HỌC BỔNG CHƢƠNG TRÌNH CỬ NHÂN BẰNG KÉP 2+2 TẠI HÀN QUỐC
KỲ MÙA XUÂN THÁNG 3 NĂM 2018
Đại học Sun Moon là một trong những trường nằm trong top 1% Visa thẳng, có chất lượng giảng
dạy thuộc hạng A tại Hàn Quốc và được công nhận bởi Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế
(IEQAS), thuộc Bộ Giáo dục Hàn Quốc ( Website: http://tulip.sunmoon.ac.kr/english/main.do).
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Sun Moon và Đại học Nguyễn Trãi, hai trường tham gia
trao đổi sinh viên trên tinh thần thống nhất và công nhận những tín chỉ mà sinh viên đã học ở một
trong hai trường.
1. 03 suất Học bổng toàn phần học phí 01 năm học tiếng tại Hàn Quốc trị giá 110.000.000 VND
Hệ đào tạo
Cử nhân

Khóa học

Học phí học chuyên ngành

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn
Khoa Kỹ thuật

VND 70,000,000 / kỳ
VND 86,000,000 / kỳ

2. Học bổng cho sinh viên theo học chƣơng trình Cử nhân Học kỳ đầu (Học bổng/kỳ)
Ngành
Trình độ
tiếng Hàn đạt
được

Khoa học xã hội
& Nhân văn
Truyền
Mỹ
thông đa thuật
phương
tiện

Thương mại quốc tế
Quản
lý
quốc
tế

TOPIK Cấp độ 3
TOPIK Cấp độ 4
TOPIK Cấp độ 5

Du lịch
Thương
& Giải
mại &
trí quốc
Kinh tế
tế
quốc tế
Giảm 50%
Giảm 55%
Giảm 60%

Công nghệ & Kỹ thuật thông
minh
Kỹ thuật
Quan hệ quốc
(Kiến trúc,
tế, Quản lý
xây dựng
công
công trình)

3. Học bổng cho sinh viên theo học chƣơng trình Cử nhân Từ kỳ thứ 2 (Học bổng/kỳ)
Điểm trung bình
của kỳ trƣớc

Lợi ích

4.2 hoặc cao hơn

Miễn 100% học phí

4.0 ~ 4.2

Miễn 80% học phí

3.6 ~ 4.0

Miễn 60% học phí

3.0 ~ 3.6

Miễn 50% học phí

2.5 ~ 3.0

Miễn 40% học phí

2.3 ~ 2.5

Miễn 30% học phí

Lợi ích khác
Đối với sinh viên đạt được điểm trung bình cao nhất
trong mỗi khoa, phí ăn ở sẽ được miễn hoàn toàn

Ngoài học bổng của trƣờng, sẽ có 01 sinh viên xuất sắc nhất có cơ hội nhận đƣợc thêm học
bổng của Chính phủ Hàn Quốc với mức hỗ trợ vé máy bay và 500USD/tháng.
Trong thời gian học, nhà trƣờng sẽ hỗ trợ việc làm thêm cho sinh viên với mức thu nhập từ
500~700 USD/tháng.

Điều kiện ứng tuyển:
- Sinh viên năm 2,3,4 của Đại học Nguyễn Trãi có kết quả học tập loại khá, giỏi (GPA 6.5 trở lên),
ưu tiên sinh viên có chứng chỉ TOEFL, IELTS hoặc TOPIK.
Các chi phí sinh viên cần chuẩn bị: Phí ăn ở, vé máy bay, bảo hiểm, phí hoạt động sinh viên, chi
phí thủ tục xin visa du học.
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