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Lịch sử 

 

Trung tâm tiếng Hàn 

Nơi ươm mầm những ý tưởng sáng tạo  

với nền giáo dục uyên bác và tiên tiến 

Trường đại học ChongShin 

Trường Đại học ChongShin tự hào với truyền thống lịch sử lâu dài 100 năm kể từ khi bắt đầu thà

nh lập vào năm 1901. Trường có 8 trường đại học trực thuộc và 7 trường cao học với những chuy

ên ngành nổi tiếng về chất lượng giảng dạy như: Khoa tâm linh học, Khoa sư phạm mầm non, K

hoa giáo dục mầm non, Khoa phúc lợi xã hội. 

Trung tâm tiếng Hàn trường Đại học ChongShin được thành lập vào tháng  9 năm 2007 và sau nh

iều năm không ngừng nỗ lực vươn lên đã trở thành trung tâm tiếng Hàn chất lượng hàng đầu Hàn 

Quốc. Trung tâm có đội ngũ giáo sư là thạc sĩ, tiến sĩ của các trường đại học danh tiếng tại Hàn 

Quốc với kinh nghiệm giảng dạy lâu năm. Hiện có rất nhiều du học sinh từ các nước như: Trung 

Quốc, Nga, Mĩ, Mông Cổ, Việt Nam, Uzbekistan, Mali, Côte d’lvoire, Morocco,.. đang theo học 

tại trường. Là trường đại học cơ đốc giáo danh tiếng nhất Hàn Quốc với truyền thống lịch sử 110 

năm, Đại học ChongShin nằm tại quận Kangnam, thủ đô Seoul với hệ thống quản lý sinh viên sát 

sao và bầu không khí học tập đầy nhiệt huyết. Bạn sẽ không hối hận khi lựa chọn Đại học Chong

Shin cho cuộc sống du học Hàn Quốc của mình. 



Câu hỏi và câu trả lời 

Q2. Học phí của trường Đại học ChongShin cao không? Có học bổng không? 
 

Học phí tại Đại học ChongShin rẻ hơn so với các trường đại học khác trong cùng khu vực Seoul. Thêm vào đó, mỗi học kì(4 học kì/1 năm), nhà 

trường sẽ trao học bổng lên tới 50%  cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. 

Q3. Sau khi tốt nghiệp làm thế nào để có thể theo học tiếp hệ đại học tại Hàn Quốc? 
 

Học phí tại Đại học ChongShin rẻ hơn so với các trường đại học khác trong cùng khu vực Seoul. Thêm vào đó, mỗi học kì(4 học kì/1 năm), nhà 

trường sẽ trao học bổng lên tới 50%  cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.  Trường Đại học ChongShin có dịch vụ tư vấn nhập học 

đại học uy tín, chất lượng dành cho từng cá nhân. Chúng tôi sẽ giúp đỡ học viên lựa chọn trường đại học cũng như chuyên ngành phù hợp với bả

n thân học viên dựa trên chuyên ngành học viên muốn theo học và năng lực của từng học viên. Thông thường khi đăng ký nhập học đại học qua 

trung tâm du học, học viên sẽ phải bỏ một số tiền rất lớn. Tuy nhiên tại Trung tâm tiếng Hàn Đại học ChongShin với sự hướng dẫn của nhữnggi

áo viên đầy kinh nghiệm, học viên có thể nhập học đại học mà không tốn bất cứ phí tổn nào. 

Q4. Trường có kí túc xá không? Điều kiện cơ sở vật chất như thế nào? 
 

Kí túc xá của trường nằm cạnh ga tàu điện ngầm gần trường để tiện cho sinh viên di chuyển. Mỗi kí túc xá đều được trang bị đầy đủ các tiện ngh

i như: máy giặt, bàn học, tủ quần áo, tủ lạnh, máy lọc nước và wifi miễn phí. Sinh viên chỉ cần chuẩn bị chăn gối và đồ dùng nhà bếp. Ở kí túc x

á, sinh viên có thể trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt mới tại Hàn Quốc đầy thú vị. 

Q5. Trường Đại học ChongShin là trường đại học Cơ đốc giáo vậy sinh viên theo học tại  

trường có cần theo đạo Cơ đốc không? 
 

Học viên theo học tại Trung tâm tiếng Hàn Đại học ChongShin có quyền tự do tôn giáo. Không có việc cưỡng ép học viên theo đạo. 

Q6. Học viên có thể đi làm thêm khi đang theo học tại Trung tâm tiếng Hàn không? 
 

Có thể. Sau 6 tháng học tập và chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của nhà trường, học viên có thể đi làm thêm tự do. 

Q7. Có khóa học ôn thi Năng lực tiếng Hàn không? Có phương pháp nào để đạt được  

bằng cấp mong muốn một cách nhanh chóng nhất không? 
 

Tại Trung tâm tiếng hàn Đại học ChongShin, ngoài chương trình đào tạo tiếng Hàn chính quy học viên có thể học tại các lớp bổ túc ôn thi Topik

. Học viên có ý định tập trung cho việc ôn thi Topik có thể đăng kí học tại các lớp ôn thi Topik được mở định kì. 

Q1. Trung tâm tiếng Hàn trường Đại học ChongShin nằm 

ở đâu? 
 

Trung tâm tiếng Hàn trường Đại học ChongShin nằm ở quận Kangnam(Seoul)-quận n

áo nhiệt và phát triển nhất Hàn Quốc. Tại đây có cơ sở vật chất tiện nghi và hệ thống 

giao thông thuận tiện giúp di chuyển dễ dàng trong thủ đô Seoul. 



Hướng dẫn đăng ký 

Thời gian biểu 

Năm 
học 

Học kì Hạn cuối nộp hồ sơ 
Thi kiểm  

tra đầu vào 
Gặp mặt  
đầu khóa 

Khai giảng 
Kết thúc  
khóa học 

2018 

Xuân   02/12   03/12 03/12 03/ 13   05/25 

Hè 05/10         06/18 06/18 06/ 19   08/31 

Thu  08/10 09/10   09/10   09/11 11/23 

Đông  11/10 12/10   12/10   12/11 02/22(2019) 

2019 
Xuân 02/ 11    03/ 11   03/ 11   03/12 05/24 

Hè 05/ 17   06/10   06/ 10   06/11 08/23 

Đối tượng đăng ký 
Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông(bao gồm cả học sinh sắp tốt nghiệp)  

và người có học lực tương đương. 

Thủ tục nhập học 

* Thời gian từ khi đăng ký học tới khi cấp giấy nhập học kéo dài khoảng 3 tuần. 

Nhập  
học 

Đăng ký 
học 

Nộp và  
thẩm tra 

hồ sơ 

Nộp học 

phí 
Xin visa 

Chương trình đào tạo 

-Khóa học tiếng Hàn được chia làm 6 cấp: Sơ cấp(1,2), Trung cấp(1,2), Cao cấp(1,2).  

-Mỗi cấp học(1 học kì) sẽ kéo dài trong vòng 10 tuần. Học viên sau khi hoàn thành mỗi khóa học từ  

  cấp 4 trở lên có quyền đăng ký học chuyên ngành tại các trường đại học tại Hàn Quốc. 

 
Tiết học Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tiết 1-2 09:00 ~ 10:50 Tiếng Hàn tổng hợp Ôn tập 

Tiết 3-4 11:10 ~ 13:00 Tiết học kĩ năng - Nghe, nói, đọc, viết, phát âm Kiểm tra 

 Tư vấn Visa D2(Dành cho sinh viên theo học hệ đại học chính quy)   

                 Visa D4(Dành cho sinh viên học tiếng) 

 Tư vấn visa C3(Sau khi nhập cảnh tại Hàn Quốc sẽ chuyển thành visa D4) 

 Tư vấn du học Hàn Quốc cho học sinh đang học năm cuối Trung học phổ thông 

 Tư vấn học chuyển tiếp năm 3 đối với những học sinh đang học tại các trường cao đẳng nghề 

 

Cấp giấy 
nhập học 



Hồ sơ cần thiết 

Học phí 

STT Hồ sơ cần thiết Lưu ý 

1 Đơn đăng ký nhập học(Mẫu 1) 
Download website của Trung tâm  

tiếng Hàn Đại học ChongShin: www.csklsi.ac.kr 2 Giấy giới thiệu bản thân và Bản kế hoạch học tập(M

ẫu 3) 

3 Bản scan màu hộ chiếu 

4 Giấychứngnhậntốtnghiệpbậchọcgầnnhất ,bảngđiểm 

5 Giấychứng minh nghề nghiệp,  

thunhậpcủabô ́ mẹ 

6 Ảnh thẻ(3×4) 

 Scan hồ sơ nêu trên và gửi về email của Trung tâm tiếng Hàn Đại học ChongShin.. Danh sách trúng  

   tuyển sẽ được thông báo sau 2 - 3 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ. 

 Sau khi học viên nhận được thông báo trúng tuyển và đóng học phí đầy đủ, nhà trường sẽ gửi những  

   hồ sơ cần thiết để học viên xin cấp visa. 

Học viên mang theo hồ sơ nhà trường gửi và hồ sơ bản thân chuẩn bị trước tới Lãnh sự quán Hàn  

  Quốc tại nước bản địa để xin cấp visa. 

Hồ sơ xin visa tại mỗi nước khác nhau nên trước khi xin visa, học viên nên tới Lãnh sự quán Hàn Quốc  

   tại nước bản địa để hỏi danh mục hồ sơ cần thiết để xin visa D4. 

 

* Nhà trường có thể yêu cầu học viên nộp bổ sung hồ sơ để quá trình xin visa diễn ra thuận lợi. 

Phí đăn
g ký 

Học phí Phí KTX Phí bảo hiểm Tổng 

50,000 
Won 

5,400,000 
(12 tháng) 

Phòng 4 người:   800,000 (3 tháng) 
Phòng 2 người: 1,190,000 (3 tháng) 

200,000 (12 tháng) 
6,450,000  
~6,840,000 

Won 

* Tiền KTX đã bao gồm 50000 won tiền đặt cọc. 
* Phí bảo hiểm có thể tăng. 

 * Sau khi có quyết định nhập học, học viên nộp lệ phí đăng ký và học phí vào số tài khoản trên. 

 * Phải ghi đầy đủ họ tên người đăng ký học khi nộp học phí. 

Ngân hàng bưu điện  

Seoul, Hàn Quốc 

013540-01-007630  

  Viện đào tạo ChongShin             

(Tiếng Anh : Korean Post Office) 

(Tiếng Anh : Seoul South Korea) 

  (Mã swift code : SHBKKRSEKPO) 

  (Tiếng Anh : Chongshin Gyoyookwon) 

Ngân hàng 

Địa chỉ 

Số tài khoản 

Chủ tài khoả 

Hướng dẫn đăng ký 



GUIDELINE FOR APPLICATIONS 

Kí túc xá dành cho sinh viên nước ngoài được bố trí bên ngoài khuôn viên trường, gần với cổng chính của trường. 

Tại kí túc xá dành cho sinh viên nước ngoài, học viên có cơ hội tiếp xúc với bạn bè tới từ nhiều quốc gia trên thế 

giới giúp học viên có những trải nghiệm thú vị cũng như mở rộng vốn hiểu biết của bản thân về văn hóa các quốc 

gia khác nhau. 

* Trong năm học nếu KTX còn chỗ trống, học viên có thể đăng ký vào ở tại KTX. 

Kí túc xá 

1 Phương thức đăng ký Điền vào đơn đăng ký kí túc xá đính kèm với đơn đăng ký học 

2 Phí KTX(3 tháng) 

Phòng 2 người: 1.190.000 won 

Phòng 3 người: 800.000 won 

* Phí KTX đã bao gồm 50000 won tiền đặt cọc. 

3 Thời gian đăng ký KTX Trước ngày khai giảng mỗi học kỳ(dự tính tháng 3,6, 9, 12) 

4 Vật dụng cần chuẩn  

bị trước khi vào ở KTX 

Vật dụng cá nhân(chăn, đồ dùng nhà bếp, dụng cụ dọn vệ sinh,  

đồ vệ sinh cá nhân) 



GUIDELINE FOR APPLICATIONS 

Ngoài các lớp học tiếng Hàn, nhà trường còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa dành cho học viên Trung tâm tiếng Hàn. 

Thông qua những hoạt động ngoại khóa như: học nấu đồ ăn Hàn Quốc, tham quan các doanh nghiệp lớn, cuộc thi nói 

tiếng Hàn, tiết học CA, trải nghiệm văn hóa,... sẽ giúp học viên có cái nhìn sâu sắc hơn về Hàn Quốc cũng như văn hóa 

Hàn Quốc. 

Hoạt động ngoại khóa 



Adress. Phòng 115, Nhà tổng hợp số 2, Đại học ChongShin, Sadang-ro, Dongjak-gu, thủ đô Seoul 

Tell.  02-595-5789 / 02-3479-0622  Fax. 02-595-5313 
Website.  www.csklsi.ac.kr                     E-mail.  korean@csklsi.ac.kr 

 Trung tâm tiếng Hàn Đại học ChongShin 

CHONGSHIN UNIVERSITY KOREAN LANGUAGE STUDIES INSTITUTE 

Đường tới trường 

Đường tàu số 7  - Xuống ga Namsong(Cửa ra số 3) - Xe bus số 752 - Xuống xe trước cổng chính Đại học ChongShin 

Đường tàu số 4  - Xuống ga Đại học ChongShin(ga Isu) - Bắt xe bus số 752 trước Trung tâm thương mại Taepyung  

                            - Xuống xe trước cổng chính Đại học ChongShin 

Đường tàu số 2   - Xuống ga Nakseongdae(Cửa ra số 5) - Bắt xe bus số 14 hướng Heukseok-dong  

                            - Xuống xe trước cổng chính Đại học ChongShin 

 

Thông tin 

Sử dụng tàu điện ngầm 

Xe buýt sân bay 

6019   - Xuống xe trước cổng chính Đại học ChongShin (xe buýt chạy suốt)  

 

http://www.csklsi.ac.kr/

