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CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dôc lap — Tir do — Hanh phüc
Cn Tho', ngày 3 tháng3 nàm 2021

V/v tuyn sinh lap Han ng1t cho
dja phrong
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Kinh gth: Uy ban Nhân dan tinh Bong Tháp
EN Ngày. 4 1? 2
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Thing_taiti Han Quoc hçc thu9c Trixang f)ai. h9c Can Thci, duçic thanh lap vao
tháng 8/2015 vâi sir h6 trçi cüa Tong Unh sir quán Han quôc tai Thành phô HO Chi
Minh. Trixâc nhu câu sr diving ngày càng cao tiêng Han ph'iic vi Cong táC giao liru, trao
dôi thông tin, các hoat dng thisang mai - dch vi gitta hai nuâc Vit Nam và Han Quôc,
Trung tam Han Quôc h9c thông báo tuyên sinh CáC khóah9c tiêng Han Co ban do di ngü
giãng viên Han Quôc den tr Vin Vua Sejong - Han Quôc trrc tiêp giãng day.
Thông tin chi tit v khóa h9c nhu sau:
Dôi tixqng tuyên: can b than viên dang cOng tác tai CaC Sa Ban Ngành dja
phuong CO nhu câu sü diing tiêng Han.
Th?ii gian hQc: tham khâo t?y Huàng d.n th&i khóa biu (tüy theo tInh hInh diCh
bnh Covid, th?yi khóa biêu cO the së thay dôi)
Th?yi gian dang k lap: ti'i ngày 17/04/202 1 dn 29/04/202 1 (tham khào cách
thirc dang k a t?Y HuOng dn th?i khóa biu)
Ni dung hçc: ngôn ngtt và van hóa Han Quc.
Dja dim h9c: PhOng hQc ting Han, Nhà hçc D2, Khu 2 Dai h9c Cn Thci
(duing 3/2, P. Xuãn Khánh, Q. Ninh Kiêu, TP. Cn Thci).
Giáo trInh h9c: giáo trInh giâng dy ting Han cüa Vin Vua Sejong phát hành.
-

Giãng viên: giãng viên nguai Han QUC do Vin Vua Sejong d cir.
H9c phi: chuong trInh giãng day mien phi

Chi phi khác: hQc viën tir chi trã giáo trinh Va chi phi di lai, an a trong thai
gian hçc t.p.
Trumg Dai hQc Cn Thci xin thông báo và nh? Qu Ca quan giâi thiu dn nhitng
can b cüa dja phucing có thu câu hQc tp tiêng Han dtrçic biêt và dang k lap. Thông tin
chi tiêt vui lông lien h: (02923) 733 822. Email: sejonghaktanggmail.Com;
tranghttctu.edu.vfl
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HIIONG DAN BANG K LOP TIENG HAN TI HQC VIN
KING SEJONG CAN THO
HQc kr 2-202 1
1. THOI GIAN DU MEN
Hçc k' 1 - 2021 dir kin bt du tir ngày 05/06/2021 dn ngày 15/08/2021 (tüy theo
tInh hInh djch bnh Covid, thii khóa biêu có the sê thay dôi)
2. LICH HQC DL MEN CHI TIET CAC LOP:
STT

So cp 1A
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Giáo trinh

Thôi gian dtr kin

Biêu kiin

Sejong Korean 1

Thir 7, chü nhât
8:OO1 1:00

LOp iru tiên cho nguii di lam,
can bô, viên chirc cong tác tai
cac co quail nhà niiOc

Ló'p

Soc.p1B

SejongKorean2

Thfr2-4-6
19:00'--2 1:00

- Dahoànthành lOp socp 1A
tai Hoc Vin King Sejong hoc
- Thrc hin bài kim tra näng
1rc du vào

Diu kiên dáng kj khóa hoc: Xem bang thông tin lOp hçc trên
- Nhttng hçc viên ln du tiên tham gia hQc ting Han &rçrc xêp vào lOp
1A.
- Di vOi truOng hçp hçc viên dã tüng tham gia cáo khóa hçc ting Han
trong h thông các Hoc Vin King Sejong, vui lông np ban sao chirng chi
cho trInh tt muon hçc tixang duang.
+Các loi chüng chi khác du không &rcic chAp nhn.
3. CACH THIi'C BANG KY
a. ThOi gian däng k: Thir 2 dn Thu 7, tr ngày 17/04/2021 dn 29/04/2021 (chü nhat
nghi)
+Buôi sang tir 9:30 dn 12:00
A•
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+Buoi chieu tir 13:30 den 16:30
b. Danh sách các h9c viên dixçic chçn uu tiên dixa trên ngày däng k. Nu s hrç'ng hçc
viên dang kI dã dü, thI thôi gian (tang k s kêt thüc s(im hon dir kiên.
c. H9C viên vui lông bão dam thl!c hin dung theo quy djnh v thôi gian (tang k dê
vic sap xêp to chc lOp hc dirc chu dáo.
d. HQc phi: Min phi

e. PhI tài lieu: -'35O,O00vnd (tiiy 1oi giáo trInh, bao gm giáo trInh chInh và các tài 1iu
khác ph'ic vi qua trInh h9c). PhI tài Iiu s KIIONG DUC HOAN TRA
khi h9c viên không th tham gia lop h9c.
f. PhI giü ch: 300,000 vnd và sé dirçrc hoàn Ii 100% theo quy d!nh cüa H9c Vin
King Sejong Can Tho khi hoàn thành khóa hQc.
h. H sci clang k gm:
1.-0lhInhthé.
2. - Dôi vói sinh viên: bàn photo the sinh viên.
- D,i voi can b, viên chirc, ngt.thi lao dng: ban photo the nhân viên hoc
các giây t tucTng dirong.
3. — Din dy dü thông tin vào mlu don clang k có sn
4. - Hçc viên phài trtrc tip np don (cO dan hInh) dn Van phOng H9c
Vin King Sejong Can Tho.
Dja chi t.i: Lu 6, Nhà diu hành, Khu II, Trixing Di h9c Cn Tho, dix?mg
3 tháng 2, qun Ninh Kiêu, thành phô Can Tho.
4. LIEN H Kill CO THAC MAC
a. D4n thoç,i: 02923 733 822 - Van phông hành chmnh HQc Vin King Sejong C.n Tho
(Thu Hai den Thu Sáu - tir 9:00 17:00)
b. Email: sejonghaktang@gmail.com; tranghttctu.edu.vn
c. Facebook: Hçc Vin King Sejong Cn Thci — CTU Sejong Hakdang
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