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Trường Đại học
Gyeongsang



NEO
FRONTIER
Nuôi dưỡng nhân tài tiên phong dẫn đầu thế giới, 
Trường Đại học Gyeongsang đại diện cho tỉnh Gyeongsangnam trong
hiện tại và tương lai, luôn mang tinh thần tiên phong thử thách không ngừng
Thông qua tinh thần thử thách không ngừng trường Đại học Gyeongsang đã tạo
ra nhiều nghiên cứu được công nhận trên thế giới về lĩnh vực: Khoa học Đời sống, Hệ 
thống cơ khí Hàng không, Khoa học kỹ thuật vật liệu và Nano, phát triển kỹ thuật cần
thiết cho nhân loại và xây dựng một nền cơ sở hạ tầng sản xuất sản phẩm.
Đúng như tên gọi cái nôi của ngành Khoa học Đời sống, lĩnh vực Khoa học Đời sống đã 
được chọn vào 3 dự án: Trung tâm nghiên cứu ưu tú Quỹ Khoa học Hàn Quốc (SRC),
Trung tâm nghiên cứu chuyên sâu của Quốc gia thuộc Bộ Giáo dục( NCRC),
Trung tâm nghiên cứu khoa học cơ bản(MRC).
Lĩnh vực hệ thống cơ khí Hàng không tổ chức các dự án đào tạo nhân lực cao
cấp và đóng vai trò quan trọng trong xã hội tương lai và hoạt động dự án
đào tạo nhân lực đổi mới kỹ thuật cơ khí.
Thêm vào đó, Khoa kỹ thuật vật liệu và Nano đã đoạt giải nhất trong 3 năm liền
tại đánh giá dự án BK21 giai đoạn 2, điều này càng thúc đẩy để đào tạo ra
nhân tài ưu tú trong lĩnh vực Nano. 
Trường Đại học Quốc gia Gyeongsang thông qua hệ thống liên kết
Sinh viên·Trường Đại học ·Doanh nghiệp và kết nối toàn cầu sẽ tạo ra
nhân tài dẫn đầu thế giới với cơ sở vật chất giáo dục tốt nhất, chương
trình giảng dạy có hệ thống, giáo dục tổng hợp mang tính sáng tạo.

Lĩnh vực tập trung nuôi dưỡng trong tương lai là
Khoa khoa học đời sống động vật, nghiên cứu văn hoá núi Jiri,
lĩnh vực chống lão hoá.











Trường Đại
học trung
tâm liên
kết khu vực

REGIONAL COLLABORATION
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Trở thành trường 
Đại học trung tâm liên kết khu
vực tại trung tâm của khu đô
thị mới Gyeongnam và khu
trọng điểm Công nghiệp Quốc gia 
Trường Đại học trung tâm kết hợp với địa phương để cùng nhau 
vươn tầm ra Thế giới Đại học Quốc gia Gyeongsang và khu đô 
thị mới Gyeongnam nằm tại thành phố Jinju đây cũng là trung 
tâm của các khu công nghiệp tiêu biểu của Quốc gia, chính 
vì vậy nhà 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 trong các lĩnh vực liên quan.

Doanh nghiệp Nhà
nước tại khu đô thị mới
Gyeongnam (11 đơn vị)

· Doanh nghiệp đất đai nhà ở Hàn Quốc (LH)
· Doanh nghiệp sản xuất điện Đông Nam Hàn Quốc

· Doanh nghiệp hợp tác phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ
· Viện chất lượng kỹ thuật Quốc phòng

· Viện kỹ thuật Ceramic Hàn Quốc
· Viện thí nghiệm kỹ thuật công nghiệp Hàn Quốc

· Doanh nghiệp đảm bảo an toàn lắp đặt Hàn Quốc
· Cơ quan đảm bảo an toàn thang máy Hàn Quốc

· Doanh nghiệp quản lý nhà ở
· Hội đồng tác quyền Hàn Quốc

· Sở phân tích thuế quan Trung Ương

• Được chọn tham gia dự án phát triển trường Đại học tiêu biểu cho khu vực năm 2018
  (hợp tác liên kết Đại học-Chính quyền Địa phương-Cơ quan công quyền)
• Doanh nghiệp Nhà nước ở đô thị mới Gyeongnam mở hội thảo việc làm hàng năm
• Mời những người đại diện từ các doanh nghiệp Nhà nước ở khu đô thị mới  
  Gyeongnam để thuyết giảng
• Buổi trao đổi thân mật về phát triển khu vực xã hội và các Doanh nghiệp Nhà nước tại  
  đô thị mới Gyeongnam.
• Doanh nghiệp đất đai nhà ở Hàn Quốc 
  - Thành lập Viện Cao học đất đai nhà ở (chương trình thạc sĩ kỹ thuật lớp ban đêm)
  - Ký kết biên bản hợp tác MOU với trường học về dự án xây dựng nhà ở hạnh phúc 
  - Ký kết biên bản hợp tác MOU nâng cao phúc lợi cư trú cho sinh viên 
• Doanh nghiệp sản xuất điện Đông Nam Hàn Quốc
  - Đồng thành lập Viện Cao học tổng hợp khoa học kỹ thuật, chương trình thạc sĩ đào  
     tạo theo hợp đồng
  - Đồng thành lập ‘Khoa học năng lượng điện cơ” chương trình đại học đào tạo theo hợp đồng  
  - Ký kết biên bản hợp tác MOU 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, đầu tư dự án phát triển năng  
    lượng mặt trời
  - Ký kết biên bản hợp tác MOU chương trình giáo dục liêm khiết chính trực 
• Cơ quan hợp tác phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ
  - Mở hội chợ việc làm các tập đoàn hàng đầu
  - Thúc đẩy hỗ trợ công việc doanh nghiệp vừa và nhỏ
  - Ký kết biên bản hợp tác MOU về vấn đề hợp tác nghiệp vụ chung các lĩnh vực liên  
    quan hỗ trợ việc làm cho sinh viên ưu tú
• Sở phân tích thuế quan Trung Ương
  - Ký kết biên bản hợp tác MOU 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 hợp tác MOU về vấn đề phát triển văn hóa tác quyền
  - Mở hội thảo học thuật và Viện Nghiên cứu chuyên ngành luật học
  - Được hội đồng tác quyền Hàn Quốc chọn làm nơi tiến hành những bài giảng  
    chuyên môn về tác quyền của các tác giả xuất sắc
• Doanh nghiệp quản lý nhà ở
  - Ký kết biên bản hợp tác MOU về vấn đề phát triển xã hội khu vực và đào tạo  
    nhân tài ưu tú
• Cơ quan lắp đặt an toàn Hàn Quốc
  - Ký kết biên bản hợp tác MOU về vấn đề phát triển xã hội khu vực và đào tạo nhân  
     tài ưu tú
• Viện kỹ thuật Ceramic 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 thuyết giảng
  - Ký kết biên bản hợp tác MOU về vấn đề phát triển nhân tài ưu tú và khu vực xã hội
• Cơ quan đảm bảo an toàn thang máy Hàn Quốc
  - Ký kết biên bản hợp tác MOU 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 biên bản hợp tác MOU về vấn đề hợp tác giúp đỡ lẫn nhau và đào tạo nhân  
    tài trong khu vực

Đô thị mới Gyeongnam Jinju

Tình hình hợp tác giữa trường
Đại học Quốc gia Gyeongsang
và các doanh nghiệp nhà nước
tại đô thị mới Gyeongnam
- Dự kiến 30% nhân tài được tuyển dụng
  vào các doanh nghiệp nhà nước tại khu
  đô thị mới Gyeongnam
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Hợp tác của trường
Đại học và Doanh nghiệp 

thúc đẩy mạnh mẽ sự phát
triển giữa khu vực

và trường học. 
Trường Đại học Gyeongsang đã xây dựng các liên 
kết đạt tiêu chuẩn Quốc gia giữa trường Đại học 
và Doanh nghiệp bên cạnh đó còn có các chương 
trình hợp tác đa dạng thông qua 3 lĩnh vực chính 
Khoa học Đời sống, hệ thống Cơ khí Hàng không, 
khoa học kỹ thuật vật liệu và Nano bắt nguồn từ 
nhân văn, xã hội, và khoa học tự nhiên. Đại học 
Gyeongsang vẫn đang tiếp tục thực hiện vai trò 
vì nền công nghiệp khu vực thông qua sự hợp 
tác viện trợ của Doanh nghiệp, công nghiệp hóa, 
thương mại hóa kỹ thuật và đẩy mạnh nghiên cứu 
chung với các Doanh nghiệp trong khu vực.

01 02 03

• Đào tạo nhân lực phù hợp và đẩy mạnh năng lực cạnh tranh cho  
   nền công nghiệp vùng Đông Nam và dự án LINC+
• Thảo luận ý kiến chế độ công ty gia đình, sự hợp tác giữa trường Đại  
   học và Doanh nghiệp
• Hệ thống hỗ trợ Doanh nghiệp bao gồm giáo dục nhân viên Doanh  
  nghiệp, viện trợ trang thiết bị chung, hướng dẫn kỹ thuật và các 
   chương trình hỗ trợ khác
• Chương trình giáo dục khởi nghiệp, thiết kế Capstone, 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
• Thông qua hỗ trợ điều hành của hội đồng xã hội địa phương mà xây  
  dựng được mạng lưới liên kết giữa xã hội địa phương·trường Đại học  
   và cống hiến đóng góp đổi mới xã hội địa phương bằng chương  
   trình liên kết trường Đại học và Doanh nghiệp

• Là đơn vị duy nhất được lựa chọn là Trung tâm  
   trung gian hợp tác trường Đại học và Doanh  
   nghiệp vùng Đông Nam
•  Tiến hành dự án 9 năm với 3 giai đoạn
   - Hỗ trợ 774 triệu won
• Thành lập Viện Nghiên cứu Chính sách dẫn đầu về 
   hợp tác trường Đại học và Doanh nghiệp toàn cầu
• Đóng vai trò là xây dựng chiến lược thiết lập chính  
   sách hợp tác trường Đại học và Doanh nghiệp
•  Đạt được mục tiêu là nơi tiên phong trong hợp tác  
   trường Đại học và Doanh nghiệp với hình thức liên  
   kết giữa Kỹ thuật và Xã hội Nhân văn
• Tạo nên liên kết trường Đại học và Doanh nghiệp  
   mở để xây dựng một nền kinh tế sáng tạo

• 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  
  chọn gồm có 12 cơ quan trong đó  
  có Đại học Gyeongsang và 51 Doanh  
  nghiệp tham gia
• Tạo nên một hệ thống tuần hoàn tốt  
  giữa R&D–Đào tạo Nhân lực–Tuyển  
  dụng
• Hợp tác hiệu quả giữa văn phòng  
  hợp tác trường Đại học và Doanh  
  nghiệp Changwon và Trung tâm dự  
  án LINC+ Changwon

COOPERATION 03
Dự án hỗ trợ khu liên hợp trường Đại

học và Doanh nghiệp tỉnh Changwon
Gyeongnam (Thành lập khuôn viên nghiên

cứu kết hợp trường Đại học và Doanh
nghiệp Changwon)

30 tỷ won

Số tiền hỗ trợ hơn 30 tỷ won
trong vòng 5 năm

01
Là đơn vị duy nhất được lựa chọn

là Trung tâm trung gian hợp tác giữa
trường Đại học và Doanh nghiệp

khu vực Đông Nam

Hơn1200công ty

Công ty gia đình Đại học
Quốc gia Gyeongsang

02
Thành lập “Viện Nghiên cứu trọng

điểm với chính sách hợp tác giữa trường
Đại học và Doanh nghiệp’ dẫn đầu chính
sách hợp tác trường Đại học và Doanh

nghiệp của Chính Phủ

ONLY
Được chọn là đơn vị duy nhất trên toàn 

quốc hỗ trợ dự án nghiên cứu trọng
điểm chính sách hợp tác trường

Đại học và Doanh nghiệp
(2014~2023)

Hợp tác
trường
Đại học và
Doanh nghiệp

Hướng
nghiệp

Học bổng

EMPLOYMENT & SCHOLARSHIPS
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Đại học Quốc gia Gyeongsang vẫn đang trở thành cầu nối vững chắc hỗ 
trợ cho sinh viên thực hiện hoá ước mơ thông qua hỗ trợ các chương 
trình giáo dục, chế độ học bổng và các chương trình hướng nghiệp 
dành cho sinh viên tốt nghiệp có thể tiến tới thành công trong xã hội

Học bổng trong trường – 26 loại
• Học bổng GNU Leaders 
  Miễn toàn bộ học phí + sinh hoạt phí 1 triệu 500    
  nghìn won mỗi học kì, phí ký túc xá khoảng 800  
   nghìn won
• Học bổng cho sinh viên có thành tích cao, học  
   bổng phúc lợi và các loại học bổng khác

Học bổng của các Quỹ học bổng trong trường
• Học bổng Quỹ phát triển Đại học Quốc gia  
   Gyeongsang
• Học bổng Quỹ học bổng Lee Jung Han 
• Học bổng Quỹ học bổng Chang Choong Seok
• Quỹ học bổng Yuk Cheon
• Quỹ học bổng Kim Soon Keum  
• Quỹ học bổng nghiên cứu Chun Chu  

Học bổng ngoài trường – 83 loại
• Học bổng Quỹ hy vọng nông ngư thôn 
• Học bổng Mirae Asset  
• Quỹ học bổng Lotte và các loại học bổng khác

Học bổng Chính Phủ - 7 loại
• Học bổng Chính phủ loại 1
• Học bổng Chính phủ loại 2
• Học bổng Chính phủ (ngành Khoa học Kỹ thuật)
• Học bổng Chính phủ (100 năm nhân văn)
• Học bổng khoa học tổng thống
• Học bổng lao động chính phủ
• Học bổng bậc thang hy vọng

Học bổng trong 
và ngoài trường • Chương trình liên kết giữa trường Đại học và  

  Doanh nghiệp nhằm nâng cao tính chuyên  
  môn hóa trong công việc
• Chương trình nâng cao năng lực học tập cơ  
   bản thông qua người hướng dẫn
• Chương trình nâng cao năng lực Quốc tế  
   hóa nhằm vươn ra 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   

Hỗ trợ giáo dục

• Tư vấn Hướng nghiệp·Nghề nghiệp tương lai
• Tiến cử công việc (dưới tên của Hiệu trưởng  
   trường Đại học Gyeongsang)
• Giáo dục dự bị NSC và kiểm tra khả năng  
   thích hợp công việc
•  Tổ chức Job Day ở từng khoa
• Chương trình tư vấn đặc biệt tìm việc·nghề  
   nghiệp tương lai ở từng khoa
• Chương trình tư vấn đặc biệt cho nữ giới
• Buổi giới thiệu việc làm, triển lãm
• Buổi giới thiệu việc làm do cơ quan cộng  
   đồng khu đô thị mới đồng kết hợp
• Thực tập·Tìm việc ở nước ngoài
• Trại tìm việc và nghề nghiệp tương lai

Hỗ trợ tìm việc

SUPPORTS

Số tiền chi cho học
bổng hằng năm

39 tỉ 
208 triệu

610 ngàn won

Học bổng trong
và ngoài trường

122 loại

Tỷ lệ nhận học bổng
so với học phí

73%

Một bước 
đệm vững 
chắc để
thực hiện 
hoá ước mơ
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Hướng về
nhân tài có
khả năng
nhìn nhận thông 
suốt thời đại

Trường Đại học Nhân văn là nơi đào tạo con người trí thức có tính 
sáng tạo về con người và xã hội. Với mục tiêu đào tạo ra những nhân 
tài có chuyên môn cao, có thể làm việc một cách độc lập trước sự 
biến đổi của thời đại, trau dồi tinh thần học hỏi, lối tư duy sáng tạo, 
khả năng nhìn nhận sáng suốt dựa trên nền tảng giáo dục căn bản 
về con người và cuộc sống. Để có thể giảng dạy nhân văn như một 
hệ thống gồm những giá trị và chân lý cơ bản về thế giới và con 
người như triết học, sử học, ngôn ngữ học và văn học. Nhà trường đã 
thành lập thành 10 khoa và đến nay đã phát triển thành Nhân văn 
học thấu hiểu Xã hội, Nhân văn học bao hàm Văn hóa·Phát triển.

Khoa Ngôn ngữ và Văn 
học Hàn Quốc 

Khoa Ngôn ngữ và Văn 
học Đức

Khoa Nga học

Khoa Ngôn ngữ và Văn 
học Pháp

Khoa Lịch sử

Khoa Ngôn ngữ và Văn 
học Anh 

Khoa Ngôn ngữ và Văn 
học Trung Quốc

Khoa Triết học

Khoa Hán văn

Khoa Múa truyền 
thống

● Được chọn tham gia ‘Dự án hỗ trợ nhà nghiên cứu về lĩnh vực xã hội  
     nhân văn’ (Khoa Ngôn ngữ và văn học Anh)
● Năm 2017 Khoa Thông tin Văn hóa thuộc Đại học Nhân văn·Viện Cao học  
     được chọn và hỗ trợ dự án đô thị nhân văn
● 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 biên bản hợp tác giao lưu với trường Đại học Hamburg của Đức
● Ký biên bản hợp tác giao lưu với trường Đại học Kazakhstan
● Ký biên bản hợp tác giao lưu với trường Nghệ thuật Hàng Châu, trường  
     Nghệ thuật Thành Phố Tây An và trường Đại học Tứ Xuyên Trung Quốc
● Ký biên bản hợp tác giáo dục liên kết trường Đại học và Doanh nghiệp với Doanh  
     nghiệp sản xuất điện phía Nam Hàn Quốc và chi nhánh nhiệt điện Hadong
● Được chọn vào dự án trường Đại học đặc thù (CK)

Được chọn vào tham gia dự án ‘Dự án đại 
chúng hoá nhân văn’ do Quỹ Nghiên cứu Hàn 
Quốc Bộ Giáo dục hỗ trợ
Được chọn tham gia dự án đô thị nhân văn 
Hadong thuộc Bộ Giáo dục, bao gồm quận 
Hadong và 13 cơ quan tham gia (2017~2022)

130 triệu won

Hỗ trợ của Quỹ nghiên cứu Hàn Quốc 
liên tục tiến hành ‘Dự án đào tạo công 
dân Nhân văn’

Dự án đào tạo 
công dân nhân văn

Trường 
Đại học 
Nhân văn

COLLEGE OF
SOCIAL SCIENCES

COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES

30 > 31

Trường Đại học Khoa học Xã hội đang nghiên cứu, đào tạo kiến 
thức cơ bản với nhiều mảng chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội, 
tâm lý, hành chính và phân tích, khám phá các hiện tượng xã hội. 
Nơi đây đang thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài có chuyên môn 
cao giữ vai trò là nhà lãnh đạo được trau dồi kiến thức chuyên môn 
khoa học xã hội trong và ngoài nước. Hỗ trợ hết sức có thể để có 
thể thiết lập nên chương trình giảng dạy với nhiều chương trình đa 
dạng như liên kết ngành, ngành kép, ngành phụ, bồi dưỡng giảng 
viên và có thể tham gia vào giới quan chức, giới ngôn luận, giới tri 
thức, hay giới tài chính sau khi tốt nghiệp sinh viên góp phần cho 
sự phát triển của khoa học xã hội thế giới và xã hội địa phương.

Nuôi dưỡng
nhân tài
sáng tạo 
dẫn đầu

xã hội

 Khoa Kinh tế

Khoa Phúc lợi Xã hội 

Khoa Xã hội học

Khoa Tâm lý học 

Khoa Chính trị
Ngoại giao

Khoa Hành
chính công 

● Thiết lập dự án đặc trưng hoá trường Đại học địa phương (CK), dự án đào tạo chuyên môn  
    cộng đồng (do Khoa Ngoại giao Chính trị, Khoa Hành chính công tiến hành)
● Dự án LINC+ do Khoa Tâm lý, Khoa Ngoại giao Chính trị thực hiện
● Dự án nhà nghiên cứu tiêu biểu của Quỹ Nghiên cứu Hàn Quốc do Khoa Phúc lợi Xã hội,  
     Khoa Xã hội học, Khoa Tâm lý Thực hành
● Dự án nhà nghiên cứu tiên tiến của Quỹ Nghiên cứu Hàn Quốc do Khoa Tâm lý học tiến hành
● Dự án sáng tác xuất bản của Quỹ Nghiên cứu Hàn Quốc do Khoa Phúc lợi Xã hội tiến hành

Tỷ lệ sinh viên đạt học bổng Đào tạo 93 chuyên gia cộng đồng (Công viên chức 77 người, 
Doanh nghiệp Nhà nước 16 người)

95% TOP

Trường
Khoa 

học Xã
hội



Trường
Đại học
Khoa học
Tự nhiên
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Các nghiên
cứu Khoa
học Tự nhiên
dẫn dắt tương
lai cho nhân loại

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đang phát triển thành trường 
Đại học có nghiên cứu trọng tâm hướng tới toàn cầu hoá, tăng 
cường nghiên cứu trường Đại học và Doanh nghiệp, kết hợp hài 
hoà phù hợp với sứ mệnh ‘trường Đại học tương lai dẫn đầu khu 
vực’. Trang bị môi trường nghiên cứu cũng như nền giáo dục tốt 
nhất trong nước để duy trì các dự án như BK21 Plus, dự án thế hệ 
mới Bio Green 21. Chưa thoả mãn ở hiện tại, trường vẫn luôn tiến 
hành tăng cường chất lượng giáo dục và nghiên cứu để có bước 
nhảy vọt cạnh tranh với các trường đại học Quốc tế.

Khoa Khoa học
Đời sống

Khoa Vật lý học

Khoa Toán học

Khoa Dinh dưỡng 
thực phẩm

Khoa Dệt may &
thời trang

Khoa Thống kê
thông tin

Khoa Khoa học
địa chất

Khoa Công nghệ
Máy tính 

Khoa Hóa học 

● Duy trì dự án giáo dục nghiên cứu chính sách Quốc gia như dự án thế  
    hệ mới Bio Green 21, dự án BK21 
● Hoạt động trung tâm đào tạo nhân lực trường Đại học Gyeongsang- 
     Samsung Display
●  Khoa Khoa học đời sống được chọn là Khoa xuất sắc 

Được chọn là trường đại học dẫn đầu giáo 
dục IT Khoa học máy tính.
Hỗ trợ 360 triệu won trong 6 năm

360 triệu won Dự án CK
Được chọn vào trong dự án CK ‘Nhóm dự án nuôi dưỡng 
nhân tài nghiên cứu tuơng lai Khoa học Đời sống’ /
‘Nhóm dự án nuôi dưỡng nhân tài hoá học cải cách khu 
vực Đông Nam Bộ’
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Trường Đại học Kinh doanh nhằm tạo ra nguồn nhân lực cao, đáp 
ứng sự hài lòng của doanh nghiệp và sinh viên, đang thực thi 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 chương trình 
cố vấn cùng với sự hướng dẫn của Giáo sư và hướng dẫn hoàn 
thành môn học. Hỗ trợ  sinh viên phát triển và quản lý tốt năng 
lực thông qua 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 làm việc trong các công ty tín dụng hay công ty sản 
xuất, đồng thời 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 chi cục thuế.

Đào tạo ra nhà
lãnh đạo kinh

doanh dẫn dắt
toàn cầu thích
ứng với đời đại 

Khoa Quản trị
Kinh doanh

 Khoa Công nghệ 
Thông tin Kinh 

doanh

Khoa Thương mại 
Quốc tế

Khoa Kế toán

Khoa Quản lý
Công nghiệp

● Đạt ‘Chứng nhận giáo dục quản trị kinh doanh Hàn Quốc’
● 3 sinh viên tiêu biểu trường Đại học Kinh doanh được hỗ trợ học bổng  
    ‘Dự án học bổng 100 năm Nhân văn năm 2018’

Vận hành Khoa Hỗ trợ Kinh doanh Công nghiệp

Chiến lược doanh nghiệp khu vực GLOCAL
Được chọn dự án đào tạo nâng cao nhân 
tài kinh doanh trong môi trường toàn cầu 
hóa

Tham gia khu vực dẫn 
đầu Đại học đào tạo thí 
điểm Quốc gia

Trường
Đại học

Kinh
doanh

Dự án kinh doanh CK
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Nuôi dưỡng
các kỹ sư
Dẫn đầu công
nghệ trong
tương lai

Trường Đại học Kỹ thuật đang nỗ lực nghiên cứu kỹ thuật tiên tiến 
thế hệ mới và hợp tác trường Đại học và Doanh nghiệp để thực 
hiện mục tiêu đào tạo ra những kỹ sư chuyên môn có đủ tư chất 
lãnh đạo và những kiến thức cơ bản cần thiết trong lĩnh vực Khoa 
học Kỹ thuật. Được học tập có hệ thống các lý luận kỹ thuật cơ 
bản, kỹ thuật ứng dụng và nâng cao đào tạo những kỹ sư sáng tạo 
cống hiến cho sự nghiệp cải cách kỹ thuật công nghiệp, 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 và vận hành 
nhà máy trực thuộc. Cùng sự nỗ lực để đào tạo những nhân tài 
trong lĩnh vực kỹ thuật với tư cách là trường Đại học kỹ thuật tốt 
nhất khu vực Gyeongnam 

Khoa Kiến trúc Đô thị
-  Chuyên ngành Kiến trúc,  
   chuyên ngành Đô thị,
   Chuyên ngành Xây dựng  
   Dân dụng
Khoa Kỹ thuật Thông 
tin Cơ khí Hàng không 
-  Chuyên ngành Kỹ thuật  
   Cơ khí, Chuyên ngành  
   Hàng không Vũ trụ
   và Chuyên ngành kỹ  
   thuật phần mềm
Khoa Kỹ thuật &
Vật liệu Nano
Khoa Kỹ thuật hệ 
thống công nghiệp
-  Chuyên ngành kỹ thuật  
   hệ thống công nghiệp
Khoa Kiến trúc
Khoa Kỹ thuật chất 
bán dẫn
Khoa Kỹ thuật điện
Khoa Kỹ thuật điện tử
Khoa Kỹ thuật điều 
khiển & tự động hóa
Khoa Kỹ thuật hóa học

● Được tuyển chọn tham gia dự án BK21 Plus (3 loại dự án)
● Đội R.I.S thuộc Đại học Khoa học Công nghệ, được giải nhất ‘Cuộc thi  
     thiết kế Capstone tổng hợp năm 2013’
● Khoa hệ thống kỹ thuật công nghiệp, thoả thuận ‘Quy chế doanh  
     nghiệp phù hợp’
● Cấp học bổng GA cho Khoa Kiến trúc

- Doanh nghiệp ERC (Trung tâm nghiên cứu kỹ  
   thuật hàng đầu chuyên sâu Hàng không)
-  BK21Plus
-  Dự án đào tạo nhân lực năng lượng cơ bản

Ngân sách
Nhà nước hỗ trợ

Hợp tác trường Đại
học và Doanh nghiệp
- Dự án hợp tác trường Đại học và Doanh nghiệp với cơ  
  quan dân sự địa phương và các Doanh nghiệp Nhà  
   nước ở khu đô thị mới
- Trao học bổng Doanh nghiệp

Trường
Đại học
Kỹ thuật
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Trường Đại học Nông nghiệp và Khoa học đời sống là trường đại 
học đầu tiên đào tạo lĩnh vực nông nghiệp sinh học trong nước. 
Thông qua các dự án BK21 giai đoạn 1, BK21 giai đoạn 2 và BK21 
Plus, luôn cố gắng nỗ lực để tạo ra những nhân tài có chuyên môn 
cao, và chương trình đào tạo tốt cho sinh viên cao học và thông 
qua những dự án CK-1, dự án NURI nỗ lực hết mình để đào tạo 
giáo dục theo tiêu chuẩn của từng chuyên ngành cho sinh viên đại 
học. Với việc được chọn là Viện nghiên cứu trung tâm và Trung tâm 
nghiên cứu kỹ thuật nông lâm trường Đại học nông nghiệp và khoa 
học đời sống hiện đang dẫn đầu những dự án quan trọng về lĩnh 
vực nông nghiệp sinh học như nông trại thông minh (smart farm) 
và ứng phó với khí hậu thời tiết.

Nuôi dưỡmg dẫn
dắt nhân lực có 

chuyên môn công 
nghiệp sinh học.

Khoa Kinh tế Tài 
nguyên Thực phẩm

Khoa Môi
trường rừng

- Chuyên ngành Tài 
nguyên Môi trường rừng,

Chuyên ngành Kỹ thuật 
Vật liệu Môi trường

Khoa Kỹ thuật Hệ 
thống Nông nghiệp

-Chuyên ngành Công 
nghệ Cơ khí Sinh học,

Chuyên ngành Kỹ thuật 
cơ bản Môi trường

Khoa Nông nghiệp và 
Cây trồng

Khoa Công nghệ 
Thực phẩm

Khoa Khoa học
Cây trồng

Khoa Sinh học
chăn nuôi

● BK21Plus
     - Dự án đào tạo nhân tài công nghiệp nông sinh học
● Dự án CK-1
     - Dự án đào tạo nhân tài cộng đồng tương lai xanh AF
     - Dự án đào tạo nhân tài nông nghiệp sinh học tương lai

Ký kết MOU biên bản ghi nhớ với Viện 
Lâm nghiệp Quốc gia, Khu quản lý 
công viên quốc gia, Viện công nghệ 
phục hồi giống, Viện phát triển lâm 
nghiệp Hàn Quốc, Hội nông ngư Hàn 
Quốc khu vực tỉnh Gyeongnam

Viện Nghiên cứu trọng điểm (Công nghệ ứng phó 
biến đổi khí hậu công nghiệp nông sinh học)
Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Nông lâm 
(Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Nông trường 
thông minh (Smart Farm))

MOU Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia

Trường
Đại học

Sinh học
Nông

nghiệp



Trường
Đại học
Luật
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Đào tạo các
Luật sư giữ
gìn chính
nghĩa cho
xã hội

Đại học Luật đang đào tạo các chuyên gia pháp lý có năng lực 
cạnh tranh trên Quốc tế thông qua các khóa học đa dạng, mô 
phỏng phiên toà và các chuyến đi thực địa. Đặc biệt, nhà trường 
đang thiết lập cơ sở hạ tầng giáo dục tốt nhất tại Hàn Quốc, bao 
gồm 15 Giáo sư cơ hữu với thành tích nghiên cứu và danh tiếng 
xuất sắc cả trong và ngoài nước và các Giáo sư từ các ngành nghề 
pháp lý trong từng lĩnh vực luật.

Khoa Luật

● Trang bị phòng học, phòng máy tính và Viện học thuật Dae Gyeong có  
     khả năng chứa toàn bộ sinh viên trường Đại học Luật
● Hoạt động liên kết với Viện Nghiên cứu Luật
● Được tuyển chọn vào dự án đặc trưng hoá trường Đại học địa phương  
   (Dự án đào tạo chuyên gia cộng đồng ENA: Trợ cấp học bổng, tham  
   quan trong và ngoài nước, hỗ trợ tham gia các cuộc thi trong ngoài  
    nước và các hoạt động khác)
● Tỷ lệ trúng tuyển công chức chuyên gia luật pháp cao nhất trong nước

Quỹ học bổng Kim Sun Geum 
trường Đại học Gyeongsang hỗ trợ 
trong 12 năm cho 305 sinh viên

513 triệu 600 ngàn won Hạng 1
Đào tạo 38 sinh viên làm kiểm sát viên trong toà án 
năm 2011~2013
(Nguồn: KG Pass one trang chuyên môn cho cuộc 
thi công chức), đứng đầu toàn quốc.
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Trường Đại học Sư phạm đào tạo nguồn nhân lực ưu tú có chuyên 
môn về giáo dục và nền tảng kiến thức cơ bản với những nghiên 
cứu mang tính sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục. Tự hào với 40 năm 
truyền thống và quy mô lớn nhất nước (gồm 16 khoa), tập trung 
vào bồi dưỡng tư chất cho 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 sáng tạo học hỏi’ đó cũng 
chính là tinh thần sáng lập ra trường Đại học Quốc gia Gyeongsang. 
Đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển văn hóa giáo dục 
trong và ngoài nước với tư cách là cái nôi đào tạo giáo viên trong 
khu vực tỉnh Gyeongnam trường Đại học Sư phạm vẫn đang tiếp 
tục đào tạo ra những giáo viên có đủ sự tự tin và năng lực ở từng 
chuyên ngành.

Giữ vững lòng 
tin tôn trọng 

quyền con người 
đào tạo ra các 

nhà giáo dục 
có kỹ năng kết 

hợp·sáng tạo

Khoa Giáo dục

Khoa Giáo dục Quốc Ngữ 

Khoa Giáo dục Lịch sử 

Khoa Giáo dục tiếng Anh

Khoa Giáo dục Mầm non

Khoa Giáo dục Đạo đức

Khoa Giáo dục Xã hội 

Khoa Giáo dục tiếng Nhật

Khoa Giáo dục Địa lý

Khoa Giáo dục Vật lý

Khoa Giáo dục Sinh học

Khoa Giáo dục Toán

Khoa Giáo dục Hoá học

Khoa Giáo dục Mỹ thuật

Khoa Giáo dục Âm nhạc

Khoa Giáo dục Thể dục

● Hoạt động đào tạo chương trình STS dự bị cho chương trình giáo dục tích hợp
● Tổ chức cuộc thi mô hình giảng dạy lớp học mỗi năm
    (trao giấy chứng nhận và tiền thưởng)
● Thực hiện ‘Chương trình so sánh năng lực đào tạo thực tiễn cách mạng  
     công nghiệp lần thứ 4’
● Tổ chức ‘Hội đồng phát triển giảng viên’ với mục tiêu tăng cường tỉ lệ  
     tìm việc nhằm hướng nghiệp phù hợp với mỗi khoa.

Trường Đại học Sư phạm đạt được 
giải ‘Ưu tú xuất sắc’ (cấp A) trong 
kết quả đánh giá cơ quan đào tạo 
giáo viên

Năm 2017 có 130 sinh viên đạt tỷ lệ trúng tuyển cao ‘Kỳ thi 
bổ nhiệm sư phạm trung học cơ sở, trung học phổ thông’ 
Năm 2018 có 150 sinh viên (tỷ lệ trúng tuyển cao so với 
tỷ lệ chọn)

Cấp A 150 sinh viên

COLLEGE OF EDUCATION
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Đại học
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Trường
Đại học
Thú y

COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE

38 > 39

Phát triển thành 
trường Đại học duy
nhất có trường Đại
học Thú y trong
toàn khu vực 
Busan·Ulsan·Gyeongnam

Trường Đại học Gyeongsang là trường có Đại học Thú Y duy nhất 
ở khu vực Busan·Ulsan·Gyeongnam (Vùng Đông Nam), nhà trường 
tạo môi trường giáo dục tốt nhất nhằm đào tạo ra các bác sỹ thú y 
chủ chốt có thể chẩn đoán, chữa trị, phòng ngừa các chứng bệnh 
của động vật. Bên cạnh đó, nhà trường còn đào tạo ra các nhà 
nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực thú y trong tương lai và các bác 
sỹ thú y thông qua kết hợp giữa kiến thức lý thuyết và thực tiễn 
về công nghệ sinh học thú y và các ngành khoa học đa dạng với 
khoa học thú y.  Chương trình giảng dạy của trường Đại học Thú Y 
bao gồm các kiến thức cơ bản cùng với chuyên sâu chuyên ngành 
trong lĩnh vực Khoa học Đời sống và Y khoa trong 2 năm đầu dành 
cho khoa dự bị và 4 năm dành cho chuyên ngành khoa Thú y, cung 
cấp các lớp thực tập nhằm nâng cao kỹ năng lâm sàn mà các bác 
sỹ thú y phải có. 

Khoa Thú y dự bị

Khoa Thú y

● Được chọn làm dự án 'Nhóm nhân lực sáng tạo Khoa học Đời sống  
      Thú Y trong tương lai' cho dự án BK21 Plus
● Đậu 100% trong kỳ thi bác sỹ Thú Y Quốc gia năm 2018

Được thành lập vào năm 1955, 
Đại học Thú Y có truyền thống 
lâu đời

Với 64 năm

truyền thống
Thúc đẩy thành lập ‘Bệnh viện Thú Y 
Yangsan trường đại học Gyeongsang’
Cùng với trường Đại học Busan nằm trong 'Cam kết hỗ trợ trong chiến 
dịch tranh cử Tổng thống'

COLLEGE OF
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Trường Đại học Y Gyeongsang được thành lập năm 1981. Với hơn 
160 Giáo sư đang cố gắng không ngừng nỗ lực dưới mục tiêu giáo 
dục để đào tạo ra các bác sĩ có năng lực thực hiện chẩn đoán và 
giải quyết vấn đề y tế của cộng đồng địa phương. Để không gây 
khó khăn trong quá trình học tập nghiên cứu nhà trường đã hỗ trợ 
ký túc xá và trung tâm phẫu thuật lâm sàn và khu học tập đa dạng. 
Mặc dù hệ thống được thành lập vào năm 2005, nhưng đến năm 
2015 trường đã chuyển đổi hệ thống và đang đào tạo khoa y dự bị 
2 năm và khoa y chính quy 4 năm. Khuôn viên bệnh viện trường Đại 
học Y với quy mô 1000 giường bệnh, năm 2016 tại tỉnh Changwon 
trường đã cho khánh thành ‘Bệnh viện Changwon trường đại học 
Gyeongsang’ là bệnh viện lớn nhất vùng Gyeongnam, là đại diện cơ 
quan y tế vững chắc trong khu vực.

Đào tạo các
nhà y tế xuất sắc
Mở rộng nhân lực
Có cơ sở hạ tầng

giáo dục y 
tế hàng đầu

Khoa Y dự bị

Khoa Y học

● Được chọn là Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Y khoa chống lão hoá (BAMRC)
● Được chọn làm dự án phát triển cho nền tảng sinh học IP chống lão hoá.
● Trúng tuyển 100% kỳ thi Y học Quốc gia (liên tiếp 2 năm liền 2014·2015)
● Trang bị đầy đủ trung tâm phẫu thuật lâm sàn (Trung tâm e-learning,  
     10 phòng PBL và 12 phòng OSCE)
● Hợp tác giao lưu với trường Đại học Y học Hokkaido Nhật Bản

Được chọn là trung tâm dẫn đầu nghiên cứu 
doanh nghiệp hỗ trợ lĩnh vực khoa học cơ bản 
(MRC) năm 2015, hỗ trợ 7 năm liền 8 tỷ 222 
triệu won.

Tháng 2 năm 2016 Bệnh viện Changwon 
trường đại học Gyeongsang được thành lập
Hoạt động với 701 giường bệnh trong điều 
trị và nhà tang lễ

82 tỷ 2200 triệu won
Tốt nhất 
tỉnh Gyeongnam

COLLEGE OF MEDICINE

Trường 
Đại học 
Y khoa

(Khuôn viên Chilam)



Trường
Đại học
Điều
dưỡng
(Khuôn viên Chilam)

COLLEGE OF NURSING

40 > 41

Đào tạo ra 
những nhà điều 
dưỡng hàng đầu 
trên thế giới với 
chương trình 
học tốt nhất

Với bề dày 92 năm lịch sử trường Đại học Điều dưỡng đang hướng 
đến nâng cao chuyên môn của các điều dưỡng bằng cách lập 
chương trình đào tạo một cách hệ thống với nền tảng là môi 
trường giáo dục hàng đầu và đội ngũ giảng viên ưu tú, nhà trường 
tự hào với việc đạt tỷ lệ 100% trúng tuyển tại Kỳ thi Y tá Quốc gia 
hằng năm và tỷ lệ có việc làm cao. Bên cạnh đó đã đào tạo ra 3 
sinh viên đạt giải thưởng Y tá xuất sắc thế giới Nightingale và đang 
phát huy để đào tạo ra các tài năng tìm ẩn.

Khoa Điều dưỡng

● Truyển thống 92 năm
● Thành lập trung tâm giáo dục tổng hợp với thiết bị giáo dục tiên tiến nhất
● Tiến hành kết hợp chương trình giao lưu và nghiên cứu với trường đại  
     học Nữ Texas Mỹ
● Thành lập trung tâm giáo dục thực tập WISE

Đạt được chứng nhận 5 năm đánh 
giá giáo dục điều dưỡng
(2015~đến tháng 12 năm 2020)

5năm 100%

Đạt được 100% tỉ lệ có việc làm, trúng 
tuyển kỳ thi điều dưỡng Quốc gia mỗi năm
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Trường Đại học Hải dương được thành lập năm 1917 là trường Đại 
học có truyền thống lâu đời, phát huy thế mạnh của trường, hiện 
đang đào tạo các chuyên gia khoa học biển có chuyên môn cao 
trong lĩnh vực hải dương. Mục tiêu chính của trường là đào tạo ra 
nhân lực có chuyên môn về hải dương nhằm sản xuất, quản lý hiệu 
quả công nghiệp hải dương để phát triển xã hội khu vực và Quốc 
gia. 
Nhằm đảm bảo tính vật chất·nhân lực trường gồm có thư viện 
khoa học hải dương, ký túc xá, tàu thực tập (Tàu Sae Bada 999 tấn, 
Jam Bada 36 tấn), nhà máy gia công đông lạnh, nhà máy gia công, 
trung tâm nghiên cứu sinh vật hải dương và các trung tâm khác, 
đảm nhiệm dẫn đầu vai trò phát triển công nghiệp và học vấn khoa 
học hải dương.

Nơi đầu tiên trong 
nước Nuôi dưỡng 

nhân tài Khai 
hoang biển

Phù hợp với
truyền thống 

 Khoa Quản trị Kinh 
doanh Thuỷ sản

Khoa Hệ thống Cảnh 
sát Hàng hải

Khoa Nuôi trồng 
Thủy sản

Khoa Công nghiệp 
Hàng hải

Khoa Kỹ thuật Hệ 
thống Cơ khí

Khoa Kỹ thuật Năng 
lượng Cơ khí

Khoa Kỹ thuật Thông 
tin và Truyền thông

Khoa Kỹ thuật Xây 
dựng Hải dương

Khoa Kỹ thuật sản 
xuất Hàng hải

 Khoa Kỹ thuật Môi 
trường Hải dương

● Thành lập trung tâm hỗ trợ kỹ thuật công nghệ thủy sản
    (Từ tháng 7 năm 2016 hỗ trợ trong vòng 10 năm với 10 tỷ 900 triệu twon)
● Được chọn là 'Dự án phát triển nhân lực kỹ thuật chuyên môn cao  
     thiết kế độ tin cậy dựa trên thiết bị LNG-FPSO' dự án BK21 Plus
● Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Thuỷ sản đạt được ‘Chứng nhận  
     giáo dục kinh doanh Hàn Quốc’
● Kỷ niệm ‘100 năm thành lập’ trường Đại học Hải dương thuộc trường  
    Đại học Gyeongsang năm 2017

COLLEGE OF MARINE 
SCIENCES

Hoàn thành ‘Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên Thuỷ sản’ 
tại khuôn viên trường Đại học Hải Dương do trường Đại 
học Gyeongsang – Viện Nghiên cứu Khoa học Thuỷ sản 
Quốc gia – thành phố Tongyeong hợp tác thực hiện

Năm 2018 thành lập ‘trường Đại học 
Quý ngư’ đầu tiên toàn quốc

Đầu tư15 tỷ won

Trường
Đại học

Khoa học
Hải dương

(Khuôn viên Tongyeong)

Đầu tiên Toàn quốc
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Đại học
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Đào tạo nhân 
tài dược học 
Tiêu chuẩn 
Quốc tế chữa 
trị các bệnh tật 
nhân loại

Trường Đại học Dược được thành lập với mục tiêu đào tạo các 
chuyên gia dược học nhằm cải thiện các nghiên cứu dược về 
phòng ngừa, chữa trị các bệnh tật cho người dân. Sinh viên được  
truyền đạt kiến thức lý thuyết, ứng dụng thực tiễn công nghệ. Với 
sự hỗ trợ của các nhà nghiên cứu, Giáo sư và môi trường giáo dục 
phù hợp, trường cung cấp giáo dục có hệ thống về dược lý học, 
dược lâm sàng và tập trung vào việc tăng cường khoa học đời sống 
để tạo ra các chuyên gia sẽ đóng góp cho các dịch vụ y tế công 
cộng trên toàn quốc.
Trường Đại học Gyeongsang đang tập trung vào đào tạo nhân tài 
chuyên nghiệp đóng góp vào dịch vụ y tế cộng đồng và dẫn đầu 
lĩnh vực y học đạt tiêu chuẩn Thế giới.

Khoa Dược

● Ký kết biên bản ghi nhớ giao lưu với các công ty dược phẩm
● Cấp học bổng từ Hiệp hội dược sĩ Jinju mỗi năm
● Hỗ trợ thực tập nghiệp vụ tại các bệnh viện và nhà thuốc

Liên tục trúng tuyển 4 năm 
liền trong Kỳ thi Dược Quốc gia 
(2015-2018)

Đậu100 %
Hợp tác Doanh nghiệp và 
trường Đại học
Công ty dược phẩm Lâm nghiệp, Viện Nghiên cứu 
thảo dược Sancheong, Kí hết hợp tác trao đổi với 
các công ty dược phẩm tỉnh phía Nam Gyeongsang
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Vào tháng 8 năm 2017 tại Changwon phường Paryong đã hoàn 
thành khuôn viên kết hợp giữa trường Đại học và Doanh nghiệp 
Changwon. Khoa Kỹ thuật Cơ khí thúc đẩy tài năng bằng cách 
kết hợp kiến thức kỹ thuật và kỹ năng kinh doanh thực tế với sự 
hỗ trợ của công ty và Viện Nghiên cứu khu Công nghiệp Quốc gia 
Changwon. Từ năm 2 các sinh viên sẽ cùng Giáo sư tham gia môn 
học dự án Lab tại Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp Changwon và 
sẽ được đào tạo tại nước ngoài, thực tập tại Doanh nghiệp để trở 
thành nhà kỹ sư toàn cầu.

Đào tạo kiến
thức Kỹ thuật và

Nghiệp vụ Doanh 
nghiệp Để phát
triển thành các

nhà kỹ thuật
toàn cầu

Khoa Kỹ thuật Cơ khí

● Bổ nhiệm Giám đốc điều hành công ty điện tử Samsung làm Giáo sư
● Hợp tác với Doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu của khu Công nghiệp  
     Quốc gia Changwon

Được tham dự môn học
Dự án Lab từ năm 2

Phát triển các kỹ sư toàn cầu
Với sự tham gia đào tạo thực tập 
nghiệp vụ thực tế tại nước ngoài.

Dự án Lab

COLLEGE AFFILIATED WITH
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Đại học 
trực thuộc 

trụ sở 
chính

(Khuôn viên trường
Đại học và Doanh

nghiệp Changwon)

Kinh nghiệm
Nghiệp vụ





Chuyên môn 
hoá·đặc trưng hoá 
Nghiên cứu học vấn
và sức mạnh hệ
thống con người
Ai cũng có thể làm được, nhưng 
không phải ai cũng có thể trở 
thành tốt nhất.
Đến với Viện Cao học đặc biệt 
của trường Đại học Gyeongsang 
bạn sẽ trở thành chuyên gia 
trong một lĩnh vực
Thông qua hệ thống giáo dục 
đặc biệt chỉ có tại trường đại học 
Gyeongsang để trở thành chuyên 
gia sáng tạo trong mọi lĩnh vực.

Viện Cao học Quản trị Kinh doanh
Đào tạo nhân lực chuyên môn cao cấp và bồi dưỡng khả năng thích ứng nhanh 
chóng và tích cực trong thời đại cạnh tranh Quốc tế và là khoá học đào tạo doanh 
nhân hàng đầu.

Viện Cao học Sư phạm
Với mục tiêu đào tạo các chuyên gia giáo dục ‘có tính chuyên môn’ và ‘tính sáng 
tạo’ gắn liền với thực tiễn và vận hành quá trình bồi dưỡng giáo dục. Hiện tại có 34 
chuyên ngành đang được đào tạo.

Viện Cao học Khoa học Kỹ thuật
Đào tạo Chuyên gia Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp bao gồm 10 khoa và 31 chuyên 
ngành chương trình Thạc sĩ cùng với đào tạo ban đêm, 2 chuyên khoa hợp đồng đang 
được đào tạo. Khoá học không cấp bằng (phi học vị) được coi là chương trình tốt nhất.

Viện Cao học đặc biệt Hàng không Vũ trụ
Đào tạo cấp Thạc sĩ·Tiến sĩ nhằm bồi dưỡng nhân lực chuyên môn có năng lực giải 
quyết vấn đề thực tế do trường Đại học Gyeongsang·Viện Nghiên cứu Hàng không 
Vũ trụ Hàn Quốc·Doanh nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc phối hợp thành lập. 
Nhóm giảng dạy bao gồm 3 cơ quan được tiếp nhận, và chương trình giảng dạy sẽ 
tập trung vào việc bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề thực tế.

Viện Cao học Y tế Cộng đồng
Đào tạo các nhân lực chuyên môn về y tế để đảm nhận vai trò then chốt trong việc 
phòng chống bệnh tật, tăng cường sức khỏe và cơ quan y tế trong khu vực.

Viện Cao học đất đai và nhà ở
Trường đào tạo chuyên ngành đặc thù trong lĩnh vực đặc trưng Kiến trúc·Đô thị·Nhà 
ở, để bồi dưỡng nhân lực chuyên môn cần thiết cho việc xây dựng, các cơ quan 
công cộng và liên quan đến việc hình thành đô thị đổi mới ở tỉnh Gyeongnam và 
công ty nhà đất Hàn Quốc (LH).

Viện Cao học Hành chính
Đây là nơi đào tạo lại và nâng cao năng lực cho các nhà quản lý và nhân viên hành 
chính ở các lĩnh vực xã hội và Cơ quan Nhà nước. Ngoài ra còn có chương trình học 
không cấp bằng là khóa học cho những nhà quản lý xuất sắc.

Viện Cao
học đặc
biệt
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GRADUATE SCHOOLS OF
PROFESSIONAL STUDIES

Nơi nghiên cứu chuyên sâu và 
mở rộng thay đổi thế giới

21Viện

Cơ quan
nghiên cứu

21 đơn vị

Cơ quan
trực thuộc

Cơ quan 
Nghiên cứu/

Cơ quan 
trực thuộc
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RESEARCH INSITUTES AND
AFFILIATED INSTITUTIONS

Cơ quan Nghiên cứu
Lĩnh vực Nhân văn·Khoa học xã hội
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 / Viện nghiên cứu nhân 
văn học / Viện nghiên cứu ngành luật 
/ Viện nghiên cứu Phụ nữ/ Viện nghiên 
cứu kinh tế kinh doanh / Viện nghiên cứu 
phát triển nhân lực xã hội / Viện nghiên 
cứu chính sách hợp tác trường Đại học 
và Doanh nghiệp

Lĩnh vực khoa học tự nhiên·Kỹ thuật
Viện nghiên cứu khoa học đời sống / Viện 
nghiên cứu công nghệ sinh học thực vật 
/ Viện nghiên cứu kỹ thuật / Viện nghiên 
cứu nông nghiệp và khoa học đời sống / 
Viện khoa học cơ bản / Viện nghiên cứu 
công nghệ linh kiện Hàng không / Viện 
nghiên cứu công nghiệp hải dương / 
Viện nghiên cứu năng lượng xanh / Viện 
nghiên cứu dược

Lĩnh vực Y học
Viện nghiên cứu khoa học sức khỏe / 
Viện nghiên cứu động vật

Thư viện / Viện bảo tàng / Viện thực tập 
thí nghiệm tổng hợp / Đài truyền hình báo 
chí / Nhà xuất bản / Ký túc xá sinh viên / 
Viện giáo dục thường xuyên / Viện giáo 
dục thần đồng khoa học / Phòng y tế / 
Viện thông tin giáo dục/ Viện phát triển 
nhân tài / Viện văn hóa ngôn ngữ / Viện 
ngôn ngữ Quốc tế/ Trường trung học cơ 
sở·trung học phổ thông / Trung tâm đổi 
mới giáo dục kỹ thuật / Viện giáo dục cơ 
bản / Đơn vị huấn luyện quân sự / Trung 
tâm tư vấn sinh viên / Trung tâm đào tạo 
giáo viên / Trung tâm nhân quyền / Trung 
tâm hỗ trợ sinh viên khuyết tật

Cơ quan trực thuộc

1. Trung tâm BNIT R&D
2. Trung tâm hội nghị GNU
3. Viện bảo tàng và thư viện tài liệu cổ
4. Viện thông tin học thuật

1

2

3

4



Trung tâm y tế tỉnh Gyeongnam 
Bệnh viện Đại học Gyeongsang
Là bệnh viện Đại học Quốc gia duy nhất ở tỉnh Gyeongnam, trường Đại học Gyeosang có 
'Bệnh viện Đại học Gyeongsang' và 'Bệnh viện Đại học Gyeongsang Changwon' được thành 
lập vào tháng 2 năm 2016, nơi đây được xem là 'trung tâm điều trị ung thư tỉnh Gyeongnam', 
là trung tâm điều trị ung thư được thiết lập đầu tiên trên toàn quốc. Việc này đã cho thấy lòng 
nhiệt huyết và sự đầu tư không ngừng của ngành giáo dục y tế trường Đại học Gyeongsang.　
Thêm vào đó với tư cách là cơ quan giáo dục đảm bảo chịu trách nhiệm về sức khỏe của mọi 
người dân và nâng cao tài năng hàng đầu trong lĩnh vực từ y học, điều dưỡng đến y dược.
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UNIVERSITY HOSPITALS

100%
Bác sĩ·y tá·dược sĩ
Trúng tuyển kỳ thi 
quốc gia 100%

Năm 2016
Tháng 2 năm 2016
Thành lập bệnh viện 
trường Đại học 
Gyeongsang Changwon

LINK
Trung tâm ung thư khu vực 
Gyeongnam Robot Cyber Knife System 
Tạo dựng và kết nối các thiết bị 
y tế tiên tiến nhất

Bệnh
viện
Đại học

Trung tâm ung thư tỉnh Gyeongnam
• Thành lập vào tháng 3 năm 2007 là nơi đầu tiên được thiết lập  
   trung tâm điều trị ung thư khu vực gồm có nghiên cứu và điều  
   trị ung thư, chăm sóc bệnh nhân ung thư, giáo dục phòng ngừa và  
   tuyên truyền bệnh ung thư, dự án kiểm tra sức khỏe ung thư thời  
  kì đầu, thiết bị chăm sóc đặc biệt và dự án chăm sóc bệnh nhân ung  
   thư tại gia, khu vực nghiên cứu ung thư đặc biệt, tham gia chiến dịch  
    chinh phục ung thư Quốc gia lần thứ hai và các hoạt động khác...

Robot Cyber Knife System
•Hệ thống xạ trị bằng tia phóng xạ đầu tiên và tốt nhất trên thế giới bao  
   gồm hệ thống Robotic Delivery có máy gia tốc tuyến tính và thiết bị điều  
   khiển từ xa, hệ thống Imaging gồm có máy X-ray và máy cảm biến hình ảnh,  
    hệ thống Patient Positioning gồm có Robo Couchi và máy theo dõi hô hấp.
• Thông qua phẫu thuật phóng xạ không xâm lấn, không chảy máu, không  
   đau có thể thay thế cho các phẫu thuật hiện nay trong điều trị ung thư tái  
    phát sau xạ trị và có thể kiểm soát cơn đau và chảy máu do ung thư.

Trung tâm điều trị lĩnh vực bệnh mạch máu não khu 
vực tỉnh Gyeongnam
• Thành lập trung tâm quản lý phòng ngừa, trung tâm tim mạch, trung tâm 
    mạch máu não,  trung tâm phục hồi chức năng tim.
•Hoạt động 365 ngày 24 tiếng
•Được Viện đánh giá thẩm định bảo hiểm sức khỏe trao giải 1 thông qua  
    'Đánh giá chất lượng nhồi máu cơ tim' và 'Đánh giá đột quỵ cấp tính'

Trung tâm bệnh thấp khớp và thoái hóa khớp
•Nhằm giảm thiểu di chuyển bệnh nhân tại trung tâm, đã cung  
   cấp dịch vụ điều trị trọn gói bao gồm chẩn đoán điều trị - xét  
   nghiệm - phẫu thuật - phục hồi chức năng.
•Nhằm hỗ trợ chẩn đoán chính xác và giúp phục hồi nhanh chóng 
   đã đưa vào khoảng 300 trang thiết bị tiên tiến như máy chạy bộ  
   không trọng lượng, robot hệ thống đi bộ tự động phục hồi.
•Hy vọng nâng cao tiêu chuẩn nghiên cứu mang tính chuyên môn  
   về bệnh khớp, đào tạo và kinh doanh y tế công cộng thông qua  
   hệ thống điều trị liên kết và toàn diện.

Bệnh viện trường Đại học Gyeongsang
•Bệnh viện lớn được thành lập năm 1987 với quy mô khoảng 1000  
    giường bệnh
•Cung cấp đội ngũ nhân viên y tế xuất sắc, cơ sở vật chất và  
   trang thiết bị y tế hiện đại, tích cực hỗ trợ nghiên cứu giáo dục,  
   tăng cường sức khỏe cộng đồng và hoàn thành vai trò của bệnh  
   viện địa phương thông qua các dịch vụ y tế khác nhau cho cư  
    dân địa phương.
• Được chỉ định là trung tâm dịch vụ khu vực tỉnh Gyeongnam

Bệnh viện trường Đại học Gyeongsang Changwon
• Được thành lập tháng 2 năm 2016 đảm nhận một trục trong Medi-Cluster  
    khu vực tỉnh Changwon.
• Cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế, chữa trị các trường hợp có mức độ  
   cao như bệnh ung thư, bệnh mạch máu não, sản phụ có dấu hiệu nguy  
   hiểm cao, sinh non, chấn thương nặng và các trường hợp chấn thương khác.
• Với mục tiêu lấy bệnh nhân là trung tâm cùng với phương châm đặt bệnh  
   nhân lên hàng đầu  bệnh viên cung cấp các dịch vụ y tế phù hợp với bệnh  
   nhân như quản lý, an toàn cho bệnh nhân, hệ thống dịch vụ điều trị, dược  
   phẩm và quản lý truyền nhiễm... cùng các hoạt động khác.



50 > 51

CAMPUS MAP

1 Tòa nhà chính của trường Đại học

2 Thư viện trung tâm

3 Hội quán sinh viên / Viện phát triển nhân tài

4 Viện thông tin học thuật / Viện thông tin giáo dục 

5 Nhà thi đấu

6 Trường mầm non GNU

7 Trung tâm hội nghị GNU

8 Khu liên hợp thể thao (đang trong quá trình xây 
dựng)

11 Viện bảo tàng/ Thư viện tư liệu cổ

21 Cổng chính

22 Cổng phía Nam

23  Cổng phía Bắc

24 Văn phòng các môn đại cương /
Văn phòng tuyển sinh

25 Trung tâm đào tạo khởi nghiệp

27 Viện thực tập thí nghiệm tổng hợp

28 Trung tâm BNIT R&D / Đại học dược

Cơ sở Gajwa  Trung tâm tập trung đào tạo nhân tài chủ chốt tại vị trí Khu công nghiệp Quốc gia.

Khu vực A   Khu vực  B    Khu vực  C    Khu vực D

Cơ sở Gajwa Cơ sở Chilam Cơ sở Tongyeong

Bản đồ
khuôn
viên

Cơ sở trường Đại học và 
Doanh nghiệp Changwon

101~102 Đại học Nhân văn

151 Đại học Khoa học Xã hội

201 Đại học Quản trị Kinh doanh

251 Đại học Luật
252 Hội quán học thuật  Taegyeong

301~302 Đại học Sư phạm

303 Trung tâm giáo dục văn hóa / 
Viện giáo dục thường xuyên

304 Viện Nghệ thuật

351~354 Đại học Khoa học Tự nhiên

401~406 Đại học Kỹ thuật

407 Viện kỹ thuật công nghệ số 7

416 Nhà máy trực thuộc

451~459 Đại học Công nghệ sinh học 
Nông nghiệp

501~506 Đại học Thú y

29 Trung tâm Ngoại ngữ

30 Viện Khoa học Máy tính

31 Học quán Nammyeong

32 Đơn vị huấn luyện quân sự

34 Viện giáo dục lễ nghĩa

41 Trung tâm thông tin

42 Sân khấu ngoài trời

43 Sân vận động lớn

44 Nhà máy điện

49 Sân tennis cán bộ nhân viên

61~74 Ký túc xá sinh viên

68 Nhà khách

69 Khu vực giảng dạy Anh ngữ

70 Viện Gaecheok LG

81 Trường Trung học Cơ sở Buseol

82 Trường Trung học Phổ thông 
Buseol

Cơ sở Tongyeong  Chắp cánh ước mơ nhân tài Công nghiệp Thủy sản·Hải dương

1 Cổng chính

2 Viện Thủy sản

3 Viện Gia công Thủy sản

5 Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Sinh 
vật Hải dương

6 Viện Hải dương Nuri 

7 Nhà thi đấu

9 Trung tâm đánh giá nguyên liệu đông 
lạnh 

10 Viện Cheokyang

11 Viện Khoa học Hải dương

12 Thư viện Khoa học Hải dương

13 Viện Kỹ thuật

15 Ký túc xá sinh viên

16 Ký túc xá sinh viên nữ 

17 Viện Nghiên cứu Tài nguyên Thủy sản

Cơ sở Chilam  Cái nôi của giáo dục y học hiện đại và nghiên cứu

1 Viện y học (Tòa nhà chính trường Đại học Y)
2 Thư viện y khoa

Viện giáo dục khoa dự bị trường Đại học Y
Trung tâm giáo dục thực tập trường Đại học 
Điều dưỡng WISE 
Hội quán sinh viên trường Đại học Y khoa

3 Nhà thi đấu trường Đại học Y Khoa
4 Viện giáo dục Y khoa và trung tâm kỹ thuật 

lâm sàn
5 Khu ký túc xá  (Tòa nhà Heongchi)
6 Ký túc xá bệnh viện trường Đại học 

Gyeongsang
7 Trung tâm giáo dục đào tạo và Viện giáo 

dục thường xuyên cơ sở Chilam
8 Cổng chính
9 Nhà tang lễ bệnh viện trường Đại học 

Gyeongsang
10 Trung tâm giáo dục tổng hợp Đại học Điều 

dưỡng
11 Tòa nhà chính bệnh viện trường Đại học 

Gyeongsang
12 Trung tâm giáo dục nghiên cứu lâm sàn 

trường Đại học Y khoa
13 Trung tâm Ung thư tỉnh Gyeongnam 

14 Trung tâm cấp cứu và điều trị lĩnh vực bệnh 
mạch máu não

15 Cổng phụ

16 Cổng phía bắc
17 Trung tâm chuyên môn bệnh thấp khớp / 

viêm khớp thái hóa tỉnh Gyeongnam
18 Bãi gửi xe bệnh viện trường đại học 

Gyeongsang


