HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ TÁI NHẬP HỌC HỌC KÌ 2 - 2020
(DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÃ ĐĂNG KÍ 휴학)
1. Đăng kí tái nhập học
Thời gian đăng kí
Cách đăng kí

Ÿ 23.06.2020 ~ 30.06.2020
Truy cập đường link rồi đăng kí online

Google
问卷星

https://forms.gle/UyHi6YY4cUuJttqn7
https://www.wjx.cn/jq/82816149.aspx

- Thời gian đăng kí
- Cách đăng kí ( Truy cập đường link rồi đăng kí online
2. Chuyển phát hồ sơ đăng kí cấp visa ( Các giấy tờ từ phía nhà trường sẽ gửi cho sinh viên)
1) Phòng Hợp tác Quốc Tế sẽ gửi hồ sơ theo địa chỉ đã được điền khi viết thông tin đăng kí. Ngoài
các giấy tờ ở mục 2 bên dưới ( do Văn phòng HTQT gửi) thì các giấy tờ khác sinh viên phải tự
chuẩn bị.
2) Hồ sơ sẽ gửi đi
-

Việt Nam: Giấy báo nhập học; Giấy phép kinh doanh của trường đại học Chosun; Giấy xác nhận
nghỉ học tạm thời; Bảng điểm; Giấy dự định tái nhập học.

3) Lưu ý quan trọng: Khi đăng kí visa, và khi nhập cảnh vào Hàn Quốc cần có giấy kết quả kiểm tra
sức khoẻ trong vòng 48 giờ gần nhất ( có tiếng Anh hoặc tiếng Hàn)
4) Ngày chuyển phát hồ sơ: dự tính khoảng tuần thứ 2 của tháng 7 sẽ gửi hồ sơ
3. Hướng dẫn về việc có mặt tại trường.
1) Du học sinh cần phải tuân thủ theo quy định hướng dẫn nhập cảnh của nhà trường, bộ giáo dục,
bộ tư pháp HQ nhằm ngăn chặn sự lan rộng của dịch Corona-19. Trường hợp học sinh nhập cảnh
mà không có sự liên lạc trước với nhà trường thì có thể sẽ bị từ chối nhập cảnh tại sân bay.
2) Thời gian có mặt tại trường: cuối tháng 8 ( có khả năng thay đổi theo thông báo của nhà trường)
4. Thông báo cách ly
1) Dự kiến tất cả du học sinh sau khi nhập cảnh đều đưọc kiểm tra dịch Corona-19 và phải cách ly
14 ngày.
2) Giải pháp cách ly và chi phí: Sinh viên mới cách ly tại kí túc xá của nhà trường, sinh viên tái
nhập học cóthể lựa chọn cách ly tại nhà riêng hoặc tại kí túc xá.
Phân loại
Sinh viên mới
Sinh viên tái nhập học (chọn cách ly tại
nhà hoặc tại kí túc xá)

Địa điểm cách ly
그린빌리지 기숙사
그린빌리지 기숙사
cách ly tại nhà

Chi phí cách ly*
miễn phí
500.000won
tự chi trả

* chi phí chỗ ở sẽ có sự thay đổi
5. Đăng kí ở kí túc xá học kì 2-2020: tham khảo thông báo và đăng kí online theo đường link bên dưới
1) Thông báo: https://www3.chosun.ac.kr/eng/1874/subview.do
2) Link đăng kí: https://forms.gle/Qw2BGJx2CUJenCu49
6. Lưu ý
1) Tuỳ theo sự thay đổi của lịch học kì 2-2020 nên kế hoạch có thể có sự điều chỉnh.
2) Sẽ có khảo sát về lịch trình nhập cảnh ( vé máy bay, ngày nhập cảnh)

vào tháng 8.

