로 206 율곡관 312호 아주대학교 국제협력처
Tiếng Anh: Gyeonggi-do Suwon Yeongtong-gu World Cup 206 Yulgok Hall, 312, Office of International Affairs

82-31-219-2925/3522

http://oia.ajou.ac.kr

82-31-219-2924

admission@ajou.ac.kr
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