
Thông báo tuyển sinh sinh viên nhập học mới và sinh viên chuyển tiếp năm học 
2022 dành cho sinh viên nhận học bổng Chính Phủ và sinh viên nước ngoài có bố 
mẹ đều là người nước ngoài.

1. Lịch tuyển sinh

※ Việc đánh giá tư cách nhập học được đánh giá tổng hợp dựa trên toàn bộ quá 
trình tuyển sinh bao gồm học lực, tư cách nhập học cơ bản. Chi tiết kết quả 
đánh giá sẽ không được công bố, chỉ những học sinh được xác định là có vấn đề 
trong quá trình đánh giá thì mới được liên hệ riêng.

2. Lưu ý quan trọng
1) Chỉ tiếp nhận đơn đăng ký theo hình thức online.
2) Nếu việc đánh giá dựa trên hồ sơ đã nộp gặp khó khăn thì có thể yêu cầu bổ 
sung thêm các giấy tờ cần thiết khác.
3) Hồ sơ đã nộp và phí tuyển sinh không được trả lại.
4) Chỉ có thể nộp đơn vào một viện đào tạo (khoa) của trường.
5) Nếu bị phát hiện có hành vi bất chính, gian lận trong quá trình nhập học thì 
sẽ bị hủy kết quả nhập học kể cả đang theo học tại trường.
6) Việc hoàn trả học phí được thực hiện theo quy định của trường.
7) Nếu nộp đơn nhập học theo viện đào tạo, thì sau khi nhập học có thể lựa 
chọn chuyên ngành theo quy định của trường.

Giai đoạn Thời gian Nội dung chính

Nhận đơn 
đăng ký

06.01.2022 (thứ 5) - 
17:00 14.01.2022 (thứ 6)
(chỉ nhận đơn đăng ký 

online)

Nhận đơn online thông qua Uway 
Apply

Tiếp nhận 
hồ sơ

Đến 17:00 ngày 18.01.2022 
(thứ 3) 

Gửi hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp 
hồ sơ trực tiếp

Thi thực 
hành / 

Phỏng vấn
21.01.2022 (thứ 6)

- Khoa Dịch vụ Hàng Không, 
Khoa Nghệ thuật biểu diễn (áp 

dụng đối với sinh viên nhập học 
mới)

- Liên lạc riêng đến người nộp 
đơn thuộc đối tượng dự thi

Thông báo 
kết quả

03.02.2022 (thứ 5)
Thông báo tại trang chủ thông 

tin nhập học của trường 
(https://enter.pcu.ac.kr/enter)

Đóng học 
phí

09.02.2022 (thứ 4) - 
11.02.2022 (thứ 6) 

(tính đến thời gian đóng cửa 
của ngân hàng)

Ngân hàng Kookmin chi nhánh 
trên toàn quốc



8) Không tuyển sinh các khoa: khoa Giáo dục Mầm non, khoa Giáo dục Gia đình, 
khoa Điều dưỡng.
9) Đối với viện Kiến trúc chỉ tuyển sinh khoa Kiến trúc Nội thất.
10) Du học sinh có thể tham gia bảo hiểm y tế theo diện Bảo hiểm Sức khỏe 
Quốc dân theo khu vực.

※ Các thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại cẩm nang tuyển sinh.


