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NEO FRONTIER 
NGƯỜI TIÊN 
PHONG
Trường đại học Gyeongsang thử thách không giới hạn.

Luôn tìm tòi nghiên cứu những điều mới mẻ

Để tạo ra một tương lai tươi sáng.

Trường đại học Gyeongsang trường đại học quốc gia tiêu biểu của vùng Gyeongnam

Mang bên mình khả năng nghiên cứu tầm cỡ quốc tế 3 lĩnh vực đặc thù như Khoa học đời 

sống, hệ thống kỹ thuật hàng không,  Khoa học kỹ thuật vật liệu và Nano,

Trường đang đào tạo ra các nhân tài tỏa sáng quốc tế thông qua hợp tác doanh nghiệp - 

giáo dục mạnh mẽ và mạng lưới liên kết các trường đại học nước ngoài.

Ngày nay trường đại học Gyeongsang sẽ thúc đẩy nghiên cứu vào 3 lĩnh vực đặc thù như 

khoa học đời sống động vật, chống lão hóa, khu vực văn hóa  núi Jiri.

Đại học Gyeongsang lựa chọn các dự án quốc gia, cơ sở hạ tầng giáo dục hàng đầu, 

chương trình có hệ thống và giáo dục mang tính sáng tạo cũng là động lực thúc đẩy cho 

Đại học Gyeongsang mạnh mẽ cạnh tranh với thế giới.
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Mục lục 

70 năm mở đường
Cho giấc mộng nghàn năm vươn ra thế giới.
Kỷ niệm 70 năm thành lập trường Đại Học 
Quốc Gia Gyeongsang
Phương châm của trường Gyeongsang chính là tinh thần "Tiên Phong"

Chí tiến thủ của người tiên phong với sự gan dạ mạnh mẽ, không khuất phục trước bất kì 

nghịch cảnh nào của xã hội.Chứa đựng những tinh thần mà trường đại học luôn hướng tới.

Và hôm nay đại học Gyeongsang cũng sẽ luôn cố gắng nổ lực hết sức mình để trở thành nơi 

đào tạo ra ‘Những nhân tài sáng tạo có đủ những yếu tố lễ, trí, học’

Tinh

thần

tiên

phong

Với một tinh thần sáng tạo , 
luôn luôn sẵn sàng đón đầu 
những thử thách mới.

Có những người dù sống rất ngắn nhưng họ trường tồn mãi mãi

Đó được gọi là những người tiên phong

Những người đó họ luôn suy nghĩ về việc để lại gì khi họ được sinh ra

Và suy nghĩ về điều họ có thể làm cho cuộc sống

Còn tôi, luôn suy nghĩ về những điều họ đã làm cho cuộc sống
- Thơ tiên phong
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Thành lập 70 năm
Trường đại học quốc gia Gyeongsang với tinh 
thần luôn không ngừng vươn lên đổi mới ,tạo ra 
những con đường mới. 

19
48

20
1824.09.1948    Tiến sĩ Hwang Woon Sung nhậm chức hiệu 

trưởng đầu tiên

20.10    Thành lập dưới tên Trường cao đẳng nông 

nghiệp Jinju (tổng số 80 sinh viên)

02.02.1953  Chuyển đổi thành trường đại học 4 năm

01.03.1968     Được hỗ trợ chuyển đổi từ trường cấp tỉnh 

thành trường cấp quốc gia

11.07.1972    Đổi tên trường thành Trường đại học quốc 

gia Gyeongsang

01.03.1975  Thành lập chương trình đào tạo cao học

01.03.1980  Trở thành trường đại học tổng hợp

   Hiệu trưởng tiền nhiệm Tiến sĩ Shin Hyun Cheon 

nhậm chức

   Thành lập chương trình đào tạo chuyên ngành 

sư phạm hệ cao học

01.03.1983  Thành lập trường đại học y khoa

21.04    Trường đại học sư phạm trực thuộc tại Đại học 

Quốc gia Gyeongsang đã chấp thuận thành lập 

các trường trung học cơ sở và trung học trực 

thuộc 

01.03.1984     Hiệu trưởng nhiệm kì 2 tiến sĩ Shin Hyun Cheon 

nhậm chức

05.03     Thành lập trường Trung học cơ sở - phổ thông 

trực thuộc  

27.12.1986   Hoàn thành thi công thư viện trung tâm

21.02.1987   Thành lập bệnh viện đại học y khoa trực thuộc

01.03     Hiệu trưởng nhiệm kì 3 Tiến sĩ Lee Jeong Han 

nhậm chức

01.03.1991     Hiệu trưởng nhiệm kì 4 Tiến sĩ Bin Young Ho 

nhậm chức  

01.03.1995     Hiệu trưởng nhiệm kì 5 Tiến sĩ Seo Young Bae 

nhậm chứcc

   Sáp nhập trường cao đẳng thuỷ sản Tongyeong, 

thành lập trường đại học khoa học hải dương

04.10     Pháp nhân hóa Bệnh viện đại học quốc gia 

Gyeongsang

10.06.1996   Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

01.03.1999     Hiệu trưởng nhiệm kì 6 tiến sĩ Park Choong 

Saeng nhậm chức

01.12.2003     Hiệu trưởng nhiệm kì 7 tiến sĩ Cho Moo Je nhậm 

chức

30.01.2004    Trường đại học quốc gia Gyeongsang thành lập 

Trung tâm hợp tác kỹ thuật công nghiệp-giáo dục

29.05     Dưới sự chỉ định của Bộ Giáo dục và Phát triển 

Nguồn nhân lực GNU bổ nhiệm làm Trung tâm                             

hỗ trợ học tập điện tử trực tuyến (e-Learning) tại 

khu vực Nam Gyeongsang, Busan và Ulsan  

29.06     Thành lập GAST (công ty khoa học và công nghệ 

động vật Gyeongnam – doanh nghiệp trường 

học) cùng với GAMC (Trung tâm Y tế Động vật 

Gyeongsang)

24.11     Thành lập trung tâm năng khiếu khoa học dành 

cho thanh niên  

12.12.2007     Hiệu trưởng nhiệm kì 8 tiến sĩ Ha Woo Song nhậm 

chức

15.10.2008     Xuất bản 60 năm lịch sử trường đại học quốc gia 

Gyeongsang

01.03.2009    Thành lập chương trình đào tạo cao học chuyên 

ngành hàng không vũ trụ

01.03.2010      Thành lập chương trình đào tạo cao học chuyên 

ngành y tế công cộng

16.12.2011      Hiệu trưởng nhiệm kì 9 tiến sĩ Kwon Soon Ki 

nhậm chức

22.04.2014      Được chọn làm “Trường được tham gia dự án 

đào tạo ngành đặc thù Hàng không” của Bộ giao 

thông và vận tải Hàn Quốc

30.06         Được chọn làm “Trường đại học đặc thù hóa 

doanh nghiệp”, đứng đầu khu vực Busan, Ulsan, 

Gyeongnam 

28.10        Được chọn làm Doanh nghiệp phát triển Đại học 

tiên phong trong khu vực 

04.11         Ký kết hợp tác đào tạo bằng kép tiến sĩ với 

trường Đại học Copenhagen của Đan Mạch

01.03.2015 Thành lập khoa Y dự bị

18.02.2016    Mở bệnh viện Đại học Changwon Gyeongsang

07.06    Hiệu trưởng nhiệm kỳ thứ 10 Tiến sĩ Lee Sang 

Gyeong nhậm chức

07.08.2017     Đại học quốc gia Gyeongsang xác nhận thành 

lập khuôn viên nghiên cứu kết hợp công nghiệp 

và giáo dục Changwon

06.11    Được Bộ giáo dục tuyển chọn vào “Dự án cách 

tân các trường đại học quốc gia”

01.03.2018     Đang điều hành 14 trường đại học chuyên 

ngành và 8 viện cao học
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Trường đại học của tương lai 
Nơi cùng nhau hạnh phúc 
SMART GNU

Kỷ niệm 70 năm thành lập trường Đại học quốc gia Gyeongsang

Đại học quốc gia Gyeongsang với tư cách là trường đại học quốc gia trọng 

điểm tiêu biểu của vùng Gyeongnam

Sẽ tạo nên một trường đại học và là nơi cùng nhau hạnh phúc.

Tăng cường vị 
thế trường đại 
học quốc gia

Phát triển sự sáng 
tạo cho nhân tài

Bảo đảm ổn định 
ngân sách

Thực hiện chính 
quyền dân chủ 

thông qua trao đổi 
thông tin mở

Tạo ra sự thịnh 
vượng phúc lợi 

,mang lại hạnh phúc 
cho các thành viên 

gia đình GNU

Xây dựng sự hỗ 
trợ bền vững 

trong nghiên cứu

SMART 
GNU

Servant
Tinh thần phụng sự 

đầy trách nhiệm

Missions
Thực hiện 6 mục 

tiêu đề ra

Academy
Thực hiện mục tiêu 

giáo dục có chất 
lượng

Together
Nơi chúng ta cùng 

nhau tham gia phát 
triển gia đình GNU

Relationship
Tạo thành một trường 

đại học hạnh phúc 
thông qua giao tiếp và 

phúc lợi

6 Mục tiêu SMART GNU

0908
GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY INFORMATION BULLETIN 2018 Triển vọng



Thưa các bạn nhân tài và trường Đại học quốc gia 
Gyeongsang, những người khơi nguồn nên một 
tương lai hạnh phúc

Trường Đại học quốc gia Gyeongsang được thành lập vào tháng 10 năm 1948, tính tới nay đã được 70 năm. Trường 

Đại học quốc gia Gyeongsang trong suốt thời gian qua đã biến đổi và phát triển từ một trường tỉnh thành một trường 

đại học quốc gia, từ một trường đại học chuyên ngành thành một trường đại học tổng hợp, và bây giờ với tư cách là 

một trong số 9 trường quốc gia trọng điểm khu vực trên cả nước, chúng tôi đang cố gắng hết sức thực hiện nghĩa vụ 

mang tính lịch sử và thời đại.

Trường Đại học quốc gia Gyeongsang không chỉ dừng lại ở đào tạo “Những nhân tài sáng tạo có đủ Trí mà còn có cả 

Lễ và Học”. Trường đang đào tạo những ngành đặc thù về lĩnh vực Khoa học đời sống thực vật, Kỹ thuật hàng không, 

Khoa học kĩ thuật vật liệu và Nano là trường có năng lực cạnh tranh tốt nhất Hàn Quốc. Tới đây trường sẽ tập trung 

đào tạo nghiên cứu những lĩnh vực khoa học động vật, chống lão hóa, văn hóa núi Jiri như là những lĩnh vực đặc thù. 

Phương châm của Đại học quốc gia Gyeongsang chính là tinh thần tiên phong. Tinh thần tiên phong là luôn đón đầu 

những thử thách với tinh thần gan dạ và luôn luôn sáng tạo và đổi mới. Đại học quốc gia Gyeongsang luôn hướng tới 

cho sinh viên của mình là hãy nên tự đặt câu hỏi cho chính mình : chúng ta sẽ để lại được gì cho cuộc sống khi chúng 

ta được sinh ra?

Đại học quốc gia Gyeongsang luôn luôn trau dồi sự học hỏi và tính sáng tạo cho sinh viên. Thông qua những hoạt 

động tình nguyện trong và ngoài nước, bằng cách đọc sách, giáo dục nhân tính, giáo dục ngoại ngữ… chúng tôi dạy 

cho sinh viên biết được những triết học căn bản về sự tồn tại của con người và tương lai, đồng thời giúp cho sinh viên 

có thể phát huy tối đa tiềm năng của bản thân. 

Đại học quốc gia Gyeongsang nằm ở trung tâm khu công nghiệp mà có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của Thế kỷ 

21 ở Hàn Quốc. Đầu tiên là Thành phố cách tân Jinju ở Gyeongnam, rồi đến sân bay Sacheon thuộc Jinju, khu công 

nghiệp máy móc Changwon, khu công nghiệp Nano Miryang, khu công nghiệp hải dương Tongyeong, khu công 

nghiệp hóa dầu Yeosu…khoảng cách tính từ những khu công nghiệp quốc gia này đến Đại học Gyeongsang chỉ mất 

khoảng 1 giờ đồng hồ , chính vì vậy mà Gyeongsang đang là trường dẫn đầu đào tạo nhân lực chuyên nghiệp và phát 

triển những lĩnh vực liên quan.  

Công ty Công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc(KAI)đặt tại Sacheon, đã được chính phủ chọn làm đơn vị bảo 

dưỡng, sửa chữa và đại tu máy bay(MRO), và được kỳ vọng cho tới năm 2026 sẽ đem lại hiệu quả kinh tế lớn như là 

tạo ra hơn 20 000 việc làm, tạo ra 5,4 nghìn tỷ won trong sản xuất… Trường Đại học quốc gia Gyeongsang với ngành 

trọng điểm Kỹ thuật hàng không sẽ giúp học sinh tạo ra bước nhảy tiến xa đưa cơ hội tiến đến gần hơn với thực tiễn. 

Trường Đại học quốc gia Gyeongsang sẽ cùng các giáo sư, nhân viên, sinh viên, các bạn đồng môn, nguời dân địa 

phương, các tổ chức xã hội dân sự…hợp lực để hướng tới là “một trường đại học hướng về tương lai và nơi cùng 

nhau hạnh phúc”. Hy vọng các bạn có thể trở thành những người tiên phong trong ngôi trường Gyeongsang, nơi mọi 

người đều là chủ thể và là mục đích để chúng ta luôn hướng tới.

Hiệu trưởng Lee Sang Gyeong

GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY INFORMATION BULLETIN 2018
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Geochang.Hamyang.Sancheong
Khu công nghiệp chống lão hóa . dược 
thảo 

Gwang-yang
Khu công nghiệp gang thép hàng đầu 
thế giới 

Yeosu
Khu liên hợp công nghiệp hoá dầu 
quốc gia

Miryang
Khu công nghiệp dung hợp nano 
quốc gia

Geoje . Tongyeong
Khu công nghiệp đóng tàu biển hàng 
đầu thế giới và khu công nghiệp hàng 
hải quốc gia

Ở giữa trung tâm các khu công ngiệp chủ chốt của 
quốc gia và đô thị cách tân Gyeongnam
Trường đại học trung tâm kết hợp với địa phương để 
cùng nhau vươn tầm ra Thế giới

Đại học quốc gia Gyeongsang đặt tại thành phố Jinju – thành phố cách tân vùng 

Gyeongnam, và nằm ngay trung tâm của các khu công nghiệp tiêu biểu chủ chốt 

của quốc gia, chính vì vậy trường không chỉ là cầu nối giữa giáo dục và công nghiệp 

mà còn đảm đương vai trò bồi dưỡng những nhân tài ưu tú và phát triển học thuật 

trong các lĩnh vực liên quan tới các khu công nghiệp.

Jinju  
Thành phố cách tân  (Tập trung 11 doanh nghiệp nhà nước như doanh 
nghiệp LH…) 

Tình hình hợp tác giữa trường Đại học quốc gia 
Gyeongsang và các cơ quan doanh nghiệp nhà nước 
tại thành phố cách tân Gyeongnam

(Dự kiến nhân tài trong khu vực được tuyển dụng bởi các doanh 
nghiệp nhà nước tại thành phố cách tân Gyeongnam tăng đến 30%)

Doanh nghiệp nhà nước tại thành 
phố cách tân Gyeongnam (11 đơn vị)

Jinju
Thành phố cách tân (Tập trung 11 doanh 
nghiệp nhà nước như doanh nghiệp LH…) 

Jinju . Sacheon
Khu liên hợp công nghiệp hàng không quốc 
gia hàng đầu Hàn Quốc

Miryang
Khu công nghiệp dung hợp nano quốc gia

Changwon
Khu liên hợp công nghiệp cơ khí quốc gia 
hàng đầu Hàn Quốc

Geoje . Tongyeong
Khu công nghiệp đóng tàu biển hàng 
đầu thế giới và khu công nghiệp hàng hải 
quốc gia

Doanh nghiệp đất đai nhà ở Hàn Quốc (LH)

Công ty bảo đảm an toàn lắp đặt Hàn Quốc

Viện kỹ thuật gốm Hàn Quốc

Viện thí nghiệm kỹ thuật công nghiệp Hàn Quốc

Doanh nghiệp sản xuất điện đông nam Hàn Quốc

Nghiệp đoàn hợp tác phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ

Công ty quản lý nhà ở

Viện chất lượng kỹ thuật quốc phòng

Hội đồng tác quyền Hàn Quốc

Công ty bảo đảm an toàn thang máy Hàn Quốc

Sở phân tích thuế quan Trung ương

•   Doanh nghiệp nhà nước thành phố cách tân Gyeongnam mở hội thảo việc làm
•   Mời những người đại diện từ các doanh nghiệp nhà nước thành phố cách tân Gyeongnam để dạy những 

bài giảng đặc biệt
•   Có những buổi nói chuyện thân mật để phát triển xã hội khu vực và các doanh nghiệp nhà nước tại thành 

phố cách tân Gyeongnam
•   Doanh nghiệp đất đai nhà ở Hàn Quốc
 - Thành lập viện cao học đất đai nhà ở (Chương trình thạc sĩ kỹ sư vào buổi tối)
 - Biên bản hợp tác với trường học về dự án xây dựng nhà ở hạnh phúc
   - Biên bản hợp tác nâng cao phúc lợi cư trú của sinh viên 
•   Doanh nghiệp sản xuất điện đông nam Hàn Quốc
 -  Viện cao học khoa học kỹ thuật tổng hợp đồng thành lập khoa hợp đồng chương trình thạc sĩ
 -  Chương trình đại học đồng thành lập chuyên ngành ‘Khoa học năng lượng điện cơ” khoa hợp đồng
 - Biên bản ghi nhớ xúc tiến chương trình tư vấn hướng nghiệp
 - Mở hội chợ việc làm dành cho các doanh nghiệp hợp tác ưu tú
 -   Hợp tác trong dự án Southern Eco Power Topia, mở viện nghiên cứu phức hợp dân dụng liên kết giữa 

trường học và doanh nghiệp
 -  Ký kết hiệp ước đồng phát triển năng lượng tái tạo, hiệp ước đầu tư dự án phát triển năng lượng mặt trời 
 - Ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác trong chương trình giáo dục liêm khiết chính trực
•   Nghiệp đoàn hợp tác phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ
 - Mở hội chợ việc làm nhóm doanh nghiệp hàng đầu năm 2015
 -   Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác những lĩnh vực đôi bên cùng quan tâm như vấn đề việc làm cho sinh viên 

xuất sắc, hay việc xúc tiến hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ
•   Sở phân tích thuế quan Trung ương
 -  Ký kết biên bản ghi nhớ về vấn đề phát triển hành chính thuế quan và đào tạo nhân tài ưu tú
•   Hội đồng tác quyền Hàn Quốc
 - Ký kết biên bản ghi nhớ về vấn đề phát triển văn hóa tác quyền
 - Mở đại hội học thuật và viện nghiên cứu luật học
 -   Được hội đồng tác quyền Hàn Quốc chọn làm nơi tiến hành những bài giảng chuyên môn về tác quyền 

của những nhân tài sáng tác
•   Công ty quản lý nhà ở
 - Ký kết văn bản ghi nhớ về vấn đề phát triển xã hội khu vực và đào tạo nhân tài ưu tú
•   Công ty bảo đảm an toàn lắp đặt Hàn Quốc
 - Ký kết văn bản ghi nhớ về vấn đề phát triển xã hội khu vực và đào tạo nhân tài ưu tú
•   Viện kỹ thuật gốm Hàn Quốc
 - Tổ chức hội nghị chuyên đề về vật liệu hóa học Hybrid.
•   Viện chất lượng kỹ thuật quốc phòng
 - Mời viện trưởng Viện chất lượng kỹ thuật quốc phòng về giảng bài giảng đặc biệt
•   Công ty đảm bảo an toàn thang máy Hàn Quốc
 - Ký kết văn bản ghi nhớ về vấn đề phát triển xã hội khu vực và đào tạo nhân tài ưu tú
•   Viện thí nghiệm kỹ thuật công nghiệp Hàn Quốc
 - Ký kết văn bản ghi nhớ về vấn đề hợp tác giúp đỡ lẫn nhau và đào tạo nhân tài trong khu vực

Geochang . Hamyang . Sancheong
Khu công nghiệp chống lão hóa . dược thảo

Gwang-yang
Khu công nghiệp gang thép hàng đầu thế giới

Yeosu
Khu liên hợp công nghiệp hoá dầu quốc gia

Changwon

Khu liên hợp công nghiệp cơ khí 
quốc gia hàng đầu Hàn Quốc

Jinju . Sacheon

Khu liên hợp công nghiệp hàng không 
quốc gia hàng đầu Hàn Quốc
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GOVERNMENT
FUNDED PROJECTS

Những thành quả của 
các dự án quốc gia

Đại học quốc gia Gyeongsang được công nhận về vị trí và năng lực cạnh tranh, đồng 

thời được lựa chọn tham gia vào các dự án khác nhau của quốc gia. Đại học quốc gia 

Gyeongsang đang sánh vai với các trường đại học hàng đầu trên Thế giới thông qua các 

dự án viện trợ nghiên cứu không chỉ ở trong ba lĩnh vực đặc thù của nhà trường là Khoa 

học đời sống, Kỹ thuật hàng không, Nano vật liệu tiên tiến, mà còn trong nhiều lĩnh vực 

khác như nhân văn, xã hội, hợp tác giữa công nghiệp và giáo dục…

Bộ Công thương và tài nguyên

53,987 tỷ won

●   Dự án hỗ trợ khu liên hợp Công nghiệp-Giáo dục tỉnh 
Changwon Gyeongnam

 5 năm 30 tỷ won
●   Dự án phát triển nền tảng công nghệ Công nghiệp hóa công 

nghệ sinh học chống lão hóa (COBAI)
 5 năm 16,5 tỷ won
●   Dự án xúc tiến công nghiệp liên kết khu vực (truyền thống)
 3 năm 1,65 tỷ won
●   Dự án đào tạo nhân lực kỹ thuật chuyên môn cho công nghiệp 

cơ bản
 5 năm 2,1375 tỷ won
●   Dự án đào tạo nhân lực cơ bản ngành năng lượng
 4 năm 800 triệu won
●   Dự án đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành năng lượng
 5 năm 2 tỷ won
●   Dự án phát triển khu vực công nghiệp liên kết với khu vực tăng 

trưởng
 3 năm 900 triệu won

Bộ Hải dương thủy sản

15 tỷ won

●   Dự án phát triển kỹ thuật công nghiệp thực 
phẩm thủy sản

 5 năm 15 tỷ won

Bộ Giao thông và lãnh thổ 

1 tỷ 12,5 triệu won

●   Dự án chi viện đại học đặc thù hóa ngành Hàng 
không

 5 năm 1 tỷ 12,5 triệu won

Bộ Khoa học sáng tạo tương lai

26 tỷ 425 triệu won

●   Trung tâm nghiên cứu y khoa công nghệ chống lão hóa 
sinh học

 7 năm 6,325 tỷ won
●   Trung tâm nghiên cứu tiên phong kỹ thuật hạt nhân 

hàng không (ERC)   
 7 năm 20,1 tỷ won

Tổng cục doanh nghiệp vừa và nhỏ

672 triệu won

●   Dự án hỗ trợ khởi nghiệp thông mình
 2 năm 600 triệu won
●   Dự án đẩy mạnh nâng cao năng lực vươn mầm khởi 

nghiệp
 6 tháng 72 triệu won

Bộ Lao động

3 tỷ won

●   Dự án trung tâm tư vấn hỗ trợ việc làm  
 5 năm 3 tỷ won

Bộ Nông lâm chăn nuôi và thực phẩm

16 tỷ won

●   Dự án hỗ trợ trung tâm nghiên cứu Nông trường thông 
minh (Smart Farm) (ARC) 

    10 năm 16 tỷ won

Khả năng cạnh tranh dẫn đầu 
Thông qua thành quả của ba lĩnh 
vực đặc thù

Bộ giáo dục

78,686 tỷ won

●   Dự án viện trợ của viện nghiên cứu trọng điểm hợp tác Công 
nghiệp-Giáo dục

 (Dự án 9 năm) Trong 3 năm đầu là 774 triệu won
●   Dự án BK21 Plus (Gồm 9 dự án)
 5 năm 26,6 tỷ won
●   Dự án đào tạo Đại học tiên phong hợp tác Công nghiệp-Giáo dục 
 5 năm 20 tỷ won
●   Dự án đào tạo Đại học tiên phong khu vực  
 5 năm 7 tỷ won
●   Dự án đại học đặc thù (6 dự án)
 3 năm 18 tỷ won
●   Trung tâm trung gian hợp tác Công nghiệp-Giáo dục và mô hình 

cách tân kỹ thuật cốt lõi
 3 năm 3,9 tỷ won
●   Lựa chọn dự án loại hình 2 (POINT2) dự án viện trợ cách tân đại 

học quốc gia
 6 tháng 244 triệu won
●   Dự án đào tạo đại học trung tâm giáo dục thường xuyên
 1 năm 90 triệu won
●   Đại học góp phần bình thường hóa giáo dục trung học
 1 năm 690 triệu won (trong vòng 8 năm liên tục)
●   Dự án giảng dạy công dân nhân văn
 2 năm 50 triệu won
●   Dự án viện trợ đô thị nhân văn “Hadong” 
 3 năm 588 triệu won
●   Dự án viện trợ nghiên cứu căn bản lĩnh vực Hàn Quốc học
 3 năm 750 triệu won
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Khả năng nghiên 
cứu vượt trội cùng 
với tiêu chuẩn 
giáo dục cao • Theo Clarivate Analytics bình chọn

•    Có 4 nhà nghiên cứu (thuộc lĩnh vực toán học) 
được chọn vào top 1% Thế giới, đứng đầu cả 
nước (liên tục hai năm 2016, 2017) 

Top 1% của Thế giới
Được Bộ Giáo dục lựa chọn đơn vị duy nhất 
trong số những trường đại học ở Yeongnam 
đào tạo nhân lực chuyên môn giáo dục 
nhân tính.

Duy nhất chỉ có một
•    Theo bảng đánh giá các trường đại học 

trên Thế giới của Trung tâm xếp hạng các 
trường đại học Thế giới (CWUR)
Hai năm liên tiếp 2014, 2015

Đứng thứ 15 trong nước

•    Vị trí theo bảng xếp hạng tổng hợp Leiden 
Ranking
Hai năm liên tiếp 2014 và 2015

Đứng thứ 1 các trường 
Đại học quốc giaĐược Viện nghiên cứu quốc gia Hàn Quốc lựa 

chọn trong dự án hỗ trợ những nhà nghiên 
cứu chính trong lĩnh vực xã hội nhân văn 
(Năm 2016)  

5 nhiệm vụ
Đạt giải Đóng góp giáo dục của Đại Hàn Dân Quốc 
(Năm 2013, 2016)
Chứng nhận là Đơn vị trải nghiệm nghề đóng góp 
cho giáo dục (Năm 2016)
Chứng nhận là Đơn vị ưu tú đóng góp cho giáo dục 
(Từ năm 2014 đến 2017)

Giải thưởng đóng góp cho giáo dục

•    Được xếp loại trong công bố của Thomson 
Reuters về những trường đại học sáng tạo 
nhất Châu Á năm 2016 (Thứ 20 toàn quốc), 
năm 2017 (Thứ 22 toàn quốc)

Đứng thứ 20 toàn quốc
Được Viện Phát triển năng lực nghề Hàn Quốc, 
Sở Cải cách nhân sự, Bộ Giáo dục đề cử là đơn 
vị ưu tú về phát triển nguồn nhân lực  

4 lần liên tiếp

Được Tập đoàn liên doanh Viện phát 
triển năng lực nghề Hàn Quốc, Bộ Giáo 
dục lựa chọn vào dự án chương trình trải 
nghiệm nghề theo mô hình khu vực vào 
học kỳ tự do

8 khu vực
Ký hiệp ước hợp tác giáo dục lĩnh vực Khoa 
học hàng không giữa Đại học quốc gia 
Gyeongsang, KAI (Viện Công nghiệp vũ trụ 
hàng không Hàn Quốc) và Hội đồng kỹ thuật 
khoa học quốc gia Peru

KAI
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Kết nối giáo 
dục toàn cầu
Kết nối đại học toàn cầu – 
hòa chung nhịp thở cùng Thế Giới

Giao lưu quốc gia

41 Quốc gia

Đại học quốc gia Gyeongsang 
đang tiến tới là một trường đại 
học có năng lực cạnh tranh 
mang tầm Thế giới và là ngôi 
trường được mọi người đặt niềm 
tin . Vì vậy nhà trường vẫn đang 
tiến hành hàng loạt chương 
trình mang tính giáo dục toàn 
cầu như, học ngôn ngữ tại nước 
ngoài, thực tập tại nước ngoài, 
bằng kép hai nước, trao đổi sinh 
viên …

Các trường đại học giao lưu ( liên kết )

173 trường

Môi trường giáo dục nuôi dưỡng trí tuệ 
mang tính toàn cầu
Khả năng cạnh tranh của các trường đại học 
mà có sự liên kết với Thế giới và mở rộng tiếng 
tăm trên trường quốc tế chính là khả năng 
cạnh tranh của quốc gia. Đại học quốc gia 
Gyeongsang cung cấp một môi trường giáo 
dục giúp cho sinh viên có khả năng thực hiện 
hóa giấc mơ của bản thân trên Thế giới, đồng 
thời để tạo nên một mạng lưới giao lưu trí tuệ 
toàn cầu, nhà trường đã ký kết hợp tác giao 
lưu với 41 quốc gia, 173trường đại học, 18 cơ 
quan, 17 viện nghiên cứu, 10 trường trung học 
phổ thông và 1 trường trung học cơ sở. 

Liên kết với các viện nghiên cứu

17 viện

Chương trình giao lưu về học thuật, học vị với các 
trường đại học nước ngoài
•   Chương trình liên kết học vị toàn cầu về chương 

trình đại học và thạc sĩ với trường Đại học Missouri 
của Mỹ 

•   Thực hiện chương trình bằng kép tiến sĩ với 
trường Đại học Missouri và Đại học Purdue của Mỹ

•   Thực hiện chương trình bằng kép tiến sĩ với 
trường Copenhagen của Đan Mạch

•   Điều hành phòng thí nghiệm thực địa Scripps tại 
trường Đại học Purdue

•   Tổ chức hội nghĩ chuyên đề cùng với viện nghiên 
cứu Max-Planck của Đức

Liên kết các cơ quan

18 đơn vị

Được chứng nhận là trường đại học xuất sắc có năng lực quản lý và 
thu hút học sinh người nước ngoài (Từ năm 2013~2020)
Đại học quốc gia Gyeongsang trong 8 năm liên tiếp từ năm 2013 đến 2020 
đã nhận được chứng nhân về năng lực quản lý và thu hút học sinh người 
nước ngoài. Đây là kết quả đánh giá theo “Chế độ chứng nhận năng lực quản 
lý và thu hút học sinh người nước ngoài” (IEQAS: International Education 
Quality Assurance System) của Bộ Giáo dục và Bộ Tư pháp. Theo kết quả 
đánh giá của Hội đồng chứng nhận thì Đại học quốc gia Gyeongsang được 
đánh giá với số điểm xuất sắc về những tiêu chí tỷ lệ bỏ học giữa chừng, tính 
đa dạng, tài chính vững càng, tỷ lệ tham gia bảo hiểm, tỷ lệ cung cấp ký túc 
xá. Đại học quốc gia Gyeongsang đã xác định tư tưởng Quốc tế hóa đối với 
thành viên của trường như là giáo viên, sinh viên…, đặc biệt nhà trường còn 
quản lý điều hành các tổ chức như là hệ thống hành chính, trường học, viện 
nghiên cứu…theo tiêu chuẩn quy cách quốc tế.

Liên kết với trường cấp 2 và cấp 3

11 trường

Chương trình trao đổi học sinh
Đây là chương trình mà Đại học quốc gia 
Gyeongsang cùng với những trường nước ngoài 
đã ký kết hiệp ước giao lưu học thuật trao đổi 
sinh viên đại học hoặc sinh viên cao học để học 
tập tích lũy tín chỉ. Tín chỉ mà những sinh viên 
trao đổi này tích lũy được ở trường đại học đối 
tác ,sẽ được trường đại học mình theo học chấp 
nhận, và những sinh viên này có thể trở thành 
những nhân tài toàn cầu với những trải nghiệm 
về văn hóa nước ngoài và những tri thức tân tiến.

Sinh viên trao đổi nước ngoài và du học 
sinh người nước ngoài

Khoảng 1000 sinh viên

Chương trình bằng kép tiến sĩ
Chế độ bằng kép tiến sĩ là chế độ mà nếu đáp 
ứng đủ điều kiện lấy bằng thì có thể nhận được 
bằng từ cả hai trường đại học – trường chính 
mình đang theo học cùng với trường đối tác đã 
ký kết hợp tác chế độ bằng kép tiến sĩ. Đối với 
sinh viên đại học thì phải học đủ 4 học kỳ (2 năm) 
ở mỗi trường đại học.

Được chứng nhận là trường đại học xuất sắc có năng lực quản lý 
và thu hút học sinh người nước ngoài (Từ năm 2013~2020)
(Được chọn lọc liên tiếp 8 năm liền)
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Sự hợp tác công nghiệp 
giữa các doanh nghiệp và 
trường học, thúc đẩy mạnh 
mẽ sự phát triển giữa khu 
vực và trường đại học

Những viên gạch 
đầu tiên, vững 
chắc cho việc thực 
hiện hóa ước mơ

Đại học quốc gia Gyeongsang đã có những tiểu chuẩn hợp tác giữa công nghiệp và nền 

giáo dục cao nhất tại Hàn Quốc, bằng cách vận hành nhiều chương trình hợp tác công 

nghiệp – giáo dục đa dạng trong nhiều lĩnh vực, bắt đầu từ 3 lĩnh vực đặc thù như khoa học 

đời sống, hệ thống kỹ thuật hàng không, Khoa học kĩ thuật vật liệu và Nano, cho tới các lĩnh 

vực như nhân văn, xã hội, khoa học tự nhiên… Đại học quốc gia Gyeongsang vẫn đang tiếp 

tục thực hiện vai trò đại học vì nền công nghiệp khu vực thông qua sự hợp tác hỗ trợ và 

viện trợ cho những khó khăn của doanh nghiệp, cho công nghiệp hóa, thương mại hóa kỹ 

thuật và đẩy mạnh nghiên cứu chung với các doanh nghiệp trong khu vực. 

Đại học quốc gia Gyeongsang cung cấp các chương trình hỗ trợ giáo dục, nhiều chế độ học bổng, 

và hơn nữa còn cung cấp cả nhiều chương trình hướng nghiệp giúp cho những sinh viên tốt nghiệp, 

có thể tiến tới thành công trong xã hội, vì thế trường vẫn đang trở thành cầu nối vững chắc hỗ trợ 

cho sinh viên đạt được ước mơ của mình. 

01

•Đào tạo nhân lực phù hợp và đẩy mạnh năng lực cạnh tranh 
cho nền công nghiệp vùng Đông Nam và dự án LINC. 
•Lấy ý kiến thảo luận về chế độ công ty gia đình, sự hợp tác 

công nghiệp – giáo dục
•Hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp như là giáo dục những người 

làm trong doanh nghiệp, viện trợ trang thiết bị chung, 
hướng dẫn kỹ thuật…
•Chương trình giáo dục khởi nghiệp, thiết kế đỉnh cao 

(Capstone Design), thực tập thực địa
•Tối đa hóa tính khả thi về khả năng thực hiện, hiệu quả và 

khả năng trong tương lai của các dự án lớn hàng đầu

02

•Là đơn vị duy nhất được lựa chọn là Trung tâm trung gian hợp tác 
công nghiệp – giáo dục vùng Đông Nam

•Tiến hàng dự án 9 năm với 3 giai đoạn
      - Trong 3 năm đầu chi viện 774 triệu won
• Thành lập viện nghiên cứu chính sách dẫn đầu về hợp tác công 

nghiệp – giáo dục toàn cầu
•Đóng vai trò là viện chính sách xây dựng những chính sách hợp tác 

công nghiệp – giáo dục
• Đạt được mục tiêu như là nơi tiên phong trong hợp tác công nghiệp 

– giáo dục với hình thức liên kết giữa khoa học và xã hội nhân văn
• Tạo nên một hệ sinh thái hợp tác công nghiệp – giáo dục mở để xây 

dựng một nền kinh tế sáng tạo

03

•Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để tạo nên một thế hệ với bình 
quân thu nhập đầu người GDP là $50 000/người

•Được Bộ Công thương và Tài nguyên chỉ định, gồm có 12 cơ 
quan trong đó có Đại học quốc gia Gyeongsang và 51 doanh 
nghiệp tham gia

• Tạo nên một hệ thống tuần hoàn tốt giữa R&D – đào tạo 
nhân lực – tuyển dụng

•Hiệu quả hợp tác giữa văn phòng hợp tác công nghiệp – 
giáo dục Changwon và Trung tâm dự án LINC Changwon

COOPERATION

SUPPORTS
Học bổng trong và  
ngoài trường
Học bổng trong trường – 26 loại
•Học bổng GNU Leaders

   Miễn toàn bộ học phí + cung cấp mỗi kỳ 1,5 triệu won sinh hoạt  

phí và 800 nghìn won (hoặc ít hơn) tiền phí ở
•Học bổng cho sinh viên có thành tích cao, học bổng phúc lợi…

Học bổng của các quỹ học bổng trong trường 
– 6 loại
•Học bổng quỹ học bổng Lee Jeong Han
•Học bổng quỹ học bổng Chang Chung Seok
•Học bổng quỹ phát triển Đại học quốc gia Gyeongsang
•Đại học quỹ học bổng Yukcheon
•Học bổng quỹ học bổng Kim Sun Geum
•Học bổng quỹ học bổng Xuân Thu

Học bổng ngoài trường – 83 loại
•Học bổng quỹ Hy vọng nông ngư thôn
•Học bổng Mirae Asset
•Học bổng quỹ học bổng Lotte

Học bổng chính phủ - 7 loại 
•Học bổng chính phủ loạiⅠ

•Học bổng chính phủ loạiⅡ

•Học bổng chính phủ (ngành Khoa học công nghệ)
•Học bổng chính phủ (100 năm nhân văn)
•Học bổng khoa học của tổng thống
•Học bổng lao động quốc gia
•Học bổng bậc thang hy vọng

Hỗ trợ giáo dục
•Chương trình liên kết giữa công nghiệp – giáo dục nhằm nâng cao 

tính chuyên môn hóa trong công việc
•Chương trình tăng cường năng lực học tập cơ bản thông qua hệ 

thống tư vấn
•Chương trình tăng cường năng lực quốc tế hóa nhằm vươn tới vũ 

đài thế giới
•Chương trình phát triển con người mang tính chất trau dồi nhân 

cách và tinh thần hướng về nhân đạo  
•Chương trình hỗ trợ giảng dạy nhằm xóa bỏ ranh giới giữa dạy 

online và offline 

Hướng nghiệp
•Tư vấn hướng nghiệp và kiểm tra tâm lý
•Điều tra về hiện trạng của sinh viên năm nhất và nhận thức của sinh 

viên đang theo học
•Hội thảo hướng nghiệp và hội thảo khám phá nghề nghiệp tương lai
•Tuyển dụng trong trường học và mở hội thảo giới thiệu tuyển dụng 

trong doanh nghiệp
•Chi viện cho câu lạc bộ tuyển dụng
•Kiểm tra khả năng phù hợp với công việc
•Cung cấp thông tin tuyển dụng và giới thiệu việc làm
•Tư vấn việc làm 1:1
•Thiết lập chiến lược hành động thực tiễn và lập kế hoạch tương lai cho 

sinh viên nữ
•Chương trình huấn luyện để hiểu về trao quyền cho phụ nữ (Women 

empowerment)
•Giáo dục về nhận thức giới và phát triển sự nghiệp của sinh viên nữ
•Chương trình phát triển năng lực đảm nhận công việc của sinh viên nữ

02
Thành lập “Viện nghiên cứu trọng điểm với chính 

sách hợp tác giữa công nghiệp và giáo dục”, dẫn đầu 
chính sách hợp tác công nghiệp – giáo dục của chính phủ

ONLY
Được chọn là đơn vị duy nhất trên toàn quốc 

cho dự án hỗ trợ nghiên cứu trọng điểm 
chính sách hợp tác công nghiệp – 

giáo dục (2014~2023) 

01
Là đơn vị duy nhất được lựa chọn 

là Trung tâm trung gian hợp tác công nghiệp – 
giáo dục vùng Đông Nam

Hơn 1000  công ty 

Công ty gia đình Đại học quốc gia 
Gyeongsang

03
Dự án hỗ trợ khu liên hợp Công nghiệp-Giáo dục 

tỉnh Changwon Gyeongnam (Thành lập khuôn viên 
nghiên cứu kết hợp công nghiệp – giáo dục Changwon)

30  tỷ won

Số tiền chi viện trong 
5 năm là hơn 30 tỷ won

Học bổng trong 
và ngoài trường

122 suất

Tỷ lệ nhận học bổng so 
với đóng học phí

73%

Số tiền chi cho học bổng  
hàng năm 

39 tỷ

208,61 triệu won

Số tiền học thu về

53 tỷ

676,84 triệu won
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Được lựa chọn trong ‘dự án 
phát triển nền tảng công nghệ Công 

nghiệp hóa công nghệ sinh học chống lão 
hóa’ của bộ Công thương và tài nguyên

Phát triển công nghệ 
nguồn điều trị chứng mất trí nhớ 

đầu tiên trên thế giới nhờ sử dụng 
kỹ thuật tổng hợp BNIT

Được chỉ định mở trung tâm 
nghiên cứu y khoa công 

nghệ chống lão hóa sinh học

Phát triển thành công kỹ 
thuật sản xuất estrogen thực 

vật từ lá đậu

Tham gia phát triển máy bay 
không người lái T-50, KT-1

Đào tạo nhân lực có nghiệp 
vụ thông qua chương trình liên kết 

công nghiệp – giáo dục

Được Bộ Giáo dục chọn vào 
trung tâm nghiên cứu chung

Phát triển ‘Chất bán dẫn 
hữu cơ’ có hiệu năng tốt 

nhất thế giới

Phát triển ‘Siêu phân tử phát 
quang’ đầu tiên trên thế giới

‘Đội dự án đào tạo nhân lực 
ICUBE’ đạt thứ hạng nhất toàn quốc 3 
năm liên tiếp theo BK21 giai đoạn 2

Với những thần bí từ sự sống , và bạn hãy nắm lấy 
chiều khóa bí mật của cuộc sống

Khoa học đời sống
Khoa học đời sống là lĩnh vực nghiên cứu quan trọng nhất về phúc lợi và sức khỏe của nhân loại. Đại học 
quốc gia Gyeongsang đã được chỉ định vào các dự án quốc gia lớn về lĩnh vực khoa học đời sống như là 
,Trung tâm nghiên cứu ưu tú quỹ Khoa học Hàn Quốc (SRC), Trung tâm nghiên cứu cốt lõi của quốc gia 
thuộc bộ Giáo dục(NCRC), Trung tâm nghiên cứu khoa học cơ bản(MRC), Trung tâm nghiên cứu y khoa 
công nghệ chống lão hóa sinh học(BAMRC), Dự án phát triển viện đại học nghiên cứutheo tiêu chuẩn thế 
giới (WCU), Dự án Brain Korea 21 (BK21), Dự án BK21 Plus, điều này cho thấy đại học quốc gia Gyeongsang 
đúng như danh tiếng là thánh địa Mecca của khoa học đời sống. Bằng tinh thần không ngừng khám phá 
đời sống, bằng việc đào tạo ra nguồn nhân lực nghiên cứu ưu tú, tạo ra sự cạnh tranh trong nghiên cứu, 
đồng thời tạo ra những tri thức mang tầm thế giới, trường đại học quốc gia Gyeongsang đang hướng tới 
sự dẫn đầu lĩnh vực khoa học đời sống trong tương lai.

LIFE
SCIENCES

NCRC
Trung tâm nghiên cứu cốt lõi của quốc gia (NCRC) trong dự án 7 năm đã được xếp hạng 
xuất sắc nhất toàn quốc

14,1 tỷ won
•   Trong vòng 5 năm được trợ cấp 14,1 tỷ won cho dự án phát triển viện đại học nghiên cứu 

theo tiêu chuẩn thế giới (WCU)
•   Được lựa chọn là đơn vị địa phương duy nhất ‘2 loại hình 2 nhiệm vụ’

100 tỷ won
•   Sở Phát triển nông thôn trợ cấp 100 tỷ trong vòng 10 năm cho dự án sinh học xanh thế 

hệ mới 21 ‘dự án kỹ thuật công nghệ nông sinh học tổng hợp’
•   Được chọn là đội dự án tốt nhất nước trong ‘giai đoạn 1 của dự án Brain Korea 21’  

(Được Tổng thống biểu dương)

•   Được lựa chọn trong ‘dự án phát triển nền tảng công nghệ Công 

nghiệp hóa công nghệ sinh học chống lão hóa’ của bộ Công 

thương và tài nguyên

•   Phát triển công nghệ nguồn điều trị chứng mất trí nhớ đầu tiên 

trên thế giới nhờ sử dụng kỹ thuật tổng hợp BNIT

•   Được chỉ định mở trung tâm nghiên cứu y khoa công nghệ chống 

lão hóa sinh học

•   Phát triển thành công kỹ thuật sản xuất estrogen thực vật từ lá đậu

100 tỷ won

Được chọn vào dự án phát triển công nghệ 
nguồn khoa học não bộ, đoàn nghiên cứu 
giảm thiểu bệnh thoái hóa não và điều 
chỉnh sự trao đổi chất 
-   Tổng số tiền viện trợ trong 5 năm bao gồm 

khoản trợ cấp của chính phủ + đại học quốc 
gia Gyeongsang + Gyeongsangnam-do là 6,3 
tỷ won

-   Liên kết với công nghiệp chống lão hóa – chính 
sách trọng điểm của Gyeongsangnam-do

-   Lần đầu tiên làm rõ tác dụng của protein tự 
nhiên trong việc điều trị bệnh Alzheimer.

Nhóm đào tạo nhân lực chuyên môn trong 
lĩnh vực chống lão hóa sinh học của việc 
cao học y khoa chuyên ngành được chỉ định 
trong dự án BK21 Plus đào tạo nhân lực 
chuyên môn trong lĩnh vực chống lão hóa 
sinh học. 
-   Trong vòng 7 năm nhận viện trợ hơn 860 triệu 

won
-   Là dự án hỗ trợ công nghiệp hóa duy nhất 

trong lĩnh vực chống lão hóa sinh học quốc gia 

Được chỉ định trong ‘dự án phát triển nền 
tảng công nghệ Công nghiệp hóa công 
nghệ sinh học chống lão hóa’ của bộ Công 
thương và tài nguyên 
-   Công nghiệp chống lão hóa được chỉ định là 

ngành công nghiệp chiến lược tương lai của 
Gyeongsangnam-do, nhận trợ cấp 16,5 tỷ won 
(ngân sách nhà nước) trong vòng 5 năm.

Nhận viện trợ 100 tỷ won trong vòng 10 
năm với hy vọng hiện thực hóa giấc mơ trở 
thành cường quốc nông nghiệp đứng đầu 
thế giới ứng dụng công nghệ sinh học xanh 
-   Là dự án kỹ thuật công nghệ nông sinh học 

tổng hợp tiên phong trong tăng trưởng xanh 
bền vững trên toàn thế giới

Được bộ Giáo dục chỉ định trong ‘dự án phát 
triển viện đại học nghiên cứu theo tiêu 
chuẩn thế giới’
- Dự án đối phó với sự biến đổi của khí hậu

Phát triển thành công kỹ thuật sản xuất 
estrogen thực vật 
-  Nhóm của giáo sư Park Gi Hoon trường đại học 
khoa học nông nghiệp và đời sống đã thành 
công trong việc phát triển công nghệ ứng dụng 
sử dụng lá đậu và kỹ thuật trồng đậu Pavaton 
có hàm lượng estrogen thực vật cao 

Được chọn là trung tâm nghiên cứu tốt 
nhất trong số hơn 100 SRC/ERC trên toàn 
quốc bởi Quỹ khoa học Hàn Quốc
- http://pmbbrc.gnu.kr 

Được Quỹ khoa học Hàn Quốc chỉ định là trung 
tâm nghiên cứu xuất sắc (SRC), là trung tâm 
nghiên cứu tái tổ hợp gen di truyền và sinh học 
phân tử thực vật (PMBBRC)

Với việc mở ‘Trung tâm nghiên cứu chức 
năng thần kinh của người khuyết tật’, 
trường đã được chọn vào 3 dự án lớn SRC, 
NCRC, MRC của quốc gia 
-   Trung tâm nghiên cứu khoa học cơ bản (MRC) 

và Trung tâm nghiên cứu chức năng thần kinh 
người khuyết tật (MRCND) thuộc Bộ Giáo dục

Được chọn vào đội dự án BK21 Plus
- http://bk21plus.gnu.ac.kr

Đội dự án đào tạo nhân tài thế hệ mới cho công 
nghiệp nông sinh học

Trung tâm nghiên cứu cốt lõi của quốc 
gia (NCRC) với mục tiêu đào tạo ra nguồn 
nhân lực ưu tú, tạo ra sự cạnh tranh trong 
nghiên cứu, đồng thời tạo ra những tri 
thức mang tầm thế giới, đã được đánh giá 
xuất sắc nhất toàn quốc trong dự án 7 năm
-   Trung tâm nghiên cứu cốt lõi quốc gia về khoa 

học môi trường và đời sống (EB-NCRC) 

Mở ra một bước ngoặt lịch sử trong việc trị 
liệu bệnh di truyền của con người trong 
tương lai
-   Nhóm của giáo sư Gong Il Geun trường đại học 

khoa học nông nghiệp sinh học đã nhân bản vô 
tính thành công loài mèo có khả năng phát ra 
ánh sáng huỳnh quang đỏ đầu tiên trên thế giới

Đội nghiên cứu tổng hợp phát triển kỹ 
thuật chế ngự chứng mất trí nhớ
-   Giáo sư Kim Myung Ok khoa Sinh vật học đã 

phát triển được thuốc điều trị bệnh mất trí nhớ 
bằng Protein tự nhiên đầu tiên trên thế giới 
Dự án tiên phong trong kỹ thuật tổng hợp 
tương lai

Phục hồi những loài động vật có nguy cơ 
tuyệt chủng
-   Nhóm của giáo sư Lee Chun Hee đã phục hồi 

thành công giống bò Hàn Quốc màu trắng có 
nguy cơ bị tuyệt chủng bằng cách nhân bản các 
tế bào Soma

Dự án phát triển dài hạn dược phẩm sinh 
học từ động vật
-   Đã nhân bản thành công lợn bằng cách phân 

tách các tế bào gốc lấy từ máu lợn
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Một khả năng khác của nhân loại, vượt qua bầu trời tiến thẳng vào vũ trụ

Hệ thống kỹ thuật hàng không
Để khai thác lĩnh vực kỹ thuật hàng không, một lĩnh vực mở ra con đường hướng tới bầu trời và vũ trụ 
- mảnh đất chưa được khai phá của con người với những khả năng vô hạn, trường đại học quốc gia 
Gyeongsang đã và đang đào tạo những nhân tài chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế, trong tương 
lai sẽ là những người dẫn đầu trong cải cách khu vực và phát triển kỹ thuật trong lĩnh vực kỹ thuật hàng 
không tiên tiến. Tương lai của bầu trời sẽ đóng vai trò chủ chốt trong xã hôi tương lai tiên tiến, và lĩnh vực 
kỹ thuật hàng không của đại học quốc gia Gyeongsang đang đóng vai trò dẫn đầu.

KARI
-   Trường đại học quốc gia Gyeongsang – Viện nghiên cứu vũ trụ hàng không Hàn 

Quốc(KARI) – Công ty Công nghiệp vũ trụ hàng không Hàn Quốc(KAI)

-   Thành lập ‘Viện cao học đặc thù hóa vũ trụ hàng không’

20,1 tỷ won
Dự án của Bộ Khoa học và sáng tạo tương lai

9091㎡
Mở trung tâm hợp tác công nghiệp – giáo dục và vũ trụ hàng không

Được lựa chọn trong ‘dự án 
phát triển nền tảng công nghệ Công 

nghiệp hóa công nghệ sinh học chống lão 
hóa’ của bộ Công thương và tài nguyên

Phát triển công nghệ 
nguồn điều trị chứng mất trí nhớ 

đầu tiên trên thế giới nhờ sử dụng 
kỹ thuật tổng hợp BNIT

Được chỉ định mở trung tâm 
nghiên cứu y khoa công 

nghệ chống lão hóa sinh học

Phát triển thành công kỹ 
thuật sản xuất estrogen thực 

vật từ lá đậu

Tham gia phát triển máy bay 
không người lái T-50, KT-1

Đào tạo nhân lực có nghiệp 
vụ thông qua chương trình liên kết 

công nghiệp – giáo dục

Được Bộ Giáo dục chọn vào 
trung tâm nghiên cứu chung

Phát triển ‘Chất bán dẫn 
hữu cơ’ có hiệu năng tốt 

nhất thế giới

Phát triển ‘Siêu phân tử phát 
quang’ đầu tiên trên thế giới

‘Đội dự án đào tạo nhân lực 
ICUBE’ đạt thứ hạng nhất toàn quốc 3 
năm liên tiếp theo BK21 giai đoạn 2

AEROSPACE
AND
MECHANICAL
SYSTEMS

• Tham gia phát triển máy bay không người lái T-50, KT-1

• Được Bộ Giáo dục chọn vào trung tâm nghiên cứu chung

•   Đào tạo nhân lực có nghiệp vụ thông qua chương trình liên kết 

công nghiệp – giáo dục

•   Bộ Khoa học sáng tạo tương lai chọn vào Trung tâm nghiên cứu 

tiên phong kỹ thuật hạt nhân hàng không

9091㎡

Nuôi dưỡng những tài năng cốt lõi để dẫn 
đầu ngành công nghiệp khoa học mũi 
nhọn hướng tới tương lai
-   Giai đoạn 2 của dự án Brain Korea 21(BK21) 

thuộc Bộ Giáo dục
-   Đội dự án đào tạo nhân lực chất lượng cao cho 

lĩnh vực máy móc hàng không công nghệ cao 
-   Lấy trọng tâm là các doanh nghiệp tham gia 

vào đội dự án kết hợp công nghiệp-giáo dục, 
tiến hành lập ra 4 nhóm công nghệ là ‘công 
nghệ năng lượng thân thiện với môi trường’, ‘kỹ 
thuật chế tạo linh kiện vật liệu máy móc một 
cách chính xác’, ‘kỹ thuật thiết kế hệ thống’, ‘công 
nghệ thiết kế linh kiện hàng không vũ trụ’ để 
tiến hành dự án nghiên cứu, giáo dục, đặc thù 
hóa bộ môn và hợp tác công nghiệp-giáo dục.  

Mở trung tâm hợp tác công nghiệp – giáo 
dục và vũ trụ hàng không
-    Gồm 1 tầng hầm và 8 tầng trên mặt đất với 

diện tích sàn 9091㎡
Trung tâm đi vào hoạt động vào tháng 4 năm 
2016, gồm phòng giảng dạy, phòng thực tập, 
phòng nghiên cứu, phòng hội nghị…

Dự án BK21 Plus
-   Được chọn vào đội dự án đào tạo nhân tài sáng 

tạo cho lĩnh vực kỹ thuật hàng không thế hệ 
mới
http://bkplusmae.gnu.ac.kr

-   Được chọn vào đội dự án nghiên cứu nền tảng 
công nghệ SW máy bay không người lái
http://uav.gnu.ac.kr

Khu nghiên cứu hợp tác công nghiệp – 
giáo dục Sacheon
-    TIC/Trung tâm sáng tạo máy móc linh kiện vận 

tải đại học quốc gia Gyeongsang gia nhập 
-    Trung tâm thực tập thí nghiệm cho dự án đào 

tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp máy móc 
vận tải sáng tạo / BK21 gia nhập

-    Đội dự án đào tạo nhân lực chất lượng cao có 
chuyên môn thực địa / meTEC gia nhập

-    Thành lập trung tâm nghiên cứ hợp tác công 
nghiệp – giáo dục (Hơn 165 000㎡)

Có năng lực giáo dục, nghiên cứu cao 
nhất toàn quốc trong lĩnh vực vũ trụ hàng 
không
-    Được Bộ Giáo dục lựa chọn vào Trung tâm 

nghiên cứu chung (DRC Degree and Research 
Center)

-   Trung tâm đồng nghiên cứu kết hợp công nghệ 
thân thiện với môi trường vào tàu vũ trụ không 
gian

-   Đại học quốc gia Gyeongsang và Viện nghiên 
cứu vũ trụ hàng không Hàn Quốc(KARI) đã 
được chọn làm trung tâm nghiên cứu chung 
thứ tư trên toàn quốc

-    Thành lập trung tâm chế tạo sản phẩm thử 
nghiện, gia nhập nhiều doanh nghiệp có vốn 
đầu tư mạo hiểm

-    Thu hút dự án đặc biệt đổi mới RIS khu vực 
trung tâm Gyeongnam 

-     Thu hút dự án xúc tiến chuyển giao công nghệ 
của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Gyeongnam/
PCTT

-    Dự án thành lập Vườn nghiên cứu trường đại 
học quốc gia Gyeongsang 
(Trợ cấp 4,5 tỷ won, dự án thúc đẩy trường đại 
học địa phương)

-    Hội hiệp nghiên cứu công nghệ các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ (Bao gồm TIC trường đại học 
Gyeongsang, và 4 doanh nghiệp)

Phát triển công nghệ máy tính hiệu hang 
cao cho hệ thống máy bay thế hệ tiếp theo
-    Được Bộ Tri thức và Kinh tế chọn trong dự án 

thúc đẩy Trung tâm nghiên cứu công nghệ 
thông tin trong đại học

-    Trung tâm nghiên cứu SW Hệ thống nhúng 
hàng không vào tháng 3 năm 2009 được Bộ 
Tri thức và Kinh tế chọn trong dự án thúc đẩy 
Trung tâm nghiên cứu công nghệ thông tin 
trong đại học

-    Tổ chức và hoạt động hội đồng thảo luận liên 
quan đến hợp tác công nghiệp – giáo dục tại 
thành phố Sacheon

-    Đẩy mạnh thu hút những viện nghiên cứu, tổ 
chức nghiên cứu nhận viện trợ của chính phủ 

-    Khai thác cụm liên kết R&D thuộc lĩnh vực khoa 
học kỹ thuật
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Được lựa chọn trong ‘dự án 
phát triển nền tảng công nghệ Công 

nghiệp hóa công nghệ sinh học chống lão 
hóa’ của bộ Công thương và tài nguyên

Phát triển công nghệ 
nguồn điều trị chứng mất trí nhớ 

đầu tiên trên thế giới nhờ sử dụng 
kỹ thuật tổng hợp BNIT

Được chỉ định mở trung tâm 
nghiên cứu y khoa công 

nghệ chống lão hóa sinh học

Phát triển thành công kỹ 
thuật sản xuất estrogen thực 

vật từ lá đậu

Tham gia phát triển máy bay 
không người lái T-50, KT-1

Đào tạo nhân lực có nghiệp 
vụ thông qua chương trình liên kết 

công nghiệp – giáo dục

Được Bộ Giáo dục chọn vào 
trung tâm nghiên cứu chung

Phát triển ‘Chất bán dẫn 
hữu cơ’ có hiệu năng tốt 

nhất thế giới

Phát triển ‘Siêu phân tử phát 
quang’ đầu tiên trên thế giới

‘Đội dự án đào tạo nhân lực 
ICUBE’ đạt thứ hạng nhất toàn quốc 3 
năm liên tiếp theo BK21 giai đoạn 2

Khát vọng mang một tương lai đổi mới và tạo ra 
những con đường mới trên Thế giới

Khoa học kĩ thuật vật liệu và Nano 
Lĩnh vực nano vật liệu tiên tiến của đại học quốc gia Gyeongsang đứng thứ 1 toàn quốc 3 năm liên tiếp trong cuộc 
đánh giá hàng năm của Brain Korea 21 (BK21) giai đoạn 2, và với việc được chọn trong Dự án tiên phong trong kỹ 
thuật tổng hợp tương lai và Dự án phát triển viện đại học nghiên cứu theo tiêu chuẩn thế giới (WCU) trường đang 
góp phần phát triển nano vật liệu tiên tiến – động lực tăng trưởng mới trong xã hội tương lai. Hơn nữa lĩnh vực 
nano vật liệu tiên tiến của trường đã đồng thành lập ra ‘Trung tâm nghiên cứu Samsung Display OLED’ và đạt được 
những thành quả nghiên cứu vượt trội, đồng thời cũng đang đào tạo ra những nhân tài ưu tú. 

NANO
AND
ADVANCED
MATERIALS

6 tỷ won
-   Viện nghiên cứu pin nano có hệ thống nguồn điện chạy bằng nhiên liệu từ cơ thể sống 

và có khả năng cấy ghép vào cơ thể con người

- Hỗ trợ 6 tỷ won trong vòng 6 năm

Đứng thứ 1 
Đứng đầu 3 năm liên tiếp theo đánh giá của BK21 giai đoạn 2

• Phát triển ‘Chất bán dẫn hữu cơ’ có hiệu năng tốt nhất thế giới

• Phát triển ‘Siêu phân tử phát quang’ đầu tiên trên thế giới

•   ‘Đội dự án đào tạo nhân lực ICUBE’ đạt thứ hạng nhất toàn quốc 3 

năm liên tiếp theo BK21 giai đoạn 2

1

Được chọn vào dự án ‘phát triển viện đại học 
nghiên cứu theo tiêu chuẩn thế giới’ thuộc Bộ 
Giáo dục
-   Đội nghiên cứu vật liệu linh kiện tổng hợp pin sạc thế 

hệ mới
http://batterywcu.gnu.ac.kr

- Nhóm doanh nghiệp vật liệu hóa học Nanobio

http://nanobiowcu.gnu.ac.kr

Đội dự án vật liệu hóa học và nano sinh học được 
Brain Korea 21(BK21) giai đoạn 2 đánh giá đứng 
đầu toàn quốc trong 3 năm liên tiếp (Năm thứ 1, 
năm thứ 2 và năm thứ 3)
-   'Đội dự án đào tạo nhân lực ICUBE’  

Brain Korea 21 (BK21) giai đoạn 2 

Đội dự án đào tạo nhân lực ICUBE được đánh giá thứ hạng 
cao trên toàn quốc về lĩnh vực hóa học 3 năm liên tiếp 
(năm thứ 2 – vị trí thứ 1, năm thứ 3 – vị trí 3, năm thứ 4 
– vị trí 2) trong bảng đánh giá tổng các viện cao học địa 
phương ưu tú của Brain Korea 21(BK21) giai đoạn 2.
-   Đội dự án hóa học nano và nguyên liệu phân tử, viện cao học 

khoa hóa học Brain Korea 21 (BK21) thuộc Bộ Giáo dục 

Chất bán dẫn nhựa hiển thị có khả năng uốn dẻo, 
kéo dài
-   Dự án phát triển nguyên liệu mũi nhọn thế kỷ 21(Nhóm 

dự án phát triển thiết bị hiển thị thế hệ mới)

Nhóm nghiên cứu pin nano có hệ thống nguồn điện 
chạy bằng nhiên liệu từ cơ thể sống và có khả năng cấy 
ghép vào cơ thể con người
-   Là trường đại học quốc gia không thuộc vùng thủ đô duy 

nhất được chọn trong số hơn 200 dự án đăng ký trên toàn 
quốc

-   Phát triển nguồn điện mới có thể sạc ở trong cơ thể người và 
có thể phát triển ở trong cơ thể con người.

-   Theo chiến lược lên kế hoạch danh mục bằng sáng chế và 
công bố luận văn xuất sắc, nộp đơn cấp bằng sáng chế độc 
quyền trong nước và quốc tế

Trung tâm nghiên cứu thiết bị hiển thị Samsung Display 
OLED – Đại học quốc gia Gyeongsang
- Phát triển vật liệu phát quang màu xanh (pure blue) đầu tiên 
trên thế giới
- Phát triển chất bán dẫn hữu cơ theo tiêu chuẩn bay hơi trong 
chân không tốt nhất thế giới 
- Phát triển chất bán dẫn hữu cơ loại hình n theo quy trình tốt 
nhất thế giới 
-  Phát triển nhựa bán dẫn có tính năng cao
- Phát triển vật liệu phát quang xanh, là vật liệu phát quang 
chính trên màn hình hiển thị

Đứng thứ
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Những người tiên phong trẻ tuổi 
làm thay đổi thế giới
‘Tương lai’ đang lớn dần ở trường đại học quốc gia Gyeongsang, 

nơi có những tiêu chuẩn cao nhất thế giới về giáo dục và cơ sở hạ 

tầng. Với tinh thần luôn luôn khai thác, trường đại học quốc gia 

Gyeongsang là nơi hội tụ của những nhân tài toàn cầu với những 

thành quả xuất sắc đạt được trong nhiều lĩnh vực như nhân văn, 

xã hội, khoa học, nghệ thuật, kỹ thuật…

GNU
COLLEGES

Đại học nhân văn  COLLEGE OF HUMANITIES

Trường đại học khoa học xã hội  COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES

Đại học khoa học tự nhiên  COLLEGE OF NATURAL SCIENCES

Đại học kinh tế  COLLEGE OF BUSINESS

Đại học công nghệ  COLLEGE OF ENGINEERING

Đại học sinh học nông nghiệp  COLLEGE OF AGRICULTURE AND LIFE SCIENCES

Đại học luật  COLLEGE OF LAW

Đại học sư phạm  COLLEGE OF EDUCATION

Đại học thú y  COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE

Đại học y dược  COLLEGE OF MEDICINE

Đại học Y tá  COLLEGE OF NURSING

Đại học hải dương  COLLEGE OF MARINE SCIENCES

Đại học y dược  COLLEGE OF PHARMACY

Đại học hành chính (Cơ sở kết hợp công nghiệp – giáo dục Changwon)
COLLEGE AFFILIATED WITH THE MAIN ADMINISTRATION
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Trường đại học nhân văn là nơi đào tạo những con người trí 
thức với một nhân cách hoàn hảo, mang theo mình sự sáng 
tạo và kiến thức chuyên môn về con người và xã hội. Mục tiêu 
của trường là đào tạo ra những nhân tài có chuyên môn, có 
thể hành động một cách độc lập trước sự biến đổi hóa của thời 
đại, và trau dồi cho họ tinh thần học hỏi, lối tư duy sáng tạo, 
khả năng nhìn nhận sáng suốt về một nền tảng giáo dục căn 
bản về con người và cuộc sống. Để có thể giảng dạy nhân văn 
học như một hệ thống gồm những giá trị và chân lý cơ bản về 
thế giới và con người bao gồm triết học, sử học, ngôn ngữ học 
và văn học, nhà trường đã thành lập nên 10 khoa và nay đã 
phát triển thành Nhân văn học thấu hiểu xã hội, Nhân văn học 
bao hàm văn hóa, Nhân văn học cùng với thế giới. 

Khoa quốc văn quốc ngữ / Khoa ngôn ngữ và văn học Đức / 
Khoa Nga học / Khoa ngôn ngữ và văn học Pháp / 
Khoa sử học / Khoa ngôn ngữ và văn học Anh / 
Khoa ngôn ngữ và văn học Trung Quốc / Khoa triết học / 
Khoa Hán văn / Khoa múa dân tộc

●Chọn vào ‘Dự án chi viện cho những nhà nghiên cứu chính về 
lĩnh vực xã hội nhân văn’ (Khoa ngôn ngữ và văn học Anh)
●Năm 2017, Khoa văn hóa viện cao học đại học nhân văn được 

chọn vào dự án đô thị nhân văn
●Có 32 sinh viên đại học nhân văn được nhận 'Học bổng chính 

phủ 100 năm nhân văn năm 2015’ 
●Được chọn vào dự án BK21 Plus (Nhóm dự án đào tạo nhân lực 

phát triển mô hình kinh doanh kết hợp văn hóa) 
●Ký hiệp ước liên kết với trường đại học Hamburg của Đức 
●Ký hiệp ước liên kết với trường đại học Kazakhstan
●Ký hiệp ước liên kết với trường nghệ thuật Hàng Châu, trường nghệ 

thuật thành phố Tây An và trường đại học Tứ Xuyên Trung Quốc 
●Ký hiệp ước giáo dục liên kết công nghiệp – giáo dục với 

Doanh nghiệp sản xuất điện phía Nam Hàn Quốc (Công ty 
chính) và chi nhánh nhiệt điện Hadong
●Được chọn vào dự án đại học đặc thù (CK)

Trường đại học khoa học xã hội nghiên cứu, giáo dục 
những kiến thức căn bản về mọi mặt của cuộc sống con 
người như hành chính, tâm lý, xã hội, kinh tế, ngoại giao, 
chính trị… và tìm hiểu, phân tích một cách khoa học về 
những hiện tượng xã hội xung quanh chúng ta. Mục tiêu 
là đào tạo ra những nhân tài có chuyên môn, có thể nắm 
giữ vai trò người tiên phong ở trong và ngoài nước, đồng 
thời trau dồi những kiến thức chuyên ngành về lĩnh vực 
khoa học xã hội cho sinh viên. Nhà trường hết sức hỗ trợ 
để có thể thiết lập nên chương trình giảng dạy với nhiều 
tiến trình đa dạng như chế độ liên kết ngành, ngành kép, 
ngành phụ, giáo dục giáo viên…, và sau khi tốt nghiệp, 
sinh viên có thể tham gia vào giới quan chức, giới ngôn 
luận, giới tri thức, hay giới tài chính… góp phần cho 
sự phát triển của khoa học xã hội thế giới, và xã hội địa 
phương.

Khoa kinh tế / Kho phúc lợi xã hội / Khoa xã hội học / 
Khoa tâm lý học / Khoa chính trị ngoại giao / 
Khoa hành chính

●Được chọn vào dự án đại học đặc thù của địa phương (CK), dự 
án đào tạo chuyên gia cộng đồng ENA (do khoa hành chính và 
khoa chính trị ngoại giao tiến hành)
●Dự án LINC + do khoa tâm lý học và khoa chính trị ngoại giao 

tiến hành
●Dự án chi viện cho những nhà nghiên cứu chính chi viện bởi 

Quỹ nghiên cứu Hàn Quốc, do khoa tâm lý học, khoa xã hội 
học và khoa phúc lợi xã hội tiến hành
●Dự án những nhà nghiên cứu tiên tiến chi viện bởi Quỹ nghiên 

cứu Hàn Quốc, do khoa tâm lý học tiến hành
●Dự án xuấ bản sáng tác của Quỹ nghiên cứu Hàn Quốc, do 

khoa phúc lợi xã hội tiến hành

Đại học nhân văn
COLLEGE OF 
HUMANITIES

Trường đại học khoa 
học xã hội
COLLEGE OF 
SOCIAL SCIENCES

Là nơi nuôi dưỡng những 

nhân tài có khả năng nhìn 

nhận sáng suốt và thấu 

hiểu về thời đại.

Là nơi tạo ra con đường 

của các tài năng sáng tạo, 

những nhà lãnh đạo xã hội 

chuyên môn

130 triệu won
Được Quỹ nghiên cứu Hàn Quốc thuộc Bộ Giáo dục chọn vào ‘dự 
án đại chúng hóa nhân văn’
Được chọn vào dự án Hadong đô thị nhân văn thuộc Bộ Giáo dục, 
bao gồm có quận Hadong và 13 đơn vị đoàn thể tham gia  
(Từ năm 2017~2022)

95%
Tỷ lệ sinh viên đạt học bổng

Dự án giảng dạy công 
dân nhân văn
Quỹ nghiên cứu Hàn Quốc trợ cấp, tiến hành liên tục ‘Dự án 
giảng dạy công dân nhân văn’

TOP
Đào tạo được 93 chuyên gia cộng đồng từ 2016~2017
(77 người là công chức nhà nước, 16 người thuộc doanh 
nghiệp nhà nước)

GNU
COLLEGES
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Đại học khoa học tự nhiên để phù hợp với tương lai là ‘một 
trường đại học dẫn đầu lĩnh vực khoa học tự nhiên của 
tương lai’, đang phát triển hướng tới là một trường đại 
học lấy nghiên cứu đa ngành phức hợp làm trọng tâm, 
tăng cường nghiên cứu kết hợp công nghiệp – giáo dục 
và toàn cầu hóa. Hơn thế nữa bằng sự thu hút các dự án 
như là BK21 Plus, dự án sinh học xanh thế hệ mới 21… 
trường đang có được điều kiện nghiên cứu và học tập tốt 
nhất nước. Nhưng chúng tôi không dừng lại thỏa mãn với 
hiện tại mà vẫn đang tiến hành nghiên cứu theo những 
chiều hướng mới và giáo dục một cách tốt nhất để có thể 
bước tới cạnh tranh với các trường đại học hàng đầu trên 
thế giới.

Khoa khoa học đời sống / Khoa vật lý / Khoa toán / 
Khoa dinh dưỡng thực phẩm / Khoa y / Khoa thời trang / 
Khoa thống kê / Khoa địa chất / Khoa hóa học / 
Khoa khoa học máy tính

●Thu hút nhóm dự án giáo dục nghiên cứu lớn của quốc gia như 
dự án BK21 Plus, dự án Biogreen21 thế hệ mới 
●Điều hành trung tâm nghiên cứu Samsung Display OLED
●Khoa khoa học đời sống được chọn là khoa đặc thù ưu tú nhất
●Mở giảng đường lớn với tên gọi Kolping ParkManYoung Hall 

cho khoa thời trang

Để tạo ra nguồn nhân lực có chuyên môn cao về lĩnh 
vực kinh tế đảm bảo cả doanh nghiệp lẫn sinh viên đều 
hài lòng, trường đại học đã và đang đẩy mạnh giáo dục 
nghiệp vụ kinh tế, cải cách giáo dục phản ánh sự biến đổi 
của môi trường kinh tế, đồng thời tiến hành nhiều chế 
độ như là chương trình cố vấn cùng với sự hướng dẫn của 
giáo sư và hướng dẫn chỉ đạo học từ xa…Hơn thế nữa, 
sinh viên có thể phát triển và quản lý tốt năng lực của 
bản thân nhờ vào việc tham gia các chương trình hoạt 
động giao lưu, phát triển trong và ngoài nước. Những 
sinh viên tốt nghiệp vẫn đang ngày ngày thực hiện hóa 
ước mơ của bản thân trong nhiều lĩnh vực xã hội như là 
có thể  làm việc trong các công ty tín dụng hay công ty 
sản xuất…, đồng thời nhà trường mỗi năm đều đào tạo 
ra những sinh viên có thể vượt qua những bài kiểm tra 
về tư cách chuyên môn để vào làm cho các công ty kiểm 
toán nhà nước hay cục thuế…vv

Khoa quản trị kinh doanh / Khoa quản lý thông tin / Khoa 
thông thương quốc tế / Khoa kế toán / Khoa quản lý công 
nghiệp

●Đạt ‘Chứng nhận giáo dục quản trị kinh tế Hàn Quốc’
●Có 3 sinh viên thuộc trường đại học kinh tế được nhận học 

bổng ‘Học bổng chính phủ 100 năm nhân văn năm 2015’

Đại học khoa học tự 
nhiên
COLLEGE OF 
NATURAL SCIENCES

Đại học kinh tế
COLLEGE OF 
BUSINESS

Là nơi đào tao nguồn nhân 

lực nghiên cứu tân tiến, có 

những kỹ năng thực tế và là 

những nhà lãnh đạo tương 

lai của xã hội

Là nơi đào tạo những nhân 

tài kinh tế và có khả năng 

lãnh đạo toàn cầu đứng 

ngang tầm với thế giới

3,6 tỷ won
Khoa khoa học máy tính được chọn trong dự án đại học dẫn đầu 
giáo dục về công nghệ thông tin
Số tiền trợ cấp trong 6 năm là 3,6 tỷ won

7 năm
Khoa thông thương quốc tế trong 7 năm liên tiếp được chọn vào 

dự án ‘Hỗ trợ giảng dạy về FTA ở đại học’

Dự án CK
Được chọn trong dự án CK ‘Nhóm dự án đào tạo nhân tài 
khoa học đời sống cơ bản khai thác tương lai’ / 
‘Nhóm dự án đào tạo nhân tài hóa học vùng đông nam theo 
mô hình chủ đạo đổi mới địa phương’

BK21+

Được chọn vào ‘Đội đào tạo nhân tài sáng tạo toàn cầu cho 

công nghiệp địa phương’ thuộc dự án BK21 Plus

GNU
COLLEGES
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Đại học khoa học công nghệ đang theo đuổi những 
nghiên cứu về những kỹ thuật tiên tiến thế hệ mới và 
hợp tác công nghiệp – giáo dục, với mục tiêu đào tạo 
ra những kỹ sư chuyên nghiệp có đủ tư chất lãnh đạo và 
những kiến thức cơ bản cần thiết trong lĩnh vực khoa học 
kỹ thuật. Sinh viên sẽ được học một cách có hệ thống về 
kỹ thuật ứng dụng và những lý luận cơ bản trong nhiều 
lĩnh vực khoa học kỹ thuật, đồng thời chúng tôi đang đào 
tạo những kỹ sư sáng tạo có thể cống hiến cho sự nghiệp 
cải cách kỹ thuật công nghiệp, và chúng tôi vẫn đang tiến 
hành thành công những dự án lớn tầm cỡ quốc gia như, 
dự án đặc thù hóa đại học địa phương, dự án BK21 Plus, 
dự án ERC, hay vận hành nhà máy trực thuộc… Với tư 
cách là một trường đại học khoa học công nghệ tốt nhất 
vùng Gyeongnam chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để 
đào tạo ra những nhân tài trong lĩnh vực kỹ thuật cho thế 
hệ mới.

Khoa kỹ thuật xây dựng kiến trúc đô thị (Kỹ thuật kiến trúc, 
kỹ thuật đô thị, kỹ thuật xây dựng)/ Khoa công nghệ thông 
tin tổng hợp cơ khí hàng không (Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật 
phần mềm và vũ trụ hàng không) / Khoa kỹ thuật Nano 
nguyên liệu mới / Khoa kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Kỹ 
thuật hệ thống công nghiệp)/ Khoa kiến trúc / Khoa công 
nghệ chất bán dẫn / Khoa kỹ thuật điện / Khoa kỹ thuật 
điện tử / Khoa kỹ thuật đo lường và điều khiển / Khoa công 
nghệ hóa học

●Được chọn vào dự án BK21 Plus (3 nhóm dự án)
●Đội R.I.S đại học khoa học công nghệ được giải nhất ‘cuộc thi 

thiết kế đỉnh cao tổng hợp năm 2013’ 
●Khoa kỹ thuật hệ thống công nghiệp ký hiệp ước ‘Theo dõi phù 

hợp với doanh nghiệp’
●Khoa kiến truc cấp học bổng GA

Trường đại học khoa học nông nghiệp sinh học đang là 
một trường đại học hàng đầu quốc gia về lĩnh vực nông 
sinh học. Với nền tảng là các dự án BK21 giai đoạn 1, 
BK21 giai đoạn 2 và BK21 Plus, chúng tôi đang cố gắng 
nỗ lực để cung cấp cho sinh viên đại học chương trình 
giáo dục phù hợp với từng lĩnh vực thông qua những dự 
án CK-1, dự án NURI và chương trình giáo dục cao học 
theo tiêu chuẩn thế giới, đồng thời chúng tôi cũng nỗ lực 
hết mình để đào tạo ra những nhân tài ưu tú . Hơn thế 
nữa, với việc được chọn vào viện nghiên cứu trọng điểm 
và trung tâm nghiên cứu kỹ thuật nông lâm, chúng tôi 
đang dẫn đầu những dự án mũi nhọn về lĩnh vực nông 
sinh học như là nông trại thông minh và đối phó với khí 
hậu thời tiết.

Khoa kinh tế tài nguyên thực phẩm / Khoa khoa học môi 
trường rừng (chuyên ngành tài nguyên môi trường rừng, 
chuyên ngành khoa học tài nguyên môi trường) / 
Khoa Agro System (Chuyên ngành kỹ thuật cơ khí công 
nghiệp sinh học, chuyên ngành kỹ thuật cơ bản môi trường 
địa phương) / Kho khoa học nông nghiệp thực vật / 
Khoa công nghệ hóa học nông nghiệp và thực phẩm / 
Khoa y học thực phẩm / Khoa chăn nuôi sinh học 

●BK21 Plus
    -   Nhóm dự án đào tạo nhân tài thế hệ mới công nghiệp nông 

sinh học
●Nhóm dự án CK-1
    -   Nhóm dự án đào tạo nhân tài cộng đồng tương lai xanh AF 
    -   Nhóm dự án đào tạo nhân tài nông nghiệp sinh học tương lai 

sáng tạo.

Đại học công nghệ 
COLLEGE OF 
ENGINEERING

Đại học sinh học 
nông nghiệp 
COLLEGE OF
AGRICULTURE AND 
LIFE SCIENCES

Là nơi những kỹ thuật mới 

được sáng tạo để xây dựng 

một tương lai tươi sáng

Nơi đào tạo ra những nhân 

tài chất lượng cao hướn 

đến dẫn đầu công nghiệp 

nông sinh học

MOU
Ký kết hiệp định liên kết với Viện khoa học rừng quốc gia, Trung 
tâm quản lý công viên quốc gia, Viện công nghệ phục hồi giống 
loài, Viện phát triển lâm nghiệp Hàn Quốc, Hội nông ngư thôn 
Hàn Quốc chi nhánh khu vực Gyeongnam…

Chi viện bằng ngân sách 
nhà nước
-   ERC (Trung tâm nghiên cứu tiên phong kỹ thuật hạt nhân hàng không)
- Dự án BK21 Plus
- Nhóm dự án đào tạo nhân lực năng lượng cơ bản

Hợp tác hóa giữa công 
nghiệp – giáo dục
-   Dự án hợp tác giữa công nghiệp – giáo dục với cơ quan dân sự 

địa phương và các doanh nghiệp nhà nước
- Cấp học bổng doanh nghiệp 

Thu hút trung tâm nghiên cứu 
quan trọng của quốc gia
- Viện nghiên cứu trọng điểm
- Công nghệ đối phó với biến đổi khí hậu công nghiệp nông sinh học
- Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật nông lâm
- Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp nông trường thông minh
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Trường đại học luật thông qua việc mở các lớp giảng dạy 
với nhiều chuyên môn khác nhau và những cơ hội thực 
tập thực địa như là xem xét các phiên tòa hay mở tòa án 
mô phỏng…, đang đào tạo ra những chuyên gia pháp 
luật có năng lực và có khả năng cạnh tranh với quốc tế. 
Đặc biệt chúng tôi có 18 giáo sư toàn thời gian, là những 
người có danh tiếng toàn quốc bao gồm cả những giáo 
sư có nghiệp vụ xuất thân là luật sư trong nhiều lĩnh 
vực thuộc chuyên ngành luật, và 3 giáo sư giảng dạy , là 
nhóm các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực đang đóng vai 
trò then chốt các cấp trong xã hội, đồng thời nhà trường 
đang xây dựng hệ thống giáo dục cơ sở hạ tầng bậc nhất 
quốc gia. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể hoạt 
động như là những chuyên gia pháp luật ở trong nhiều 
lĩnh vực như là trong giới luật pháp, giới học thuật, giới 
công chức, giới doanh nghiệp, giới tín dụng, giới ngôn 
luận…

Khoa luật

●Toàn thể sinh viên trường đại học luật đều có thể sử dụng 
phòng đọc sạch, phòng máy tính và viện học thuật Daegyeong 
●Có hoạt động liên kết với viện nghiên cứu luật trong trường
●Được chọn trong dự án đặc thù hóa đại học địa phương (Dự 

án đào tạo chuyên gia cộng đồng ENA: Trợ cấp học bổng, điều 
tra trong và ngoài nước, hỗ trợ tham gia các cuộc thi trong và 
ngoài nước…)
●Hàng năm tổ chức cuộc thi mô phỏng xét xử (Trao giấy chứng 

nhận và học bổng)
●Tỷ lệ đỗ công chức vào hệ thống chuyên gia pháp luật cao nhất 

toàn quốc

Đại học sư phạm đang đào tạo ra nguồn nhân lực ưu tú 
có chuyên môn về giáo dục và những nhà giáo dục với 
nền tảng tri thức đủ đầy, và những ngiên cứu mang tính 
sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục. Trường đại học sư phạm, 
tự hào với 40 năm truyền thống và quy mô lớn nhất nước 
(gồm 16 khoa), đang tập trung vào bồi dưỡng tư chất của 
những nhà giáo dục và nâng cao trình độ học vấn với chủ 
nghĩa tôn trọng quyền con người ‘Con người nuôi dưỡng 
con người’ và ‘tinh thần sang tạo học hỏi’ đó cũng chính 
là tinh thần sáng lập ra đại học quốc gia Gyeongsang. Với 
tư cách là một thánh địa đào tạo giáo viên trong khu vực 
Gyeongnam, chúng tôi đang tiếp tục đào tạo ra những 
giáo viên có đủ sự tự tin và năng lực ở nhiều chuyên 
ngành khác nhau, và nhà trường đang đóng vai trò then 
chốt trong việc phát triển văn hóa giáo dục trong và 
ngoài nước.

Khoa giáo dục / Khoa giáo dục quốc ngữ / 
Khoa giáo dục lịch sử / Khoa giáo dục ngôn ngữ Anh / 
Khoa giáo dục đạo đức / Khoa giáo dục xã hội thông thường / 
Khoa giáo dục ngôn ngữ Nhật / Khoa giáo dục địa lý / 
Khoa giáo dục vật lý / Khoa giáo dục sinh học / 
Khoa giáo dục toán / Khoa giáo dục hóa học / 
Khoa giáo dục mỹ thuật / Khoa giáo dục âm nhạc / 
Khoa giáo dục thể chất

●Tổ chức chương trình giáo dục tổng hợp khoa học tự nhiên và 
khoa học xã hội, tổ chức giáo dục STS dự bị
●Hàng năm tổ chức cuộc thi mô phỏng lớp học (Trao giấy chứng 

nhận và tiền thưởng)
● Tổ chức ‘Chương trình so sánh và tăng cường năng lực giáo dục 

thực địa dự bị cho cách mạng công nghiệp lần thứ 4’
● Tổ chức hướng nghiệp phù hợp với từng khoa và tổ chức ‘hội 

gia nhập làm giáo viên’ với mục tiêu tăng tỷ lệ xin được việc

Đại học luật
COLLEGE OF 
LAW

Đại học sư phạm
COLLEGE OF 
EDUCATION

Nơi những bước đi đầu tiên 

của những luật gia nhiệt tâm 

,đồng hành cùng với xã hội 

mang lại công lý cho nhân loại 

Nơi đào tạo ra những nhà 

giáo đầy nhân văn ,đi cùng 

với những kỹ năng đào tạo và 

lưu giữ bền vững sự sáng tạo 

trong môi trường giáo giục. 

468,8 triệu won
Quỹ học bổng Kim Sun Geum Đại học quốc gia Gyeongsang hỗ 

trợ học bổng cho 276 người trong vòng 11 năm, hỗ trợ 50 triệu 

won trong năm 2017

Cấp A
Theo kết quả đánh giá của cơ quan đào tạo giáo viên, đại học sư 

phạm đạt được ‘loại xuất sắc(loại A)’

Vị trí thứ 1
Đào tạo ra 38 công chức làm kiểm sát trong viện tòa án từ năm 

2011 đến 2013 (Nguồn: KG Pass one trang chuyên môn cho 

cuộc thi công chức) đứng đầu toàn quốc

130 người
Tỷ lệ đỗ cao trong ‘kỳ thi ứng tuyển làm giáo viên cấp 2, cấp 
3’…127 người trong năm 2016
130 người trong năm 2017 (Tỷ lệ trúng tuyển cao so với số 
người tham gia tuyển chọn)
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Đại học thú y có chương trình giảng dạy một cách hệ 
thống cả về thực tế lẫn lý luận các tri thức liên quan đến 
ngăn ngừa, chẩn đoán, điều trị các bệnh của động vật và 
khoa học đời sống, y học… đồng thời nhà trường cũng 
đào tạo ra những chuyên gia về thú y hiểu về những giá 
trị của sinh mệnh. Quá trình giảng dạy của đại học thú 
y bao gồm 2 năm học thú y dự bị và 4 năm học chuyên 
ngành, tổng cộng là 6 năm. Để có thể tham gia vào tiến 
trình học chuyên ngành cần phải hoàn thành 2 năm khoa 
thú y dự bị, và trong quá trình học dự bị sinh viên sẽ được 
học các môn đại cương thuộc nhiều lĩnh vực để có một 
nên tảng kiến thức căn bản về nhân văn học và sinh viên 
sẽ phải học những môn liên kết với tự nhiên để có nền 
tảng kiến thức chuyên ngành. Trong quá trình học chuyên 
ngành khoa thú y, sinh viên sẽ được học những môn y 
học cơ bản như giải phẫu học, sinh lý học… những môn 
y học dự phòng như dược lý học ký sinh trùng học, bệnh 
lý học, y tế cộng đồng… và những môn về lâm sang như 
nội khoa, ngoại khoa, sản khoa, khoa X-quang… 

Khoa thú y dự bị / Khoa thú y

● Được chọn vào dự án BK21 Plus (Đội dự án đào tạo nhân tài 
sáng tạo khoa học thú y sinh học tương lai cơ bản)

Đại học y khoa của đại học quốc gia Gyeongsang bắt đầu 
hoạt động từ năm 1981. Hơn 160 giáo sư đang nỗ lực 
không ngừng với mục tiêu đào tạo ra các bác sĩ có năng 
lực chuyên môn chẩn đoán trị liệu lần thứ nhất, để giải 
quyết vấn đề sức khỏe xã hội tại địa phương, đồng thời 
nhà trường cũng cố gắng để sinh viên không bị thiếu 
thốn trong quá trình nghiên cứu hay sinh hoạt bằng việc 
cung cấp môi trường phúc lợi trong học tập, đa dạng như 
làcung cấp không gian đọc sách cá nhân, trung tâm kỹ 
thuật lâm sang và nhà ăn trong ký túc xá… Năm 2005 
là viện cao học y khoa chuyên nghiệp, nhưng đến năm 
2015 đã được chuyển thành đại học y khoa với 2 năm y 
dự bị và 4 năm y chuyên ngành. Bệnh viện đại học với 
quy mô 1000 giường bệnh được xây dựng ở trong cùng 
một khuôn viên với đại học y khoa, vào năm 2016, đã mở 
cửa ‘Bệnh viện đại học quốc gia Gyeongsang Changwon’ 
ở thành phố Changwon Gyeongnam, và chúng tôi đang 
là cơ quan y tế tiêu biểu trong khu vực. 

Khoa y dự bị / Khoa y 

●Được chọn vào trung tâm nghiên cứu y khoa công nghệ chống 
lão hóa sinh học (BAMRC)
●Được chọn vào dự án phát triển nền tảng công nghệ công 

nghiệp hóa công nghệ sinh học chống lão hóa
●Tỷ lệ đỗ kỳ thi bác sĩ quốc gia là 100% (2 năm liên tiếp 2014-

2015)
●  Hoàn thành trung tâm kỹ thuật lâm sang (Trung tâm 

E-Learning, 10 phòng PBL và 12 phòng OSCE)
●Liên kết với đại học y khoa Hokkaido Nhật Bản

Đại học thú y
COLLEGE OF 
VETERINARY 
MEDICINE

Đại học y dược
COLLEGE OF 
MEDICINE

Nơi đào tạo những nhà 

thú y học đầy nhân văn 

với tấm lòng nhân ái được 

giáo dục bởi chương trình 

giảng dạy tốt nhất

Nơi chịu trách nhiệm sức 

khỏe cho nhân dân và có cơ 

sở hạ tầng giáo dục chữa trị 

tốt nhất địa phương

63 năm truyền thống
Đại học thú y với truyền thống lâu đời, được thành lập từ năm 

1955

8 tỷ 222 triệu won
-   Được chọn vào Dự án trung tâm nghiên cứu tiên phong trong 

lĩnh vực khoa học y cơ bản(MRC) năm 2015

-   Trợ cấp 8 tỷ 222 triệu won trong 7 năm

Đầu tiên trên toàn quốc
Thành lập ‘Trung tâm nghiên cứu loài gặm nhấm Myocastor 

coypus Hàn Quốc’ đầu tiên trên toàn quốc nhằm xóa bỏ sự hỗn 

loạn trong hệ sinh thái loài ‘Myocastor coypus’

Diện tích khoảng 
109,593㎡
-   Bệnh viện Đại học quốc gia Gyeongsang Changwon chính 

thức mở cửa vào tháng 2 năm 2016
-   Vận hành nhà tang lễ và 701 giường bệnh
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Đại học y tá điều dưỡng đào tạo ra những y tá có nghiệp 
vụ chuyên môn và năng lực điều dưỡng cần thiết để 
nâng cao và duy trì sức khỏe bệnh nhân một cách tốt 
nhất dựa trên tinh thần tôn trọng con người. Đại học y 
tá điều dưỡng với hơn 90 năm lịch sử, luôn chuyên tâm 
việc giáo dục sinh viên bằng chương trình đào tạo với đội 
ngũ giáo sư tốt nhất, và thành quả đạt được chính là tỷ lệ 
sinh viên đỗ đạt ở kỳ thi y tá quốc gia là 100% và những 
sinh viên có hy vọng làm việc ở các cơ quan y tế đều đạt 
được mong muốn với tỷ lệ có việc là 100%. Hơn thế nưa, 
hơn 3000 sinh viên đã tốt nghiệp, hiện đang hoạt động 
ở nhiều cơ sở y tế khác nhau cả trong và ngoài nước, đặc 
biệt là chúng tôi đã đào tạo ra 3 người đạt được huân 
chương Nightingale cho y tá xuất sắc thế giới.

Khoa y tá điều dưỡng

●Khoa với 90 năm truyền thống
●Thành lập trung tâm giáo dục tổng hợp đại học y tá
● Tổ chức chương trình tu nghiệp và hợp tác liên kết với đại học 

nữ Texas của Mỹ
●Thành lập trung tâm giáo dục thực tập WISE

Đại học khoa học hải dương được thành lập vào năm 
1917, tự hào với truyền thống và lịch sử lâu đời với việc 
đào tạo ra nguồn nhân lực có năng lực chuyên môn trong 
lĩnh vực hải dương. Là nơi đào tạo ra những nhân tài có 
chuyên môn trong công nghiệp hải dương, có thể quản 
lý, sản xuất một cách hiệu quả nhất nguồn tài nguyên 
hải dương – nguồn tài nguyên quan trọng của nhân loại, 
đồng thời chúng tôi cũng đang tiên phong trong việc 
phát triển xã hội địa phương và quốc gia. Chúng tôi đảm 
bảo cho nguồn tài nguyên vật chất và nguồn tài nguyên 
con người ưu tú nhất, và trường còn có nhiều cơ quan 
rộng lớn như là trung tâm nghiên cứu giáo dục sinh vật 
hải dương, nhà máy máy móc, công xưởng gia công đông 
lạnh, thuyền thực tập (Saebadaho 999 tấn, Chambadaho 
36 tấn) ...đồng thời trường cũng đảm nhận vai trò tiên 
phong để phát triển công nghiệp và tri thức khoa học hải 
dương. 

Khoa kinh doanh thủy sản / Khoa hệ thống kiểm sát hải 
dương / Khoa y học đời sống thực phẩm hải dương / 
Khoa tổng hợp công nghiệp hải dương / Khoa kỹ thuật 
hệ thống cơ khí / Khoa kỹ thuật cơ khí năng lượng / Khoa 
công nghệ thông tin / Khoa công nghệ hải dương đóng 
tàu / Khoa kỹ thuật xây dựng hải dương / Khoa công 
nghệ môi trường hải dương

●Thành lập trung tâm viện trợ kỹ thuật công nghiệp hóa thủy sản
    (Viện trợ 10,9 tỷ trong 10 năm tính từ tháng 7 năm 2016)
●Được chọn vào dự án BK21 Plus (Nhóm dự án đào tạo nhân lực 

kỹ thuật chuyên môn nền tảng ICT và trang bị LNG-FPSO)
●Khoa kinh doanh thủy sản đạt ‘chứng nhận giáo dục kinh 

doanh Hàn Quốc’ 

Đại học Y tá
COLLEGE OF 
NURSING

Đại học hải dương
COLLEGE OF 
MARINE SCIENCES

Chúng tôi đào tạo ra những 

chuyên gia điều dưỡng tốt 

nhất thế giới với nền tảng 

truyền thống và lịch sử

Nơi đào tạo những nhân 

tài ,với những ước mơ và 

những hy vọng hướng ra 

đại dương bao la.

5 năm
Đạt chứng nhận đánh giá giáo dục y tá 5 năm (Từ 2015 đến 

tháng 12 năm 2020)

Đầu tư 15 tỷ
Hợp tác giữ Đại học quốc gia Gyeongsang – Viện khoa học thủy 
sản quốc gia – Thành phố Tongyeong
Thành lập ‘trung tâm nghiên cứu tài nguyên thủy sản trong 
khuôn viên trường đại học khoa học hải dương

100%
Tỷ lệ có việc và tỷ lệ đỗ kỳ thi y tá quốc gia là 100%

9542.7㎡
Hoàn thành thi công ‘trung tâm khoa học hải dương’ với quy 
mô 9542.7㎡ diện tích sàn gồm 1 tầng hầm và 10 tầng trên 
mặt đất
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Trường đại học dược được thành lập với mục tiêu đào tạo 
ra những chuyên gia trong lĩnh vực dược học để chữa trị 
và phòng ngừa bệnh của con người, đồng thời nâng cao 
nghiên cứu về lĩnh vực dược học thế giới. Trường đang 
đóng vai trò then chốt trong việc phát triển kỹ thuật khoa 
học quốc gia bằng cách đào tạo ra những chuyên gia 
dược với những kỹ thuật ứng dụng thực tế, những lý luận 
cơ bản liên quan đến việc phát triển các loại thuốc mới. 
Chúng tôi đang tiến hành giáo dục dược học lâm sàng đã 
được hệ thống hóa và dược học cơ bản trong môi trường 
giáo dục tốt nhất với đội ngũ giáo sư, nhân lực nghiên 
cứu ưu tú. Trường đang dẫn đầu về lĩnh vực khoa học đời 
sống của đại học quốc gia Gyeongsang đạt tiêu chuẩn thế 
giới, đồng thời tập trung đào tạo nguồn nhân lực chuyên 
môn đóng góp cho dịch vụ y tế cộng đồng địa phương.

Khoa dược

●Hợp tác liên kết với nhiều công ty chế tạo dược phẩm
●Công ty dược Jinju cấp học bổng hàng năm
●Hiệu thuốc thuộc khu vực Jinju hỗ trợ thực tập nghiệp vụ

Vào tháng 8 năm 2017 cơ sở hợp tác công nghệ - giáo dục 
Changwon được hoàn thành trong khu công nghiệp quốc 
gia Changwon ở Palyong-dong, thành phố Changwon. 
Khoa kỹ thuật tổng hợp cơ khí cũng với các viện nghiên 
cứu và các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp quốc gia 
Changwon đang đào tạo ra những nhân tài có đủ năng 
lực nghiệp vụ doanh nghiệp và kiến thức kỹ thuật công 
nghệ. Sinh viên năm hai trở đi sẽ được tham gia vào các 
khóa tu nghiệp nước ngoài, thực tập thực địa và mỗi kỳ 
sẽ cùng các giáo sư và viện nghiên cứu Changwon học 
tập môn Project Lab để trở thành những kỹ sư toàn cầu 
trong tương lai.

Khoa kỹ thuật tổng hợp cơ khí

●Bổ nhiệm thành viên ban giám đốc điện tử Samsung làm giáo 
sư giảng dạy
●Hợp tác với các viện nghiên cứu và doanh nghiệp của khu công 

nghiệp quốc gia Changwon

Đại học y dược
COLLEGE OF 
PHARMACY

Đại học hành chính 
(Cơ sở kết hợp công 
nghiệp – giáo dục 
Changwon)
COLLEGE AFFILIATED 
WITH THE MAIN 
ADMINISTRATION

Nơi đào tạo ra những 

thầy thuốc sáng tạo 

,thông qua những kiến 

thức chuyên môn

Nơi đào tạo và kết nối phát 

triển nhân tài ,với những kỹ sư 

có năng lực, nghiệp vụ doanh 

nghiệp toàn cầu hóa .

100%
3 năm liên tiếp đỗ 100% trong kỳ thi dược sĩ quốc gia trong số 

các trường đại học dược mới thành lập

Project Lab 
Sinh viên năm 2 được học môn Project Lab

Hợp tác công nghiệp – 
giáo dục
Ký kết hợp tác với công ty dược Gyeongsangnam, viện nghiên cứu 
dược thảo đông y Sơn Thành, Công ty cổ phần dược Phong Lâm

Trải nghiệm nghiệp vụ
Tham gia tu nghiệp nước ngoài và thực tập thực địa để trở 

thành kỹ sư toàn cầu
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Viện cao học 
cơ bản
GRADUATE 
SCHOOLS

Con đường tri 
thức chuyên sâu
Đại học quốc gia Gyeongsang có được hệ 

thống giáo dục viện đại học được hệ thống 

hóa và chuyên môn hóa để hoàn thiện 

những tri thức chuyên sâu hơn nữa.

Xã hội nhân văn
Hệ thống quản lý thông tin 
Khoa quản trị kinh doanh
Khoa kinh tế 
Khoa quốc văn quốc ngữ 
Quan hệ quốc tế
Thương mại quốc tế 
Kinh tế nông nghiệp 
Ngôn ngữ và văn học Đức 
Ngôn ngữ và văn học Nga 
Múa truyền thống 
Khoa luật 
Ngôn ngữ và văn học Pháp 
Sử học
Phúc lợi xã hội 
Xã hội học 
Quản lý công nghiệp
Quản lý thuỷ sản
Tâm lý học 
Ngôn ngữ và văn học Anh 
Sư phạm Giáo dục – Công dân 
Sư phạm Khoa học – Xã hội
Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc 
Khoa địa lý
Khoa triết
Khoa hán văn
Quản lý hành chính 
Kế toán

Khoa học tự nhiên
Khoa Y tá
Khoa giáo dục khoa học
Khoa nông công nghiệp
Khoa vật lý
Khoa vi sinh vật
Khoa công nghệ hệ thống sinh học
Khoa tại nguyên rừng
Khoa sinh vật học
Khoa toán
Khoa y học thực vật
Khoa dinh dưỡng thực phẩm
Khoa dược
Chuyên khoa khoa học đời sống 
ứng dụng
Khoa thời trang
Khoa kỹ thuật lâm sản
Chuyên khoa kỹ thuật sản xuất 
cây trồng
Khoa thống kê thông tin
Khoa khoa học địa chất
Khoa khoa học y khoa tổng hợp
Khoa khoa học chăn nuôi
Khoa khoa học máy tính
Khoa khoa học hải dương sinh học
Khoa kỹ thuật sản xuất hải dương
Khoa hóa học
Khoa hóa học nông nghiệp

Kỹ thuật công nghệ
Khoa kỹ thuật kiến trúc
Khoa kỹ thuật hệ thống cơ khí
Chuyên khoa công nghệ cơ khí 
hàng không
Chuyên khoa khoa học kĩ thuật 
vật liệu và Nano
Khoa công nghệ tổng hợp khoa 
học kĩ thuật vật liệu và Nano
Khoa kỹ thuật đô thị
Khoa công nghệ chất bán dẫn
Khoa kỹ thuật hệ thống công nghiệp
Khoa công nghệ năng lượng cơ khí
Khoa công nghệ tổng hợp tài nguyên
Khoa kỹ thuật điện
Khoa kỹ thuật điện tử điện cơ
Khoa kỹ thuật điện tử
Khoa khoa học thông tin
Khoa công nghệ thông tin
Khoa kỹ thuật đo lường và điều khiển
Khoa kỹ thuật đóng tàu hải dương
Khoa kỹ thuật xây dựng
Khoa công nghệ thực phẩm hải 
dương
Khoa kỹ thuật xây dựng hải dương
Khoa công nghệ môi trường hải 
dương
Khoa công nghệ hóa học

Tài năng thể chất
Khoa mỹ thuật
Khoa âm nhạc
Khoa thể chất

Y học
Khoa thú y
Khoa y

Tiến trình hợp tác giữa 
các khoa
Khoa kỹ thuật tổng hợp cơ khí
Khoa tổng hợp văn hóa
Khoa văn hóa
Khoa công nghệ sinh học thú y
Khoa thông tin ngôn luận
Khoa Nhật Bản học
Khoa chính trị kinh tế
Khoa công nghệ thiết kế tổng 
hợp sáng tạo
Khoa kỹ thuật hệ thống hải dương
Khoa khu vực nước ngoài
Khoa bảo tồn môi trường

Chương trình kết hợp học 
tập và nghiên cứu
Khoa kỹ thuật cơ khí
Khoa tài nguyên sinh học và 
nông nghiệp
Khoa tài nguyên động vật
Khoa kỹ thuật hệ thống và chất 
bán dẫn
Khoa công nghệ nguyên liệu sinh vật
Khoa kỹ thuật vật liệu
Khoa kỹ thuật hệ thống điện cơ

Khoa hợp đồng
Khoa công nghệ cơ điện tử trí tuệ

Xã hội nhân văn
Khoa thông tin kinh doanh
Khoa quản trị kinh doanh
Khoa kinh tế
Khoa giáo dục
Khoa giáo dục quốc ngữ
Khoa quốc văn quốc ngữ
Khoa quan hệ quốc tế
Khoa thương mại quốc tế
Khoa kinh tế nông nghiệp
Khoa Đức học
Khoa múa truyền thống
Khoa luật
Khoa văn học và ngôn ngữ Pháp
Khoa sử học
Khoa giáo dục xã hội
Khoa phúc lợi xã hội
Khoa xã hội học
Khoa kinh doanh công nghiệp
Khoa kinh doanh thủy sản
Khoa tâm lý học
Khoa giáo dục ngôn ngữ Anh
Khoa văn học và ngôn ngữ Anh
Khoa giáo dục đạo đức
Khoa văn học và ngôn ngữ Trung 
Quốc
Khoa triết học
Khoa hán văn
Khoa hành chính
Khoa kế toán

Khoa học tự nhiên
Khoa giáo dục gia đình
Khoa Y tá
Khoa giáo dục khoa học
Khoa nông công nghiệp
Khoa vật lý
Khoa vi sinh vật
Khoa công nghệ hệ thống sinh học
Khoa tài nguyên rừng
Khoa sinh vật học
Khoa toán
Khoa giáo dục toán học
Khoa y học thực vật
Khoa dinh dưỡng thực phẩm
Khoa dược
Chuyên khoa khoa học đời sống 
ứng dụng
Khoa thời trang
Khoa kỹ thuật lâm sản
Chuyên khoa kỹ thuật sản xuất 
cây trồng
Khoa khoa học thông tin
Khoa thống kê thông tin
Khoa khoa học địa chất
Khoa khoa học chăn nuôi
Khoa khoa học máy tính
Khoa khoa học hải dương sinh học
Khoa kỹ thuật sản xuất hải 
dương
Khoa hóa học
Khoa hóa học nông nghiệp

Kỹ thuật công nghệ
Khoa kỹ thuật kiến trúc
Khoa kỹ thuật hệ thống cơ khí
Chuyên khoa công nghệ cơ khí 
hàng không
Chuyên khoa khoa học kĩ thuật 
vật liệu và Nano
Khoa công nghệ tổng hợp khoa 
học kĩ thuật vật liệu và Nano
Khoa kỹ thuật đô thị
Khoa công nghệ chất bán dẫn
Khoa kỹ thuật hệ thống công 
nghiệp
Khoa công nghệ năng lượng cơ khí
Khoa công nghệ tổng hợp tài 
nguyên
Khoa kỹ thuật điện
Khoa kỹ thuật điện tử điện cơ
Khoa kỹ thuật điện tử
Khoa công nghệ thông tin
Khoa kỹ thuật đo lường và điều khiển
Khoa kỹ thuật xây dựng
Khoa công nghệ thực phẩm hải 
dương
Khoa kỹ thuật xây dựng hải 
dương
Khoa công nghệ môi trường hải 
dương
Khoa công nghệ hóa học

Tài năng thể chất
Khoa thể chất 

Y học
Khoa thú y
Khoa y

Tiến trình hợp tác giữa 
các khoa
Khoa kỹ thuật tổng hợp cơ khí
Khoa tổng hợp văn hóa
Khoa văn hóa
Khoa công nghệ sinh học thú y
Khoa Nhật Bản học
Khoa chính trị kinh tế
Khoa kỹ thuật hệ thống hải 
dương
Khoa bảo tồn môi trường

Chương trình kết hợp học 
tập và nghiên cứu
Khoa kỹ thuật cơ khí
Khoa tài nguyên sinh học và 
nông nghiệp
Khoa tài nguyên động vật
Khoa công nghệ nguyên liệu 
sinh vật
Khoa kỹ thuật vật liệu
Khoa kỹ thuật hệ thống điện cơ

Khoa hợp đồng
Khoa kỹ thuật cơ khí tổng hợp

Xã hội nhân văn
Khoa quốc văn quốc ngữ
Khoa quan hệ quốc tế
Khoa kinh tế nông nghiệp
Khoa múa truyền thống
Khoa luật
Khoa văn học và ngôn ngữ Pháp
Khoa kinh doanh thủy sản
Khoa giáo dục đạo đức
Khoa văn học và ngôn ngữ Trung 
Quốc
Khoa hán văn
Khoa hành chính
Khoa kế toán

Khoa học tự nhiên
Khoa Y tá
Khoa giáo dục khoa học
Khoa nông công nghiệp
Khoa vi sinh vật
Khoa công nghệ hệ thống sinh học
Khoa tài nguyên rừng
Khoa sinh vật học
Khoa toán
Khoa y học thực vật
Khoa dược
Khoa y tổng hợp
Chuyên khoa khoa học đời sống 
ứng dụng
Khoa thời trang
Khoa kỹ thuật lâm sản
Chuyên khoa kỹ thuật sản xuất 
cây trồng
Khoa thống kê thông tin
Khoa khoa học địa chất
Khoa khoa học chăn nuôi
Khoa khoa học máy tính
Khoa khoa học hải dương sinh học
Khoa kỹ thuật sản xuất hải 
dương
Khoa hóa học
Khoa hóa học nông nghiệp

Kỹ thuật công nghệ
Khoa kỹ thuật kiến trúc
Khoa kỹ thuật hệ thống cơ khí
Chuyên khoa công nghệ cơ khí 
hàng không
Chuyên khoa khoa học kỹ thuật 
vật liệu và Nano
Khoa công nghệ tổng hợp  khoa 
học kỹ thuật vật liệu và Nano
Khoa công nghệ chất bán dẫn
Khoa kỹ thuật hệ thống công 
nghiệp
Khoa công nghệ năng lượng cơ khí
Khoa kỹ thuật điện
Khoa kỹ thuật điện tử điện cơ
Khoa khoa học thông tin
Khoa công nghệ thông tin
Khoa kỹ thuật đo lường và điều 
khiển
Khoa kỹ thuật xây dựng
Khoa công nghệ thực phẩm hải 
dương
Khoa kỹ thuật xây dựng hải dương
Khoa công nghệ môi trường hải 
dương
Khoa công nghệ hóa học

Y học
Khoa thú y
Khoa y

Tiến trình hợp tác giữa các 
khoa
Khoa tổng hợp văn hóa
Khoa văn hóa
Khoa công nghệ sinh học thú y
Khoa Nhật Bản học
Khoa chính trị kinh tế
Khoa kỹ thuật hệ thống hải dương
Khoa bảo tồn môi trường

Chương trình thạc sĩ với 4 chuyên khoa | 95 khoa Chương trình tiến sĩ với 4 chuyên khoa | 90 khoa
Chương trình tổng hợp thạc sĩ và tiến sĩ 
4 chuyên khoa | 58 khoa
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Nơi kết nối sức mạnh 
hệ thống của con 
người và nghiên cứu 
tri thức chuyên môn 
hóa, đặc thù hóa

Nhìn thế giới với 
cửa sổ tâm hồn 
rộng mở
Cơ quan trực 
thuộc và cơ quan 
nghiên cứu 

Ai cũng có thể làm được nhưng, không 

phải ai cũng có thể trở thành người bậc 

nhất. 

Bạn có thể trở thành là một trong những 

chuyên gia giỏi thuộc viện cao học chuyên 

biệt của đại học quốc gia Gyeongsang. 

Và bạn có thể trở thành những chuyên 

gia sáng tạo thông qua hệ thống giáo 

dục chuyên sâu - đặc tính hóa của viện 

cao học chuyên biệt tại đại học quốc gia 

Gyeongsang.

Viện cao học quản trị kinh tế
Viện đào tạo ra nguồn nhân lực chuyên môn chất lượng cao 

có đủ nghiệp vụ và lý luận kinh doanh tiên tiến nhất để có 

thể năng động thích ứng với thời đại cạnh tranh quốc tế , 

đồng thời viện còn có chương trình đào tạo nhà kinh doanh 

giỏi là chương trình học không bằng cấp.

Viện cao học giáo dục
Viện hướng tới đào tạo những chuyên gia giáo dục vừa có “ 

tính sáng tạo” và “ tính chuyên môn” vừa có hình thức giáo 

dục thực tế, và có cả chương trình đào tạo giáo viên. Hiện tại 

viện có 34 chuyên ngành đang trong quá trình thiết lập và 

vận hành .

Viện cao học kỹ thuật khoa học ứng dụng
Viện đào tạo những chuyên gia kỹ thuật công nghiệp với 10 

khoa và 31 chuyên ngành trong chương trình thạc sĩ được 

giảng dạy vào buổi tối, và có thêm 2 khoa hợp đồng. Và viện 

cũng có chương trình đào tạo vị trí cao, như tiến trình không 

bằng cấp.

Viện cao học hàng không vũ trụ 
Viện được đồng thành lập bởi Đại học quốc gia Gyeongsang 

– Viện nghiên cứu vũ trụ hàng không Hàn Quốc – Công ty 

công nghiệp vũ trụ hàng không Hàn Quốc, với mục tiêu đào 

tạo ra những chuyên gia có bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ có năng 

lực giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tức khắc. Đội ngũ 

giáo sư là những người ưu tú từ cả 3 đơn vị, và khóa học sẽ 

tập trung vào bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề ngay tại 

chỗ.

Viện cao học y tế công cộng
Tại các cơ quan và tổ chức liên quan đến y tế cộng đồng địa 

phương đào tạo ra những chuyên gia đảm nhận vai trò chủ 

chốt trong các cơ quan hành chính y tế và đảm bảo nâng cao 

sức khỏe, ngăn ngừa bệnh cho người dân.

Viện cao học đất đai nhà ở
Nơi chuyên chuyên về các lĩnh vực xây dựng, đô thị, kiến 

trúc đào tạo ra nguồn nhân lực có chuyên môn cần thiết cho 

các cơ quan nhà nước liên quan tới kiến thiết xây dựng, cho 

doanh nghiệp ,đất đai nhà ở Hàn Quốc và tạo nên thành phố 

cách tân Gyeongnam.  

Viện cao học hành chính
Nơi tái đào tạo những nhà quản lý chuyên môn và những nhà 

nghiệp vụ hành chính trong nhiều lĩnh vực xã hội và cơ quan nhà 

nước. Và có những khóa học giám sát quá trình không bằng cấp.

Cơ quan nghiên cứu

Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
Viện nghiên cứu văn hóa Gyeongnam / Viện nghiên cứu giáo 

dục / VIện nghiên cứu khu vực quốc tế / Viện nghiên cứu khoa 

học xã hội / Sở nghiên cứu nhân văn học / Sở nghiên cứu luật 

/ Sở nghiên cứu nữ giới / Sở nghiên cứu kinh tế kinh doanh / 

Sở nghiên cứu phát triển xã hội nhân quyền / Sở nghiên cứu 

chính sách hợp tác công nghiệp – giáo dục

Lĩnh vực kỹ thuật công nghệ và khoa học tự nhiên
Viện nghiên cứu khoa học đời sống / Sở nghiên cứu công nghệ 

đời sống thực vật / Viện nghiên cứu kỹ thuật công nghệ / Viện 

nghiên cứu khoa học đời sống nông nghiệp / Viện nghiên 

cứu khoa học sức khỏe / Sở nghiên cứu khoa học cơ bản / Sở 

nghiên cứu y học động vật / Sở nghiên cứu kỹ thuật vật liệu 

máy báy / Sở nghiên cứu công nghiệp hải dương / Sở nghiên 

cứu tổng hợp năng lượng xanh / Sở nghiên cứu dược

Cơ quan trực thuộc

Thư viện / Bảo tang / Phòng thực tập thí nghiệm cộng đồng / 

Cơ quan báo truyền hình / Cục xuất bản / Ký túc xá sinh viên / 

Viện giáo dục thường xuyên / Viện giáo dục thần đồng khoa 

học / Sở y tế / Viện giáo dục thông tin điện toán / Viện phát 

triển nhân tài / Viện văn hóa quốc ngữ / Viện ngôn ngữ quốc 

tế / Trường cấp 2, cấp 3 bổ sung / Trung tâm cải cách giáo dục 

kỹ thuật công nghệ / Viện giáo dục cơ bản / Đơn vị giáo dục 

quân đội sinh viên

21đơn vị
Cơ quan nghiên cứu

18 đơn vị
Cơ quan trực thuộc

1  Trung tâm BNIT R&D

2  Ảnh trên cao Viện văn hóa quốc tế GNU (Hoàn thành năm 2018)

3  Ảnh trên cao bảo tàng và thư viện văn học cổ  

4  Trung tâm thông tin học thuật

1 2

3

4
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Đại học quốc gia 
Gyeongsang, tập 
trung vào cơ sở vật 
chất và điều trị tại 
khu vực Gyeongnam

Đại học quốc gia Gyeongsang và ‘Bệnh 

viện đại học quốc gia Gyeongsang’ – bệnh 

viện đại học quốc gia duy nhất ở khu vực 

Gyeong nam, sở hữu ‘Bệnh viện đại học quốc 

gia Changwon’ được thiết lập vào tháng 2 

năm 2016 và trung tâm chữa trị ung thư địa 

phương đầu tiên trên toàn quốc ‘Trung tâm 

điều trị ung thư địa phương Gyeongnam’ 

và là trung tâm chăm sóc y tế khu vực 

Gyeongnam. Bởi lẽ kiến thức điều trị của Đại 

học quốc gia Gyeongsang liên tục được đầu 

tư. Hơn hết, với tư cách là một cơ quan giáo 

dục, chúng tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm cho 

sức khỏe của người dân địa phương và nhân 

dân trên toàn quốc ,với việc đào tạo ra những 

nhân tài giỏi nhất trong lĩnh vực y khoa từ y 

học cho đến điều dưỡng, dược học.

100%
Đỗ 100% tại các kỳ thi bác sĩ, y tá, dược sĩ 
quốc gia

2016 năm
Mở bệnh viện đại học quốc gia Gyeongsang ở 
Changwon vào tháng 2 năm 2016

LINK
Xây dựng và liên kết với các cơ sở y tế hàng đầu như 
hệ thống Robot Cyber Knife, Trung tâm điều trị ung 
thư khu vực Gyeongnam…

Trung tâm điều trị ung thư khu vực Gyeongnam
•   Tháng 3 năm 2007 trung tâm điều trị ung thư địa phương đầu 

tiên trên cả nước được thành lập với mục tiêu quản lý bệnh 
nhân ung thư, nghiên cứu và điều trị ung thư và tham gia vào 
nhiều dự án như là dự án xúc tiến chinh phục ung thư quốc gia 
lần thứ 2, dự án nghiên cứu ung thư đặc biệt địa phương, dự 
án kiểm soát ung thư và Hospice nhà an dưỡng cuối đời, dự án 
kiểm tra ung thư giai đoạn đầu, giáo dục kêu gọi phòng chống 
ung thư…

Hệ thống Robot Cyber Knife
•   Có hệ thống phẫu thuật phóng xạ tối tân và đầu tiên trên thế 

giới bao gốm thiết bị theo dõi hô hấp, hệ thống giường nằm 
của bệnh nhân là robot, hệ thống hình ảnh gồm thiết bị cảm 
ứng điện hình ảnh và X-ray, hệ thống vận chuyển tự động gồm 
máy gia tốc hình quạt và thiết bị điều khiển từ xa.

•   Việc thay thế phẫu thuật thông qua xạ trị bên ngoài không 
đau, không chảy máu này được sử dụng để điều trị thêm ung 
thư tái phát sau xạ trị và để kiểm soát các cơn đau và xuất 
huyết do ung thư gây ra.

•   Chữa trị thành công 2000 ca bệnh bằng hệ thống Robot Cyber 
Knife

Trung tâm điều trị bệnh tim, mạch máu não khu 
vực Gyeongnam
•   Bao gồm Trung tâm quản lý dự phòng, Trung tâm hồi phục tim, 

mạch máu não, Trung tâm mạch máu não, Trung tâm tim mạch
•   Vận hành 24 giờ /365 ngày
•   Đạt xếp hạng số 1 trong các kỳ đánh giá thực thi : ‘Đánh giá liệt 

não cấp tính’, và ‘Đánh giá chứng bệnh nhồi máu cơ tim’ trong 
việc đánh giá thẩm tra bảo hiểm sức khỏe 

Trung tâm điều trị chuyên môn thoái hóa xương 
khớp và thấp khớp
•    Trung tâm cung cấp xe bus dừng cố định tại các phòng chẩn 

đoán – kiểm tra – phẫu thuật – tái hồi phục sức khỏe ở trong 
trung tâm để tối thiểu hóa sự di chuyển của bệnh nhân

•   Trung tâm nhập về hơn 300 thiết bị tiên tiến để giúp cho việc 
phục hồi một cách nhanh chóng và chẩn đoán bệnh chính xác, 
như là hệ thống trị liệu đi bộ tự động robot tái hồi phục, máy 
chạy không trọng lực

•   Trung tâm luôn muốn nâng cao trình độ nghiên cứu chuyên 
môn về lĩnh vực xương khớp, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và 
giáo dục thông qua hệ thống y tế hữu cơ và toàn diện 

Bệnh viện đại học quốc gia Gyeongsang
•   Bệnh viện đại học với quy mô hơn 1000 giường bệnh được mở vào năm 1987

•   Bệnh viện được trang bị những thiết bị tối tân nhất và có đội ngũ y bác sĩ ưu tú, 
đồng thời bệnh viện còn tăng cường y tế cộng đồng, chi viện tích cực cho nghiên 
cứu giáo dục và còn đóng vai trò là bệnh viện trung tâm của địa phương thông qua 
các dịch vụ y tế đa dạng vì người dân địa phương. 

Bênh viện đại học quốc gia Gyeongsang ở Changwon
•   Mở viện vào tháng 2 năm 2016 đảm nhận Medi-Cluster ở khu vực Changwon 

•   Phân loại các bệnh khó khăn trong điều trị như ung thư, tim mạch, sản phụ có tỷ 
lệ nguy hiểm cao và dễ tái phát, chấn thương nghiêm trọng… và cung cấp chế độ 
chẩn đoán điều trị đặc biệt

•   Cung cấp dịch vụ trị liệu thích hợp với từng bệnh nhân, lấy bệnh nhân làm trọng 
như là quản lý dược phẩm và đề phòng lây nhiễm, hệ thống dịch vụ chẩn đoán trị 
liệu an toàn và đảm bảo quyền lợi của bệnh nhân… 
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Cơ sở Tongyeong   Khai sáng giấc mơ tài năng ngành hàng hải và thủy sản

Cơ sở Chilam    Cái nôi của nghiên cứu và giáo dục y tân tiến

1 Viện y học (Đại học y khoa)(Trong trụ sở chính)
2   Thư viện y khoa / Khu vực học tập giảng dạy và khoa y dự bị trường 

đại học y / Trung tâm giáo dục thực tập WISE đại học y tá điều 
dưỡng / Khu tự trị của sinh viên đại học y khoa

3 Trung tâm giáo dục đại học y
4 Trung tâm kỹ thuật lâm sàng và khu vực học tập đại học y
5 Ký túc xá sinh viên (Tòa nhà màu hồng)
6 Ký túc xá bệnh viện đại học Gyeongsang
7   Trung tâm đào tạo giáo dục và Viện giáo dục thường xuyên chi 

nhánh Chilam
8 Cửa chính
9 Nhà tang lễ bệnh viện đại học Gyeongsang
10 Trung tâm giáo dục tổng hợp đại học y tá điều dưỡng
11 Trụ sở chính bệnh viện đại học Gyeongsang
12   Trung tâm nghiên cứu giáo dục và và giảng dạy  

lâm sàng đại học y 
13 Trung tâm điều trị ung thư khu vực Gyeongnam
14 Trung tâm y tế bệnh tim mạch  và phòng cấp cứu 
15 Cửa chính bệnh viện đại học Gyeongsang
16 Cửa phía bắc
17   Trung tâm y tế đặc biệt bệnh thoái hóa khớp và thấp khớp vùng 

Gyeongnam
18 Nhà để xe bệnh viện đại học Gyeongsang

1 Cổng chính
2 Viện thủy sản
3 Xưởng gia công thủy sản
5   Trung tâm nghiên cứu giáo dục sinh học 

hải dương
6 Viện hải dương thế giới
7 Nhà thể chất
9 Trung tâm đánh giá vật liệu làm lạnh sâu
10 Nhà nghiên cứu hải dương
11 Trung tâm khoa học hải dương
12 Thư viện khoa học hải dương
13 Trung tâm kỹ thuật công nghệ
15 Ký túc xá sinh viên
16 Ký túc xá nữ
17 Trung tâm điều tra tài nguyên thủy sản

Cơ sở Gajwa   Nơi đào tạo nguồn nhân lực đặt tại trung tâm của khu công nghiệp quốc gia

26

25

506

74

73

Khu C
Khu D

Khu A

Khu B

1 Khu điều hành chính
2 Thư viện trung tâm
3   Văn phòng hội sinh viên/ viện phát triển nhân tài 
4   Trung tâm thông tin học thuật / Viện giáo dục 

thông tin điện toán
5 Nhà thể chất
6 Nhà trẻ GNU
7 Văn phòng văn hóa quốc tế GNU
8 Khu thể thao phức hợp mở
11 Bảo tàng / Thư viện tài liệu cổ
21 Cửa chính
22 Cửa phía nam
23 Cửa phía bắc
24   Văn phòng các môn đại cương /  

Văn phòng tuyển sinh
25 Trung tâm vườn ươm doanh nghiệp
27 Phòng thực tập thí nghiệm cộng đồng 
28 Trung tâm BNIT R&D / Đại học dược

29  Viện ngôn ngữ quốc tế
30  Trung tâm khoa học máy tính
31  Học quán Nammyung
32  Đội huấn luyện quân sự
34  Nhà giáo dục nhân lễ
41  Trung tâm thông tin
42  Sân khấu ngoài trời
43  Sân vận động lớn
44  Nhà máy điện
49  Sân tennis dành cho nhân viên
61~74 Ký túc xá sinh viên
68  Nhà khách
69  Khu trại tiếng anh
70  Phòng khai thác LG
81  Trường cấp 2 Buseol
82  Trường cấp 3 Buseol
101~102 Đại học nhân văn
151  Đại học khoa học xã hội

201  Đại học kinh doanh
251  Đại học luật
252  Nhà học thuật 
301~302 Đại học sư phạm
303    Trung tâm giáo dục văn hóa /  

Viện giáo dục thường xuyên
304  Nhà nghệ thuật 
351~354 Đại học khoa học tự nhiên
401~406 Đại học kỹ thuật công nghệ
407  Nhà kỹ thuật công nghệ số 7
416  Công trường trực thuộc
451~459   Đại học khoa học sinh học nông 

nghiệp
501~506 Đại học thú y

  Khu A     Khu B     Khu C     Khu D

CAMPUS MAP
Bản đồ khuôn viên trường

Cơ sở Gajwa Cơ sở Chilam Cơ sở Tongyeong
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