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HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021
 Tuyển Sinh Đặc Biệt Dành Cho Du Học Sinh

(SV Năm I - SV Liên Thông)
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Thủ tục nộp đơn□ 

□ Đơn vị tuyển sinh [SV năm 1]

Tiếp nhận hồ sơ/ thanh toán lệ phí (bưu điện hoặc trực tiếp đến) Xét duyệt hồ sơ → 
Phỏng vấn và tuyển chọn Thông báo kết quả trúng tuyển Thanh toán học phí → → → 
Cấp giấy nhập học Tham gia buổi định hướng Khai giảng→ → → 

Ngành Ngành(khoa) Chuyên ngành

Thần học
Thần Học
Giáo Dục Đào Tạo Đạo Ki-tô
Lưu Truyền Văn Hóa Đạo Ki-tô

Ngôn ngữ

Ngôn Ngữ Hàn

Ngôn Ngữ Anh 

Ngôn Ngữ Trung

Tự nhiên – 
xã hội

Hợp Tác Phát Triển Quốc Tế

Hành Chính Nhân Sự

Phúc Lợi Xã Hội

Công nghệ 
quản lý toàn 

cầu

Du Lịch

Quản Trị Kinh doanh

Đông Á Logistics
_H u C n L u Thông 
(Distribution Logistics)
_H u C n Qu c T
(International Logistics)

Kỹ Thuật Quản Lý Công Nghiệp

Công nghệ 
thông tin – 

kỹ thuật

Tin Học (máy tính)

Quản Trị Mạng

Phần Mềm Truyền Thông

Thiết Kế Đô Thị

Nghệ thuật

Âm Nhạc Thanh nhạc
Piano

Kịch - Điện ảnh Diễn Xuất
Sản Xuất Phim

Thiết kế - Beauty

Biểu Diễn Âm Nhạc Nghệ Thuật
Âm nhạc hiện đại, Âm nhạc giáo 

hội (ghita, trống, hát, làm nhạc, sáng 
tác )
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□ Đơn vị tuyển sinh [SV liên thông năm 3]

* Khoa thần học chỉ nhận người cần được rửa tội
* Khoa thần học, mậu dịch đông nam á, âm nhạc, sân khấu điện ảnh, biểu diễn âm nhạc nghệ thuật thì người nộp 
đơn cần hoàn thành mẫu đơn chuyên ngành.

Ngành Ngành(khoa) Chuyên Ngành

Thần Học Thần Học
Thần Học
Giáo Dục Đào Tạo Đạo Ki-tô
Lưu Truyền Văn Hóa Đạo Ki-tô

Ngôn Ngữ

Ngôn Ngữ Hàn

Ngôn Ngữ Anh

Ngôn Ngữ Trung

Công Nghệ 
Quản Lý và 

Xã Hội 

Hợp Tác Phát Triển Quốc Tế

Phúc Lợi Xã Hội

Quản Trị Kinh doanh

Đông Á Logistics
_H u C n L u Thông 
(Distribution Logistics)
_H u C n Qu c T
(International Logistics)

Hành Chính Nhân Sự

Công nghệ 
thông tin – 

kỹ thuật

Tin Học (máy tính)

Quản Trị Mạng

Phần Mềm Truyền Thông

Kỹ Thuật Quản Lý Công Nghiệp

Thiết Kế Đô Thị

Nghệ thuật

Âm Nhạc Thanh nhạc
Piano

Kịch - Điện ảnh Diễn Xuất
Sản Xuất Phim

Thiết kế - Beauty

Biểu Diễn Âm Nhạc Nghệ Thuật
Âm nhạc hiện đại, Âm nhạc giáo 

hội (ghita, trống, hát, làm nhạc, sáng 
tác )
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Thời gian đăng kí□ 

Sau khi nộp học phí nếu bị từ chối visa thì sẽ được hoàn lại tiền. Tuy nhiên phí chuyển tiền sẽ do cá ※ 
nhận chịu

Hồ sơ phải được nhận trong khoảng thời gian tiếp nhận và những người không nộp hồ sơ sẽ bị loại ※ 
khỏi quy trình tuyển chọn.

Tiêu chuẩn tuyển sinh□ 
1. Tiêu chuẩn chung: Có cha mẹ đều là người nước ngoài (không công nhận người có hai quốc 
tịch)
2. Tiêu chuẩn học vấn 
   A. Sinh viên năm I
     1). Học sinh đã tốt nghiệp cấp 3 (hoặc tạm thời) trong và ngoài nước.
     2). Học sinh đã hoàn thành giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở 
một quốc gia liên ngành dưới 12 năm có thể được cấp phép sau khi xem xét bởi Hội đồng 
tuyển sinh cho học sinh nước ngoài
   B. Sinh viên liên thông từ năm 3
     1). Hoàn thành năm thứ hai (4 học kỳ - không bao gồm các học kì theo mùa) chương 
trình giảng dạy chính quy tại các trường cao đẳng, đại học trong và ngoài nước
     2). Những người đã tốt nghiệp đại học (hoặc dự kiến) hoặc những người được công nhận 
có cùng trình độ học vấn hoặc cao hơn theo luật.
        * Trường hợp sinh viên các trường dân lập (trường tư) không được công nhận việc sát 
nhập hay chuyển trường theo hệ đại học từ bộ giáo dục quốc gia thì không được chấp nhận.

Phân loại Thời gian đăng kí Thông tin khác

Nhận hồ sơ online Từ ngày 14(thứ 2).06.2021 ~   
02(thứ 6).07.2021

Link trực tuyến:
https://enrol.sungkyul.ac.kr/

Nhận hồ sơ (trực tiếp 
đến hoặc qua bưu 
điện)

Từ ngày 21(thứ 2).06.2021 ~   
02(thứ 6).07.2021

Thời gian nhận hồ sơ offline: 
10:00~17:00 
Hoặc thông qua bưu điện đến 
ngày 02/07/2021

Phỏng vấn và tuyển 
chọn Thứ 5 ngày 08/07/2021

Thông báo kết quả 
trúng tuyển Thứ 5 ngày 22/07/2021 Kết quả sẽ được công bố cho 

từng cá nhân trúng tuyển.

Đóng học phí Từ thứ 6 ngày 23/7 đến thứ 6 
ngày 30/7/2021

Cấp giấy báo nhập 
học Từ thứ 6 ngày 23/7/2021 Sau khi xác nhận đóng tiền sẽ 

cấp giấy báo nhập học.
Khai giang và buổi 
học định hướng Thứ 2 ngày 30/8/2021 Có thể thay đổi lịch
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3. Trình độ ngoại ngữ
   a) Sinh viên đã đạt Topik cấp 4 trở lên (nếu chưa đạt Topik thì có thể nộp giấy đăng ký thi 
Topik bậc II trong thời gian đăng ký hồ sơ và phải nộp kết quả Topik từ cấp 4 trở lên trước 
ngày khai giảng. Duy chỉ có ngành ( , , , 

) dành cho sinh viên đạt từ Topik 3
  b) Sinh viên không có Topik có thể nhập học nhưng sau khi nhập học trong vòng 1 năm 
phải đạt được Topik (Topik 3, 4 tùy thuộc vào yêu cầu đầu vào như khi tuyển sinh của mỗi 
ngành). Nếu sau 1 năm không có Topik thì sẽ không gia hạn được visa.

Lưu ý☉  về điều kiện

 ▶ Các mục không được đề cập trong hướng dẫn này được quy định theo nguyên tắc hành 
chính của hội đồng tuyển sinh đại học cho sinh viên nước ngoài.

□ CÁCH THỨC TUYỂN CHỌN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN

1. Phương pháp tuyển chọn: tuyển chọn từng bước.

                                        

2. Phiếu cho điểm cụ thể

3. Phỏng vấn
   A. Đối tượng: Người nộp hồ sơ được thông qua
      Ví dụ: Người đã có chứng chỉ kì thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK) từ cấp 5 trở lên sẽ được 

                                           
                                                           

  Tuyển chọn và 
xét duyệt hồ sơ

Kết quả cuối 
cùng 

  Phỏng vấn và 
thực hành kĩ năng 

Phân loại Lựa chọn hồ sơ Phỏng vấn Kiểm tra kĩ năng Tổng điểm

Khoa âm nhạc

Sau khi kiểm tra 
hồ sơ sẽ tiến 

hành phỏng vấn

40 điểm
60 điểm

(Thay thế bằng 
file video)

100 điểm

Khoa sân 
khấu điện 

ảnh

Chuyên 
ngành nghệ 
thuật diễn 

xuất

40 điểm
60 điểm

(Thay thế bằng 
file video)

100 điểm

Chuyên 
ngành dựng 

phim
100 điểm ---- 100 điểm

Khoa biểu dẫn âm nhạc 
nghệ thuật 40 điểm

60 điểm
(Thay thế bằng 

file video)
100 điểm

Các khoa khác 100 điểm ---- 100 điểm
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miễn phỏng vấn, hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét hồ sơ và thông qua. Ngành âm nhạc và 
ngành sân khấu điện ảnh (chuyên ngành nghệ thuật diễn xuất), ngành biểu diễn âm nhạc và 
nghệ thuật sẽ hoàn thành bài phỏng vấn và bài đánh giá các kỹ năng diễn xuất thực tế.
   B. Cách thức đánh giá
     1) Chỉ định người phỏng vấn để tiến hành cuộc phỏng vấn.
     2) Tiến hành phỏng vấn
       A) Người ở trong nước: Phỏng vấn trực tiếp tại trường.
       B) Người ở nước ngoài: Phỏng vấn qua gọi video.
     3) Hạng mục đánh giá

     4) Kết quả phỏng vấn chưa đạt đến 60 điểm sẽ không vượt qua kì phỏng vấn xét tuyển 
đại học.
       * Ví dụ: Với ngành học có phần kiểm tra thực hành thì tổng điểm phỏng vấn và điểm 
thực hành chưa đạt 60 điểm sẽ xem như không vượt qua phỏng vấn xét tuyển đại học.
.    5) Phỏng vấn sẽ tiến hành theo số thứ tự phỏng vấn đã thông báo, và sẽ do người trực 
tiếp phỏng vấn đánh giá.
     6) Kết quả không vượt qua được kì phỏng vấn sẽ được quyết định ngay trong ngày.
     7) Ban quản lý phỏng vấn sẽ được bổ nhiệm làm nhân viên hành chính, và giám sát các 
vấn đề của hội đồng phỏng vấn bao gồm cả việc xác nhận danh tính của người nộp đơn.

4. Kiểm tra thực hành
 A. Đối tượng: Ngành âm nhạc, ngành sân khấu-điện ảnh (chuyên ngành nghệ thuật diễn 

xuất), ngành biểu diễn âm nhạc nghệ thuật
 B. Cách đánh giá: bạn phải trình tập file có tác phẩm điện ảnh hoặc tác phẩm âm nhạc 

của chính bạn.
 C. Với ngành học có phần kiểm tra thực hành thì tổng điểm phỏng vấn và điểm thực hành 

chưa đạt 60 điểm sẽ xem như không vượt qua phỏng vấn xét tuyển đại học.
5. Cách kiểm tra thực hành

Hạng mục đánh giá
Tổng

Năng lực theo chuyên ngành Năng lực chung Cá nhân/Xã hội

40% 30% 30% 100%
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Ngành chuyên ngành Cách kiểm tra thực hành điểm

Nghành âm 
nhạc

Thanh nhạc
 Hát tự do một ca khúc tiếng Ý① 
 Hát 1 bài tiếng đức② 
  * 2 bài hát bằng tiếng gốc

60 điểm

Piano  Biểu diễn 1 bài tự do① 60 điểm

Ngành sân 
khấu-điện 

ảnh

Nghệ thuật 
diễn xuất

 Người kiểm tra chuẩn bị 1 bài thi đặc biệt ① 
(trong vòng 5 phút)
  * Có thể thể hiện như diễn thuyết, nhảy, kịch 
câm,..v..v)
  * Có thể sử dụng trang phục, phụ kiện

60 điểm

Ngành biểu 
diễn âm 

nhạc nghệ 
thuật

Chuyên ngành 
âm nhạc hiện  Biểu diễn 1 ca khúc tự chọn① 60 điểm

Chuyên ngành 
âm nhạc giáo 

hội
 Biểu diễn 1 ca khúc tự chọn② 60 điểm

Chuyên ngành 
soạn nhạc  Tự sáng tác 1 ca khúc③ 60 điểm

   A. Đánh giá thực tế bài kiểm tra bao gồm tập file phim ảnh nếu không gửi nộp sẽ được 
xem là không đỗ kì tuyển sinh đại học.
   B. Hội đồng đánh giá tuyển sinh theo chuyên ngành sẽ là người có học hàm từ phó giáo sư 
trở lên và do hiệu trưởng chỉ định cụ thể.
   C. Đánh giá thực tế là một đánh giá tuyệt đối và người đánh giá sẽ ghi lại trên tờ đánh giá 
điểm sau đó gửi cho hội đồng tuyển sinh.
   D. Sau khi đánh giá có lý do rõ ràng về kết quả không trúng tuyển thì hội đồng tuyển sinh 
của từng khoa sẽ căn cứ vào lý do khách quan để xử lý ghi chép trường hợp không trúng 
tuyển.
   E. Dữ liệu đánh giá thực tế sẽ được lưu trữ trong 4 năm.

Nộp hồ sơ□ 
Trước khi nộp hồ sơ thì hồ phải được xếp kỹ theo thứ tự từ 1 đến 10.※ 
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STT Nộp hồ sơ Ghi chú

1 Giấy báo nhập hoc, Giấy giới thiệu bản thân, Giấy xác 
nhận học lực (theo m

Đăng kí online
https://enrol.sungkyul.ac.kr/

*Sau khi đăng kí online thì nộp cùng hồ 
sơ nhập học

2 Bằng tốt 
nghiệp

*SV năm 1: Giấy chứng nhận tốt nghiệp 
cấp 3
*SV liên thông: Bằng tốt nghiệp cấp 3 và 
bằng đại học/cao đẳng
 Bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ kết thúc

Bằng tốt nghiệp và bảng điểm học bạ 
phải có công chứng ngày tháng rõ ràng.

1. Phải có dấu xác nhận lãnh sự quán
2. Bản công chứng xác nhận học lực của 
lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam 
hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn 
Quốc.
3. Các bằng cấp chứng nhận về khả năng 
học thuật (kể cả các chứng nhận cấp tại 
Trung Quốc do bộ giáo dục Trung Quốc 
cấp phát.)

3 Học bạ, 
bảng điểm

*SV năm 1: Học bạ cấp 3
*SV liên thông: Học bạ cấp 3 và bảng 
điểm đại học/cao đẳng bảng điểm các 
năm

4

Giấy chứng minh tài chính hiện tại (chứng minh tài 
chính trên 20.000 $) (kể cả đối với sinh viên học tiếng 
trường Sungkyul).
*Đối với người lưu trú ở Hàn Quốc thì phải nhận giấy 
chứng minh tài chính từ ngân hàng ở Hàn Quốc với 
đúng tên của người nộp đơn.
*Đối với người nộp đơn ở Việt Nam thì giấy chứng 
minh tài chính không phải tên của bản thân mà của 
người bảo lãnh thì phải kèm theo đơn xác nhận thu 
nhập và việc làm của người bảo lãnh (xác nhận tài 
sản và việc nộp thuế của người bảo lãnh).
* Tài liệu được soạn thảo trong vòng 3 tháng kể 
từ ngày bắt đầu nhận đơn

(Đối với người xin cấp thị thực tại Việt 
nam thì áp dụng theo khoản chế độ tiền 
bão lãnh, chi phí du học tại Việt Nam)

5
Sổ hộ khẩu
* Tài liệu được soạn thảo trong vòng 6 tháng kể 
từ ngày bắt đầu nhận đơn

*Đối với người Trung Quốc thì nộp sổ hộ 
khẩu và chứng nhận quan hệ họ hàng 
(bản gốc và 1 bản sao có dịch công 
chứng).
*Nếu bố mẹ nếu mất thì phải trình giấy 
chứng nhận đã mất (giấy chứng tử bản 
gốc 1 bản).

6 Bản sao hộ chiếu

7 Bản sao Cmnd của cá nhân và của bố mẹ.

Quốc tịch và thẻ cư trú.
(Đối với người đang cư trú tại Hàn thì 
không cần nộp CMND Việt Nam).
(Người mang quốc tịch Trung Quốc thì 
phải cần nộp thêm thẻ cư trú)

8 Bản sao chứng minh thư người nước ngoài của mình 
hoặc của bố mẹ hoặc hộ chiếu (nếu có) Cư trú trong nước (bản sao trước và sau)

9
*Chứng chỉ năng lực tiếng Hàn Topik (cấp 4 trở lên)
*Chứng chỉ năng lực tiếng Hàn Topik (cấp 3 trớ lên) 
dành cho người ứng tuyển vào khoa 

Nộp bản chính hoặc bản photo có dấu 
xác nhận đối chiếu với bản chính.

10
Giấy khám sức khỏe
* Tài liệu được soạn thảo trong vòng 1 tháng kể 
từ ngày bắt đầu nhận đơn

Nộp 1 bản khám sức khỏe (khám lao).

※ Với người đăng kí ngành thần học thì cần nộp thêm giấy chứng nhận đã rửa tội.
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※ Với người ứng tuyển ngành âm nhạc, ngành sân khấu điện ảnh (chuyên ngành nghệ thuật 
diễn xuất), ngành biểu diễn âm nhạc nghệ thuật thì phải nộp thêm các tác phẩm hoặc tập file 
phim ảnh.
※ Ngoài những điều trên, chúng tôi có thể yêu cầu thêm hồ sơ nếu chúng tôi cảm thấy rằng 
các hồ sơ bổ sung là cần thiết.
※ Tất cả các hồ sơ cần thiết để nhập học phải được nộp trong bản gốc hoặc bản sao có dịch 
thuật công chứng.

C※ ả hồ sơ không được viết bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh thì phải nộp thêm bản dịch tiếng 
Hàn có công chứng.

Hạng mục cần chú ý□ 
1. Người có quốc tịch Hàn hoặc giữ quốc tịch kép thì được xem là người mang quốc tịch Hàn.
2. Các trường trung học nước ngoài ở trong nước và các cơ sở giáo dục đào tạo ngôn ngữ 

không được công nhận là trường nước ngoài.
3. Cư dân đang lưu trú trong nước thì phải điền rõ thông tin địa chỉ và thông tin liên lạc.
4. Với trường hợp người chuẩn bị tốt nghiệp thì trước khi nhập học phải bổ sung bằng tốt 

nghiệp và học bạ. Nếu bổ sung trễ hoặc không nộp bổ sung thì sẽ bị hủy kết quả trúng 
tuyển đại học.

5. Nếu tên khác theo yêu cầu nộp hồ sơ thì lúc này người nộp hồ sơ phải có giấy chứng nhận 
danh xưng của mình đúng theo hồ sơ đã nộp.

6. Người nộp hồ sơ nếu chưa tốt nghiệp, hồ sơ và cả phỏng vấn thực hành chưa đầy đủ thì 
coi như hồ sơ từ chối và loại khỏi danh sách tuyển sinh.

7. Giả mạo hoặc thay đổi các tài liệu, thiếu các tài liệu cần thiết, vv Nếu đơn đăng ký không được chấp 
thuận, người nộp đơn sẽ bị từ chối. Nếu thông tin này được tìm thấy sau đó, học sinh sẽ bị hủy 
hoặc từ chối nhập học.

8. Toàn bộ hồ sơ đã nộp thì sẽ không được hoàn trả lại.
9. Tất cả sinh viên ngoại quốc phải đăng kí bảo hiểm cho sinh viên nước ngoài. (Tuy nhiên 
theo chính sách của cục bảo hiểm quốc gia, từ năm 2021, du học sinh có nghĩa vụ phải tham 
gia bảo hiểm quốc gia dành cho người nước ngoài).
10. Các vấn đề không được quy định trong khoản này sẽ được quy định bởi Hội đồng tuyển 
sinh đại học.

Học bổng□ 
   1. Kì nhập học đầu tiên: Học bổng sẽ được giảm từ 40%~50% cho phí nhập học và học phí 
theo điểm số Topik 5 ~ 6: 50% học phí, Topik 3 ~ 4: 40% học phí.
  2. Đối với học sinh đang học tại Học viện ngôn ngữ của trường đại học Sungkyul học từ hai 
học kì trở lên (lớp 3 và cả lớp 4) thì phí nhập học sẽ được giảm 50% khi đăng kí tuyển sinh 
(sẽ do bên viện ngôn ngữ đăng kí phí nhập học cho học sinh.
3. Đối với sinh viên năm nhất thì từ học kì thứ 2 đến học kì thứ 8 (sinh viên liên thông năm 3 
thì từ học kì thứ 6 đến học kì thứ 8) thì tùy theo kết quả học tập của học kì trước để xét học 
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bổng cho học kì tiếp theo. (Điểm bình quân 4.0 trở lên sẽ được giảm 60% học bổng, 3.5 trở lên 
đến dưới 4.0 sẽ được giảm 50% học phí, 3.0 trở lên đến dưới 3.5 sẽ được giảm 30% học phí và 
2.8 trở lên đến dưới 3.0 sẽ được giảm 20% học phí).

□ THÔNG BÁO LỆ PHÍ DỰ TUYỂN VÀ TRÚNG TUYỂN.

1. Phí đăng kí
A. Lệ phí dự tuyển sẽ nộp thông qua tài khoản 562-000047-01-459 của ngân hàng Industrial 

bank of Korea (Người gửi tiền phải trùng tên với tên người nộp hồ sơ).
B. Phí nộp đơn

2. Thông báo kết quả trúng tuyển.
 A. Kết quả trúng tuyển thông báo đến từng cá nhân.
 B. Người trúng tuyển đại học sẽ được nhận giấy thông báo học phí thông qua email.

Nơi nhận hồ sơ: Tòa nhà trắng ( ) tầng 3 phòng 304 (Phòng Quan Hệ Quốc Tế)※
Nếu đi tàu điện ngầm: Tàu điện ngầm cửa số 1(Ga MyongHak Sungkyul “ ”).※
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua số: 031-467-8044, 8047, Email:kukje@sungkyul.ac.kr※

Phân loại
Đối tượng không phải phỏng 
vấn và thực hành

Đối tượng phải phỏng vấn và 
kiểm tra thực hành

Số tiền 50,000won 80,000won




