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교
CHUYÊN GIA TẠO RA 
CHUYÊN GIA

                   Nội dung chính của Tuyển 
      sinh du học sinh người nước ngoài  



BIST is BEST
Viện khoa học và công nghệ BUSAN

◼     Trường đã được Bộ giáo dục công nhận bình chọn là Trường học có 
chương trình giáo dục nghề nghiệp đạt chất lượng.

  

Đại diện YenTai Meida Food Co.,Ltd  
Tốt nghiệp tháng 2 năm 2006,  Trung Quốc

Đại diện Yantai Heex-pro Co.,Ltd (Doanh nghiệp Samil Hàn Quốc cơ sở 
kinh doanh tại Trung Quốc) Tốt nghiệp tháng 2 năm 2008, Trung Quốc

Đại diện YenTai FuYan thương mại Quốc tế Co.,Ltd
Tốt nghiệp tháng 8 năm 2008, Trung Quốc

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc (Sinh viên được học bổng toàn diện)
Tốt nghiệp tháng 8 năm 2018, Việt Nam

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc (Sinh viên được nhận học bổng quỹ giao lưu  
Quốc tế thành phố Busan)  Tốt nghiệp tháng 8 năm 2018

CHAO CHEN

LUY SEONG RYANG

WANG BAOYING

TRẦN THỊ HOA

PHẠM THỊ DUNG

Trong thời gian sinh hoạt sinh viên tại Trường Đại học khoa học và công nghệ Busan không những tôi đã hiểu 
được văn hóa Hàn Quốc so với trước mà còn được làm việc với tư cách là học viên tại trung tâm ngoại ngữ. Kinh 
nghiệm này đã giúp tôi rất nhiều trong việc kinh doanh hiện tại.

Nhờ nhận được sự giúp đỡ của những giảng viên trong thời gian theo học toán học tại Trường Đại học khoa học 
kỹ thuật Busan mà tôi đã hoàn thành khóa học một cách tốt đẹp. Đồng thời cũng đã giúp cho việc kinh doanh 
thời kỳ đầu của tôi được vững chắc. Dạo này thi thoảng tôi lại thấy nhớ thời sinh viên của mình tại Hàn Quốc. 

Đầu thời kỳ năm 20 tuổi, tôi đã bắt đầu bước chân đầu tiên để thực hiện giấc mơ của mình tại Trường Đại học 
khoa học kỹ thuật Busan. Trong thời gian sinh hoạt tại Trường Đại học khoa học kỹ thuật Busan tôi đã gặp những 
giảng viên giảng dạy cho tôi sự trung thực tất yếu với kiến thức chuyên môn, những kiến thức cơ bản này cho 
đến tận bây giờ tôi vẫn không muốn quên nó. 

Trường Đại học khoa học kỹ thuật Busan mang một ý nghĩa đặc biệt với tôi. Trường đã cho tôi cơ hội để đi du học, 
và đã cho tôi được có thể bắt đầu thực hiện ước mơ của mình. Nhờ những giảng viên, trưởng phòng và viện 
trưởng viện Đào tạo Quốc tế mà tôi đã có thể trải qua những thời gian vui vẻ tại Hàn Quốc, đồng thời còn mang 
lại cho tôi sự học tập với thành tích tốt. Gửi gắm thời gian ở Trường Đại học của chúng tôi là thời gian đẹp nhất sẽ 
tồn tại trong ký ức của bản thân tôi. Tôi thực sự rất cảm ơn. 

Tôi sẽ lưu lại trong ký ức của mình về Trường Đại học khoa học kỹ thuật Busan là ký ức đẹp. Trường Đại học 
khoa học kỹ thuật Busan giống như mái nhà ấm cúng của tôi. Những giảng viên của trường đã cho tôi nhiều 
sự giúp đỡ và sự thân thiện. Nhờ Trường tôi đã trưởng thành một cách đúng đắn. Tôi thực sự cảm ơn Trường 
Đại học khoa học kỹ thuật Busan

◼ Đăng ký gia nhập Bảo hiểm tai nạn-bệnh tật 100% cho đối tượng là toàn bộ du học sinh.
◼ Xây dựng môi trường sinh hoạt ký túc xá trong và ngoài giờ học tiện nghi.
◼Hoàn tất các hạng mục cơ sở thiết bị tối tân cho mọi vật dụng mà du học sinh sẽ sử dụng. 
◼Quản lý học sinh theo chế độ 1cửa thông qua Viện giáo dục quốc tế (học phần cử nhân - thời gian lưu trú ... )

   •    Trường đã được Bộ giáo dục đã bình chọn cho Dự án GHC(Global Hub College)  
duy nhất của Busan-Ulsan năm 2010 ~2013.

   •    Trường đã được Bộ lao động đã bình chọn cho Dự án K-Move School   
(đến với thế giới) năm 2015.

   •     Là Trường được công nhận là Trường có năng lực quản lý duy trì học   
sinh nước ngoài (với tỉ lệ học sinh ra ngoài lưu trú bất hợp pháp là 1%) năm 2016.

◼  Trường đã ký bản thỏa thuận hợp tác với tất cả các cơ quan liên quan với các     
quốc gia như Mỹ, Trung Quốc , Việt Nam , New Zealand , Nhật Bản , Hồng Kông , vv.

◼Trường có trên 1000 người là du học sinh tham gia cùng học tập với chương trình Global Camps.
◼Trường xây dựng chương trình trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc đa dạng dành cho du học sinh.
◼Trường có Trung tâm ngôn ngữ học Tiếng Hàn xuất sắc.

Cơ sở hạ tầng 
giáo dục vượt trội

Hệ thống phúc lợi mang tính đặc biệt

Phỏng vấn tự hào         
của các cựu Sinh Viên 

Năng lực Quốc tế 
hóa nổi bật.
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01. Các thủ tục nhập học
02. Lịch nhập học

03. Các hồ sơ cần nộp.
04. Lịch khóa đào tạo tiếng Hàn

05. Thông báo về HỌC PHÍ 
06. Nơi tiếp nhận tài liệu và tư vấn nhập học
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   01 | Các thủ tục nhập học

   02 | Lịch nhập học

phân loại Kỳ nhập học tháng 3 Kỳ nhập học tháng 9

Thời gian nhận đơn đăng ký và các hồ sơ cần nộp Cuối tháng 11 Cuối tháng 4

phỏng vấn Đầu tháng 12 Đầu tháng 6
Công bố kết quả 

tuyển nhận Giữa tháng 12 Giữa tháng 6

Thu học phí Giữa tháng 2 Giữa tháng 8

Chương trình hướng dẫn chung cho tân sinh viên Sau khi nhập cảnh Sau khi nhập cảnh

Khai giảng Tháng 3 mỗi năm Tháng 8 mỗi năm

Phân loại Đợt nhập học tháng 3 Đợt nhập học tháng 6 Đợt nhập học tháng 9 Đợt nhập học tháng 12
Thời gian nhận Đơn đăng ký và các hồ sơ 

cần nộp Cuối tháng 11 Cuối tháng 2 Cuối tháng 4 Cuối tháng 8

Phỏng vấn Giứa đầu tháng 12 Giứa đầu tháng 3 Giứa đầu tháng 6 Giứa đầu tháng 9

Công bố kết quả tuyển nhận Giữa tháng 12 Giữa tháng 3 Giữa tháng 6 Giữa tháng 9

Thu học phí Giữa tháng 2 Giữa tháng 5 Giữa tháng 8 Giữa tháng 11
Chương trình hướng dẫn chung cho tân 

sinh viên Sau khi nhập cảnh

Khai giảng Tháng 3 mỗi năm Tháng 6 mỗi năm Tháng 9 mỗi năm Tháng12 mỗi năm

1.  Chuyên nghành

2. Ngôn ngữ học

3. Điều kiện yêu cầu dành cho người dự tuyển.
Là người nước ngoài.
-  Là người có quốc tịch nước ngoài, có cha mẹ là người nước ngoài và chuẩn bị tốt nghiệp, hoặc đã tốt nghiệp.
-   Là người tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp khóa học bao gồm đủ tất cả các chương trình giảng dạy Tiểu học, Trung học cơ sở, 

Trung học phổ thông tại nước ngoài.

Nộp đơn xin 
nhập học và 

các hồ sơ liên 
quan

Công bố kết quả 
tuyển nhận

Thi viết
(phỏng vấn tại địa 

phuơng)
Làm thủ tục đóng 

học phí

Nhập học vào 
khóa học chính quy   
/ trung tâm ngôn 

ngữ học

4

Hướng dẫn 
nhập học.
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   03 | Các hồ sơ cần nộp.

   04 | Lịch khóa đào tạo tiếng Hàn

   05 | Thông báo về HỌC PHÍ  

   06 | Nơi tiếp nhận tài liệu và tư vấn nhập học

Các hồ sơ cần nộp cơ quan          
giáo dục

Viện ngôn 
ngữ

1 Đơn xin nhập học ( có đính kèm ảnh, và theo mẫu quy định của Trường ). ○ ○

Bản giới thiệu bản thân và Kế hoạch học tập , mỗi loại 1 bản (theo đúng mẫu quy định của trường).
※ Có thể viết bằng ngôn ngữ Hàn Quốc hoặc tiếng Anh ( trường hợp nếu viết bằng ngôn ngữ khác thì phải có gửi kèm bản dịch 

thuật).
○ ○

Giấy chứng nhận khả năng tài chính. ○ ○

Giấy đồng ý điều tra danh sách học sinh. ○ ○

3 ảnh (3.5×4.5cm). ○ ○

Bản gốc Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông và bản gốc HỌc bạ Trung học phổ thông.
(gửi kèm bản dịch thuật công chứng tiếng Hàn Quốc hoặc tiếng Anh , có đầy đủ các tem và con dấu công chứng hợp pháp                             

tại Bộ ngoại giao , công chứng hợp pháp hóa lãnh sự).
○ ○

Giấy giới thiệu của Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông hoặc của Giáo viên chủ nhiệm. ○ ○

 Học vị cử nhân ( nộp giấy chứng nhận học vị được công chứng bộ ngoại giao , hợp pháp hóa lãnh sự). (Người tương ứng)

Bản sao hộ chiếu của bản thân. ○ ○

Bản sao giấy tờ tùy thân của bản thân học sinh , bố mẹ học sinh ; 
hộ khẩu gia đình (đối với trường hợp là người có quốc tịch Trung Quốc) ○ ○

Giấy chứng nhận quan hệ gia đình với mỗi quốc gia đặc biệt (gửi kèm bản dịch thuật công chứng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh) ○ ○

giấy chứng nhận số dư trong tài khoản , phải từ trên 18.000 đô la trở lên của Người bảo lãnh tài chính                                                             
(Người chịu trách nhiệm các khoản chi phí du học). ○

giấy chứng nhận số dư trong tài khoản , phải từ trên   9.000 đô la trở lên của Người bảo lãnh tài chính                                                            
(Người chịu trách nhiệm các khoản chi phí du học). ○

nộp Chứng chỉ năng lực tiếng Hàn Quốc , đối với trường hợp có chứng chỉ. (Người tương ứng)

※ Tất cả các hồ sơ nộp xin nhập học sẽ không được hoàn trả lại.
※ Trường hợp Sau khi điều tra về học lực mà phát hiện có những nội dung không thống nhất , sẽ hủy bỏ quyết định cho nhập học.
※ Nội dung các hồ sơ cần nộp để chứng minh khả năng bảo lãnh tài chính. 
① Trường hợp là nộp giấy chứng nhận số dư trong tài khoản ngân hàng phải có hạn sử dụng cho đến ngày nhập học.
②  Trường  hợp học sinh theo học khóa đào tạo học vị cử nhân thì phải có trên 18.000 đô la trong giấy chứng nhận số dư có trong tài khoản, và trường hợp là học 

sinh theo học nghiên cứu chuyên sâu thì phải có trên 9.000 đô la trong giấy chứng nhận số dư trong tài khoản.

※Chương trình giảng dạy tiếng Hàn Quốc sẽ được tiến hành trong 1 năm với 4 học kỳ .

※ Tiền nhập học là ngoại lệ.

※  Có thể chọn 1 trong 2 ngân hàng để chuyển khoản đóng nộp học phí và lệ phí ký túc xá phí ký túc xá.

※ Địa chỉ trang Web của Viện giáo dục Quốc tế Trường đại học Khoa học kỹ thuật Busan - http://kj.bist.ac.kr

Phân loại Khóa giảng dạy Kỳ nghỉ 

Học kỳ mùa xuân Từ tháng 3 đến tháng 5 (10 tuần, 180 giờ) Giữa tháng 5 (2 tuần)

Học kỳ mùa hè Từ tháng 6 đến tháng 8 (10 tuần, 180 giờ) Giữa tháng 8 (2 tuần)

Học kỳ mùa thu Từ tháng 9 đến tháng 11 (10 tuần, 180 giờ) Giữa tháng 11 (2 tuần)

Học kỳ mùa đông Từ tháng 12 đến tháng 2 (10 tuần, 180 giờ) Giữa tháng 2 (2 tuần)

 

Địa chỉ 1F, (6#),Trung tâm giáo dục Quốc tế, 88 Sirang-ro, 132 beongil Buk-gu,  
Busan-si, Hàn Quốc (số bưu điện:46639)

Số điện thoại
+82-51-330-7009(tiếng Anh)

  +82-51-330-7256(tiếng Trung)
      +82-51-330-7109(tiếng Việt Nam)

Fax +82-51-330-7349

Thời gian làm việc Sáng 9 giờ ~ 12 giờ, chiều 1 giờ ~ 5 giờ 30 phút

E-mail k13457@bist.ac.kr
kmkim8383@bist.ac.kr

Hệ thống Học phí  phí ký túc xá

Toàn bộ các khoa 2,500,000 won Trong trường : 600,000 won Ngoài trường : 900,000 won

phân loại học phí học tiếng  phí ký túc xá

số tiền 1,700,000 won Trong trường : 600,000 won Ngoài trường : 900,000 won

Phương thức đóng nộp học phí và lệ phí ký túc xá

BUSAN BANK WOORI BANK

Mã số tài khoản : 233-13-000643-0
Tên chủ tài khoản : 부산과학기술대학교       

(Trường Đại học khoa học kỹ thuật Busan)
SWIFT CODE : PUSBKR2P
Địa chỉ ngân hàng : Ngân hàng Busan 1224, Gupo-dong, Buk-gu, Busan

Mã số tài khoản : 1005-903-192335
Tên chủ tài khoản : 부산과학기술대학교

( Trường Đại học khoa học kỹ thuật Busan)
SWIFT CODE : HVBKKRSEXXX 
Địa chỉ ngân hàng : Ngân hàng Woori, 1686, Nakdong-daero, Buk-gu, Busan

1. Chuyên ngành ( tiêu chuẩn 1 học kỳ)

2. Đào tạo ngôn ngữ (tiêu chuẩn 6 tháng)

7|6Nội dung chính của Tuyển sinh người nước ngoài Trường Đại học khoa học kỹ thuật Busan



Học bổng và những   
   hỗ trợ phúc lợi.

Chương trình hoạt    
động trải nghiệm văn hóa
◼  Tiến hành Chương trình tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc từ trên 2 

lần / năm : tạo cơ hội cho toàn bộ cho đối tượng là các em du 
học sinh có thể tham gia khám phá tìm hiểu văn  hóa Hàn 
Quốc , cùng với các chương trình tham quan công diễn , 
chương trình trải nghiệm văn hóa, toàn bộ chi phí trường 
học sẽ chịu trách nhiệm chi trả. 

◼   Tiến hành hoạt động sau giờ học tập cho các bạn du học sinh 
học ngôn ngữ , tuyển chọn học sinh xuất sắc nhất trong các 
em học sinh học ngôn ngữ , cùng thầy cô trong trường tham 
gia thăm quan xem thể thao , thăm quan xem phim , vv và 
các chương trình lễ hội văn hóa. Tòa nhà chân lý

Tòa nhà trung tâm

Tòa nhà bạch dươn  

Tòa nhà Sáng tạo

Tòa nhà Thể dục

Tòa nhà giáo dục   Quốc tế

Tòa nhà Bảo tàng dân gian/tiết thanh vũ

Tòa nhà Sinh hoạt số 1Front

Cổng chính (văn phòng quản lý)

Tòa nhà trụ sở chính

Tòa nhà sinh hoạt số 2

Nhà khách

Trung tâm hỗ trợ việc làm 

Tòa nhà kỹ thuật xe ô tô

Trung tâm phúc lợi sinh viên

Địa điêm đậu xe

Địa điểm vận động lớn

Tháp đậu xe

Địa điểm diễn ngoài trời

Địa điểm chơi quần vợt

Thông tin về học bổng

Thông tin về bố trí của trường

Đăng ký miễn phí Bảo hiểm tai    
nạn -Bệnh tật dành cho du học sinh

◼   Học bổng phúc lợi Global :  sẽ trao cho học sinh đang theo học khóa đào 
tại cử nhân tại Trường ĐH Khoa học kỹ thuật Busan có năng lực tiếng 
Hàn xuất sắc và có tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường.

◼  Học bổng TOPIK : sẽ trao cho học sinh đang theo học khóa đào tạo cử 
nhân tại Trường ĐH Khoa học kỹ thuật Busan , ứng thi kỳ thi được tổ 
chức trong năm vào có thành tích cao (chỉ hỗ trợ cho người đạt cấp 4 trở 
lên)       
※Ngoài những học sinh dự kiến tốt nghiệp trong học kỳ hiện tại 

◼  Tại trường Đại học Khoa học kỹ thuật Busan có đăng ký gia 
nhập Bảo hiểm tai nạn HANHWA 170 ngàn won dành cho tất cả 
các em du học sinh nhập học tại của trường.
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Lĩnh vực khoa học
kỹ thuật
Hệ thống lĩnh vực máy móc
- chuyên ngành CAD/CAM
-  chuyên ngành thiết kế ứng   

dụng máy tính

Hệ thống lĩnh vực xe động cơ ô tô
-  chuyên ngành xe động cơ ô tô   

High tech kỹ thuật tiên tiến
- chuyên ngành điều chỉnh xe ô tô
-  chuyên ngành SUV/BOSCH   

xe thể thao chuyên dụng
- Chuyên ngành xe ô tô/xe Hybrid

Khoa công nghệ thông tin
Khoa điện tử tự động hóa
Khoa điện tử viễn thông hàng không
Khoa điện tử
Khoa hóa học chính xác
Khoa quản lý an toàn chữa cháy
Khoa xây dựng
Khoa thông tin không gian Dron 

Lĩnh vực
tự nhiên
Khoa kính quang học
Khoa răng miệng
Khoa y tá
Lĩnh vực chế biến ẩm thực 
khách sạn
-  chuyên ngành chế biến ẩm 

thực khách sạn
-  chuyên ngành chế biến làm 

bánh

LĨnh vực 
thẩm mỹ
Khoa thẩm mỹ
Khoa sức khỏe thể dục   
điều trị hồi phục
Lĩnh vực thiết thế 
-  chuyên ngành thiết kế   

công nghiệp
-   chuyên ngành thiết kế nội thất
-  chuyên ngành thiết kế thời  

rang, trang sức

Lĩnh vực văn hóa   
xã hội
Khoa giáo dục giảng dạy trẻ
Khoa hành chính-Bệnh viện
Khoa quản trị kinh doanh
Khoa cảnh hộ cảnh sát
LĨnh vực phúc lợi xã hội
- Chuyên ngành phúc lợi xã hội
-  Chuyên ngành chăm sóc phúc 

lợi thiếu nhi

Khoa quản trị kinh doanh
khách sạn
Khoa kinh doanh Han-Trung

Thông tin về các 
khoa và chuyên 

ngành
Busan Institute of 

Science & Technology
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Lĩnh vực 
khoa học
kỹ thuật

Lĩnh vực văn       
hóa xã hội

▲ Hệ thống lĩnh vực máy móc

▲ Khoa giáo dục giảng dạy trẻ ( khóa 3 năm)

▲ Khoa quản trị kinh doanh

▲  Khoa kinh doanh Han-Trung

▲ Khoa quản trị kinh doanh khách sạn

▲  Khoa hành chính-Bệnh viện

▲ Khoa cảnh hộ cảnh sát

▲ LĨnh vực phúc lợi xã hội

▲Hệ thống lĩnh vực xe động cơ ô tô ▲ Khoa hóa học chính xác

▲ Khoa công nghệ thông tin  ▲ Khoa quản lý an toàn chữa cháyt

▲ Khoa điện tử tự động hóa ▲ Khoa xây dựng (khóa 3 năm)

▲ Khoa điện tử viễn thông hàng không ▲ Khoa thông tin không gian Dron 

▲ Khoa điện tử

Hệ thống lĩnh vực máy móc
- chuyên ngành CAD/CAM

- chuyên ngành thiết kế ứng
dụng máy tính

Hệ thống lĩnh vực xe 
động cơ ô tô

- chuyên ngành xe động cơ ô tô 
High tech kỹ thuật tiên tiến

-chuyên ngành điều chỉnh xe ô tô
- chuyên ngành SUV/BOSCH 

xe thể thao chuyên dụng
Khoa công nghệ thông tin  
 Khoa điện tử tự động hóa

 Khoa điện tử viễn thông hàng không
 Khoa điện tử

 Khoa hóa học chính xác
 Khoa quản lý an toàn chữa cháy

 Khoa xây dựng (khóa 3 năm)
 Khoa thông tin không gian Dron 

Khoa giáo dục giảng dạy trẻ  
Khoa quản trị kinh doanh
Khoa kinh doanh Han-Trung
Khoa quản trị kinh doanh 
khách sạn
Khoa hành chính-Bệnh viện
Khoa cảnh hộ cảnh sát
LĨnh vực phúc lợi xã hội
- Chuyên ngành phúc lợi xã hội
-  Chuyên ngành chăm sóc phúc 

lợi thiếu nhi
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Lĩnh vực
tự nhiên

LĨnh vực 
thẩm mỹ

▲ Lĩnh vực thiết thế 

▲ Khoa kính quang học (khóa 3 năm) ▲ Khoa răng miệng (khóa 3 năm)

▲Chuyên ngành chế biến ẩm thực khách sạn

▲ Khoa sức khỏe thể dục điều trị hồi phục

▲ Khoa y tá ( khóa 4 năm)

▲ Khoa thẩm mỹ

 Khoa kính quang học
 ( khóa 3 năm)

 Khoa y tá ( khóa 4 năm)
 Khoa răng miệng

( khóa 3 năm)

Chuyên ngành chế biến ẩm 
thực khách sạn

 Khoa sức khỏe thể dục điều trị 
hồi phục

 Lĩnh vực thiết thế 
- chuyên ngành thiết kế công nghiệp

 -  chuyên ngành thiết kế nội thất
- chuyên ngành thiết kế thời trang, 

trang sức

 Khoa thẩm mỹ
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Với 40 năm tuổi nghề , lấy kỹ năng giáo dục làm nền tảng    Trường 
Đại học khoa học kỹ thuật Busan liên tục đào tạo giảng    dạy nuôi 
dưỡng những tài năng chuyên môn Global trên diễn   đàn thế 
giới ,và là Trường Đại học tốt nhất cho sự lựa chọn du    học . Các 
bạn hãy biến giấc mơ của mình thành hiện thực tại    Trường 
Đại học Khoa học Kỹ thuật Busan!

Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật là trường tiêu biểu    
đặc trưng cho một trường Đại học có tính chuyên môn    
trong suốt 40 năm với nhiều Khóa giảng dạy kỹ    thuật 
nghề nghiệp

BIẾN GIẤC MƠ THÀNH HIỆN THỰC

100 NĂM
DẪN DẮT HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI

 40 NĂM
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