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Trường đại học Myongji có 2 cơ sở và mỗi cơ sở có những chuyên ngành khác nhau

Cơ sở Seoul trường đại học Myongji nằm ngay vị trí gần với các trung tâm chính trị, kinh tế, 
văn hóa. Hệ thống giao thông công cộng thuận tiện và gần với khu vực Sinchon,Hongdea, 
Myongdong là nơi các bạn sinh viên hay tìm đến. Tại khuôn viên Seoul gồm 7 khoa như: 
Khoa nhân văn, khoa khoa học và xã hội, khoa kinh doanh, khoa luật, khoa công nghệ thông 
tin ICT, Khoa ứng dụng tương lai, khoa giáo dục cơ bản. với 27 chuyên ngành khác nhau , 
cùng với Trung tâm giáo dục tiếng Hàn và Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Cơ sở Yongin nằm cách Seoul khoảng 50 phút di chuyển và nằm giữa tọa lạc thiên nhiên tươi 
đẹp của thành phố, Cơ sở nằm gần khu hành chính, trạm y tế… nên rất thuận tiện. Bên cạnh 
đó nhiều điểm du lịch khác như Everland, làng dân gian Hàn Quốc cũng nằm gần đó, vì vậy 
sinh viên có thể tận hưởng các hoạt động văn hóa khác nhau. Cơ sở Yongin bao gồm 5 khoa 
như: khoa tự nhiên, khoa công nghệ, khoa năng khiếu nghệ thuật, khoa kiến trúc, khoa giáo 
dục cơ bản với 32 chuyên ngành khác nhau, cùng với trung tâm giáo dục tiếng Hàn và trung 
tâm giảng dạy tương lai cũng đang được vận hành.

Cơ sở nhân văn (Seoul)

Thông tin hệ đại học cơ sở Seoul

Thông tin hệ đại học cơ sở Yongin

Cơ sở tự nhiên (Yongin)

Đơn vị tuyển sinh Khoa, chuyên ngành

Khối ngành nhân văn

Khoa ngữ văn Hàn
Khoa ngữ văn Trung
Khoa ngữ văn Nhật
Khoa ngữ văn Anh

Khoa nghiên cứu khu vực Ả Rập
Khoa lịch sử

Khoa thông tin văn hiến
Khoa lịch sử ngành mỹ thuật

Khoa triết học
Khoa sáng tác nghệ thuật

Khối ngành khoa học – xã hội

Khoa hành chính
Khoa kinh tế

Khoa chính trị ngoại giao
Khoa truyền thông đa phương tiện *

Khoa giáo dục mầm non
Khoa giáo dục thanh thiếu niên

Khối ngành kinh
doanh

Khoa quản trị kinh doanh *
Khoa thương mại quốc tế *

Khoa thông tin quản trị kinh doanh *

Khối ngành luật Khoa luật

Khối ngành công nghệ thông tin và 
truyền thông tổng hợp ICT

Khoa thiết kế nội dung kĩ thuật số
Khoa ứng dụng tổng hợp

Đơn vị tuyển sinh Khoa, chuyên ngành

Khối ngành tự nhiên

Khoa toán học
Khoa vật lí

Khoa hóa học
Khoa dinh dưỡng

Khoa thông tin công nghệ sinh học

Khối ngành kĩ thuật

Khoa kỹ thuật điện cơ
Khoa kỹ thuật điện tử *
Khoa kĩ thuật hóa học

Khoa quản lý công nghiệp
Khoa vật liệu tiên tiến

Khoa kĩ thuật năng lượng & môi trường
Khoa công nghệ thông tin *

Khoa kỹ thuật môi trường và xây dựng cơ bản
Khoa kỹ thuật giao thông

Khoa kỹ thuật cơ khí

Khối ngành công nghệ thông tin và 
truyền thông tổng hợp ICT

Khoa kỹ thuật

Khối ngành nghệ thuật

Khoa thiết kế thị giác
Khoa thiết kế công nghiệp

Khoa thiết kế video
Khoa thiết kế thời trang

Ngành thế dục/ngành công nghiệp thể thao
Khoa cờ vây
Khoa piano

Khoa thanh nhạc
Khoa sáng tác âm nhạc

Khoa điện ảnh
Khoa nhạc kịch

Khối ngành kiến trúc
(Hệ 5 năm)

Khoa kiến trúc
Khoa kiến trúc truyền thống

Chuyên ngành thiết kế nội thất

Khoa Quốc tế Chuyên ngành quản lý công thương
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  Nằm gần trung tâm hành chính, du lịch và văn hóa như làng văn hóa Hàn Quốc, và khu vui chơi Everland
  Hệ thống giao thông tiện lợi (cách 50 phút xe bus tới seoul Kangnam, xe bus trong trường sẽ đến các trạm Kangnam, ga Seoul, jamsil)
  Khu phức hợp bán dẫn SK Hynix dự kiến được xây dựng gần cơ sở  Yongin
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Chương trình hỗ trợ sinh viên nước ngoài

Để cuộc sống học đường tốt hơn và hài lòng trong học tập thông qua hướng dẫn học tập phù hợp với đặc điểm của từng khoa cho sinh viên nước ngoài, đội ngũ thống giáo sư hướng dẫn 
học tập cho sinh viên từng khoa đang được tiến hành. Hiện tại học kì 2-2020 với 42 giáo sư được phân bổ trên 20 khoa đang được đảm nhận và hướng dẫn về việc học cũng như sinh hoạt tại 
trường dành cho sinh viên nước ngoài.

Khi nói tới chương trình bộ phận hỗ trợ Global (DSGP : Department Support Global Program) là chương trình hiệu quả hỗ trợ quản lí cũng như du trì sinh viên nước ngoài và đang được tiến 
hành dự án quốc tế hóa.  
Mỗi khoa đang thực hiện các chương trình quốc tế hóa đa dạng để nâng cao quốc tế hóa phù hợp với đặc tính của khoa theo dự án của mỗi bộ phận.

‘Oulami’ là câu lạc bộ giao lưu sinh viên quốc tế được tuyển chọn 
từ những sinh viên ưu tú của trường đại học Myongji nhằm giúp 
đỡ các sinh viên nước ngoài dễ dàng thích nghi với cuộc sống Hàn 
Quốc và có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa. Từ khi 
nhập cảnh bắt đầu hỗ trợ về sinh hoạt, trong học kì sẽ hỗ trợ đăng 
kí môn hoặc hỗ trợ dạy tiếng Hàn, hoạt động hàng tuần, Các hoạt 
động văn hóa như thể thao được tổ chức và vào cuối học kỳ, Thông 
qua các sự kiện như tiệc chia tay, nhà trường mong muốn đảm bảo 
rằng sinh viên trao đổi/ sinh viên tham quan có được những kinh 
nghiệm quý báu tại Hàn Quốc.

Nếu bạn muốn xem ảnh của hoạt động, vui lòng truy cập Instagram 
của Oulami. 
www.instagram.com/o_ulami

Trường đại học Myongji tuyển chọn các sinh viên ưu tú tham gia Global Buddy, nhằm giúp đỡ sinh viên nước ngoài về việc học tập cũng như sinh hoạt hàng ngày. Global Buddy gặp gỡ các 
sinh viên nước ngoài và giúp đỡ các hoạt động thiết thực. Sinh viên nước ngoài có thể nhận hỗ trợ liên quan tới học tập làm bài nhóm từ các bạn sinh viên Global Buddy, và Global Buddy hỗ trợ 
tư vấn về các yêu cầu và tín chỉ tốt nghiệp của sinh viên nước ngoài. 

Đội ngũ giáo sư đảm nhiệm sinh viên nước ngoài

Bộ phận hỗ trợ Global (DSGP)

Oulami, câu lạc bộ giao lưu sinh viên quốc tế

Global Buddy (Hỗ trợ về học tập)
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Chương trình trao đổi quốc tế

Là chương trình được kí kết dựa trên sự hợp tác giữa trường đại học Myongji cùng các trường đại học trên thế giới. theo 
đó sinh viên trao đổi có thể theo học 1 hoặc 2 học kì tại trường đại học Myongji.

Những lợi ích sinh viên trao đổi được ưu đãi tại trường đại học Myongji

 Được miễn giảm học phí tại trường Myongji sau khi hoàn thành học phí tại trường cũ.

 Để sinh viên thích nghi với cuộc sống tại Hàn Quốc sẽ có buổi hướng dẫn bao gồm 

lễ chào mừng và lễ chia tay

 Có thể tham gia đăng kí môn học và nhận được tín chỉ tương ứng (Đăng kí môn 

theo năng lực tiếng Anh, tiếng Hàn)

 Tham gia các hoạt động hàng tuần và trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc (đồng hành 

cùng với sinh viên Hàn Quốc)

 Sinh viên Global Buddy giúp đỡ và hướng dẫn sinh viên trao đổi thích nghi với việc 

học cũng như sinh hoạt

 Đăng kí các lớp học thêm tiếng Hàn miễn phí với sinh viên Hàn Quốc

 Được miễm giảm khi đăng kí học tiếng Hàn tại trung tâm tiếng Hàn

 Tham gia chương trình trao đổi ngôn ngữ cùng với sinh viên Hàn Quốc (Language 

Exchange)

 Cấp bảng thành tích chính thức cho các khóa học thông qua chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Myongji

 Tham gia các chương trình mùa đông và mùa hè do trường tổ chức (được ưu đãi giảm phí tham gia)

Sinh viên tham quan cũng có thể được nhận ưu đãi như sinh viên trao đổi. học 
phí sẽ được đóng cho trường đại học Myongji.

Chương trình sinh viên trao đổi

Sinh viên tham quan
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Chương trình trải nghiệm văn hóa mùa hè/ mùa đông là chương trình nhằm giúp đỡ du học sinh cùng với sinh viên Hàn Quốc kết bạn, Đây là chương trình giúp sinh viên có thể 
trải nghiệm hiểu sâu sắc văn hóa truyền thống và hiện đại của Hàn Quốc, mà sinh viên chỉ học được qua sách vở qua các lớp học tiếng Hàn trải nghiệm văn hóa khác nhau.Đồng 
thời, đây là một chương trình giúp sinh viên có thể tận hưởng cuộc sống tại Hàn Quốc với những người bạn quý giá. 

Thời gian

2~3 tuần trong kì nghỉ mùa hè/ đông

 Tiết học

Lớp học tiếng Hàn(sơ cấp & trung cấp) tầm 30 giờ

Hoạt động

Trải nghiệm văn hóa (Cố cung, bảo tàng, nấu ăn, biểu diễn, chợ truyển thống, Everland...)

Hoạt động câu lạc bộ sinh viên người Hàn Quốc trực tiếp dạy (Taekwondo, thư pháp, K-POP)

hạng mục đặc biệt 

Trong thời gian tổ chức chương trình sẽ cùng sinh hoạt trong kí túc xá với sinh viên Hàn Quốc

Đối tượng tham gia

Tất cả sinh viên đang theo học tại trường

Phí tham gia

khoảng 1,200,000won ~ 1,500,000won (tiểu chuẩn kí túc xá 2 người)

* Không bao gồm : vé máy bay, ăn uống, phí đi lại nội thành

Chương trình trải nghiệm văn hóa tại Myongji [mùa hè/ mùa đông]
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Trung tâm giáo dục tiếng Hàn Đại học Myongji
Cơ sở Seoul

■  Sơ lược về khóa học
(1) Số lượng học viên : Không quá 15 người/lớp
(2) Chương trình học: Từ cấp 1 đến cấp 6
(3) Thời gian học : 1 học kì gồm 10 tuần, 1 tuần học 5 ngày, 1 ngày học 4 tiếng.
      (Tổng: 200 giờ )

- Một tuần học 5 ngày (Thứ 2~ Thứ 6)
- Giờ học lớp cấp1~2: 14:00~18:00, Lớp cấp 3~6: 09:00~13:00Một ngày học 4 tiếng.

(4) Giáo trình học : Giáo trình Tiếng Hàn của NXB Đại học Seoul từ cấp 1 đến cấp 6.

■  Điểm nổi bật
(1)  Trung tâm giáo dục tiếng Hàn cơ sở Seoul nằm trong khuôn viên Trường Đại học Myongji Cơ sở khối ngành Nhân văn, tọa lạc tại thủ đô Seoul của 

Hàn Quốc.
(2)  Trung tâm tiếng Hàn đang áp dụng chương trình giảng dạy với 4 học kì (Xuân, Hè, Thu, Đông)trong một năm,trong đó có các lớp học từ trình độ 

Nhập môn (Cấp 1), Sơ cấp (Cấp 2), Trung cấp (Cấp 3~4), Cao cấp (Cấp 5~6), chương trình giảng dạy phù hợp với năng lực của sinh viên.
(3)  Với mục tiêu giúp các em sinh viên nước ngoài học tốt tiếng Hàn trong khoảng thời gian ngắn, mỗi lớp học đều có giáo viên chủ nhiệm theo dõi và 

quản lí chặt chẽ tình hình học tập cũng như mức độ chuyên cần đến lớp của sinh viên.

■  Chi phí  * $1 (USD) = 1,000 ~ 1,100 (Korean Won)
(1) Phí đăng ký : 50,000won
(2) Học phí (Theo tiêu chuẩn năm 2021): 1,400,000 KRW/ 1 học kì
         * Học phí đã bao gồm chi phí bảo hiểm, 1 quyển giáo trình,1 lần trải nghiệm văn hóa.
         * Sinh viên nộp hồ sơ ở nước ngoài bắt buộc phải nộp học phí ít nhất cho 2 học kỳ 
         (Sinh viên một số nước phải nộp học phí của cả 4 học kỳ).
(3) Chi phí khác : phí tài liệu (3 cuốn) 34,000won, phí gửi quốc tế 10.000won 
      (tiền phí có thể thay đổi)
         * Chi phí ăn uống: Ăn tại nhà ăn của trường 1 bữa ăn khoảng 3,000~4,000KRW, 
          ăn ở bên ngoài khoảng 5,000~7,000 KRW.

■  Tư vấn nhập học và địa chỉ liên hệ
(1) Số điện thoại : 02-300-1515           (2) Email : kli@mju.ac.kr
(3) Địa chỉ : Phòng Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Myongji, 34 Geobukgol-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea (03674)

Cơ sở Seoul nằm kế bên khu Sincheon, nơi tập trung nhiều trường đại học, con đường nhộn
nhịp của những bạn trẻ, liền kề thành phố truyền thông đa phương tiện Sangam, nơi hội tụ
nhiều đài truyền hình!! Trung tâm giáo dục tiếng Hàn cơ sở Seoul với nhiều hoạt động văn hóa
đa dạng!

■  Kế hoạch giảng dạy và thời hạn nộp hồ sơ

* Những quốc gia có thời gian đợi cấp Visa 4 tuần trở lên bắt buộc phải đăng kí đợt 1.

Năm Học kì Thời gian học (1 học kì– 50 ngày học) Thời hạn nộp hồ sơ

2021

Xuân (thứ 5) 11.03.2021 ~ (thứ 6) 21.05.2021
[Lịch Orientation: (thứ 3) 02.03.2021 ~ 31.12.2020

Hè (thứ 5) 10.06.2021~(thứ 4) 18.08.2021
[Lịch Orientation: (thứ 6) 28.05.2021 ~ 31.03.2021

Thu (thứ 2) 06.09.2021 ~ (thứ 4) 17.11.2021
[Lịch Orientation: (thứ 4) 25.08.2021] ~ 30.06.2021

Đông (thứ 2) 06.12.2021 ~ (thứ 4) 16.02.2022
[Lịch Orientation: (thứ 4) 24.11.2021] ~ 30.09.2021

2022

Xuân (thứ 4) 09.03.2022 ~ (thứ 4) 18.05.2022
[Lịch Orientation: (thứ 6) 25.02.2022] ~ 31.12.2021

Hè (thứ 4) 08.06.2022 ~ (thứ 4) 17.08.2022
[Lịch Orientation: (thứ 4) 25.05.2022 ~ 31.03.2022

Thu (thứ 3) 06.09.2022 ~ (thứ 5) 17.11.2022
[Lịch Orientation: (thứ 4) 24.08.2022] ~ 30.06.2022

Đông (thứ 4) 07.12.2022 ~ (thứ 4) 15.02.2023
[Lịch Orientation: (thứ 5) 24.11.2022] ~ 30.09.2022
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Trung tâm giáo dục tiếng Hàn Đại học
Myongji Cơ sở Yongin(Thành phố Yongin)

■  Sơ lược về khóa học
(1) Số lượng học viên : Không quá 15 người/lớp
(2) Chương trình học: cấp 1~5
(3) Thời gian học : 1 học kì gồm 10 tuần, 1 tuần học 5 ngày, 1 ngày học 4 tiếng
      (Tổng : 200 giờ )
      - Một tuần học 5 ngày (Thứ 2~ Thứ 6)
      - Giờ học lớp cấp 1: 14:00~18:00, Lớp cấp 2~5: 09:00~13:00 Một ngày học 4 tiếng
(4) Giáo trình học : Giáo trình Tiếng Hàn của NXB Đại học Seoul từ cấp 1 đến cấp 4

■  Điểm nổi bật
(1)  Trung tâm giáo dục tiếng Hàn cơ sở Yongin được vận hành tại cơ sở tự nhiên trường đại học Myongji cơ sở Yongin và nằm cách Seoul khoảng 50 

phút di chuyển. 
(2)  Trung tâm tiếng Hàn đang tiến hành chương trình giảng dạy với 4 học kì (Xuân, Hè, Thu, Đông) trong một năm,trong đó có các lớp học từ trình độ 

Nhập môn (Cấp 1), Sơ cấp (Cấp 2), Trung cấp (Cấp 3~4), Cao cấp (Cấp 5~6), chương trình giảng dạy phù hợp với năng lực của sinh viên.
(3) Cơ sở Yongin rất gần với thủ đô Seoul, tại đây các bạn sinh viên có thể học tiếng Hàn với mức học phí và sinh hoạt phí tiết kiệm hơn so với Seoul.

■  Chi phí  * $1 (USD) = 1,000 ~ 1,100 (Korean Won)
(1) Phí đăng ký : 50,000won
(2) Học phí (Theo tiêu chuẩn năm 2021) : 1,200,000 KRW/ 1 học kì
         * Học phí đã bao gồm chi phí bảo hiểm, 1 quyển giáo trình, 1 lần trải nghiệm văn hóa
         * Sinh viên nộp hồ sơ ở nước ngoài bắt buộc phải nộp học phí ít nhất cho 2 học kỳ 
         (Sinh viên một số nước phải nộp học phí của cả 4 học kỳ)
(3) Chi phí khác: phí tài liệu (3 cuốn) 34,000won, phí gửi quốc tế 10.000won 
      (tiền phí có thể thay đổi)
        * Chi phí ăn uống: Ăn tại nhà ăn của trường 1 bữa ăn khoảng 3,000~4,000 KRW, 
         ăn ở bên ngoàikhoảng 5,000~7,000 KRW

■ Tư vấn nhập học và địa chỉ liên hệ
(1) Số điện thoại : 02-300-1515
(2) Email : kli@mju.ac.kr
(3) Địa chỉ : Phòng Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Myongji, 34 Geobukgol-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea (03674)
(4) Trung tâm giáo dục tiếng Hàn Đại học Myongji Cơ sở Yongin: 031-324-1057~8

Trung tâm tiếng Hàn Yongin nằm cách Seoul khoảng 50 phút di chuyển.
Giao thông tiện lợi cùng với đa dạng trang thiết bị tiện lợi.
Nằm gần các khu du lịch nổi tiếng (Everland, Làng văn hóa Hàn Quốc, cổng thành suwon) Có thể 
trải nghiệm đa dạng văn hóa Hàn Quốc.

■  Kế hoạch giảng dạy và thời hạn nộp hồ sơ

*  Những quốc gia có thời gian đợi cấp Visa 4 tuần trở lên bắt buộc phải đăng kí đợt 1.

Năm Học kì Thời gian học (1 học kì– 50 ngày học) Thời hạn nộp hồ sơ

2021

Xuân (thứ 5) 11.03.2021 ~ (thứ 6) 21.05.2021
[Lịch Orientation: (thứ 3) 02.03.2021 ~ 31.12.2020

Hè (thứ 5) 10.06.2021~(thứ 4) 18.08.2021
[Lịch Orientation: (thứ 6) 28.05.2021 ~ 31.03.2021

Thu (thứ 2) 06.09.2021 ~ (thứ 4) 17.11.2021
[Lịch Orientation: (thứ 4) 25.08.2021] ~ 30.06.2021

Đông (thứ 2) 06.12.2021 ~ (thứ 4) 16.02.2022
[Lịch Orientation: (thứ 4) 24.11.2021] ~ 30.09.2021

2022

Xuân (thứ 4) 09.03.2022 ~ (thứ 4) 18.05.2022
[Lịch Orientation: (thứ 6) 25.02.2022] ~ 31.12.2021

Hè (thứ 4) 08.06.2022 ~ (thứ 4) 17.08.2022
[Lịch Orientation: (thứ 4) 25.05.2022 ~ 31.03.2022

Thu (thứ 3) 06.09.2022 ~ (thứ 5) 17.11.2022
[Lịch Orientation: (thứ 4) 24.08.2022] ~ 30.06.2022

Đông (thứ 4) 07.12.2022 ~ (thứ 4) 15.02.2023
[Lịch Orientation: (thứ 5) 24.11.2022] ~ 30.09.2022
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Nhập học hệ đại học

Yêu cầu học lực
Nhập học mới và nhập học hệ chuyển tiếp

 Bố mẹ phải là người ngoại quốc (bố hoặc mẹ nếu có quốc tịch Hàn Quốc thì không thể nộp hồ sơ)
 Tốt nghiệp cấp ba hoặc sinh viên chờ tốt nghiệp cấp 3
 Năng lực ngoại ngữ: phải đạt 1 trong các hạng mục điều kiện dưới đây

     ① năng lực tiếng Hàn (Topik) từ cấp 3 trở lên     

     ② Thông qua kì thi tuyển của trường   

     ③ Tốt nghiệp lớp 3 trở lên trung tâm giáo dục tiếng Hàn tại Hàn Quốc

Hệ chuyển tiếp (năm 2)
Sinh viên đã kết thúc năm nhất tại trường có hệ đào tạo chính quy 4 năm / Sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc sinh viên chờ tốt nghiệp cao đẳng tại 
Trung Quốc hệ 4 năm

Hệ chuyển tiếp (năm 3)
Sinh viên đã kết thúc năm hai tại trường có hệ đào tạo chính quy 4 năm / Sinh viên trong và ngoài nước đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc sinh viên chờ tốt 
nghiệp (năm 3 hệ cao đẳng đối với Trung Quốc)

Thời gian tuyển sinh
 học kì mùa xuân (bắt đầu tháng 3): tháng 10~ tháng 12          
 học kì mùa thu (bắt đầu tháng 9): tháng 4~ tháng 6

Học phí và học bổng (2021) [ tiêu chuẩn : ₩ (KRW)]

Phí đăng kí : 100.000won (nạp khi nộp hồ sơ ứng tuyển) 

Phí nhập học : 316,000won

Học phí
 Nhân văn & khoa học xã hội & Khối ngành luật & chuyên ngành tự do khối nhân văn (khoa truyền thông đa phương tiện 3,761,000won)
 Khối ngành kinh doanh & quốc tế học 3,753,000won              
 Khối ngành tự nhiên 4,542,000won             
 Khối ngành kiến trúc (hệ 5 năm) 5,440,000won
 Khối ngành kĩ thuật & khoa học tự nhiên & chuyên ngành tổng hợp ICT 5,012,000won
 Khối ngành nghệ thuật

     Khoa thể chất & khoa cờ vây 4,984,000won khoa thiết kế 5,208,000won 
     Khoa nghệ thuật (Piano, thanh nhạc, sáng tác âm nhạc) 5,287,000won khoa nghệ thuật (khoa điện ảnh, khoa biểu diễn âm nhạc) 5,440,000won

Đăng ký hệ Đại học’ 
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Hướng dẫn học bổng dành cho du học sinh

Dành cho sinh viên nhập học mới/ sinh viên chuyển tiếp (cấp một học kì duy nhất khi mới nhập học)
 Chưa có TOPIK : 20% học phí (hỗ trợ sinh hoạt phí)                   
 TOPIK 3 : 40% học phí (theo diện sinh viên nước ngoài)
 TOPIK 4 : 60% học phí (40% theo diện sinh viên nước ngoài, 20% hỗ trợ sinh hoạt phí)
 TOPIK 5 : 70% học phí (40% theo diện sinh viên nước ngoài, 30% hỗ trợ sinh hoạt phí)
 TOPIK 6 : 80% học phí (40% theo diện sinh viên nước ngoài, 40% hỗ trợ sinh hoạt phí)

     * Tiền trợ cấp sinh hoạt phí sẽ được trao sau khi nhập học

     * Chỉ trao học bổng và trợ cấp sinh hoạt phí cho sinh viên đã có TOPIK trước khi nhập học

Dành cho sinh viên xuất thân là sinh viên của trường, sinh viên nhập học mới / sinh viên chuyển tiếp 

(cấp một học kì duy nhất khi mới nhập học) [ không bao gồm sinh viên chuyển tiếp học kì 4]
 Dành cho sinh viên xuất thân đã học tiếng tại trường, sinh viên trao đổi/ sinh viên tham quan khi nhập 

       học tại trường sẽ được hỗ trợ học bổng sinh hoạt phí 400.000 won
      * Học bổng sinh hoạt phí sẽ được cấp sau khi nhập học 

Học bổng cho sinh viên đang theo học: học bổng được trao dựa vào thành tích của học kỳ truớc
 TOPIK cấp 4 ( sinh viên ngành nghệ thuật TOPIK cấp 3), Điểm thành tích của học kì trước 4.0 [A] trở lên: trao học bổng người nước ngòai, giảm 100% tiền 
học phí
 TOPIK cấp 4 ( sinh viên ngành nghệ thuật TOPIK cấp 3), Điểm thành tích của học kì trước 3.5 [B+] trở lên: trao học bổng người nước ngòai, giảm 50% tiền 
học phí
 Đạt thành tích học kỳ trước 3.0 [B] trở lên: trao học bổng người nước ngòai, giảm 40% tiền học phí
 Đạt thành tích học kỳ trước 2.5 [C+] trở lên: trao học bổng người nước ngòai, giảm 20% tiền học phí
 Vào mỗi học kỳ bắt buộc đạt được 12 tín chỉ

Trợ cấp TOPIK cho sinh viên đang theo học
 Sinh viên đạt TOPIK cấp 4 sau khi nhập học: trợ cấp 300.000won tiền trợ cấp 
 Sinh viên đã được nhận học bổng khi nhập học thì không được nhận học bổng này

Tư vấn nhập học (Contact Us)
 Tel : 02-300-1508,1511           
 E-mail : admission@mju.ac.kr           
 http://enter.mju.ac.kr
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Nhập học hệ cao học

Cao học hệ cơ bản (Thạc sĩ/ Tiến sĩ)
Trình độ yêu cầu

Khoa học bằng tiếng Hàn : Năng lực tiếng Hàn (TOPIK) 4 trở lên (Khoa năng khiếu nghệ thuật cấp 3 trở lên)
Khoa học bằng tiếng Anh : TOEFL 550, CBT 210, iBT 80, IELTS 5.5 hoặc TEPS 550 trở lên

Thời gian tuyển sinh
học kì mùa xuân (bắt đầu tháng 3) : tháng 10~ tháng 12 
học kì mùa thu (bắt đầu tháng 9) : tháng 4~ tháng 6

Tiền học phí (năm 2021) [ tiêu chuẩn : ₩ (KRW)]
Phí đăng kí : 100.000won (nạp khi nộp hồ sơ ứng tuyển) / Phí nhập học : 930,000

Học phí    

Thạc sỹ (hệ cơ bản) ① khối nhân văn 4,621,000won    ② giáo dục thể chất 5,398,000won    ③ khối nghệ thuật, công nghệ 6,059,000won
Tiến sỹ (hệ cơ bản) ① khối nhân văn 4,660,000won     ② giáo dục thể chất 5,525,000won     ③ khối nghệ thuật, công nghệ  6,088,000won

Số liên lạc

 Tel :  Tư vấn nhập học : 031-324-1056~8 (Yongin), 02-300-1507 (Seoul), 
                Văn phòng cao học : 031-330-6862

 Website : http://gsi.mju.ac.kr,                                                   E-mail : grad@mju.ac.kr
                           http://enter.mju.ac.kr

Đăng ký học hệ Cao học (Thạc sĩ/ Tiến sĩ)

Khối 
ngành
(Cơ sở)

Khoa Chuyên ngành
Hệ thường  Hệ chuyển tiếp

Thạc sĩ Tiến sĩ Thạc sĩ Tiến sĩ

Khối 
ngành 

nhân văn
(Seoul)

Ngữ văn Hàn Ngữ văn Hàn ○ ○ ○ ○

Ngữ văn Anh Ngữ văn Anh ○ ○ ○ ○

Ngữ văn Trung Ngữ văn Trung ○ ○ ○ ○

Ả Rập học Ả Rập học ○ ○ ○ ○

Ngữ văn Nhật Ngữ văn Nhật ○ ○ ○ ○

Sáng tác văn học 
nghệ thuật

Sáng tác văn học 
nghệ thuật

○ ○ ○ ○

Lịch sử Lịch sử ○ ○ ○ ○

Thông tin văn hiến Thông tin văn hiến ○ ○ ○ ○

Giáo dục 
thanh thiếu niên

Giáo dục 
thanh thiếu niên

○ ○ ○ ○

Lịch sử mỹ thuật học Lịch sử mỹ thuật học ○ ○ ○ ○

Mầm non
Giáo dục mầm non ○ ○ ○ ○

Điều trị tâm lý 
gia đình trẻ em

○ ○ ○ ○

Hành chính Hành chính ○ ○ ○ ○

Luật Luật ○ ○ ○ ○

Chính trị ngoại giao Chính trị ngoại giao ○ ○ ○ ○

Quản trị kinh doanh
Quản trị kinh doanh ○ ○ ○ ○

Bất động sản X ○ X ○

Thương mại quốc tế Thương mại quốc tế ○ ○ ○ ○

Kinh tế Kinh tế ○ ○ ○ ○

Thông tin quản trị 
kinh doanh

Thông tin quản trị 
kinh doanh

○ ○ ○ ○

Triết học Triết học ○ ○ ○ ○

Truyền thông 
đa phương tiện

Truyền thông 
đa phương tiện

○ ○ ○ ○

Kỹ thuật
(Seoul)

Công nghệ dữ liệu Công nghệ dữ liệu ○ X ○ X

Phần mềm ứng dụng Phần mềm ứng dụng ○ X ○ X

Thiết kế nội dung kỹ 
thuật số

Thiết kế nội dung kỹ 
thuật số

○ X X X

Chương 
trình đào 
tạo theo 

hợp đồng 
giữa các 

khoa
(Seoul)

Phúc lợi xã hội X ○ X ○

Phục hồi tâm lý trị liệu X ○ X ○

Khối ngành
(Cơ sở) Khoa Chuyên ngành

Hệ thường  Hệ chuyển tiếp Ghi 
chúThạc 

sĩ
Tiến 

sĩ
Tổng 
hợp

Thạc 
sĩ

Tiến 
sĩ

Tổng 
hợp

Xã hội nhân 
văn (Yongin)

Hành chính
khu vực

Hành chính
khu vực

○ ○ X ○ ○ X

Tự nhiên
(Yongin)

Toán học Toán học ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vật lý học Vật lý học ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◯E
Hóa học Hóa học ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◯E
Dinh dưỡng thực phẩm Dinh dưỡng thực phẩm ○ ○ ○ ○ ○ ○
Thông tin khoa học  sinh học Thông tin khoa học sinh học ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◯E

Kỹ thuật
(Yongin)

Kỹ thuật điện cơ Kỹ thuật điện cơ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◯E
Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◯E
Kỹ thuật hóa học Kỹ thuật hóa học ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◯E

Kiến trúc

Kiến trúc ○ ○ ○ ○ ○ ○
Lý thuyết & lịch sử ngành kiến trúc ○ ○ ○ ○ ○ ○
Thiết kế đô thị và khu vực ○ ○ ○ ○ ○ ○
Thông tin xây dựng 
và quản lý công trình

○ X X ○ X X ◯E

Thiết kế không gian ○ X X ○ X X
Kiến trúc tự cấp năng lượng ○ X X ○ X X

Kỹ thuật môi trường xây dựng 
dân dụng

Kỹ thuật môi trường xây dựng dân 
dụng

○ ○ ○ ○ ○ ○ ◯E

Kỹ thuật vật liệu tiên tiến Kỹ thuật vật liệu tiên tiến ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◯E

Kỹ thuật cơ khí
Kỹ thuật cơ khí ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◯E
Thiết kế ảo ○ X X ○ X X ◯E

Kỹ thuật máy tính Kỹ thuật máy tính ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◯E
Kỹ thuật quản lý công nghiệp Kỹ thuật quản lý công nghiệp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◯E
Kỹ thuật thông tin truyền thông Kỹ thuật thông tin truyền thông ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◯E
Kỹ thuật giao thông Kỹ thuật giao thông ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◯E
Kỹ thuật năng lượng môi trường Kỹ thuật năng lượng môi trường ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◯E
Kỹ thuật năng lượng Kỹ thuật năng lượng ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◯E

Nghệ thuật 
& Thể thao

(Yongin)

Thể dục 
Thể dục ○ ○ X ○ ○ X
Thể dục xã hội ○ ○ X ○ ○ X
Công nghiệp thể thao giải trí ○ ○ X ○ ○ X

Thiết kế Thiết kế ○ ○ X ○ ○ X
Âm nhạc Âm nhạc ○ ○ X ○ ○ X
Cờ vây Cờ vây ○ ○ X ○ ○ X ◯E

Điện ảnh. Nhạc kịch
Điện ảnh ○ X X ○ X X
Nhạc kịch ○ X X ○ X X

Chương trình 
đào tạo theo 

hợp đồng giữa 
các khoa
(Yongin)

Điều hoà đáp ứng sinh học (Bio Modulation) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◯E
Kỹ thuật quản trị bảo an ○ ○ ○ ○ ○ ○

An toàn tai nạn
An toàn tai nạn ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kỹ thuật thông minh ○ X X X X X

A. Cơ sở nhân văn (Seoul) B. Cơ sở tự nhiên (Yongin)

※  Những chuyên ngành có ghi chú ◯E là những chuyên ngành đào tạo theo chương trình tiếng anh, do đó nhà trường sẽ 
kiểm tra năng lực tiếng Anh của thí sinh. Đây là những ngành có trên 50% các môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh.
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Cao học lớp đặc biệt (thạc sĩ) - lớp học ban đêm
Yêu cầu học lực 
Trình độ tiếng Hàn Topik cấp 4 trở lên

Khoa tuyển sinh

Cao học khoa trị liệu tổng hợp, Cao học khoa giáo dục, Cao học khoa phúc lợi xã hội, 
Cao học khoa nghệ thuật văn hóa, Cao học khoa bất động sản, Cao học khoa kinh doanh, 
Cao học khoa công nghiệp.

Tiền học phí (năm 2021)

Phí đăng kí : 100.000won (nạp khi nộp hồ sơ ứng tuyển)                                              Phí nhập học : 930,000won
Học phí : ① khối nhân văn 4,340,000won   ② giáo dục thể chất 4,795,000won   ③ khối nghệ thuật, công nghệ  5,066,000won

Số liên lạc

 Tel :  Tư vấn nhập học : 031-324-1056~8 (Yongin), 02-300-1507 (Seoul),                      E-mail : grad@mju.ac.kr
                Văn phòng cao học : 02-300-1624

Học bổng cao học ( Lớp học cơ bản/ lớp học ban đêm)
① Học bổng toàn phần 100% 
      - Trình độ yêu cầu:  Đối tượng được tiến cử của hiệu trưởng

 Đối tượng sinh viên nước ngoài sau khi được xét duyệt và được tiến cử từ giáo sư với mục đích nghiên cứu. Điểm thành tích của kì trước 
trên 4.0

② Học bổng 50%
      - Trình độ yêu cầu:  (Sinh viên mới nhập học) Bằng cấp tiếng Hàn : TOPIK 5 trở lên/ Bằng cấp tiếng Anh: IELTS 7 trở lên

 (Sinh viên đang theo học) TOPIK 4 trở lên hoặc bằng IELTS 6 trở lên +  và điểm trung bình tối thiểu trên 4.2
③ Học bổng 30%
      - Trình độ yêu cầu:  (Sinh viên mới nhập học) Bằng cấp tiếng Hàn : TOPIK 4 trở lên/ Bằng cấp tiếng Anh : IELTS 6 trở lên

 (Sinh viên đang theo học) và điểm trung bình tối thiểu trên 4.0
④ Học bổng 20%
      - Trình độ yêu cầu:  (Sinh viên mới nhập học) Sinh viên ngoại quốc không thuộc diện 1,2,3 phía trên

 (Sinh viên đang theo học) và điểm trung bình tối thiểu trên 3.5

* Hệ ban đêm

Cao học
(Cơ sở) Khoa Chuyên ngành

Thạc sĩ
Hệ 

thường

Viện cao học trị 
liệu tổng hợp

(Seoul)

Giáo dục trọn đời Trị liệu tiếng cười ○

Trị liệu âm nhạc Trị liệu âm nhạc ○

Tư vấn tâm lý Tư vấn tâm lý ○

Trị liệu tâm lý trẻ em Trị liệu chơi, Trị liêu gia đình ○

Trị liệu tâm lý bằng mỹ thuật Trị liệu tâm lý bằng mỹ thuật, Trị liệu Nghệ thuật ○

Trị liệu ngôn ngữ Trị liệu ngôn ngữ ○

Giáo dục thể chất cuộc sống Thể dục trọn đời, múa hiện đại, trị liệu bằng yoga ○

Trị liệu tâm lý triết học Trị liệu tâm lý triết học ○

Giáo dục thanh thiếu niên Giáo dục thanh thiếu niên ○

Viện cao học 
Giáo dục
(Seoul)

Giáo dục

Giáo dục tiếng Hàn dành cho người nước ngoài ○

Huấn luyện hình ảnh ○

Hướng dẫn viết luận, thảo luận, đọc sách ○

Viện cao học 
Phúc lợi xã hội

(Seoul)
Phúc lợi xã hội

Phúc lợi dành cho người cao tuổi, Phúc lợi dành 
cho trẻ em, thanh thiếu niên, Chính sách phúc lợi 
xã hội

○

Viện cao học 
Văn hóa nghệ 

thuật
(Seoul)

Quản lý bảo tồn di sản văn 
hóa Quản lý bảo tồn di sản văn hóa ○

Âm nhạc nhà thờ Âm nhạc nhà thờ ○

Giảng dạy piano Giảng dạy piano ○

Âm nhạc ứng dụng Âm nhạc ứng dụng ○

Lịch sử mỹ thuật học Lịch sử mỹ thuật học ○

Cao học
(Cơ sở) Khoa Chuyên ngành

Thạc sĩ

Hệ 
thường

Viện cao học 
Văn hóa nghệ 
thuật (Seoul)

Nội dung công diễn Nội dung công diễn ○

Âm nhạc Hàn Quốc Âm nhạc Hàn Quốc ○

Viện cao học 
Bất động sản 

(Seoul)
Bất động sản

Quản lý tư sản bất động sản, Tài chính phát triển 
bất động sản, Đấu giá bất động sản, Thông tin 
không gian lãnh thổ, Tái quy hoạch đô thị

○

 Viện cao học 
Quản trị kinh 

doanh
(Seoul)

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh ○

Kinh doanh ngành dịch vụ Kinh doanh ngành dịch vụ, Kinh doanh ngành 
thẩm mỹ và chăm sóc đặc biệt

○

Kinh doanh ngành thể thao Kinh doanh ngành thể thao ○

Vận chuyển Vận chuyển ○

Viện cao học 
Công nghiệp

(Yongin)

Quản trị hệ thống công 
nghiệp

Quản trị hợp tác quốc tế, tư vấn tâm lý con người 
mô hình Enneagram, Công nghiệp thể thao

○

Kỹ thuật gốm sứ Gốm, Men gốm, Văn hóa trà ○

Di sản văn hóa Kỹ thuật tu bổ di sản văn hóa, Thiết kế khảo sát di 
sản văn hóa, Nhà truyền thống Hàn Quốc Hanok

○

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Văn hóa ẩm thực truyền thống Hàn Quốc, Thức 
ăn giải nhiệt Đông y

○

An toàn bảo an tổng hợp An toàn bảo an tổng hợp ○

Công nghiệp khoa học sức 
khỏe Sức khỏe, Huấn luyện thể thao ○

Tư vấn Phúc lợi xã hội Tư vấn Phúc lợi xã hội, Tư vấn nuôi dạy trẻ em ○

Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật trình diễn, Âm nhạc đại chúng ○
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Quang cảnh trường và trang thiết bị

Khu phức hợp giáo dục (Seoul) Quang cảnh trường (Yongin)
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http://enter.mju.ac.kr




