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Application Guideline for 2019-2020  
Korean Language School of Sungshin University

University Introduction
1. Campus

• Soojung Campus : 2, Bomun-ro 34 da-gil, Seongbuk-gu, Seoul, 02844, KOREA
• WoonJung Campus: 55, Dobong-ro 76 ga-gil, Gangbuk-gu, Seoul, 01133, KOREA

2. Number of students (As of April 2018)
• New students: 2,213 students
• Enrolled students: 9,124 students
• Foreign students: 242 students

3. Academic Programs (As of April 2018)
• Undergraduate school: 13 colleges, 53 departments
• Graduate school: 63 master courses and 50 doctorate courses

Korean Language School
1. Academic Schedule (2019~2020)

Semester Class Period
Application Period

Placement Test
Overseas residents Domestic residents

2019

Spring 2019.03.11.~ 05.17. 2018.11.30.~ 2019.01.11. 2019.01.14.~ 02.15. 2019.03.06.

Summer 06.10.~ 08.16. 03.04.~ 04.05. 04.08.~ 05.10. 06.04.

Fall 09.16.~ 11.22. 05.27.~ 07.05. 07.15.~ 08.16. 09.10.

Winter 12.09.~ 2020.02.14. 09.02.~ 10.04. 10.07.~ 11.15. 12.04.

2020

Spring 2020.03.16.~ 05.22. 2019.12.02.~ 2020.01.10. 2020.01.13.~ 02.14. 2020.03.10.

Summer 06.15.~ 08.21. 02.17.~ 04.10. 04.13.~ 05.29. 06.10.

Fall 09.14.~ 11.20. 06.05.~ 07.10. 07.13.~ 08.14. 09.08.

Winter 12.07.~ 2021.02.10. 08.31.~ 09.25. 10.12.~ 11.06. 12.01.

 ※The above schedule is subject to change depending on whether the school deems it necessary

2. Korean Language Course

Classification Regular Course Short Term Course for TOPIK 

Semester Spring, Summer, Fall, Winter Summer, Winter

Level Level 1 ~ 6 Level 3 ~ 5

Prescribed number of 
students by Class 10~15 students More than 10 students

Class hours Mon-Fri 09:00~13:00 (Total 200 hours) 2-3 weeks before test

Text Korean Textbook published by Seoul National University  
[Purchased separately]

TOPIK (Test of Proficiency in Korean)  
Textbook [Purchased separately]

Cultural experience 1- 2 times a semester -

Tuition 1,300,000 Won a semester Depends on number of students

Application Fee 60,000 Won for admission -

Remarks
• Freshmen must register at least 2 semesters

• Applicants from the countries listed in a separate notice must 
register 4 semesters and stay in the dormitory for 1 year.

The course might be canceled if the number of applicants 
fails to meet the minimum required

3. Qualification Foreigners and overseas Korean who have completed a high school education or higher

4. Document Submission

• Original documents submitted by mail or visit
• Duplicated copies may be submitted by email as agreed by service cooperation agreement.
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5. List of documents required.

Classification Document Quantity Remarks

Basic 
documents

Application for Korean Language School   
(with photo attached) 1 copy -

Passport copy 1 copy -

Certificate of Foreign Registration (duplicate) 1 copy If applicable

Final education graduation certificate and grade transcript Each 1 copy -

Certificate of registration (graduation) and transcript Each 1 copy Only for university ( or college)  
students ( or graduates) 

Additional 
documents

Bank certificate of deposit balance  
(Issued within 30 days from the application date) 1 copy

7,000 USD or more when registering for  
2 semesters (6 months)

14,000 USD or more when register 4 semesters (1 year)

Certificate of family relation and birth Each 1 copy -

Copy of Parent’s ID Cards Each 1 copy -

Certificate of employment of parents 1 copy Substitute for business license in case of individual business

Certificate of income of the parents and Financial support 
commitment Each 1 copy -

Reference of Korean people and copy of  
his/her ID Card Each 1 copy -

 ※The documents can be submitted by email as agreed by business cooperation agreement
 ※Students from the 21 countries notified by the Minister of Justice(Ghana, Nigeria, Nepal, Mongol, Myanmar, Bangladesh, Vietnam, Sri 
Lanka, Uzbekistan, Ukraina, Iran, Egypt, India, Indonesia, China, Kazakhstan, Kirkstan, Thailand, Pakistan, Peru, Philippines) must submit additional 
documents and all documents shall be confirmed by the Korean consulate in the country or consulate in Korea
 ※Additional documents may be required when necessary in the review and all documents submitted shall not be returned.

6. Admission Procedure

Submit 
documents Review documents

Announcement  
of the applicants 

who passed 
document review

Video conference 
interview or face 
to face interview

Review interview

Final 
announcement 
of successful 

applicants

Tuition payment Certificate of 
Admission

 ※ Interview might be omitted depending on the case.

7. Tuition Payment

• Amount: 1,300,000 Won per a semester [Application fee of 60,000 Won not included]

Bank Name Account No. Account holder Swift Code

Post Office 013870-01-002253 Korean Language School SHBKKRSEKPO

 ※The tuition must be paid under the name of applicant
 ※When the tuition increases depending on the situation of the school, the difference shall be also paid.
 ※The application fee shall not be refunded

8. Insurance for Foreign Students

• All foreign students to be enrolled must purchase and maintain the foreign student insurance designated by the 
school.

• The insurance premium is different depending on the age and gender and shall be paid within 7 days from beginning 
of classes.

9. Scholarship

• Excellent Grade Scholarship: The school grants a scholarship of 200,000 Won when the student who has the best 
grade by level registers the course in the next semester.

• Admission scholarship : The school grants a scholarship of 600,000 Won when the student is admitted in the 
undergraduate or graduate school of Sungshin University after completing two semester or more.

• The school will grant a scholarship to students whom dean of Sungshin Institute of International Education considers 
necessary to be supported through scholarship. 

10. Dormitory

• 5 dormitories dedicated to foreign students located within 5 minutes on foot from the main gate of the university are 
under operation.

• The staff dedicated to the dormitory support a safe and clean dormitory life.
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Expense*

Based on residence for 1 month in 2018

2~3 bed room 350,000 Won

4 bed room 300,000 Won

Facilities Wireless Internet(Wi-Fi), Table, Wardrobe, bed, air conditioner, refrigerator, microwave, washing machine

Remarks

• Security deposit: 150,000 Won (will be refunded upon moving out)

• Hot water available for 24 hours

• The dormitory building will be assigned arbitrarily by the school considering the residential situation of the student.

* The dormitory fee could be adjusted if the school deems it necessary.

11. Class Guide by Level

Beginner Level
Level 1 Students are taught to perform basic language functions such as introducing themselves, buying goods, ordering food. They are 

also taught to understand and express contents related to private and familiar topics such as education, family, hobbies and weather.

Level 2 Students are taught to perform the functions necessary for daily life, such as making phone calls, asking, and performing the 
functions required for public facilities. They are also taught to distinguish between formal and informal situations.

Intermediate 
Level

Level 3 Students are taught to use the various public facilities and language skills necessary to maintain social relations, and to distinguish 
and use the basic characteristics of written and spoken language.

Level 4
Students are taught to perform the language functions necessary to use public facilities and maintain social relations, and to 
understand and express relatively accurately and fluently general, social and abstract materials. Additionally, they are taught to 
express social and cultural contents based on their understanding of Korean culture and idiomatic expressions.

Advanced Level
Level 5

Students are taught to perform some of the language functions necessary for their research or professional work in the field of 
specialization, and to epress themselves even about unfamiliar subjects such as politics, economics, society and culture. Students 
are also taught to use language differently according to formal and informal contexts, spoken and written language contexts.

Level 6 Students are encouraged to use their language skills professionally in their research and professional practice and to avoid 
difficulties in formal and informal conversations with native speakers.

Cultural Activities
• Apart from the regular course, it is also possible to participate in the special or short term training program other than 

regular course (contact separately)

SUNGSHIN INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION

Address 2, Bomun-ro 34da-gil, Seongbuk-gu, Seoul, 02844, Korea
Tel 02-920-7757, 7789
email lang@sungshin.ac.kr
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诚信女子大学 韩国语学党 2019-2020 招生简章

学校简介
1. 学校地址

• 敦岩水晶校区：首尔特别市城北区普门路34路2

• 弥阿云庭校区 : 首尔特别市江北区道峰路76路55

2. 规模 (2018.04.标准)

• 新生 : 2,213名

• 在校生 : 9,124名

• 留学生 : 242名

3. 教育课程 (2018.04. 标准)

• 本科 : 13个学院, 53个专业

• 研究生院·博士 : 63个硕士专业, 50个博士专业 

韩国语课程简介
1. 教学日程 (2019~2020年)

学期 上课期间
报名截止日期

分班考试 
国外报名 国内报名

2019

春 2019.03.11.~ 05.17. 2018.11.30.~ 2019.01.11. 2019.01.14.~ 02.15. 2019.03.06.

夏 06.10.~ 08.16. 03.04.~ 04.05. 04.08.~ 05.10. 06.04.

秋 09.16.~ 11.22. 05.27.~ 07.05. 07.15.~ 08.16. 09.10.

冬 12.09.~ 2020.02.14. 09.02.~ 10.04. 10.07.~ 11.15. 12.04. 

2020

春 2020.03.16.~ 05.22. 2019.12.02.~ 2020.01.10. 2020.01.13.~ 02.14. 2020.03.10.

夏 06.15.~ 08.21. 02.17.~ 04.10. 04.13.~ 05.29. 06.10.

秋 09.14.~ 11.20. 06.05.~ 07.10. 07.13.~ 08.14. 09.08.

冬 12.07.~ 2021.02.10. 08.31.~ 09.25. 10.12.~ 11.06. 12.01.

 ※根据招生情况，上述日程可能会有所变动

2. 课程简介

分类 正规课程 TOPIK (韩国语能力考试)短期课程

学期 春、夏、秋、冬(4个学期) 夏、冬

开设级别 1~6级 3~5级

班级人数 10~15名 10名以上

授课时间
周一~周五，上午9点~下午1点

(共200小时)
考前2~3周

教材
首尔大学韩国语及辅助教材

(教材费用另计)

TOPIK(韩国语能力考试)教材

(教材费用另计)

文化体验 每学期进行1~2次 -

学费 每学期1,300,000韩元 随招生人数浮动

报名费 新生： 60,000韩元 -

备注
· 首次入学必须至少申请2个学期

· 特定国家的申请者必须申请4个学期

按照申请人数确定

(申请人数10人以上可开课)

3. 报名资格  具有高中以上学历和具有同等学历的外国人、海外侨胞

4. 申请方式
• 仅限来校访问申请或邮寄申请

• 部分学生按照工作协约可通过电子邮件提交电子版（PDF）
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5. 提交材料

分类 材料 数量 备注

基本

入学申请表(贴照片) 1份 -

护照复印件 1份 -

外国人登陆证复印件 1份 仅限外国人登录证持有者

最终毕业学校的毕业证书及成绩证明 各1份 -

在学证明及成绩证明(记有出勤率) 各1份 只限在校生

添加

银行存款证明

(以申请日为准30天以内)
1份

报2个学期（6个月以上）时 7,000USD 以上

报4个学期（1年以上）时14,000USD 以上

家庭关系证明及出生证明 各1份 -

父母身份证复印件 各1份 -

父母在职证明 1份 个人企业者以营业执照替

父母收入证明及留学经费承担承诺书 各1份 -

韩国担保人及身份证复印件 各1份 -

 ※按照工作协约可在电子邮件上提交电子版（PDF）

 ※法务部长官公布的21个国家(加纳, 尼日利亚, 尼泊尔, 蒙古国, 缅甸, 孟加拉国, 越南, 斯里兰卡, 乌兹别克斯坦, 乌克兰, 伊朗, 埃及, 印度, 印度尼西亚, 
中国, 卡萨克斯坦, 吉尔吉斯斯坦, 泰国, 巴基斯坦, 秘鲁, 菲律宾)国籍者必提交添加材料，一切材料必须向驻在国韩国领事或驻韩本国公馆领事
确认

 ※入学审核过程中可能要求添加材料

 ※已递交的材料一律不予退还

6. 入学步骤

提交
资料 审核 资料

合格者通知

视频面试
或者

现场面试

面试
审核

最终
合格者
通知

缴纳
学费

标准入学许可书
颁发

 ※面试随着情况可能会有变动或省略

7. 缴纳学费
• 金额 : 每个学期 1,300,000韩元 [60,000韩元报名费另计]

银行名 账号 收款人 Swift Code

우체국 013870-01-002253 어학원 SHBKKRSEKPO

 ※学费缴纳时必须输入本人的名字

 ※若有学费增长，需要缴纳差额

 ※报名费不可退款

8. 留学生保险
• 所有外国学生必须入本校指定的留学生保险

• 根据年龄及性别不同，保险费会有所差异，相应金额开学后7天以内缴纳

9. 奖学金
• 韩国语成绩优秀奖学金：授予每班成绩最优秀的学生，下个学期注册时发放(200,000韩元)

• 入学祝贺奖学金：授予在本校已修满2个学期以上的学生，考入本校本科或研究生院时发放(600,000韩元)

• 国际教育院院长推荐有必要发放奖学金的其他学生

10. 宿舍
• 外国人专用宿舍共有5栋楼 （离学校步行5分钟以内的距离）

• 安排宿舍管理专职人员，为学生提供安全舒适干净的宿舍生活宿舍费用随本校情况可能会有所变动

费用*

2018年（以1个月住为准）

2~3人间 350,000韩元

4人间 300,000韩元

设施 无线网(Wi-Fi), 桌子, 衣柜, 床, 空调, 冰箱, 微波炉, 洗衣机

备注

· 押金 150,000韩元(退房时返还)

· 整天可用温水

· 房间由国际学生支援组考虑住宿学生的情况随机分配



8� 诚信女子大学 韩国语学党 2019-2020 招生简章

11. 分等级教学介绍

初级
1级 教授学生自我介绍、购物、点餐等生活中所需的基础语言能力，帮助学生清楚地理解并表达有关自己、家人、兴趣、天气等私人和熟悉的

相关话题内容。

2级 教授学生打电话、寻求帮助等日常生活中必备的会话能力和使用公共设施时所需的语言能力，帮助学生区分正式场合和非正式场合下韩国
语的使用方法。

中级
3级 教授日常生活中遇到困难时所需的语言能力，学生使用各种公共设施时以及维持社会关系时所需的语言能力。帮助学生区分书面语和口

语的基本特性并正确使用。

4级 教授学生能够比较正确地理解和流畅的表达一般性的社会抽象素材。帮助学生运用韩语惯用方式表达，并且在理解韩国文化的基础上表
达社会文化方面的内容。

高级
5级 教授学生在专业领域进行研究、展开工作时所需的语言能力,使学生可以针对政治、经济、社会、文化等许多不熟悉的方面使用韩语进行表

达。帮助学生区分正式、非正式表达以及口语、书面语的使用方法。

6级 教授在专业领域进行研究、展开工作时所需的语言能力，使学生能够熟练运用语言表达方式，帮助学生轻松与韩国人进行正式场合或非正
式场合交流。

韩国文化体验节目
• 正规课程以外特别班及短期研修节目可参加（另行咨询）

SUNGSHIN INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION

地      址  首尔特别市城北区普门路34路2, 诚信女子大学 诚信馆1楼

电话号码  02-920-7757, 7789

电邮地址  lang@sungshin.ac.kr
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誠信女子大学校韓国語学堂 2019-2020募集要綱

学校紹介
1. キャンパス

• 水晶キャンパス：ソウル特別市城北区普門路34ダギル2
• 雲庭グリーンキャンパス：ソウル特別市江北区道峰路76ガギル55

2. 規模(2018.04.基準)
• 新入生：2,213人
• 在学生：9,124人
• 外国人学生：242人

3. 教育課程(2018.04.基準)
• 学部：単科大学13、53専攻

• 大学院：修士63専攻、博士50専攻 

韓国語学堂紹介
1. 主な日程(2019～2020年)

学期 授業期間
受付期間

クラス編成試験
海外居住者 国内居住者

2019

春 2019.03.11.~ 05.17. 2018.11.30.~ 2019.01.11. 2019.01.14.~ 02.15. 2019.03.06.

夏 06.10.~ 08.16. 03.04.~ 04.05. 04.08.~ 05.10. 06.04.

秋 09.16.~ 11.22. 05.27.~ 07.05. 07.15.~ 08.16. 09.10.

冬 12.09.~ 2020.02.14. 09.02.~ 10.04. 10.07.~ 11.15. 12.04.

2020

春 2020.03.16.~ 05.22. 2019.12.02.~ 2020.01.10. 2020.01.13.~ 02.14. 2020.03.10.

夏 06.15.~ 08.21. 02.17.~ 04.10. 04.13.~ 05.29. 06.10.

秋 09.14.~ 11.20. 06.05.~ 07.10. 07.13.~ 08.14. 09.08.

冬 12.07.~ 2021.02.10. 08.31.~ 09.25. 10.12.~ 11.06. 12.01.

 ※上記の日程は学校の事情により変更されることがある

2. 韓国語課程

区分 正規課程 TOPIK対策短期課程

学期 春、夏、秋、冬 夏、冬

級数 1～6級 3～5級

クラス別定員 10～15人 10人以上

授業時間 月～金 09:00~13:00 (計200時間) 試験2～3週間前

教材 ソウル大韓国語、副教材 [費用別途] 韓国語能力試験教材 [費用別途]

文化体験 学期別1～2回 -

登録金 1学期当たり1,300,000ウォン 人数によって異なる

選考料 新入学60,000ウォン -

備考
• 新入生は2学期登録必須
• 一部告示国家出身の志願者は4学期登録および寮1年居住必須

申込人数未達時には開設されないこともある

3. 志願資格 ：高等学校卒業以上または同等の学力を所持する外国人、在外同胞

4. 受付方法
• 提出書類の原本を郵便受付または訪問受付
• 業務協約により写しをEメールで提出することができる
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5. 提出書類リスト
     

区分 書類リスト 数量 備考

基本書類

韓国語学堂申込書(写真付着) 1部 -

パスポート写し 1部 -

外国人登録証写し 1部 所持者に限る

最終学歴卒業証明書及び成績証明書 各1部 -

在学(卒業)証明書及び成績証明書 各1部 (専門)大学在学(卒業)生に限る

追加書類

銀行残高証明書
(申込日基準30日以内発行)

1部
2学期(6ヶ月)登録時7,000USD以上

4学期(1年)登録時14,000USD以上

家族関係証明書及び出生証明書 各1部 -

父母身分証明書写し 各1部 -

父母在職証明書 1部 個人事業者の場合、事業者登録証で代替

父母収入証明書及び財政支援覚書 各1部 -

韓国人身元保証書及び身分証明書写し 各1部 -

 ※業務協約により書類の写しをEメールで提出することができる
 ※法務部長官告示21ヶ国(ガーナ、ナイジェリア、ネパール、モンゴル、ミャンマー、バングラデシュ、ベトナム、スリランカ、ウズベキスタ
ン、ウクライナ、イラン、エジプト、インド、インドネシア、中国、カザフスタン、キルギス、タイ、パキスタン、ペルー、フィリピン)国
籍者は追加書類を必ず提出し、すべての書類を駐在国韓国領事または駐韓自国公館領事の確認を受けること       
 ※審査過程で必要に応じて補完書類の提出が要求され、提出されたすべての書類は一切返還されない

6. 入学手続

書類提出 書類審査
書類選考

合格者 公示

ビデオ面接
または

対面面接
面接審査

最終
合格者
通知

登録金
納付

標準
入学許可書

発行

 ※場合により面接選考が省略される

7. 登録金納付
• 金額：1学期当たり1,300,000ウォン [選考料60,000ウォン別途]

銀行名 口座番号 口座名義 Swift Code

郵便局 013870-01-002253 語学院 SHBKKRSEKPO

 ※学費は必ず本人の名前で納付すること
 ※本院の事情により学費が引き上げられる場合、差額を納付すること
 ※選考料払い戻し不可

8. 外国人留学生の保険加入
• 入学するすべての学生は必ず誠信女子大学校で指定する外国人留学生保険に加入すること
• 保険料は年齢と性別により異なり、該当金額を開講後7日以内に納付すること

9. 奨学金
• 成績優秀奨学金：級別成績が最も優秀な学生は次の学期登録時20万ウォン支給
• 入学祝い奨学金：2学期以上履修後、本校学部または大学院に進学時60万ウォン支給
• その他国際教育院長が奨学金の支給が必要だと認めた学生を対象に奨学金支給

10. 寮
• 学校の正門から徒歩5分以内の距離に位置した外国人専用寮を5棟運営
• 寮管理専担職員が安全できれいな寮生活を支援する

費　用*
2018年現在1ヶ月居住基準

2～3人部屋 350,000ウォン

4人部屋 300,000ウォン

施　設 無線インターネット(Wi-Fi)、机、たんす、ベッド、エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機

備　考
• 保証金15万ウォン(退出時払い戻し)
• 24時間温水使用可能
• 寮の建物は学生の居住状況を考慮して本院で任意配分する

* 本院の事情により寮費が調整されることがある
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11. 級別授業案内

初級
1級 自己紹介、買い物、食べ物の注文など生活に必要な基礎的な言語機能を遂行できるように教育しており、自分と家族、趣味、天気など、私的でなじ

みのある話題に関連した内容を理解して表現できるように助ける。

2級 電話をかける、お願いするなど日常生活に必要な機能と公共施設に必要な機能を遂行するように教育し、公式的な状況と非公式的な状況の言語
を区分して使えるように助ける。

中級
3級 日常生活を営むのに困難を感じず、多様な公共施設の利用と社会的関係の維持に必要な言語機能を遂行できるように教育し、文語と口語の基本

的な特性を区別して使うように助ける。

4級 公共施設の利用と社会的関係の維持に必要な言語機能を遂行し、一般的、社会的、抽象的な素材を比較して正確で流ちょうに理解して表現するよ
うにする。また、慣用的な表現と韓国文化に対する理解を基に社会的、文化的な内容を表現できるように助ける。

上級
5級 専門分野で研究や業務遂行に必要な言語機能をある程度遂行することができ、政治、経済、社会、文化などなじみのないテーマに関しても利用し

て使うことができる。公式的、非公式的脈絡と口語的、文語的脈絡により言語を区分して使うように助ける。

6級 専門分野で研究や業務遂行に必要な言語機能を流ちょうに使うことができ、ネイティブスピーカーとの公式的、非公式的な対話で困難がないよう
に助ける。

韓国文化体験プログラム
• 正規課程以外の特別クラス及び短期研修プログラム参加可能(別途問い合わせ)

SUNGSHIN INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION

 住         所 ソウル特別市城北区普門路34ダギル2、誠信女子大学校誠信館1階
 電話番号 02-920-7757, 7789
 E メ ー ル  lang@sungshin.ac.kr



12� Nội dung tuyển sinh khóa học tiếng Hàn trường Đại học nữ Sungshin năm học 2019- 2020

Nội dung tuyển sinh khóa học tiếng Hàn trường Đại học 
nữ Sungshin năm học 2019- 2020

Giới thiệu về trường học
1. Khuôn viên

• Khuôn viên Sungshin: 2 Bomun-ro 34 da-gil Seongbuk-gu Seoul-si
• Khuôn viên xanh của Unjeong: 55 Dobong-ro 76 ga-gil, Mia-dong, Gangbuk-do Seoul-si

2. Quy mô (Tính đến tháng 04. 2018)
• Sinh viên mới : 2,213 người
• Sinh viên đang theo học : 9,124 người
• Sinh viên nước ngoài: 242 người

3. Các khoa đào tạo (Tính đến 04. 2018)
• Đại học: Đại học chuyên ngành 13 trường, 53 chuyên ngành 
• Học viện (sau đại học): thạc sĩ 63 chuyển ngành, tiến sĩ 50 chuyên ngành

Giới thiệu về giảng đường ngôn ngữ Hàn Quốc
1. Lịch chính (Năm 2019~2020)

Học kỳ Thời gian học
Thời hạn tiếp nhận

Thi phản biện
Người cư trú nước  ngoài Cư trú ở trong nước

2019

Mùa xuân 2019.03.11.~ 05.17. 2018.11.30.~ 2019.01.11. 2019.01.14.~ 02.15. 2019.03.06.

Mùa hè 06.10.~ 08.16. 03.04.~ 04.05. 04.08.~ 05.10. 06.04.

Mùa thu 09.16.~ 11.22. 05.27.~ 07.05. 07.15.~ 08.16. 09.10.

Mùa đông 12.09.~ 2020.02.14. 09.02.~ 10.04. 10.07.~ 11.15. 12.04.

2020

Mua xuân 2020.03.16.~ 05.22. 2019.12.02.~ 2020.01.10. 2020.01.13.~ 02.14. 2020.03.10.

Mùa hè 06.15.~ 08.21. 02.17.~ 04.10. 04.13.~ 05.29. 06.10.

Mùa thu 09.14.~ 11.20. 06.05.~ 07.10. 07.13.~ 08.14. 09.08.

Mùa đông 12.07.~ 2021.02.10. 08.31.~ 09.25. 10.12.~ 11.06. 12.01.

 ※Lịch ở trên có thể thay đổi tùy theo điều kiện của trường

2. Khóa học tiếng Hàn

Phân loại Khóa chính quy Khóa chuyên ngành chuẩn bị cho TOPIK

Học kỳ Mùa xuân, Mùa hè, Mùa thu, Mùa đông Mùa hè, Mùa đông

Cấp độ Cấp 1~6 Cấp 3~5

Thành viên phản biện 10~15 người 10 người trở lên

Thời gian học Thứ Hai ~ thứ Sáu 09:00~13:00 (Tổng thời gian 200 tiếng) Trước khi kiểm tra 2~3 tuần

Giáo trình Trường Đại học Quốc gia Seoul, Giáo trình bổ trợ  
[tính riêng kinh phí]

Giáo trình kiểm tra năng lực tiếng Hàn  
[tính riêng kinh phí]

Trải nghiệm văn hóa 1~2 lần mỗi học kỳ -

Tiền đăng ký 1,300,000 won mỗi học kỳ Khác nhau tùy từng sinh viên

Phí tuyển sinh 60,000 won mới nhập học -

Ghi chú
• Sinh viên mới bắt buộc đăng ký 2 học kỳ
• Người hỗ trợ xuất thân từ một số quốc gia đã thông báo bắt 

buộc phải đăng ký 4 học kỳ và sống ở ký túc xá 1 năm
Không thể mở lớp nếu số người nộp đơn không đủ

3. Điều kiện được hỗ trợ :  Người Hàn Quốc ở nước ngoài, người nước ngoài đã tốt nghiệp PTTH hoặc trình độ tương
 đương.

4. Phương pháp tiếp nhận đơn
• Tiếp nhận đơn trực tiếp hoặc tiếp nhận bản gốc hồ sơ yêu cầu qua hòm thư
• Có thể gửi bản sao vào email tùy theo thỏa thuận nghiệp vụ
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5. Danh sách hồ sơ cần gửi

Phân loại Danh sách hồ sơ  Số lượng Ghi chú

Hồ sơ chính

Đơn xin học lớp tiếng Hàn (Có dán ảnh) 1 bộ -

Bản sao hộ chiếu 1 bộ -

Bản sao thẻ đăng ký người nước ngoài 1 bộ Chỉ áp dụng đối với người có thẻ

Bằng tốt nghiệp và bảng điểm Mỗi loại 1 bộ -

Giấy chứng nhận đang theo học (bằng tốt nghiệp) và 
bảng điểm Mỗi loại 1 bộ Chỉ áp dụng đối với người đang học (đã tốt nghiệp)  

ở các trường đại học (cao đẳng)

Hồ sơ phụ

Chứng minh tài chính ở ngân hàng
(Được cấp trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký)

1 bộ
Trên 7,000USD khi đăng ký học 2 kỳ (6 tháng)

Trên 14,000USD khi đăng ký học 4 kỳ (1 năm)

Sổ hộ khẩu và giấy khai sinh Mỗi loại 1 bộ -

Bản sao chứng minh nhân dân của cha mẹ Mỗi loại 1 bộ -

Giấy chứng minh cha mẹ vẫn đang đi làm 1 bộ Trường hợp hộ kinh doanh cá thể thì thay bằng giấy 
đăng ký kinh doanh

Giấy chứng minh thu nhập của cha mẹ và bản cam kết 
hỗ trợ tài chính Mỗi loại 1 bộ -

Giấy bảo lãnh và bản sao chứng minh nhân dân của 
người Hàn Quốc Mỗi loại 1 bộ -

 ※Có thể gửi bản sao vào email tùy theo thỏa thuận nghiệp vụ
 ※Học sinh có quốc tịch của 21 quốc gia dưới đây do Bộ trưởng bộ Tư pháp(Ghana, Nigeria, Nepal, Mông Cổ, Myamar, 
Bangladesh, Việt Nam, Srilanka, Uzbekistan, Ukraina, Iran, Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Thái 
Lan, Pakistan, Peru, Philippines) Hàn Quốc công bố bắt buộc phải nộp hồ sơ phụ, tất cả các tài liệu phải được xác nhận bởi Lãnh sự 
quán Hàn Quốc tại các nước đó hoặc của Lãnh sự quán các nước đó tại Hàn Quốc.
 ※Trong quá trình thẩm tra có thể yêu cầu nộp thêm các tài liệu bổ sung khác nếu cần thiết, tất cả các tài liệu đã nộp sẽ không được trả 
lại.

6. Thủ tục nhập học

Nộp hồ sơ Thẩm tra hồ 
sơ

Tuyển chọn 
hồ sơ

Thông báo 
hồ sơ đạt yêu 

cầu

Phỏng vấn 
qua video 

hoặc phỏng 
vấn trực tiếp

Thẩm tra 
phỏng vấn

Thông báo thí 
sinh đỗ cuối 

cùng
Nộp học phí

Cấp giấy 
chứng nhận 

nhập học tiêu 
chuẩn

 ※Có thể bỏ qua giai đoạn tuyển chọn qua phỏng vấn tùy từng trường hợp

7. Nộp học phí
• Số tiền : 1,300,000 won một học kỳ [Không bao gồm 60,000 won phí tuyển sinh]

Tên ngân hàng Số tài khoản Chủ tài khoản Swift Code

Bưu điện 013870-01-002253 Trung tâm tiếng SHBKKRSEKPO

 ※Phải nộp tiền học phí dưới tên thí sinh
 ※Trường hợp học phí tăng do tình hình của trung tâm, thí sinh phải nộp khoản tiền chênh lệch đó
 ※Tiền phí tuyển sinh không được hoàn trả lại

8. Đăng ký bảo hiểm du học sinh người nước ngoài
• Tất cả các thí sinh nhập học phải đăng ký bảo hiểm du học sinh người nước ngoài do trường chỉ định
• Phí bảo hiểm khác nhau tùy vào độ tuổi và giới tính, phải nộp tiền phí bảo hiểm trong vòng 7 ngày sau ngày khai 

giảng.

9. Học bổng
• Học bổng dành cho người có thành tích cao: Sinh viên có thành tích cao nhất theo từng cấp học sẽ được tặng 200 

nghìn won tiền học bổng khi đăng ký học kỳ tiếp theo.
• Học bổng chúc mừng nhập học: Sinh viên sau khi đã hoàn thành trên 2 học kỳ và tiếp tục học lên tại trường sẽ được 

tặng 600 nghìn won tiền học bổng
• Tặng học bổng khác cho đối tượng sinh viên mà Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế ghi nhận là cần thiết.

10. Ký túc xá
• Nhà trường đang vận hành ký túc xá 5 tầng chuyên dành cho sinh viên nước ngoài, đi bộ từ cổng trường vào 

khoảng 5 phút
• Nhân viên chuyên phụ trách quản lý ký túc xá sẽ hỗ trợ sinh hoạt tại ký túc xá một cách an toàn và sạch sẽ
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Chi phí*
Theo tiêu chuẩn ở 1 tháng năm 2018

Phòng 2~3 người 350,000 won

Phòng 4 người 300,000 won

Cơ sở vật chất Mạng Wi-Fi, bàn học, tủ quần áo, giường, điều hòa, tủ lạnh, lò vi sóng, máy giặt

Ghi chú
• Tiền đặt cọc 150 nghìn won (Trả lại khi chuyển ra ngoài)
• Có thể dùng nước nóng 24 giờ
• Trường học tùy ý bố trí tòa ký túc xá tùy vào tình hình ở của sinh viên

* Chi phí ở ký túc xá có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình của nhà trường

11. Hướng dẫn giờ học theo từng cấp học

 Sơ 
cấp

Cấp 1
Đào tạo cho sinh viên kỹ năng ngôn ngữ cơ bản nhất cần thiết cho sinh hoạt như giới thiệu bản thân, mua đồ, gọi đồ ăn… giúp 
sinh viên có thể hiểu và biểu hiện được các nội dung liên quan đến chủ đề cá nhân quen thuộc như bản thân và gia đình, sở 
thích, thời tiết…

Cấp 2 Dạy cho sinh viên các ký năng cần thiết để sử dụng thiết bị công cộng và kỹ năng cần thiết cho cuộc sống hằng ngày như gọi 
điện, nhờ vả… giúp sinh viên có thể phân biệt và sử dụng được ngôn ngữ trong tình huống chính thức và không chính thức

Trung 
cấp

Cấp 3
Dạy cho sinh viên có thể thực hiện được các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết cho việc duy trì các mối quan hệ xã hội, sử dụng 
được các cơ sở vật chất công cộng đa dạng và không gặp khó khăn trong việc duy trì cuộc sống hằng ngày, giúp sinh viên có 
thể phân biệt sử dụng các tính chất cơ bản của văn viết và văn nói.

Cấp 4

Dạy cho sinh viên có thể hiểu và biểu hiện được một cách sáng tạo, chính xác các chất liệu thông thường, có thể thực hiện 
được các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để duy trì các mối quan hệ xã hội, sử dụng được các cơ sở vật chất công cộng. Giúp 
sinh viên có thể biểu hiện được các nội dung mang tính văn hóa xã hội trên nền tảng hiểu được về văn hóa Hàn Quốc, các 
thành ngữ quán ngữ của Hàn Quốc.

Cao 
cấp

Cấp 5

Dạy sinh viên có thể thực hiện được ở một mức độ nào đó các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết cho làm việc, nghiên cứu ở các 
lĩnh vực chuyên môn, có thể sử dụng ngôn ngữ về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa… những chủ đề mà không mấy quen 
thuộc. Giúp sinh viên có thể phân biệt sử dụng được ngôn ngữ tùy theo mạch lạc văn viết và văn nói, trong tình huống chính 
thức và không chính thức.

Cấp 6 Giúp sinh viên có thể sử dụng chức năng ngôn ngữ một cách lưu loát trong khi làm việc, nghiên cứu các lĩnh vực chuyên môn, 
giúp sinh viên không còn gặp khó khăn khi hội thoại chính thức và không chính thức với người bản ngữ.

Chương trình trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc
• thể tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn hoặc các lớp đặc biệt ngoài chương trình học chính thức (Tư vấn 

riêng)

 

SUNGSHIN INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION

Địa chỉ  Tầng 1 Trung tâm Sungshin Trường đại học nữ Sungshin, 
số 2, Bomun-ro 34da-gil, Seongbuk-gu, Seoul.

Số điện thoại 02-920-7757, 7789
Email lang@sungshin.ac.kr



 
 

 

성신여자대학교 국제교육원 핚국어과정 신청서 
Application for Admission 

to Sungshin Institute of International Education 

 

 

사짂 

Photograph 

(3cm x 4cm) 

등록학기 

Academic Year 

201___년  □봄(Spring)  □여름(Summer)  □가을(Fall)  □겨울(Winter) 

201___년  □봄(Spring)  □여름(Summer)  □가을(Fall)  □겨울(Winter) 

개인정보 Personal Details 

성명 Name (Name as printed on your passport) 

생년월일 Date of Birth 월(Month) 일(Date) 년(Year) 

성별 Sex □남(Male)     □여(Female) 

국적 Nationality  

여권번호 Passport No.  

비자 종류 Visa Status  

본국 주소 Permanent Address  

본국 연락처 Phone No.  

핚국 주소 Address in Korea  

핚국 연락처 Phone No. in Korea  

휴대전화번호 Mobile No.  

이메일 E-mail  

 
 

학력 Academic Background 

학교명 Name of Institution  

재학기간 Attendance From          to 

전공 Major  

학위 Degree of Diploma  

 
 
 

가족관계 Family 

이름 Name 관계 Relationship 나이 Age 직업 Occupation 

    

    

    

    

 핚국어 학습 관련사항 Korean Learning Experience 

Q1. 핚국어를 배운 적 있습니까? Have you studied Korean before? 

    언제 When                어디서 Where                얼마나 How long 

Q2. 당신의 핚국어 수준은? Your Korean Level 

    □전혀 모름(None)          □부족(Poor)          □잘함(Good)          □매우 잘함(Excellent) 

핚국어 학습 목적 Purpose of Learning Korean 

여기서 얼마나 공부핛 예정입니까? How long do you intend to study here? 

본 핚국어과정을 어떻게 알고 지원하였습니까? Where did you get information about our language program? 

□친구(Friend)      □유학원(Agency)      □웹사이트(Web)      □기타(Others) 

신청일 Date of Application                           서명 Signature 

Sungshin Institute of International Education 
2, Bomun-ro 34da-gil, Seongbuk-gu, Seoul, 02844, KOREA 

Tel. 82-2-920-7757   E-mail. lang@sungshin.ac.kr   Web. http://www.sungshin.ac.kr/siie 

 

✁
✁

✁



Sungshin Institute of 
International Education


