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ĐẠI  HỌC  HÀNG  HẢI VÀ  
ĐẠI  DƯƠNG  HÀN QUỐC  
HƯỚNG DẪN DÀNH CHO 
DU HỌC SINH NGƯỜI 
NGOẠI QUỐC

Đại học tổng hợp chuyên ngành hàng hải quốc tế



Khoa kinh doanh vận tải biển  
Chuyên ngành kinh doanh vận tải biển
Chuyên ngành  kinh doanh Tài chính & Thông tin Hàng hải

Khoa kinh tế mậu dịch Quốc Tế 
Chuyên ngành mậu dịch quốc tế
Chuyên ngành quản lí tài chính- kinh tế

Khoa Tư pháp Hàng hải 
Chuyên ngành Luật học 
Chuyên ngành luật Hàng Hải

Khoa quan hệ Quốc Tế

Khoa hành chính biển

Khoa Văn học Anh Hàng hải

Khoa Đông Á

Khoa Kỹ thuật hệ thống Hàng Hải đóng tàu
Chuyên nghành Kỹ thuật Hàng Hải đóng tàu

Khoa Kỹ thuật Hàng Hải

Khoa Kĩ thuật tài nguyên năng lượng

Khoa kiến trúc không gian Hàng Hải
Chuyên ngành thiết kế không gian
Chuyên ngành Kỹ thuật phòng chống tai nạn Kiến Trúc

Khoa tổng hợp Khoa học Đại Dương  
Chuyên ngành Môi trường biển 
Chuyên ngành Công nghệ Sinh học Biển· 
Chuyên ngành Công nghệ Sinh học Thủy sản

Khoa thể thao biển

Khoa Cơ khí 
Chuyên ngành Kỹ thuật Hệ thống Cơ khí 
Chuyên ngành Kỹ thuật Điện lạnh và Điều hòa không khí

Khoa Kỹ thuật Thông tin Điện tử và Điện cơ 
Chuyên ngành Kỹ thuật Điện cơ và điện tử 
Chuyên ngành Kỹ thuật Thông Tin điện tử 
Chuyên ngành Kỹ thuật Bán dẫn Nano 
Chuyên ngành Kỹ thuật Hội tụ vô tuyến 
Chuyên ngành Khoa học dữ liệu

Khoa Kỹ thuật trí tuệ nhân tạo  
Chuyên ngành Kỹ thuật Hệ thống Điều khiển Thông minh 
Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính

Khoa Kỹ thuật hệ thống hậu cần 

Khoa Kỹ thuật môi trường

Khoa Kĩ thuật xây dựng

Khoa Kĩ thuật Tổng hợp vật liệu tiên tiến Hàng Hải

Khoa Tổng hợp Hàng Hải
Chuyên ngành quản lý kinh doanh Hàng Hải 
Chuyên ngành luật Hàng Hải và Bảo Hiểm 
Chuyên ngành an toàn Hàng Hải 
Chuyên ngành vận hành Tàu Thủy 
Chuyên ngành Đàm phán Văn hóa Hàng Hải 

Khoa Kỹ thuật Hệ thống Động cơ 
Chuyên ngành Tàu thủy thân thiện với môi trường 
Chuyên ngành Tàu thủy tự hành 
Chuyên ngành Quản lý An toàn Tàu thủy

Khoa Cảnh sát Hàng Hải 
Chuyên ngành Hàng Hải 
Chuyên ngành Động cơ

Khoa An ninh và Trí tuệ Nhân tạo Hàng Hải
Chuyên ngành AI 
Chuyên ngành An ninh mạng

Đại học Hàng Hải  
(Các ngành tự nhiên)

Đại học tổng hợp Khoa học và Công nghệ Đại Dương   
(Các ngành tự nhiên)

Đại học khoa học xã hội nhân văn Đại Dương  
(Các ngành xã hội và nhân văn)

Chương trình cử nhân



Khoa tổng hợp Thể thao 
Chuyên ngành Giải trí Hàng hải,  
Chuyên ngành Y học Thể thao, An toàn Hàng hải

Khoa liên kết Nội dung Đại dương 
Chăm sóc sức khỏe Đại dương

Các ngành Giáo dục thể chất và nghệ thuật

Khoa quản trị kinh doanh vận tải biển 
Kinh doanh vận tải biển

Khoa Luật Hàng Hải 
Luật Tư pháp, Luật Công, Luật Hàng Hải

Khoa Thương mại
Chuyên ngành thương mại,  
Vận tải biển và bảo hiểm hàng hải, Kinh tế học

Khoa Ngôn ngữ và Văn học Anh 
Tiếng anh, Văn học Anh

Khoa Chính sách Công 
Nghiên cứu Chính sách Quốc tế, Hành chính Công

Khoa Văn hóa Khu vực Quốc tế  
Đông Á, Châu Âu, giao lưu Văn hóa

Khoa liên kết Nội dung Đại dương 
Chuyên ngành liên kết Nội dung văn hóa Đại dương

Các ngành Xã hội nhân văn

Khoa Thông tin Dữ liệu  
Thông tin dữ liệu

Khoa Môi trường sinh vật biển 
Công nghệ Sinh học Biển 
Khoa học Môi trường Biển, Công nghệ Sinh học Thủy sản

Khoa liên kết Nội dung Biển 
Khoa học Đời sống Biển

Các ngành khoa học tự nhiên

Khoa chính sách Hàng Hải
Luật Hàng Hải, chính sách Hàng Hải

Khoa Kỹ thuật hệ thống động cơ
Chuyên ngành Máy động lực / Kỹ thuật vật liệu 
Chuyên ngành máy tàu thủy / Kỹ thuật hệ thống năng lượng 
Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển điện cơ và điện tử Tàu Thủy

Khoa Hàng Hải 
An toàn công nghệ Hàng Hải, Kỹ thuât giao thông Hàng Hải

Khoa kỹ thuật động cơ
Chuyên ngành tổng hợp cơ khí / Kỹ thuật vật liệu 
Tàu thủy thân thiện với môi trường, Chuyên ngành kỹ thuật cơ điện tử

Khoa cảnh sát Hàng Hải
Hành chính cảnh sát biển, Môi trường an toàn Hàng hải 

Khoa vận hành trạm Hải Dương  
Vận hành trạm xa bờ

Khoa cơ khí  
Chuyên ngành cơ khí

Khoa Kỹ thuật hệ thống Hàng Hải & đóng tàu   
Chuyên ngành hệ thống Hàng hải & Đóng tàu

Khoa Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông   
Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông

Khoa Kỹ thuật Hàng hải 
Kỹ thuật Hàng hải

Khoa Kỹ thuật Tài nguyên Năng lượng Biển   
Kỹ thuật Tài nguyên Năng lượng 
Kỹ thuật Năng lượng Biển

Khoa Hệ thống Logistics  
Hệ thống Logistics 

Khoa Kỹ thuật Điều khiển và Thiết bị  
Chuyên ngành liên kết Kỹ thuật Thiết bị Điều khiển IT

Khoa Kỹ thuật Vật liệu và Thiết bị Đóng tàu  
Kỹ thuật Vật liệu

Khoa Kỹ thuật Điện lạnh và Điều hòa Không khí 
Kỹ thuật Điện lạnh và Điều hòa Không khí

Khoa Kỹ thuật điện cơ điện tử  
Kỹ thuật điện cơ điện tử

Khoa Kỹ thuật vô tuyến   
Kỹ thuật vô tuyến 

Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường   
Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Môi trường

Khoa Kỹ thuật Máy tính 
Máy tính và Kỹ thuật Thông tin

Khoa Kỹ thuật bán dẫn Nano   
Kỹ thuật bán dẫn Nano

Khoa Kỹ thuật Kiến trúc Đại dương   
Thiết kế Kiến trúc, Chuyên ngành Phòng chống Thảm họa Công trình Biển

Các ngành kỹ thuật

Khoa Liên kết tổng hợp nội dung Đại dương  
Liên kết thiết kế đô thị Đại dương, Hệ thống Logisticsg

Khoa kỹ thuật IT Hàng hải  
Chuyên ngành Kỹ thuật Động cơ Thông minh 
Chuyên ngành Kỹ thuật IT

Khoa liên kết quản lý tàu thủy mũi nhọn 
Chuyên ngành quản lý điều hành tàu thủy mũi nhọn 
Chuyên ngành quản lý công nghệ tàu thủy tiên tiến

Các ngành kỹ thuật

Chương trình Cao học Thạc sỹ-Tiến sĩ 



Tinh thần thách thức đã dẫn dắt  
Đại học Hàng hải và  
Đại dương Hàn Quốc trong suốt 76 năm qua,
chúng tôi luôn hướng tới những giá trị đổi mới, 
hội tụ và đào tạo nhân tài có tư duy linh hoạt.

Trường Đại học Hàng hải và Đại dương Hàn Quốc không phải là một trường đại học của một địa  
phương đặc biệt nào, mà là một trường đại học tổng hợp chuyên ngành đại dương đại diện cho Hàn Quốc.  
Trong 76 năm qua, Hàn Quốc nhờ sự nuôi dưỡng những tài năng hàng hải xuất sắc, đã đóng vai trò quan  
trọng hàng đầu trong việc trở thành một trong 10 cường quốc hàng hải hàng đầu thế giới.  
Không chỉ nuôi dưỡng nhân tài cho ngành vận tải biển, Đại học Hàng hải và Đại dương Hàn Quốc đang khẳng 
định danh tiếng thông qua nghiên cứu về các ngành công nghiệp mũi nhọn trong lĩnh vực hàng hải rộng lớn và 
mở rộng hợp tác giữa trường học và doanh nghiệp.
Trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ biển trên thế giới đang diễn ra gay gắt và tầm quan trọng của khoa học  
công nghệ hàng hải ngày càng được đề cao, Đại học Hàng hải và Đại dương Hàn Quốc có thể nói là một trường 
đại học có tiềm năng phát triển vô hạn trong tương lai. Là trường đại học tổng hợp chuyên ngành đại dương 
đang phụ trách nhiều phương diện của Đại dương rộng lớn, chúng tôi đang nuôi dưỡng các nhà lãnh đạo đại 
dương toàn cầu và hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học trọng tâm nghiên cứu đại dương của thế giới.
Là một trường đại học dẫn đầu trong kỷ nguyên hàng hải mới, Đại học Hàng hải và Đại dương Hàn Quốc đang 
tích cực tham gia vào việc thiết lập chính sách hàng hải quốc gia và đóng vai trò đầu não quan trọng trong  
lĩnh vực hàng hải.

Thành lập năm  

1945
Tỷ lệ xin việc của sinh  

viên tốt nghiệp khóa 20

69.9 %

Học bổng bình quân  
mỗi năm 

của một sinh viên

2,440,000  
KRW

Trường có học phí rẻ nhất 
trong số các trường Đại 

học Công lập tại Hàn Quốc

Top 4

Đượcchọnlà“ĐạihọcĐàotạoChươngtrìnhCửnhânchođốitượngsinhviênnhận
họcbổngChínhphủHànQuốc(GKS)’
  ChứngchỉNănglựcQuốctếhóaĐàotạocủaBộGiáoDục
  Đượcchọnlà“CơquantổchứcĐàotạoChiêumộSinhviênĐạihọcThủysảnvà
HànghảiToàncầu'
  Đượcchọnlà“CơquanĐàotạoChiêumộSinhviênxuấtsắccủacácQuốcgia 
ASEANGKS”
  Đượcchọnlà'DựánAsiaCampusAIMS’vớicáctrườngđạihọcởcácnướcASEAN



Hướng dẫn nhập học
Phân loại Nội dung chính

Đại học

Quốc tịch và Điều  
kiện học lực

Học sinh tốt nghiệp (hoặc sắp tốt nghiệp) là người nước ngoài có bố mẹ đều là người  
nước ngoài.

Điều kiện năng lực  
ngôn ngữ

Người đạt TOPIK 3 trở lên hoặc Người đã hoàn thành  khóa học tiếng Hàn cấp độ 3 trở lên 
tại cơ sở giáo dục tiếng Hàn trực thuộc trường Đại học. 

Tiếp nhận đơn đăng ký

• Tháng 7 (Nhập học vào tháng 3 năm sau)
‣ Cách thức tiếp nhận đơn đăng ký: Truy cập internet (www.studyinkorea.go.kr)
※   Khi thực hiện quy trình tuyển bổ sung tân sinh viên : Tiếp nhận đơn đăng ký vào  

tháng 12 (Dự kiến thi phỏng vấn tuyển chọn vào tháng 1)

Cách thức tuyển chọn Thi phỏng vấn

Tư vấn nhập học Ban hỗ trợ sinh viên Quốc tế Phòng Giao lưu Quốc tế   
+82-51-410-5176 (iadm@kmou.ac.kr)

Cao học

Quốc tịch và Điều  
kiện học lực

Người nước ngoài đã hoàn thành tất cả các khóa học tương đương với giáo dục tiểu học và 
trung học của Hàn Quốc và giáo dục đại học ở nước ngoài
•   Thạc sĩ: Người có học vị cử nhân (hoặc dự kiến tốt nghiệp cử nhân) hệ 4 năm trong và 
ngoài nước.

•   Tiến sĩ : Người có học vị thạc sĩ (hoặc dự kiến tốt nghiệp thạc sĩ) hệ 4 năm trong và  
ngoài nước.

Điều kiện năng lực
Ngôn ngữ

•   Đạt được một trong tiêu chuấn: TOEFL iBT 68, TOEIC 600, TEPS 550, IELTS 5.5,  
TOPIK cấp 3 trở lên 

※   Những sinh viên đã được Giáo sư hướng dẫn tương lai giới thiệu có thể nộp mà không cần  
các kỹ năng ngôn ngữ trên

Tiếp nhận đơn đăng ký • Kỳ mùa xuân (Nhập học tháng 3): Cuối tháng 10 hoặc tháng 12
• Kỳ mùa thu (Nhập học tháng 9): Tháng 5~6

Cách thức tuyển chọn Xét hồ sơ

Tư vấn nhập học Văn phòng Hỗ trợ Đổi mới Cao học +82-51-4105120(graduate@kmou.ac.kr)

* Thông tin nhập học theo hướng dẫn đăng ký cho năm tương đương

Thủ tục đăng ký nhập học

Tiếp nhận đơn đăng 
ký và nộp hồ sơ

Đại học 
[Thi phỏng vấn]

Cao học[Xét hồ sơ]

Thông báo  
trúng tuyển Nộp học phí Đăng ký visa du  

học Hàn Quốc

Nhập học Đại học và Cao học

1,2 Chương trình trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc 3 Hướng dẫn nhập học cho tân sinh viên và chương trình thích ứng học kỳ đầu 4 Lễ hội “Ngày hội du học sinh”
5 Cố vấn học tập giữa KMOU BUDDY và sinh viên quốc tế 6 Bài giảng đặc biệt về chuẩn bị xin việc cho sinh viên quốc tế 7 Trải nghiệm Taekwondo
8 Bài giảng đặc biệt về phương pháp viết luận văn bằng tiếng Anh 9 Chương trình tăng cường năng lực xin việc trực tuyến 10 Hỗ trợ phí đăng ký thi TOPIK cho người đỗ grade

7 8 9 10

1 2 3 4 5

Chương trình hỗ trợ du học sinh

6



KRW 2,248,000
Đại học Hàng hải  

(Các ngành kỹ thuật) 

KRW 2,248,000
Đại học tổng hợp Khoa học và 

Công nghệ Đại dương  
(Các ngành kỹ thuật)

KRW 2,147,000
Đại học tổng hợp Khoa học và Công 

nghệ Đại dương  
(Các chuyên ngành khoa học và 

ngành nghệ thuật / thể chất)

KRW 1,792,000
Đại học khoa học xã hội nhân  

văn Đại dương  
(Các chuyên ngành xã hội nhân văn)

Các khoản học phí của chương trình đại học (Một học kỳ)

Các khoản học phí của chương trình cao họ (Một học kỳ)
KRW 2,590,500

Các ngành kỹ thuật

KRW 2,473,000
ngành khoa học tự nhiên

KRW 2,473,000
ngành nghệ thuật/thể chất

KRW 2,049,500
ngành xã hội nhân văn

* Học phí của năm học được quyết định dựa theo học phí năm học hiện tại.

Học phí

Trực  
thuộc Phân loại Tên học bổng  

của trường Tiêu chuẩn xét học bổng Số tiền học bổng

Đại học

Tân sinh viên
(Học kỳ nhập học)

Học bổng nhập 
học A

TOPIK cấp 4 ~ 6 hoặc TOEFL iBT 80 ~ 100 điểm trở lên hoặc 
IELTS Band 6.0 ~ 7.0 điểm trở lên  40%~100% học phí

Học bổng nhập 
học B

Tân sinh viên đã đạt TOPIK 3 trở lên, đã hoàn thành 2 học 
kỳ trở lên của khóa học tiếng hàn của Trường và được Viện 
trưởng viện Giao lưu quốc tế giới thiệu

20% học phí

Học sinh đang 
theo học

Học bổng du học 
sinh người nước 

ngoài 

[Tiêu chuẩn chung]
-   Sinh viên hoàn thành trên 12 
tín chỉ trong kỳ học trước và 
không có điểm F

- Sinh viên có TOPIK cấp 4

[Tiêu chuẩn  kết quả học tập]
Đạt điểm trung bình từ 
2.0~3.8 trở lên ở kỳ học trước

40%~100% học phí

Cao học

Tân sinh viên
(Học kỳ nhập học)

Học bổng nhập 
học A

TOPIK cấp 4 ~ 6 hoặc TOEFL iBT 80 ~ 100 điểm trở lên hoặc 
IELTS Band 6.0 ~ 7.0 điểm trở lên

Hỗ trợ trong ngân  
sách học bổng

Học bổng nhập 
học B

Tân sinh viên đã đạt TOPIK 3 trở lên, đã hoàn thành 2 học 
kỳ trở  lên của khóa học tiếng hàn của Trường và được Viện 
trưởng viện Giao lưu quốc tế giới thiệu

Hỗ trợ trong ngân  
sách học bổng

Học sinh đang 
theo học

Học bổng du học 
sinh người nước 

ngoài 

[Tiêu chuẩn chung]
Sinh viên hoàn thành trên 6 
tín chỉ trong kỳ học trước và 
có điểm trung bình 4.0 trở lên
 (Tuy nhiên, không được có 
môn nào dưới điểm C)

[Tiêu chuẩn ngôn ngữ]
TOPIK cấp 4 ~ 6 hoặc TOEFL 
iBT 80 ~ 100 điểm  

Hỗ trợ trong ngân  
sách học bổng

Học bổng cho 
sinh viên có thành 

tích xuất sắc

Sinh viên nhập học trong năm học, sinh viên có thành tích học 
tập xuất sắc

Một phần học phí
(Trong phạm vi ngân 

sách của năm đó)

* Những sinh viên được nhận học bổng giáo sư hướng dẫn sẽ nằm ngoài sự tuyển chọn học bổng du học sinh ngoại quốc hệ cao học.

Học bổng cho Du học sinh 

1. Đối tượng xét tuyển : Sinh viên đại học và sinh viên cao học (Thạc sỹ, Tiến sĩ) đăng ký học tại trường
2. Thời gian học :   Học tiếng Hàn 1 năm + Đại học 4 năm, Thạc sĩ 2 năm, Tiến sĩ 3 năm 
3. Cách thức tuyển chọn

 Đại học     Lần 1 (Đơn đăng ký và đề xuất của trường đại học) � Lần 2 (Viện Quốc gia về Giáo dục Quốc tế xét duyệt) 
� Xét học bổng lần cuối

 Tuyển chọn qua Đại sứ quán     Lần 1 (Đơn đăng ký và giới thiệu của Đại sứ quán) � Lần 2 (Viện Quốc gia về Giáo 
dục Quốc tế và trường đại học xét duyệt) � Xét học bổng lần cuối

4. Học bổng : Hỗ trợ toàn bộ chi phí sinh hoạt và học phí trong thời gian theo học

Chương trình học bổng Chính phủ (GKS)



※ Phí ký túc xá bao gồm phí quản lý và tiền ăn (Phí ký túc xá được xác định theo phí cố định trong năm học)

   Phòng 1 người (Nhà vệ sinh chung)   
Tòa A-chi (Chuyên dụng cho sinh viên Cao học), Tòa Yipji [Phí ký túc xá khoảng 1,152,200 KRW đến 1,557,900 KRW mỗi học kỳ]

   Phòng 2 người   
Tòa Ara (loại một phòng), Tòa Nuri (loại căn hộ) [Phí ký túc xá khoảng 945,600 KRW đến 1,337,200 KRW mỗi học kỳ]

Ký túc xá tại trường học

1. Học bổng cho chương trình học tiếng Hàn
Phân loại Điều kiện Chi phí hỗ trợ Ghi chú

<Học sinh đang theo học>
Học bổng cho sinh  

viên xuất sắc

Học sinh đạt thành tích xuất  
sắc  vào cuối học kỳ  

(Ví dụ : từ hạng 1 đến hạng 3)

Hạng 1 : 20% học phí
Hạng 2 : 10% học phí
Hạng 3 : 5% học phí Có thể thay 

đổi<Tân sinh viên>
Học bổng nhập học  
cho sinh viên ưu tú

Tân sinh viên có TOPIK 1, 2 TOPIK 1 : 10% học bổng kỳ đầu tiên
TOPIK 2 : 20% học bổng kỳ đầu tiên

2. Phí : Học phí 1.200.000 KRW / học kỳ, phí ký túc xá 5.000 KRW / ngày, phí nhập học 100.000 KRW

3. Giới thiệu chương trình học tiếng Hàn
Thời gian đào tạo : Khai giảng hàng năm vào tháng 3,6,9,12 [1 năm 4 học kỳ], học trong 10 tuần 
  Nội dung tiết học : Với mục đích đạt được TOPIK, sinh viên được học các kỹ năng nói, nghe, viết, đọc, ngữ pháp tiếng 
Hàn, v.v… tương ứng với TOPIK cấp độ 1 đến 6 và thực hiện các hoạt động trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc trong học kỳ..
  Hồ sơ đăng ký : Đơn xin nhập học, bản giới thiệu bản thân, bảng điểm học lực cao nhất và giấy chứng nhận tốt nghiệp, 
giấy chứng nhận thu nhập của người bảo lãnh tài chính, sao kê ngân hàng, bản sao hộ chiếu của ứng viên, ảnh
*Tiếp nhận hồ sơ từ 3 tháng trước khai giảng

  Thủ tục xét duyệt : Nộp hồ sơ � Xét duyệt hồ sơ � Thi phỏng vấn � Thông báo ứng viên trúng tuyển � Đóng học phí � 
Cấp thư mời nhập học � Đăng ký xin thị thực � Đến Hàn Quốc

4. Hình ảnh cơ sở vật chất của trường

Viện giáo dục tiếng Hàn (Chương trình học tiếng Hàn)

1 2 3

1 Phòng học học Tiếng Hàn 2 Ký túc xá (Phòng 4 người) 3 Ký túc xá (Phòng 2 người)



Hình ảnh những điểm du lịch nổi tiếng ở Busan

Vị trí Đại học Hàng hải và Đại dương Hàn Quốc

Seoul

Busan

50
mins

by PLANE by KTX

2:30
hrs    mins

Liên hệ giải đáp thắc mắc

(49112) Phòng quan hệ quốc tế của Đại học Hàng hải và Đại dương Hàn Quốc, 727,  
Taejong-ro (Dongsam-dong), Yeongdo-gu, Busan http://global.kmou.ac.kr

Nhập học Đại học (Tiếng anh)  +82–51–410–5176  sbk@kmou.ac.kr
Nhập học Đại học (Tiếng Trung)  +82–51–410–4772  sme0218@kmou.ac.kr
Nhập học Chương trình học Tiếng Hàn (Tiếng anh, Tiếng trung)  +82–51–410–4774  ahyoung9205@kmou.ac.kr 

*   Từ Ga Busan đi mất 20 phút bằng ô tô và 30 phút bằng xe bus  

Bãi biển 
Guangali

Bãi biển 
Daepo

Bãi biển 
Haeundae

Taejongdae

KMOUKMOU

Nampo-dong

Seomyeon

Ga Busan Ga Busan 


