Thông Báo Về Tuyển Sinh và Yêu Cầu Tốt Nghiệp
Trường Đại Học Honam
Trường đại học Honam được chọn là trường “Đại học được chứng nhận Quốc tế hóa giáo
dục“ do Bộ giáo dục Hàn Quốc chứng nhận và xác nhận hằng năm duy trì từ năm 2017, cho
đến nay đã được 4 năm liên tiếp.
Là trường “Đại học được chứng nhận Quốc tế hóa giáo dục“, nhằm tuân thủ theo các hướng
dẫn của Bộ giáo dục chúng tôi mới thiết lập các tiêu chuẩn nhập học và tốt nghiệp theo trình
độ tiếng Hàn cho sinh viên quốc tế.
■ Quy định mới (Dành cho sinh viên nhập học từ tháng 3-2021)
☞ Tiêu chuẩn để tốt nghiệp: Có TOPIK cấp 4 trở lên (Các ngành năng khiếu Topik 3 trở lên).
Và hoàn thành chương trình học tương đương.
☞ Điều kiện nhập học bổ sung: Sinh viên mới và sinh viên chuyển từ trường khác vào học chuyên
ngành CHƯA CÓ TOPIK CẤP 3 phải hoàn thành 300 giờ đào tạo Tiếng Hàn sau khi nhập học.
■ Nội dung chi tiết
Điều kiện
Nhập học/
Tốt nghiệp

Khi
nhập
học

Đang quá trình học

Ngành cơ
bản

Đạt TOPIK 4 ngay
trong kỳ đầu tiên

[Tiêu chuẩn
nhập học]
TOPIK cấp 3
trở lên
(Năng khiếu
cấp 2)

Kỳ 1,2 đầu tiên hoàn
thành hết 300 tiếng
đào tạo tiếng Hàn
Đạt được Topik 3
trong kỳ học đầu tiên

Chưa có
TOPIK 3

Ngành năng
khiếu

[Tiêu chuẩn
tốt nghiệp]
Chuyển tiếp
năm 4

TOPIK cấp 4
trở lên
(Ngành năng
khiếu cấp 3)

Đã có
TOPIK 3

Ngành cơ
bản

Kỳ 1,2 đầu tiên hoàn
thành hết 300 tiếng
đào tạo tiếng Hàn
Đạt TOPIK cấp 3 trong
học kỳ đầu tiên
Kỳ 1,2 hoàn thành 300
tiếng đào tạo tiếng
Hàn
Đạt được TOPIK 3
trong kỳ đầu tiên

Khi tốt nghiệp
Có TOPIK cấp 4 Hoặc hoàn thành
100 tiếng học tiếng Hàn
Có TOPIK 4 Hoặc hoàn thành 100
tiếng học tiếng Hàn
Đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp
Đạt TOPIK 3 Hoặc
Hoặc hoàn thành
tiếng Hàn

100

tiếng

Đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp
Sau khi đánh giá định trước (điểm
chuyên cần...) đáp ứng yêu cầu tốt
nghiệp
(Ngành Cơ bản) Đạt được TOPIK
cấp 4 Hoặc hoàn thành 100 tiếng
đào tạo tiếng Hàn
(Ngành năng khiếu) đáp ứng yêu
cầu tốt nghiệp.

Đạt được TOPIK cấp
4 trong kỳ đầu tiên

Đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp

Đạt TOPIK cấp 4

Đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp

Chưa đạt TOPIK 4

học

Hoàn thành 100 tiếng học tiếng Hàn

Ngành năng
Đạt TOPIK 3 trở
Đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp
khiếu
lên
※ Học phí của tất cả các khóa học tiếng Hàn do sinh viên chịu, học phí chi tiết sẽ được thông
báo sau.
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