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Là trường Đại học dẫn đầu khu vực
Nằm ở vị trí trung tâm, thung lũng silicon
của Hàn Quốc
Giảng dạy ngôn ngữ Hàn Quốc chuẩn
mực, không dùng tiếng địa phương
Tiếp giáp với khu hành chính mới, thành
phố tự trị đặc biệt Sejong
Được công nhận trong lĩnh vực thu hút và
quản lý học sinh quốc tế (IEQAS)

Thành phố
Daejeon

Trường Đại học
Chungnam

Trung tâm của đất nước Hàn Quốc

Nằm trong TOP 5 trường Đại học công lập tại Hàn Quốc

Nơi tổ chức nhiều hội nghị quốc tế

Kết nghĩa bạn bè với nhiều cơ quan và 403 các trường đại học trên 65 quốc gia

Vành đai của khoa học và kinh doanh tầm cỡ quốc tế

Khuôn viên xanh và rộng (đứng thứ 3 toàn quốc)

Tiếp giáp với thủ đô hành chính mới - thành phố tự trị đặc biệt Sejong và
tòa nhà chính phủ

Cơ sở hạ tầng hoàn hảo, tập trung nhiều phòng nghiên cứu và cơ quan hành chính

Sử dụng ngôn ngữ Hàn Quốc chuẩn mực, không dùng tiếng địa phương

Chất lượng giảng dạy và nghiên cứu vượt trội (Top 100 trường Đại học châu Á)
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KOREAN LANGUAGE
PROGRAM
Chương trình đào tạo tiếng Hàn
●Tuyển chọn 900 học sinh học tiếng mỗi năm
●Tiến hành phỏng vấn học sinh trực tiếp tại các quốc gia, tổ chức chương trình đào tạo đặc biệt dành

cho học sinh học lên Đại học
●Là cơ quan đào tạo tiếng Hàn dành cho những học sinh đạt học bổng chính phủ dành cho sinh viên
Cao học tài trợ bởiViện đào tạo quốc tế (NIIED)
●Được chọn là nơi tổ chức thi TOPIK do Viện giáo dục quốc tế NIIED chỉ định
●Đội ngũ giáo viên xuất sắc, môi trường học tập tiên tiến nhất
●Mỗi năm tiến hành 800~1000 giờ học, tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa đa dạng
●Tổ chức thi năng lực tiếng Hàn dành cho những học sinh nhập học lên Đại học và Cao học
(Có thể thay thế bài thi này bằng bằng chứng chỉ TOPIK cấp 3 khi nhập học Đại học hoặc Cao học)
●Nhiều chương trình học bổng đa dạng (tài trợ bởi dự án phát triển các trường Đại học trong khu vực)
●Tổ chức hoạt động giúp đỡ học sinh học tiếng và tư vấn khi nhập học

Chương trình đào tạo

Năm 2022

Năm 2023

Học kỳ

Hạn nộp hồ sơ

Thời gian đào tạo

Mùa xuân

22.11.2021~12.12.2021

07.03.2022~13.05.2022

Mùa hè

21.02.2022~13.03.2022

07.06.2022~12.08.2022

Mùa thu

23.05.2022~12.06.2022

05.09.2022~11.11.2022

Mùa đông

22.08.2022~11.09.2022

05.12.2022~10.02.2023

Mùa xuân

21.11.2022~11.12.2022

06.03.2023~12.05.2023

Mùa hè
Mùa thu

20.02.2023~12.03.2023

05.06.2023~11.08.2023

22.05.2023~11.06.2023

04.09.2023~10.11.2023

Mùa đông

21.08.2023~10.09.2023

04.12.2023~09.02.2024

※ 1 năm có 4 học kỳ, mỗi học kỳ 10 tuần, tùy tình hình thực tế lịch trình trên có thể thay đổi
※ Tùy theo thủ tục cấp visa của mỗi nước mà hạn nộp hồ sơ có thể thay đổi

Tổ chức lớp học
1) Thời gian : 4 tiếng / buổi – Lớp sáng 09:00~12:50 / Lớp chiều 13:30~17:20
Lớp học

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Buổi sáng

09:00~09:50

10:00~10:50

11:00~11:50

12:00~12:50

Buổi chiều

13:30~14:20

14:30~15:20

15:30~16:20

16:30~17:20

2) Ngày học : Thứ 2 ~ thứ 6 (Tuần 5 buổi)
3) Sĩ số : Mỗi lớp không quá 15 học sinh

Mục tiêu và nội dung đào tạo
Cấp bậc

Mục tiêu và nội dung đào tạo
1

Dành cho học sinh mới bắt đầu, tìm hiểu nguyên lý nguyên âm, phụ âm của
bảng chữ cái Hangul, viết câu có cấu trúc đơn giản và giao tiếp cơ bản.

10 tuần
(200 giờ)

2

Tìm hiểu những câu nói sử dụng trong đời sống hàng ngày, có thể giao tiếp
trong nhiều môi trường khác nhau như tại chợ, ngân hàng, bưu điện.

10 tuần
(200 giờ)

3

Hiểu và nói được hầu hết những câu hội thoại đơn giản. Tập trung rèn luyện
ngữ pháp, luyện viết.

10 tuần
(200 giờ)

4

Nắm chắc vốn từ vựng phong phú, hiểu được những tình huống cơ bản của xã
hội Hàn Quốc, có khả năng nghe hiểu bài giảng chương trình Đại học và giao
tiếp nơi công sở.

10 tuần
(200 giờ)

5

Hiểu và thực hành giao tiếp những tình huống thường ngày, nâng cao khả
năng đọc và viết cho những học sinh học lên Đại học, Cao học.

10 tuần
(200 giờ)

6

Sử dụng tiếng Hàn thành thạo trong phần lớn tình huống giao tiếp, không gặp
khó khăn trong việc xem phim hay tin tức bằng tiếng Hàn, có thể nói chuyện
lưu loát với người Hàn Quốc.

10 tuần
(200 giờ)

Lớp nâng cao

Đọc hiểu văn bản, xem phim tài liệu về xã hội, văn hóa, lịch sử, nghệ thuật…
Hàn Quốc Rèn luyện khả năng nghe, đọc, viết tiếng Hàn thông dụng.

10 tuần
(200 giờ)

Lớp trước Đại
học

Tổ chức những bài giảng chuyên ngành Đại học, Cao học, hướng dẫn cách viết
báo cáo Làm bài tập nhóm theo hình thức thảo luận và phát biểu, viết portfolio.
(hồ sơ năng lực)

10 tuần
(200 giờ)

Sơ cấp

Trung cấp

Cao cấp

6
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Chương trình hỗ trợ học sinh
Điều kiện nộp hồ sơ

Trải nghiệm văn hóa và hoạt động đặc biệt

Tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp chương trình tương đương

Quy trình tuyển sinh
a) Nộp hồ sơ theo yêu cầu  b) Tiến hành phỏng vấn  c) Thông báo kết quả đỗ  d) Gửi invoice học phí 
e) Nộp học phí  f) Cung cấp giấy nhập học xin visa  g) Cấp visa  h) Hoàn thành
ü Học sinh phải nộp hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu và tuân thủ theo đúng thời gian đã quy định, nếu vượt quá thời gian
quy định hồ sơ chưa hoàn thành thì hồ sơ sẽ bị huỷ.
ü Scan hồ sơ gốc, giấy tờ nhập học liên quan và gửi vào email: cnuklec@cnu.ac.kr
ü Chỉ những học sinh sau khi nhận được thông báo hồ sơ nhập học được chấp thuận thì mới được thông báo tiến
hành phỏng vấn và hướng dẫn chi tiết các bước tiếp theo.

Tìm hiểu thuần phong mỹ tục Hàn Quốc: mặc trang phục hanbok, học lễ nghĩa Hàn Quốc, trò chơi Yut...
Làm món ăn Hàn Quốc: thịt nướng bulgoki, canh teok, cơm trộn bibimbap...
Trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc: làng truyền thống Hahoe ở Andong, Lotte World ở Seoul, làng hanok ở Jeonju...
Hoạt động khác: đại hội thể thao, thi hát tiếng Hàn, lễ hội ẩm thực quốc tế, cùng xem phim Hàn Quốc...

Hồ sơ cần chuẩn bị
1) Đối với người visa D4-1
a) Đơn xin nhập học (download tại website: http://dream.cnu.ac.kr)
b) Giấy giới thiệu bản thân và kế hoạch học tập (viết bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh, dài khoảng 1 trang A4,
form tự do)
c) Giấy đồng ý sử dụng thông tin cá nhân (download trên website: http://dream.cnu.ac.kr)
d) Bằng tốt nghiệp bậc học cao nhất (có dấu chứng nhận Apostille, hoặc dấu tím đại sứ quán)
e) Bảng điểm, học bạ (có dấu chứng nhận Apostille hoặc dấu tím đại sứ quán)
f) Bản photo hộ chiếu
g) Ảnh thẻ cá nhân
h) Giấy chứng minh tài chính (10,000 USD trở lên, được cấp trong vào 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ)
i) Giấy khám lao phổi
j) Bản sao chứng minh thư của bố mẹ, Giấy chứng nhận thu nhập của bố mẹ, Giấy chứng nhận nghề nhiệp
của bố mẹ, hộ khẩu gia đình
※ Scan tất cả hồ sơ phải nộp (các bản công chứng, các bản dịch thuật)
※ Tất cả các file phải định dạng: PDF, JNG, PNG, Học sinh nên gộp các file liên quan thành từng tệp lớn trước khi gửi
※ Học sinh có thể sẽ phải nộp thêm một số giấy tờ liên quan nếu có yêu cầu cần cung cấp thêm thông tin chứng minh hồ sơ
hợp lệ từ phía Nhà trường.

2) Đối với người đã có visa cư trú khác
a) Đơn xin nhập học (download tại website: http://dream.cnu.ac.kr)
b) Bản photo hộ chiếu
c) Bản photo thẻ người nước ngoài
d) Ảnh thẻ cá nhân
e) Giấy đồng ý sử dụng thông tin cá nhân (download trên website: http://dream.cnu.ac.kr)

1) Học bổng cho mỗi lớp : Trao học bổng cho 3 học sinh điểm cao nhất lớp
Hạng 1: 30% học phí (300,000 KRW) Hạng 2: 15% học phí (150,000 KRW) Hạng 3: 7% học phí (100,000 KRW)
2) H
 ọc bổng khuyến khích học lên Đại học : Dành cho học sinh học liên tiếp 4 kỳ học tiếng trở lên tại trung tâm
tiếng Hàn trường Đại học Chungnam.
3) Học bổng của Dự án ‘Phát triển các trường đại học dẫn đầu khu vực’
Trao học bổng dựa theo điểm TOPIK trong phạm vi ngân quỹ của Dự án ‘Phát triển các trường Đại học dẫn đầu
khu vực’ cho học sinh đăng ký học lên Đại học trường Chungnam, có bằng TOPIK 4 và qua vòng phỏng vấn.

Chương trình giúp đỡ học sinh
 hương trình kết nối học sinh học tiếng Hàn với sinh viên Hàn Quốc thành từng nhóm nhằm giúp đỡ học sinh
C
trong việc học tiếng Hàn và trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc.
- Vai trò của sinh viên Hàn Quốc: Giúp đỡ học sinh trong việc học tiếng Hàn, trải nghiệm văn hóa và thích nghi với
cuộc sống tại Hàn Quốc.
- Đăng ký tham gia: Học sinh đăng ký trong 2 tuần kể từ ngày khai giảng khóa học.

Lớp ứng tuyển Đại học

Chương
trình đào tạo phục vụ cho việc ứng tuyển Đại học, Cao học từ việc lựa chọn chuyên ngành đến phong thái
khi phỏng vấn…, tổ chức mỗi năm 2 lần theo thời gian tuyển sinh Đại học.

Chương trình được lựa chọn (giảng dạy miễn phí)

Phỏng vấn thử

Loại

Số học viên

Số giờ

Thời gian

Số lần tổ chức

Sơ cấp

± 15 người

24

6 tuần

2 lần/năm (thứ 4,6)

Lớp tiếng Hàn
Trung cấp
± 15 người
24
6 tuần
2 lần/năm (thứ 4,6)
buổi tối
※ Chương trình được tài trợ bởi UBND thành phố Daejeon, không phải là học sinh trong
trường cũng có thể đăng ký

8

Chế độ học bổng


Chương
trình phỏng vấn thử dành cho học sinh đăng ký lên Đại học, Cao học, giúp các em giảm đi sự căng thẳng,
cung cấp kỹ năng khi phỏng vấn, tổ chức mỗi năm 2 lần theo thời gian tuyển sinh Đại học.

Tư vấn tâm lý
Chương trình giúp đỡ học sinh học tiếng và học sinh nước ngoài giảm bớt lo lắng trong học tập và sinh hoạt,
hướng đến cuộc sống du học thành công.

http://dream.cnu.ac.kr/
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HƯỚNG DẪN SINH HOẠT

HỖ TRỢ SINH VIÊN ĐẠI HỌC

Ký túc xá

Điều kiện ứng tuyển Phải thoả mãn tất cả các hạng mục sau

1. Cách đăng ký: Đánh dấu “∨” vào ô đăng ký ký túc xá trong Đơn xin nhập học
2. Tiện nghi trong ký túc xá: Giường (không có chăn, mền và gối), tủ sách, ghế,
tủ quần áo, điều hòa, mạng internet, nhà vệ sinh riêng…

Tư cách ứng tuyển
Người ứng tuyển và bố mẹ đều phải mang quốc tịch người nước ngoài
※ Không thể ứng tuyển nếu bố hoặc mẹ, bản thân có quốc tịch Hàn Quốc
※ Người ứng tuyển và bố mẹ đều phải mang quốc tịch người nước ngoài trước khi bản thân

※ Ưu tiên đăng ký sớm, không thể nhận học sinh nếu thiếu phòng.
Nhà trường có thể hướng dẫn học sinh thuê phòng gần trường.

3. Khu Nurikwan: Khu ký túc xá dành cho học sinh nước ngoài đang học tại trường
Đại học thuộc thành phố Daejeon, điều hành bởi Doanh nghiệp marketing Daejeon
(mất 10 phút đi xe buýt)
Ký túc xá: Nằm trong khuôn viên trường Đại học Chungnam
(chủ yếu dành cho sinh viên học Đại học trở lên)

Quốc tịch

người ứng tuyển bắt đầu chương trình giáo dục cấp 3 ở Hàn Quốc

✽ Người ứng tuyển phải nộp hồ sơ chứng minh quốc tịch của bản thân và bố mẹ, mối quan hệ

của bản thân với bố mẹ, trường hợp bố mẹ ly hôn hoặc tử vong phải nộp hồ sơ liên quan (hồ
sơ chứng minh ly hôn, tử vong mà có biểu thị quyền làm cha mẹ, quyền giám hộ, quyền nuôi
dưỡng)

Đăng ký bảo hiểm

Sinh viên mới
nhập học

Học sinh học tiếng có nghĩa vụ đóng bảo hiểm du học sinh. phí bảo hiểm
khác nhau tùy theo giới tính và độ tuổi, học sinh có bảo hiểm cá nhân phải
nộp giấy xác nhận tham gia bảo hiểm tại phòng hành chính.
Học lực

Sinh viên hệ
chuyển tiếp

HỌC PHÍ
Thông báo về học phí
Phân loại

Số tiền

Ghi chú

Phí nộp hồ sơ

60,000 KRW

Không hoàn lại

Tiền học

1,300,000 KRW / 10 tuần (200 giờ học)

Không hoàn lại sau 1 tuần kể từ ngày
khai giảng

Tiền ký túc xá

KTX trong trường Chungnam /
1,500,000 KRW / 1 học kỳ (10 tuần) /
2 người 1 phòng / 2 bữa ăn 1 ngày

Có thể thay đổi tùy tình hình vật giá

Tiền bảo hiểm

Khoảng 150,000 KRW / 7 tháng

Phí bảo hiểm khác nhau tùy theo
giới tính và độ tuổi

※ Số tiền trên có thể thay đổi tùy tình hình thực tế

H
 ệ chuyển tiếp từ năm thứ 2: Những người đã tốt nghiệp cao đẳng ở Hàn quốc
hoặc nước ngoài (bao gồm cả những người dự định tốt nghiệp vào cuối tháng
2/2022), hoặc những người đã hoàn thành xong chương trình năm thứ nhất trở
lên đại học hệ 4 năm tại Hàn quốc hoặc nước ngoài(bao gồm cả những người dự
định tốt nghiệp vào cuối tháng 2/2022)
H
 ệ chuyển tiếp từ năm thứ 3: Những người đã tốt nghiệp cao đẳng ở Hàn quốc
hoặc nước ngoài (bao gồm cả những người dự định tốt nghiệp vào cuối tháng
2/2022), hoặc những người đã hoàn thành xong chương trình năm thứ 2 trở lên
đại học hệ 4 năm tại Hàn quốc hoặc nước ngoài (bao gồm cả những người dự
định tốt nghiệp vào cuối 2/2022)

Tất cả các ngành ngoại trừ: ngành Văn hoá Hàn Quốc, Quốc tế học, Quản trị Kinh doanh,
Ngôn ngữ hàn quốc: sinh viên phải đáp ứng ít nhất một trong những điều kiện dưới đây
▶Chứng chỉ năng lực ngôn ngữ Topik 3 trở lên

▶Hoàn thành cấp 4 trở lên của khoá học tiếng hàn chính quy tại trung tâm đào tạo ngoại ngữ

trường đại học Chungnam

▶Có chứng chỉ kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng hàn do trung tâm đào tạo ngoại ngữ trường quốc

gia Chungnam tổ chức

Năng
lực ngôn
ngữ

Ngành ngôn ngữ Hàn Quốc: Người ứng tuyển phải thoải mãn ít nhất một trong những điều
kiện dưới đây
▶Có chứng chỉ năng lực ngôn ngữ tiếng hàn Topik 4 trở lên

▶Hoàn thành cấp 5 trở lên của khoá học tiếng hàn chính quy tại trung tâm đào tạo ngoại ngữ

trường đại học Chungnam

Quy định về hoàn tiền
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Người tốt nghiệp cấp 3 ở trong hoặc ngoài Hàn quốc
(bao gồm cả những người dự định tốt nghiệp vào cuối tháng 2/2022)

Thời gian đăng ký

Số tiền được hoàn

Đăng ký trước hoặc trong ngày khai giảng

100% học phí đã nộp

Đăng ký trước 1/3 số ngày học sau khi khai giảng

2/3 học phí đã nộp

Đăng ký trước 1/2 số ngày học sau khi khai giảng

½ học phí đã nộp

Đăng ký sau 1/2 số ngày học khi đã khai giảng

Không được hoàn lại học phí

Ngành quản trị kinh doanh: Người ứng tuyển phải thoải mãn ít nhất một trong những điều
kiện dưới đây
▶Có chứng chỉ năng lực ngôn ngữ tiếng hàn Topik 4 trở lên

▶Hoàn thành cấp 4 trở lên của khoá học tiếng hàn chính quy tại trung tâm đào tạo ngoại ngữ

trường đại học Chungnam

▶Có chứng chỉ kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng hàn được tiến hành tại trung tâm đào tạo ngoại

ngữ trường Chungnam

http://dream.cnu.ac.kr/
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Tư cách ứng tuyển
K
 hoa quốc tế (Ngành quốc tế học): Người ứng tuyển phải có một trong những chứng chỉ
tiếng anh sau đây:
▶Chứng chỉ TOEIC 700, TOEFL(CBT 197, iBT 71), TEPS 600, New TEPS 327, IELTS 5.5 trở lên

Đơn vị tuyển sinh
※ Các bài giảng được giảng dạy bằng tiếng hàn (ngoại trừ khoa quốc tế (ngành quốc tế học))
Phân loại

Khoa

✽ Không cần nộp chứng chỉ năng lực tiếng anh đối với những người có quốc tịch sử dụng tiếng

anh là ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ phổ thông

Nhân văn

K
 hoa quốc tế (ngành văn hoá học hàn quốc): Người ứng tuyển thoả mãn ít nhất 1 trong
những điều kiện sau đây:
▶Có chứng chỉ năng lực ngôn ngữ hàn quốc Topik 3 trở lên

Nhóm
ngành
Nhân văn

▶Người học 2 kỳ liên tiếp và tốt nghiệp từ cấp 3 trở lên của trương trình đào tạo tiếng hàn chính

quy tại trung tâm đào tạo ngoại ngữ trường Chungnam

▶Người đã có chứng chỉ kỳ thi tiếng hàn được tổ chức ở tại trung tâm đào tạo ngoại ngữ trường

Chungnam

Khoa học xã hội
Kinh tế, thương mại
Khoa học nông
nghiệp

Một số điều kiện cần lưu ý đối với người nhập học

Khoa Quốc tế

▶Người nộp chứng chỉ năng lực ngôn ngữ tiếng hàn Topik 3
▶Người nộp chứng chỉ hoàn thành cấp 3 trở lên của khoá học tiếng hàn chính quy tại

trung tâm đào tạo ngoại ngữ trường đại học Chungnam

Khoa học tự nhiên

▶Người nộp chứng chỉ của kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng hàn do trung tâm đào tạo ngoại

ngữ trường đại học Chungnam tổ chức

•Những sinh viên khi nhập học nộp một trong những chứng chỉ dưới đây thì trước khi tốt

nghiệp buộc phải nộp thêm một trong những chứng chỉ sau: chứng chỉ topik 4 trở lên,
TOEIC 700, TOEFL(CBT 197, iBT 71), New TEPS 326, IELTS 5.5 trở lên.

※K
 hông công nhận chứng chỉ năng lực tiếng Hàn do trung tâm đào tạo ngoại ngữ trường
đại học Chungnam cấp phát
※Ở
 một số khoa, việc nộp chứng chỉ TOPIK là điều kiện tiên quyết để tốt nghiệp,
vì vậy sinh viên từng khoa sau khi nhập học vui lòng tìm hiểu điều kiện cụ thể.

Không thể
ứng tuyển

Sinh viên
nhập học
mới, sinh
viên hệ
chuyển
tiếp

※ S ố lượng tuyển sinh sau đó có thể sẽ thay đổi phụ thuộc vào kỳ tuyển sinh chính tháng 3 năm 2022
※N
 gành văn hoá hàn quốc có thể đăng ký là nguyện vọng thứ 2
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Phòng tuyển sinh [Tel.(042)821-8825], website: http://ipsi.cnu.ac.kr

Kinh tế học, Quản trị kinh doanh, Thương mại
Kinh tế nông nghiệp
Quốc tế học (tiếng anh), văn hoá hàn quốc
Toán học, Thống kế dữ liệu, Vật lý học,
Thiên văn và vũ trụ học, Hoá học, Hoá sinh,
Khoa học môi trường địa chất, Khoa học môi trường biển

Khoa học nông
nghiệp

Tài nguyên thực vật, Làm vườn và trồng trọt,
Tài nguyên môi trường rừng, Kỹ thuật vật liệu môi trường,
Tài nguyên động vật, Sinh học ứng dụng Hoá sinh môi trường,
Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ thiết
bị sinh học.

Điều dưỡng
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Tâm lý học, Hành chính học, Ngoại giao chính trị,
Thông tin truyền thông, Phúc lợi xã hội

Công nghiệp

Khoa học đời sống

Nhóm
ngành
Nghệ thuật

Ngôn ngữ Hàn Quốc, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Đức,
ngôn ngữ Pháp, ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản,
Hán văn, lịch sử học, lịch sử Hàn Quốc, triết học, khảo cổ học,
ngôn ngữ học.

Kiến trúc (5 năm), kỹ thuật kiến trúc, kỹ thuật công nghiệp
môi trường, kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật công
nghiệp tàu biển,
Kỹ thuật Công nghiệp hàng không vũ trụ,
Khoa học vật liệu mới, Kỹ thuật điện,
kỹ thuật điện tử viễn thông, Công nghệ hoá học ứng dụng,
Kỹ thuật vật liệu hữu cơ, Kỹ thuật kiến trúc đô thị thông minh,
Kỹ thuât hệ thống xe tự hành

Nhóm
ngành Tự
nhiên


Người
có chứng chỉ kỳ thi đánh giá năng lực chuẩn, chứng chỉ đào tạo tại nhà, chứng chỉ đào
tạo online từ xa
Người có quốc tịch Hàn Quốc tốt nghiệp trường quốc tế tại Hàn quốc

Ngành

Thời trang may mặc, Thực phẩm và dinh dưỡng,
thông tin đời sống tiêu dùng
Khoa điều dưỡng

Sinh học hệ thống

Khoa học sinh học, vi sinh vật học phân tử

Khoa học tự nhiên

Múa, thể thao

http://dream.cnu.ac.kr/
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