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Khoa Triết học - Lý luận Y Sinh
051-200-7006    http://philbioethics.donga.ac.kr

Giới thiệu khoa
Chuyên ngành Triết học : Triết học là ngành học cơ bản cho tất cả mọi tư tưởng, nghệ thuật và tri thức. Với nền
tảng nghiên cứu chuyên sâu, Triết học đang cố gắng kết hợp cùng với các lĩnh vực khác bằng nhiều phương pháp
đa dạng khác nhau. Ví dụ như các chương trình học thú vị được xây dựng như Triết học của Khoa học, Triết học
của Luật, Triết học của Nghệ thuật, Triết học của Phim ảnh, Triết học của Tâm lý, vân vân. Điều này sẽ giúp cho
Triết học hấp dẫn hơn với những sinh viên mong muốn một cuộc sống có ý nghĩa, tự do và sáng tạo.  
Chuyên ngành Lý luận Y Sinh : Chuyên nghành này nghiên cứu các học thuyết lý luận của phương đông và phương
tây đồng thời khảo sát đa dạng các vấn đề về lý luận phát sinh trong cuộc sống con người, để đưa ra những phương
án giải quyết thích hợp. Ví dụ như việc nghiên cứu các lý luận thực tiễn như Lý luận Y Sinh, Lý luận Doanh nghiệp,
Lý luận về thông tin, Lý luận về môi trường, Lý luận xã hội. Thông qua chuyên ngành này, sinh viên có thể làm
việc trong lĩnh vực lý luận kinh doanh của doanh nghiệp, chuyên gia trong cơ quan nghiên cứu R&D của Hiệp hội
Luân lý Sinh học IRB hay các bệnh việc thuộc các trường Đại học hoặc chuyên gia về lý luận trong các ngành nghề
của xã hội.

Chủ đề chính
Những vấn đề triết học, những vấn đề luân lý y học đời sống, triển khai tính lịch sử của triết học, xã hội hiện đại
và đạo đức đời sống. 
Đạo đức học, đạo đức học về đời sống, sự hiểu biết của triết học khoa học kỹ thuật, luân lý nghiên cứu thực nghiệm
lâm sàng, đạo đức và triết lý của y học

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
Chuyên ngành đạo đức y sinh: 
1. Cơ quan chính phủ liên quan đến đạo đức sinh mệnh (Sở an toàn thực phẩm và các sản phẩm y dược, Bộ phúc

lợi và y tế).
2. Các công ty dược phẩm, Trợ lý thử nghiệm lâm sàng và nhân viên giám sát thử nghiệm lâm sàng của Tổ chức

nghiệm lâm sàng (được ủy thác).
3. Cán bộ hành chính của Hội đồng kiểm duyệt thể chể.

Câu hỏi và trả lời
Q. Xin cho biết khoa Đạo đức Triết học – Y sinh  khác gì với những khoa khác?
Sinh viên ở khoa này được đào tạo về cách tư duy nghiên cứu triết học để có cái nhìn tổng hợp về kiến thức cơ bản
của tất cả các môn họ, đồng thời nuôi dưỡng khả năng tiếp cận vấn đề trên nhiều mặt. Đặc biệt, trường Dong-A là
trường đầu tiên trên cả nước đưa lĩnh vực Đạo đức Triết học-Y sinh vào học chuyên sâu ở bậc đại học, nhằm tạo ra
những chuyên gia trong lĩnh vực này.
Q. Các tiền bối tốt nghiệp khoa Đạo đức Triết học – Y sinh chủ yếu làm việc ở đâu ạ?
Sinh viên tốt nghiệp có thể chọn các hướng như trở thành nhà báo, làm việc trong công ty quảng cáo, quản lý các
tổ chức dân quyền, giáo viên dạy diễn thuyết. Ngoài ra, cũng có thể học thêm ngành Luật để trở thành người trong
lĩnh vực pháp luật. Thêm vào đó, cũng có thể làm quản lý hành chính của viện Sinh học ở bệnh viện (IRB) và nhân
viên của cơ quan ủy thác xét nghiệm lâm sàng (CRA), hay làm việc ở công ty dược nước ngoài. 

Chương trình đặc biệt
Chuyến đi triết học. mỗi năm, sinh viên được trực tiếp trải nghiệm văn hóa và không khí của từng khu vực, dựa vào
đó cảm nhận khả năng phát triển của mỗi cá nhân, có được những kinh nghiệm về các sự kiện triết học thông qua
thời gian thảo luận với các giáo sư và các tiền bối.
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Giới thiệu khoa
Lịch sử là nguồn tri thức khổng lồ ghi lại các vấn đề lịch sử của nhân loại đã đi qua trong quá khứ, hôm nay và bàn
về chuyện tương lai thông qua các nghiên cứu về thời kì cổ đại – trung đại - hiện đai của Hàn Quốc, phương đông
và phương tây trong từng thời đại, từng khu vực. Chương trình học trọng tâm của khoa Lịch sử thông qua các buổi
đi khảo sát thực tế và du lịch ký hành nghiên cứu tài liệu ghi chép và học tập thực tế để trực tiếp trải nghiệm, làm
quen với dòng chảy lịch sử. Thông qua những nghiên cứu về lịch sử như vậy, sinh viên có thể sử dụng những kiến
thức và kinh nghiệm vào các lĩnh vực khác nhau trong xã hội có liên quan đến lịch sử.

Chủ đề chính
Hiểu biết về lịch sử hiện đại Bắc Hàn, điểm tranh chấp và tầm nhìn tương lai của lịch sử Hàn Quốc, hiểu biết về

lịch sử Phương Đông, kiến thức cơ bản của lịch sử Phương Tây.
Văn minh cổ điển và cấu tạo của xã hội cổ đại Phương Tây, văn hóa và xã hội cổ đại Phương Đông, lịch sử cổ đại
Hàn Quốc, văn minh trung đại và xã hội phong kiến Phương Tây, sự hình thành và phát triển của xã hội trung đại
Phương Đông, xã hội Joseon và trật tự thế giới Đông Á, lịch sử trung đại Hàn Quốc, sự hình thành và triển khai của
xã hội dân sự cận đại Phương Tây, lịch sử cận hiện đại của Hàn Quốc, lịch sử cận đại Đông Á, lịch sử phát triển
chủ nghĩa tư bản Hàn Quốc, lịch sử hiện đại phương Tây.

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
Lĩnh vực chuyên môn. Người phụ trách bảo tồn di sản văn hóa hoặc bảo tàng, Giáo sư trường đại học hoặc cán bộ
nghiên cứu tại viện nghiên cứu liên quan đến lịch sử.
Lĩnh vực không chuyên môn. Trường luật, lĩnh vực truyền thông – xuất bản.

Câu hỏi và trả lời
Q. Khoa Lịch sử học về những gì? 
Đại học là nơi học về những kiến thức rộng lớn, vì vậy khoa Lịch sử sẽ không phải chỉ học về các mốc thời gian
hay đặc điểm và sự kiện ở mỗi thời kỳ, mà khoa Lịch sử sẽ học về ý nghĩa của từng chế độ trong mỗi thời kỳ, các
chế độ ấy được diễn ra như thế nào, tiếp cận một cách tổng thể và hiểu cụ thể về từng thời đại thông qua thân phận
người phụ nữ và các nhân tố không được đề cập đến trong sách lịch sử như bách tính, dân thường, hương lý.

Chương trình đặc biệt
Chuyến đi tìm hiểu lịch sử. chương trình cắm trại về nhân quyền và hòa bình Đông Á

Khoa Lịch sử
051-200-7060    http://history.donga.ac.kr



Khoa Khảo cổ - Lịch sử mỹ thuật
051-200-7151    http://gomisa.donga.ac.kr
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Khoa Ngữ văn Hàn Quốc
051-200-7019    http://korean.donga.ac.kr

Giới thiệu khoa
Khoa này được chia thành hai chuyên ngành chính là Khảo cổ và Lịch sử mỹ thuật để phân tích và thấu hiểu về

văn hóa và lịch sử của nhân loại thông qua các di tích và di vật. Các môn học lý thuyết giúp sinh viên tích lũy kiến
thức đa dạng về các di sản văn hóa thông qua các bài học cơ bản và chuyên sâu cần thiết cho việc đào tạo nguồn
nhân lực chuyên môn cho lĩnh vục Khảo cổ và lĩnh vực Lịch sử mỹ thuật.
Về các buổi học thực tế, mỗi năm sinh viên được đến tham quan các di tích lịch sử để mở rộng tri thức và trực tiếp
tham gia vào các hoạt động khai quật – điều tra các di tích văn hóa cúa từng khu vực. Ngoài ra, sinh viên còn được
hoạt động như một chuyên gia về lĩnh vực di sản văn hóa, viện bảo tàng dựa trên các trải nghiệm và việc tận mắt
chứng kiến các tác phẩm lịch sử qua các buổi học tập thực tế trên các di sản văn hóa tại viện bảo tàng hay viện mỹ
thuật. 

Chủ đề chính
Sự hiểu biết về khảo cổ học hiện đại, lịch sử mỹ thuật nhìn qua hình ảnh, văn minh và tôn giáo, mỹ thuật và cuộc
sống của nữ giới. Văn hóa mỹ thuật của Hàn Quốc, hiểu biết và thực hành về di vật khảo cổ, khảo cổ học thời kỳ
đồ đá Hàn Quốc, phương pháp luận lịch sử nghệ thuật và nghiên cứu thực địa, phương pháp luận về khảo sát bộ
xương người, khảo cổ học thời kỳ tam quốc của Hàn Quốc, hình ảnh và lịch sử của mỹ thuật Phật giáo, bảo tàng
học, hội họa truyền thống của Hàn Quốc, khảo cổ học so sánh Hàn - Nhật, sự khảo sát di tích văn hóa và thực tập,
nghệ thuật kiến trúc bằng đá và điêu khắc Hàn Quốc.

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
Viện bảo tàng quốc gia trung ương, Khu di sản văn hóa, Viện nghiên cứu di sản văn hóa quốc gia, Cơ quan điều tra
các loại di sản văn hóa, Phòng tranh và viện bảo tàng công lập hoặc tư nhân, v.v.
Các lĩnh vực công nghiệp phụ trách nội dung văn hóa như nhà xuất bản, kế hoạch và triển lãm văn hóa, lễ hội văn
hóa, v.v.
Ngoài các nghề như PD, ký giả đảm nhiệm lĩnh vực di sản văn hóa của các công ty truyền thông, công chức phụ
trách di sản văn hóa của các quận thì cũng có thể tham gia và các ngành nghề đa dạng khác.

Câu hỏi và trả lời
Q. Các môn học của khoa Lịch sử mỹ thuật khảo cổ gồm những môn như thế nào ạ?
Các môn học được chia thành Khảo cổ học và Lịch sử mỹ thuật, và chương trình học được chuyên môn hóa thành
4 giai đoạn. Giai đoạn 1 là những môn học cơ sở về Khảo cổ học và Lịch sử mỹ thuật (phát triển sự hiểu biết ban
đầu về di sản văn hóa). Giai đoạn 2 là những môn chuyên ngành căn bản (Phát triển khả năng học tập dựa vào thực
tiễn, luyện tập Field-work (thực hành thực tế). Giai đoạn 3 là những môn học chuyên ngành chuyên sâu về Khảo
cổ học và Lịch sử mỹ thuật (ví dụ như bảo tàng học, nội dung văn hóa học. phát triển khả năng suy nghĩ sâu và
rộng). Giai đoạn 4 là các môn học trọng tâm về nghiên cứu điều tra về bảo tàng, bảo tàng mỹ thuật, di sản văn hóa,
và thực tập ở các tổ chức chuyên môn (để phát triển năng lực thực tiễn chuyên môn và chuẩn bị cho xin việc).

Chương trình đặc biệt
Mỗi năm hai lần, thông qua chuyến khảo sát thực tế mùa xuân và mùa thu, sinh viên được tham quan những ngôi
chùa cổ, di tích lịch sử, các hiện trường khai quật... và mở rộng kiến thức của mình.
Sinh viên trong kỳ nghỉ có thể thực tập ở những cơ quan ký hợp tác thực tập như viện bảo tàng, cơ quan khảo sát
khai quật di sản văn hóa hay cơ quan khai quật di sản văn hóa. Thông qua kỳ thực tập, sinh viên được trực tiếp trải
nghiệm thực tiễn về chuyên ngành, tích lũy năng lực, kinh nghiệm cho định hướng sau khi tốt nghiệp và mở rộng
tầm hiểu biết của mình.

Giới thiệu khoa
Từ trước năm 2002, khoa có tên là khoa Văn học Hàn Quốc. Từ năm 2002 thì đổi tên thành khoa Ngữ văn Hàn
Quốc nghiên cứu về chuyên ngành văn học và chuyên ngành về sáng tác văn học. Năm 2004, khoa tách thành khoa
Văn học Hàn và khoa Sáng tác Văn học nhưng vì để đẩy mạnh tính thực tiễn cho vấn đề việc làm nên từ năm 2015
hai khoa trên sát nhập lại và hoạt động cho đến nay. Khoa Ngữ văn Hàn Quốc là cái nôi ra đời của nhiều nhân vật
có tiếng trong các lĩnh vực như giáo sư, giáo viên (tiếng Hàn, Ngữ văn), nhà văn, nhà báo, truyền thông, viết kịch
bản game hay kịch bản truyền thông, xuất bản, vân vân. Trong tương lai, khoa Ngữ văn Hàn trường Đại học Dong-
A hướng tới chuyên môn hóa thông qua việc nhấn mạnh tính thực tiễn của văn hóa và tính toàn cầu hóa của văn
học Hàn Quốc qua việc liên kết với các trường Đại học tại Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á.

Chủ đề chính
Thưởng thức văn hóa đại chúng của Hàn Quốc, đọc lại văn học Hàn Quốc theo một cách mới, hiểu ngôn ngữ và
con người, văn học hiện đại. 
Khái quát văn học Hàn Quốc, đại cương về quốc ngữ (tiếng Hàn).

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
1. Ngành giáo dục. Giáo viên tiếng Hàn, giáo viên dạy diễn thuyết và đọc sách, người hướng dẫn về giáo dục văn nghệ, v.v.
2. Chuyên gia sáng tác văn học. Nhà thơ, tiểu thuyết gia, nhà soạn kịch, nhà phê bình, tác giả phim tài liệu, v.v.
3. Người lên kế hoạch văn hóa và nghệ thuật. Giới truyền thông như tác giả kịch bản hoặc drama, tác giả của các

đài truyền hình như KBS, MBC, kế hoạch kịch bản, v.v.
4. Các chuyên gia quản lý: trở thành công chức hoặc vào các công ty tư nhân, các ngân hàng, các công ty tập đoàn,

hoặc các công ty vừa và nhỏ.

Câu hỏi và trả lời
Q. Nếu muốn trở thành giáo viên tiếng Hàn thì phải làm thế nào?
Nếu muốn trở thành giáo viên tiếng Hàn thì có những cách sau. Khoa văn học Hàn Quốc mở một vài lớp học để
giúp sinh viên có thể có được những điều kiên để trở thành giáo viên tiếng Hàn. Bên cạnh đó, Viện Văn hóa Ngôn
ngữ của trường ĐH Dong-A cũng có mở lớp tiếng Hàn trong 120 giờ và sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có thể
làm việc trong Viện Giáo dục Tiếng Hàn ở trong các trường Đại học trong nước, hay tham gia các hoạt động dạy
tiếng Hàn ở nước ngoài.

Giới thiệu khoa của du học sinh quốc tế
Giới thiệu về nội dung thì Khoa văn học Hàn Quốc có 2 nội dung học chủ yếu. Thứ nhất, tìm hiểu và học về văn học
cổ điển và văn học hiện đại ( thơ ca, tiểu thuyết, truyền thuyết...) Thứ 2, học phương pháp viết truyện, từ đó giúp ích
cho công việc viết sách sau này. Hơn nữa, bản thân cũng có thể học cách dạy tiếng Hàn Quốc cho người nước ngoài.
Về hoạt động khoa, thì mỗi học kì hoạt động lớn nhất là chương trình trải nghiệm văn hoá 4 ngày 3 đêm ở các địa
điểm khác nhau. Là hoạt động kết hợp giữa tham quan và tìm hiểu văn học. (16’, PHAM THI OANH, VIETNAM)

Chương trình đặc biệt
Chuyến đi quốc ngữ. vào tháng 5, khoa sẽ có chuyến đi quốc ngữ để khảo sát về tiếng địa phương và văn học truyền
miệng, đồng thời nghiên cứu thực tiễn về di tích văn học Hàn Quốc. 
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Giới thiệu khoa
Thông qua chương trình học hướng đến việc sử dụng và thấu hiểu ngôn ngữ, sinh viên sẽ tích lũy được nhiều tri
thức xoay quanh nước Đức thông qua các lĩnh vực có liên quan đến ngôn ngữ cũng như tích lũy sự hiểu biết về các
tác phẩm, tác giả, lịch sử, văn học. Đặc biệt, sinh viên sẽ có cơ hội trực tiếp trải nghiệm nước Đức thông qua chương
trình giao lưu giữa nhà trường và trường Đại học München tại Đức.

Chủ đề chính
Sơ cấp ZD I, hiểu về văn hóa nước Đức, sơ cấp ZD II, cú pháp tiếng Đức, ngữ pháp tiếng Đức, sơ cấp ZD III, lịch
sử nước Đức, đọc hiểu tiếng Đức, khái quát về văn học tiếng Đức, khái quát về tiếng Đức, sơ cấp ZD IV, hội thoại
tiếng Đức, văn hóa tiếng Đức, viết văn bằng tiếng Đức, phân tích bài văn, lịch sử văn học Đức, câu chuyện triết
học và tôn giáo của nước Đức, tiếng Đức về kinh tế, phương tiện thông tin đại chúng của nước Đức, xây dựng văn
bản, hệ thống chính trị của Đức, văn bản và ghi nhớ, trung cấp ZD I, trung cấp ZD II, phương pháp nghiên cứu và
tài liệu giảng dạy tiếng Đức, sự thông hiểu trong giao tiếp và văn hóa, hôm qua và hôm nay của tiếng Đức, trung
cấp ZD III, trung cấp ZD IV, lý luận giáo dục về môn học tiếng Đức, lịch sử biến đổi xã hội Đức, văn hóa và đô thị
của Đức, kỹ thuật phát biểu, sự trình bày và lý luận chương trình giảng dạy tiếng Đức, nghiên cứu khu vực Mỹ,
hương vị và vẻ đẹp của cách diễn đạt. 

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
1. Người theo đuổi nghề nghiệp liên quan đến thương mại. kinh doanh ở nước ngoài, chào hàng thương mại, môi

giới hàng hóa, bảo hiểm thương mại, vận chuyển thương mại quốc tế, vận chuyển container, nghiệp vụ thông quan
xuất nhập khẩu, doanh nghiệp đo lường và kiểm tra sản phẩm, doanh nghiệp giám định, phần giao dịch với nước
ngoài của ngân hàng (ngoại tệ), công ty vận chuyển bằng đường biển, lưu thông hàng hóa bằng đường hàng không,
hiệp hội thương mại Hàn Quốc, văn phòng xúc tiến thương mại, tổ chức hợp tác quốc tế Hàn Quốc KOICA, v.v. 

2. Chuyên gia thông dịch-biên dịch.

Chương trình đặc biệt
Lễ hội kịch tiếng Đức. sinh viên khoa tiếng Đức trong suốt mùa hè sẽ chuẩn bị và trình diễn một vở kịch trên sân
khấu.
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Khoa Ngữ văn Đức
051-200-7091    http://german.donga.ac.kr

DONG-A
CAREER GUIDEBOOK

Khoa Ngữ văn Anh
051-200-7036    http://a812.donga.ac.kr

Giới thiệu khoa
Khoa hướng tới việc thấu hiểu văn hóa, ngôn ngữ Anh - Mỹ thông qua văn học Anh - Mỹ và ngôn ngữ tiếng Anh
và đào tạo nhân tài quốc tế đáp ứng nhu cầu của thế kỷ 21. Thông qua các tiết học với giáo sư người bản địa và các
thiết bị nghe nhìn tân tiến, sinh viên có thể trau dồi năng lực toàn cầu với khả năng cạnh tranh cao. Những sinh
viên quan tâm đến ngôn ngữ tiếng Anh và văn học Anh - Mỹ hoặc những sinh viên muốn hoạt động trong các môi
trường quốc tế có thể thăng tiến phát triển trong môi trường trong nước hoặc quốc tế và phát huy năng lực trong
nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Chủ đề chính
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, luyện tập cách phát âm tiếng Anh, viết văn và hội thoại tiếng Anh, thành ngữ và từ
vựng tiếng Anh.
Khái quát về Anh ngữ, khái quát về văn học Anh, hội thoại tiếng Anh I, đọc hiểu tiếng Anh, viết văn tiếng Anh cao
cấp, văn hóa Anh- Mỹ. 

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
Ngành giáo dục. giáo viên, giáo sư, giảng viên.
Ngành thương mại thương mại. thương mại quốc tế, lưu thông hàng hóa, lĩnh vực thương mại quốc tế của doanh
nghiệp và doanh nghiệp nước ngoài.
Ngành ngôn ngữ học. phiên dịch đồng thời, tiếp viên của hãng hàng không

Giới thiệu khoa của du học sinh quốc tế
Khoa Văn học tiếng Anh dạy ngữ pháp cơ bản, giao tiếp và lịch sử văn hóa của các nước nói tiếng Anh. (15’, FENG
JING, CHINA)

Chương trình đặc biệt
Lễ hội kịch tiếng Anh. sinh viên khoa tiếng Anh trong suốt mùa hè sẽ chuẩn bị và trình diễn một vở kịch trên sân
khấu.



Khoa Ngữ văn Pháp
051-200-7117    http://french.donga.ac.kr

Giới thiệu khoa
Nghiên cứu một cách toàn diện về ngôn ngữ và văn học Pháp – ngôn ngữ lãng mạn nhất trên thế giới. Với việc
được sử dụng rộng rãi là ngôn ngữ chính ở nhiều nước trên thế giới, tiếng Pháp có phạm vi hoạt động quốc tế rộng
rãi cùng mức độ yêu thích khá cao. Sinh viên được hỗ trợ thực tiễn trong việc học tập tiếng thông qua nhiều tài liệu
nghe nhìn đa dạng. Với việc mở rộng các cơ hội trải nghiệm thức tế thông qua các chương trình trao đổi học tiếng
và giao lưu văn hóa với các trường Đại học tại Pháp, năng lực cạnh tranh của khoa ngày càng tăng cao. 

Chủ đề chính
Thực hành tiếng Pháp, hội thoại tiếng Pháp, ngữ pháp tiếng Pháp, luyện tập câu văn tiếng Pháp, văn hóa tiếng Pháp,
khái quát về văn học Pháp, sự hiểu về truyện ngắn Pháp, đọc hiểu văn học Pháp, sự hiểu biết về thơ của Pháp, sự
hiểu biết về tiểu thuyết Pháp, nhập môn ký hiệu học văn học Pháp, hội thoại tiếng Pháp trong công việc thực tiễn.

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
1. Chuyên gia thông-biên dịch tiếng Pháp 
2. Chuyên gia về văn hóa Pháp,
3. Lĩnh vực có khả năng sử dụng tiếng Pháp. trung tâm văn hóa Pháp, ngành tài chính và công ty hàng không, công

nghiệp giải trí và dịch vụ, công ty thương mại trong nước và nước ngoài, tham gia vào cơ quan hành chính trong
nước hoặc cơ quan quốc tế. Bên cạnh đó cũng có thể làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến nấu ăn, làm đẹp,
quản lý khách sạn, nghệ thuật điện ảnh, thiết kế trang phục, mỹ thuật, văn hóa biểu diễn.

Câu hỏi và trả lời
Q. Nếu nhập học khoa Văn hóa Pháp sẽ nhận được những hỗ trợ gì để thuận lợi trong xin việc?
Nhằm hỗ trợ cho nhu cầu xin việc của sinh viên, Các câu lạc bộ (Việc làm, Tiếng Pháp...) ở khoa văn hóa Pháp,
mỗi tuần một lần sẽ tổ chức hoạt động, đồng thời mỗi tháng 1 lần sẽ có những bài giảng đặc biệt ở đó các tiền bối
của từng lĩnh vực sẽ giải đáp thắc mắc về vấn đề việc làm cho sinh viên.

Chương trình đặc biệt
Đêm của những con người khoa tiếng Pháp. mỗi năm vào khoảng từ tháng 10~11, sẽ diễn ra sự kiện tiêu biểu của
khoa đó là "Đêm của những con người khoa tiếng Pháp". Dựa vào những kiến thức có được từ các môn học như
hiểu về âm nhạc đại chúng Pháp, hiểu về thơ Pháp, sinh viên sẽ biểu diễn các thể loại như kịch, nhạc kịch, nhạc,
đọc thơ...
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Giới thiệu khoa
Chương trình học với các môn học chuyên ngành và các lớp học tiết để bồi dưỡng nhân lực với khả năng sử dụng
tiếng thành thạo cũng như tri thức và lý luận về Trung Quốc. Mục tiêu giáo dục của khoa là đào tạo ra những nhân
tài có khả năng cạnh tranh ngang bằng với người bản địa qua việc thấu hiểu rộng rãi các vấn đề liên quan đến lịch
sử và văn hóa, xã hội và chính trị của Trung Quốc. Các doanh nghiệp lớn cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ
hiện nay đều yêu cầu tuyển dụng nhân viên có khả năng tiếng Trung thành thạo, sinh viên trong ngành có cơ hội
làm việc trong nước hoặc cơ hội làm việc tại Trung Quốc.

Chủ đề chính
Hán tự và tiếng Trung Quốc, luyện tập tiếng Trung sơ cấp (I), Trung Quốc và phim ảnh, luyện tập tiếng Trung sơ
cấp (II)
Hội thoại tiếng Trung, 500 từ tiếng Trung, hội thoại tiếng Trung trung cấp, đọc hiểu tiếng Trung, tiếng Trung trong
kinh doanh, thuyết trình bằng tiếng Trung.

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
Biên dịch viên và thông dịch viên, ngành  xuất bản văn hóa. Giới doanh nghiệp, giới tài chính, đài truyền hình, tòa
soạn báo, v.v., hoạt động tại cơ quan truyền thông, công sứ quán ở nước ngoài, cơ quan, công ty thương mại,v.v.,
giáo viên tiếng Trung, tiếp viên hàng không.

Câu hỏi và trả lời
Q. Tôi thắc mắc về chương trình Trao đổi Sinh viên
Hiện có nhiều sinh viên khoa tiếng Trung vẫn đang học tại các trường đại học của Trung Quốc - các cơ quan mà có
hợp tác với trường Dong-A. Các sinh viên này cùng với sinh viên bản xứ giao lưu và có những trải nghiệm quý giá.
Các chương trình Trao đổi sinh viên của trường Dong-A được tổ chức một cách có hệ thống, nên các sinh viên của
khoa Tiếng Trung nếu đang theo học bình thường ở trường có thể đăng ký tham gia và chuẩn bị cho chương trình
Trao đổi sinh viên không hề khó khăn.
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Khoa Tiếng Trung Quốc
051-200-7128    http://china.donga.ac.kr



Khoa Phát triển Nhi đồng
051-200-7306    http://friend.donga.ac.kr
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Giới thiệu khoa
Nghiên cứu về đa dạng các mối quan hệ con người bao gồm cả quan hệ gia đình và việc giáo dục sự phát triển cho
trẻ em, khoa tập trung đào tạo các chuyên ngành ứng dụng rộng rãi trong khối ngành khoa học xã hội như Gia đình
học, Phát triển tâm lý học, Phúc lợi xã hội, Giáo dục, Giáo dục... Sinh viên được tích lũy các kiến thức cơ bản liên
quan đến trẻ em và gia đình đồng thời phát triển thành chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục nuôi dưỡng và phát triển
trẻ em, tư vấn, gia đình.   

Chủ đề chính
Phát triển trẻ em từ nhỏ, giáo dục trẻ em từ nhỏ, tư vấn trẻ em, phương pháp giảng dạy cho trẻ em.

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
1. Chuyên gia giáo dục trẻ em
2. Chuyên gia chăm sóc trẻ em. Phó hiệu trưởng và nhân viên nhà trẻ, trường mầm non, chuyên gia chăm sóc trong

trung tâm hỗ trợ chăm sóc trẻ em tổng hợp (kinh nghiệm làm giáo viên chăm sóc trẻ em 3 năm trở lên), chuyên
gia tư vấn chăm sóc trẻ em và người giám sát ở trường mầm non, người hướng dẫn trẻ em sau giờ học.

3. Cơ quan giáo dục trẻ em và người điều hành thiết bị chăm sóc trẻ em. hiệu trưởng nhà trẻ và trưởng phòng thiết bị
chăm sóc

4. Chuyên gia tư vấn trẻ em (và đào tạo cho cha mẹ).

Câu hỏi và trả lời
Q. Nếu muốn trở thành giáo viên mầm non/ giáo viên nhà trẻ, thì phải có những bằng cấp gì?
Sau khi vào khoa Phát triển Nhi đồng, chỉ cần đăng ký học các môn học cần thiết để có thể lấy được bằng giáo viên
dạy trẻ/ giáo viên Mầm non. 

Giới thiệu khoa của du học sinh quốc tế
Trong khoa Phát triển Nhi đồng sẽ tập trung nghiên cứu vào giai đoạn phôi thai, phát triển trẻ em và giáo dục. Đó
là giáo dục cho trẻ sơ sinh, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhỏ, phát triển và tâm lý của trẻ trong các khía cạnh khác
nhau của việc học có hệ thống. Đó không chỉ là một sự hiểu biết nhiều góc độ phát triển của trẻ em và kỷ luật tâm
lý, mà còn đào tạo nhiều mặt với kỷ luật mẫu giáo chất lượng chuyên nghiệp. (14’, ZHANG HANZHI, CHINA)

Chương trình đặc biệt
Thực hành chăm sóc và giáo dục trẻ em
Các môn học capstone design (Thiết kế mô hình). thực hiện dự án thiết kế tổng hợp dựa trên kinh nghiệm thực tế
và kiến thức lý thuyết.
Tham quan các cơ quan
Vận hành phòng thực hành. có nhiều phòng để sinh viên thực hành như phòng hướng dẫn trò chơi, phòng điều trị
chẩn đoán tâm lý, phòng phân tích sự phát triển của thai nhi, phòng quan sát và tư vấn về hành động trẻ em ...

│ Khoa Toán

│ Khoa Vật lý nguyên liệu mới

│ Khoa Hóa 

│ Khoa Khoa học cuộc sống

02KHỐI NGÀNH
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
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Giới thiệu khoa
Khoa nghiên cứu các nguyên tắc và công nghệ liên quan đến việc phát triển các vật liệu tiên tiến như vật liệu điện
tử mới, chất bán dẫn, gốm sứ tinh khiết và các vật liệu composite hiệu suất cao trên nền tảng vật lý cơ bản đồng
thời yêu cầu khả năng thực tiễn, khả năng ứng dụng khoa học, khả năng thấu hiểu và tính sáng tạo trong khoa học.
Đặc biệt, khoa có mối quan hệ gắn kết với nền công nghiệp điện tử - thông tin viễn thông và sinh viên sẽ có nhiều
cơ hội làm việc trong các lĩnh vực liên quan.

Chủ đề chính
Toán học của đại học I, vật lý học và thí nghiệm (I), hóa học và thí nghiệm (I), toán học của đại học II, vật lý học
và thí nghiệm (II), sinh vật học đại cương.
Động lực học, điện tử học, toán học vật lý, vật lý hạt nhân, thí nghiệm điện tử học II, điện từ học I, vật lý học hiện
đại, thí nghiệm vật lý hiện đại, động lực học lượng tử, quang học và chuyển động sóng, vật lý thống kê và nhiệt.

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
Lĩnh vực khoa học kỹ thuật và vật lý học. viện cao học, viện nghiên cứu, cục quản lý sáng chế/thương hiệu,v.v.
Lĩnh vực nguyên vật liệu. các công ty liên quan đến pin năng lượng mặt trời, màn hình tinh thể lỏng, các loại chất
bán dẫn (như Samsung, LG,v.v.), 
Lĩnh vực hạt nhân và tia phóng xạ. doanh nghiệp ứng dụng tia phóng xạ, năng lượng nguyên tử 
Lĩnh vực không phá hủy. doanh nghiệp, bệnh viện. 
Các lĩnh vực khác. Giáo sư đại học, giáo viên cấp 1 - 2

Câu hỏi và trả lời
Q. Tính chất của khoa Vật lý vật liệu mới là gì ạ? 
Khoa Vật lý vật liệu mới lấy Vật lý học làm nền tảng cơ bản, nghiên cứu kỹ thuật và các kiến thức liên quan để
phát triển các vật liệu mới mũi nhọn như vật liệu điện tử mới, vật chất nano, gốm sứ tinh khiết nguyên liệu tổng
hợp kỹ năng cao. Vì vậy, nó cần sự sáng tạo và sự hiểu biết mang tính khoa học, đồng thời cần tính ứng dụng thực
tiễn và ứng dụng công nghệ. Theo đó, nó phù hợp với các sinh viên quan tâm đến nguyên lý của hiện tượng tự
nhiên, quan tâm đến ứng dụng công nghệ điện tử và khoa học vật liệu, hay quan tâm đến nguyên lý và phát triển
kỹ thuật và công cụ. 

Chương trình đặc biệt
Quan sát thực tiễn công nghiệp, Bài giảng hướng nghiệp
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Khoa Vật lý nguyên liệu mới
051-200-7221    http://physics.donga.ac.kr

Khoa Toán
051-200-7206    http://math.donga.ac.kr

Giới thiệu khoa
Trong xã hội thông tin hóa mà mỗi ngày đều thay đổi khác đi thì toán học đã trở thành nền tảng cơ bản cho các
chuyên ngành khác. Như việc các khoa học kỹ thuật hàng đầu quyết định khả năng cạnh tranh của mỗi quốc gia thì
toán học chính là ngành học cần thiết và là điều kiện giúp quốc gia tiến bộ. Khoa Toán với mục đích nhằm đào tạo
những người tài năng xuất sắc, có khả năng tư duy logic và năng lực cần thiết cho sự phát triển của khoa học xã hội
công nghệ cao và xã hội công nghệ thông tin thông qua các kiến thức cơ bản và khái niệm của mỗi lĩnh vực toán
học và nghiên cứu,  giáo dục của hệ thống toán học

Chủ đề chính
Toán Đại học I, vật lý và thí nghiệm I, sinh học đại cương, toán đại học II, vật lý và thí nghiệm II, hóa học đại
cương.

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
Nhập học cao học và các nghiên cứu viên ở các viện và trường đại học
- Các lĩnh vực trong cơ quan đầu tư và cơ quan chính phủ của các lĩnh vực, ngân hàng, viện nghiên cứu
- Trung tâm thanh toán điện tử và phòng kế hoạch của các loại hình doanh nghiệp.

Câu hỏi và trả lời
Q. Nếu vào khoa Toán thì có thể nhận được những hỗ trợ nào ạ?
Ở khoa Toán, bất kỳ lúc nào sinh viên cũng có thể nhận được sự hướng dẫn của các tiền bối cao học ở Viện cao học
về môn học hay các câu hỏi khác.

Chương trình đặc biệt
Hội trại về triển vọng tương lai của khoa toán học. sinh viên của tất cả các năm tập trung lại, tham gia nhiều chương
trình như bài giảng hướng nghiệp, phỏng vấn thử, kiểm tra tính cách hướng nghiệp, buổi thảo luận giữa tiền bối và
hậu bối...



Khoa Hóa
051-200-7240    http://chem.donga.ac.kr

Giới thiệu khoa
Với sự tiến bộ vượt bậc của kỹ thuật ngày nay, tính tất yếu của các kỹ thuật chế tạo và đo lường một cách tỉ mỉ các
sự vật theo đơn vị nguyên tử - phân tử trong ngành công nghiệp ngày càng tăng cao thì đây là ngành học nền tảng
trọng tâm của nano/ bio/ kỹ thuật thông tin trong thế kỷ 21. Sinh viên có thể làm việc trong lĩnh vực phát triển các
nguyên liệu hoá học mới và an toàn; phát triển các các nguyên vật liệu hiệu quả cao cần thiết cho toàn bộ ngành
công nghiệp.

Chủ đề chính
Hóa học hữu cơ, hóa học vật lý, hóa phân tích, hóa vô cơ, thí nghiệm hóa học phân tích, thí nghiệm hóa hữu cơ, thí
nghiệm hóa học vật lý, hóa sinh học, thí nghiệm hóa vô cơ, thí nghiệm hóa sinh.

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
Nhập học cao học, Cơ quan nghiên cứu quốc lập-công lập hoặc viện nghiên cứu của các doanh nghiệp, công ty kỹ
thuật sinh học và công ty chế tạo thuốc, lĩnh vực hóa dầu và hóa công nghiệp nặng, lĩnh vực thương mại-sản xuất
thiết bị phân tích, lĩnh vực hóa học đại phân tử.

Câu hỏi và trả lời
Q. Nếu học chuyên ngành Hóa học - môn khoa học cơ bản thì sau này khi xin việc có gặp khó khăn gì

không ạ?
Lĩnh vực Hóa học là một trong những ngành khoa học cơ bản trọng tâm, vì vậy nó có liên quan đến nhiều lĩnh vực
khác. Do đó, sinh viên ngành Hóa học có cơ hội vào làm việc trong bộ phận liên quan đến Hóa học trong doanh
nghiệp, và cũng có cơ hội trong những lĩnh vực liên quan gần gũi khác. Sự phát triển của nền công nghiệp trong
tương lại cần có sự tiến bộ của nguyên liệu, vì vậy vai trò của những người làm về Hóa học sẽ trở nên quan trọng
hơn.

Chương trình đặc biệt
Thực hành Thực hành làm việc. mỗi năm khoa có chương trình thực hành tại một doanh nghiệp nào đó dành cho
sinh viên năm 2.
Thực tập ở phòng nghiên cứu, hoạt động sáng kiến hóa học cho học sinh cấp 2 và cấp 3 ở địa phương, câu lạc bộ
đọc sách khoa học, chương trình nghiên cứu sáng tạo học sinh, chương trình sinh viên trao đổi ngắn hạn với trường
đại học Nhật Bản......
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Giới thiệu khoa
Thông qua sự tiến bộ vượt bậc gần đây của chuyên ngành như Sinh học phân tử, chuyên ngành Di truyền, chuyên
ngành Thông tin sinh học, ... Khoa học cuộc sống là ngành học chủ đạo ở thế kỷ 21 trong việc làm sáng tỏ sự kì bí
của Sinh học cũng như nghiên cứu mối quan hệ giữa Sinh học và con người. Việc phát triển khoa học kỹ thuật tân
tiến dựa trên nguồn tri thức đồ sộ có được từ việc nghiên cứu Sinh học giúp ích cho sức khoẻ và phúc lợi con người,
và nghiên cứu Sinh học sẽ mở rộng con đường việc làm trong tương lai của sinh viên trong ngành.

Chủ đề chính
Toán học đại cương, hóa học và thí nghiệm I, hóa học và thí ngiệm II, khái quát về vật lý học, sinh vật học thí
nghiệm I, sinh vật học và thí nghiệm II.
Di truyền học, tế bào học, vi sinh vật học, sinh vật học phân tử, hóa sinh học, sinh lý học động vật.

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
1. Chuyên viên  nghiên cứu chuyên nghiệp tại các viện nghiên cứu quốc lập như. Viện nghiên cứu y tế quốc gia, Bộ

an toàn thực phẩm và dược phẩm, Viện nghiên cứu công nghệ sinh học Hàn Quốc, Viện nghiên cứu khoa học cơ
bản Hàn Quốc, Viện nghiên cứu tiêu chuẩn Hàn Quốc, Viện năng lượng nguyên tử Hàn Quốc, Viện nghiên cứu
điều tra khoa học quốc gia, Trung tâm nghiên cứu ung thư quốc gia,.v.v.

2. Nhà giáo dục học. Nhà quản lý các viện đào tạo hoặc giảng viên khoa học, giáo sư đại học
3. Nghiên cứu viên tại các doanh nghiệp và cơ quan y tế. Phát triển sản phẩm của các doanh nghiệp liên quan đến

khoa học đời sống như công ty chế tạo thuốc, công ty thực phẩm, công ty mỹ phẩm, v.v., quản lý chất lượng sản
phẩm, kinh doanh sản phẩm, viện nghiên cứu của các cơ quan y tế và bệnh viện

Câu hỏi và trả lời
Q. Khoa Khoa học cuộc sống học những cái gì ạ?
Từ năm 2 sinh viên sẽ bắt đầu học những môn chuyên ngành. Môn chuyên ngành gồm những môn lý thuyết và
thực hành liên quan đến sinh học di truyền học, sinh học phân tử, sinh học tế bào, vi sinh...

Q. Khoa Khoa học cuộc sống và khoa Công nghệ sinh học khác nhau như thế nào?
Khoa Khoa học cuộc sống tập trung vào việc tìm ra nguyên lý tạo thành con người và làm sáng tỏ quá trình tìm ra
nguyên lý ấy, còn Khoa Cộng nghệ sinh học là cơ sở của khoa học con người, tập trung vào phát triển các kỹ thuật
mới.

Chương trình đặc biệt
1. Hội trại triển vọng tương lai. mỗi năm vào tháng 9,  sinh viên đến tham quan và kiến tập thực tế ở các viện nghiên

cứu liên quan đến khoa học sự sống như Viện nghiên cứu khảo sát khoa học quốc gia, Viện nghiên cứu Khoa học
sự sống Hàn Quốc, Viện Y học và năng lượng nguyên từ Hàn Quốc. 

2. Chương trình thực tập. mỗi năm vào kỳ nghỉ đông, khoa có chương trình thực tập mà thông qua hợp tác với viện
nghiên cứu Khoa học sự sống Hàn Quốc- cơ quan chính phủ duy nhất trong lĩnh vực này, sinh viên được trải
nghiệm những nghiên cứu tiên tiến đa dạng về lĩnh vực này để có thể quyết định hướng đi trong tương lai.

3. Chương trình đặc biệt về chuyên ngành. khoa có chương trình đào tạo nhân lực chuyên môn về các bệnh di truyền.
Thông qua đào tạo kết hợp kỹ thuật khoa học hiện đại và kiến thức lý thuyết, thực hiện nghiên cứu về các bệnh
khó chữa như ung thư, mất trí nhớ, tiểu đường..., đào tạo ra các chuyên gia phát triển các loại thuốc mới, để sinh
viên sau khi tốt nghiệp có thể dễ dàng xin vào làm việc ở các viện nghiên cứu liên quan đến khoa học sự sống
hay các công ty dược.

Khoa Khoa học cuộc sống
051-200-7260    http://biology.donga.ac.kr
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│ Khoa Chính trị Ngoại giao

│ Khoa Hành chính 

│ Khoa Xã hội học

│ Khoa Phúc lợi xã hội

│ Khoa Truyền thông đa phương tiện, tiền thân là Khoa Báo chí truyền thông

│ Khoa Kinh tế

│ Khoa Tài chính
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Khoa Chính trị Ngoại giao
051-200-8605    http://political.donga.ac.kr

Giới thiệu khoa
Đây là ngành học tổng hợp trải dài trong các lĩnh vực từ lý thuyết hay chế độ quốc gia, lịch sử hay tư tưởng, quan
hệ quốc tế hay khu vực. Trong tình hình thế giới hiện nay, khoa đang cố gắng giảng dạy cho sinh viên dựa trên
những tình huống thực tiễn và thảo luận những vấn đề liên quan đến các hiện tượng trong giới chính trị quốc tế,
hành động về hành chính – chính trị của từng chính đảng và chính phủ, tình hình chính trị ở Hàn Quốc, nghiên cứu
về lịch sử ngoại giao và lịch sử chính trị Hàn Quốc. Kỹ thuật phân tích có chiều sâu về các hiện tượng chính trị,
xem xét kĩ lưỡng các lý luận và hệ tư tưởng chính trị  giúp sinh viên tích luỹ được kiến thức chuyên môn cũng như
nền tảng giáo dục phong phú.

Chủ đề chính
Ngôn luận chính trị học, chính trị hiện đại và phúc lợi công cộng, lịch sử chính trị phương Tây, đại cương về hành
chính học.
Chính trị và phương tiện truyền thông đại chúng hiện đại, so sánh chính trị khu vực, chính trị quốc tế và khu vực,
tư tưởng chính trị phương Tây, lý luận về chính sách ngoại giao, luyện tập viết luận văn.

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
1. Giáo sư trong các lĩnh vực học thuật, nhà nghiên cứu, chính trị gia, nhân viên ngoại giao, công chức nhà nước,

nhà báo trong giới ngôn luận, giới chính trị-ngoại giao, giới học thức.
2. Tham gia vào các doanh nghiệp hoặc giới tài chính

Câu hỏi và trả lời
Q. Khoa Chính trị ngoại giao ngoài trở thành nhà chính trị hay nhà ngoại giao thì còn có hướng đi nào

khác hay không?
Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ không bị giới hạn chỉ trở thành nhà chính trị hay nhà ngoại giao
Định hướng của chính trị học là tạo nên những con người có suy nghĩ vì một xã hội tốt đẹp hơn và nó dạy những
kiến thức về những mối quan tâm và hiện thực xã hội. Do đó, sau khi tốt nghiệp sinh viên không chỉ phát huy năng
lực của mình trong lĩnh vực chính trị hay ngoại giao mà còn trong các lĩnh vực xã hội đa dạng.

Q. Điểm đặc biệt của khoa Chính trị ngoại giao trường Dong-A là gì ạ?
Điểm mạnh của khoa Chính trị ngoại giao của trường là có các giáo sư xuất sắc trong các lĩnh vực có phạm vi rộng
như kinh tế chính trị, tổ chức kinh tế, xã hội dân sự... và trong xã hội học, nó có hệ thống kiến thức chính trị ngoại
giao bao quát nhất.

Giới thiệu khoa của du học sinh quốc tế
Khoa học chính trị và ngoại giao như là môn học cơ bản của khoa học xã hội được thiết kế để nghiên cứu các loại
khác nhau của hiện tượng chính trị trong xã hội và đất nước. Các lĩnh vực chính trị ngoại giao bao gồm tất cả các
môn học cơ bản của quản lý, tâm lý học, giáo dục, xã hội... Nếu chúng ta học chính trị ngoại giao tốt, chúng ta có
thể hiểu được bản chất của sự vật, dự đoán tương lai của các sự kiện quan trọng giữa xã hội và quốc gia, và điều
chỉnh hướng phát triển quốc gia. (13’, LIU XIAOXUAN, CHINA)

Chương trình đặc biệt
1. Cuộc thi leo núi
2. Chương trình định hướng tương lai phù hợp với từng cá nhân
3. Chương trình đào tạo nhà lãnh đạo chính trị khu vực (năm 2015)
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Khoa Xã hội học
051-200-8683    http://sociology.donga.ac.kr

Khoa Hành chính 
051-200-8628    http://padmin.donga.ac.kr

Giới thiệu khoa
Ngành học đào tạo nhân tài ưu tú để tăng cường năng lực cạnh tranh của quốc gia và khả năng đối ứng thích hợp
với các công việc hành chính quốc gia về sự thay đổi nhanh chóng của tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá
trong và ngoài nước. Các chính sách quốc gia được tạo ra và thi hành trong sự chi phối mật thiết với điều kiện hoàn
cảnh xã hội, do vậy khoa Hành chính nghiên cứu các phương pháp luận để có thể quản lý hiệu quả nguồn gốc và
các vấn đề chính sách có liên quan mất thiết đến ngành học. Khoa nhấn mạnh tinh thần nghiên cứu là chính vì đây
là ngành học liên quan mật thiết đến việc chi phối điều khiển tình hình quốc gia hơn bất cứ ngành học nào khác.

Chủ đề chính
Nguyên lý chính trị học, đọc hiểu hồ sơ hành chính công, khái quát về hành chính  công, nguyên lý kinh tế  
Phương pháp luận khoa học xã hội, lý thuyết về tổ chức hành chính, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính,
thuyết tự trị của địa phương, lý luận về quyết định chính sách.

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
Xí nghiệp quốc doanh của khu công nghiệp, công ty nhà nước, v.v, có khả năng tham gia vào rất nhiều các cơ quan
đầu tư của chính phủ khác, có khả năng tham gia vào các lĩnh vực rộng lớn như công ty tư nhân, ngân hàng, v.v.
Thêm vào đó, học tiếp lên cao học, rồi sau khi đạt được học vị thạc sĩ/ tiến sĩ có thể trở thành nhà nghiên cứu tại
các viện nghiên cứu.

Giới thiệu khoa
Tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta là đối tượng nghiên cứu của xã hội học. Đây là hoạt động trung tâm của xã hội
học để khám phá trật tự cơ bản và sự thay đổi trong thực tế xã hội của con người, và phân tích chúng một cách khoa
học và đưa ra các giải pháp thay thế. Do đó, nó phù hợp với những sinh viên ham học hỏi và có thái độ cởi mở,
khám phá các vấn đề xã hội và có khuynh hướng tư duy sáng tạo. Vì vậy, sinh viên tốt nghiệp có thể làm trong lĩnh
vực chính sách liên quan đến xã hội học với chính phủ và các tổ chức công và làm việc như một chuyên gia thiết
lập và thực hiện chính sách. Ngoài ra còn có rất nhiều cơ hội cho sinh viên tốt nghiệp, bao gồm quản lý và hợp tác,
quan hệ công chúng và các chuyên gia tư vấn.

Chủ đề chính
Hiểu về xã hội học, nhân loại học và văn hóa, đọc hiểu tài liệu xã hội học, xã hội và nghề nghiệp
Thuyết xã hội học cổ điển, phương pháp khảo sát xã hội, đọc hiểu tài liệu xã hội học 2, hiểu về sự bất bình đẳng
trong xã hội, thống kê xã hội, thuyết xã hội học hiện đại, xã hội và dân số, phân tích khảo sát xã hội, xã hội học lịch
sử, tâm lý học xã hội, thực hành xã hội học, xã hội học công nghiệp.

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
1. Cơ quan nghiên cứu, 2. Lĩnh vực truyền thông đa phương tiện, 3. Lĩnh vực tài chính

Câu hỏi và trả lời
Q.Những tố chất nào là cần thiết để học khoa Xã hội học 
Khoa Xã hội học cần những sinh viên có thể suy nghĩ và tiếp cận bằng nhiều góc độ về quan hệ giữa cá nhân với
xã hội. Nếu sinh viên có quan tâm về bản chất của biến đổi xã hội thì càng tốt. Ngoài ra cần sự đấu tranh để giải
quyết vấn đề một cách bền bỉ. Không chỉ xã hội học, mà còn có các mối quan hệ gián tiếp và mật thiết khác vì vậy
cần có thái độ học nghiêm túc với lượng kiến thức nhiều, và cần cách suy nghĩ tổng hợp để có thể nhìn rõ tất cả
những bộ phận của xã hội.

Q. Khoa Xã hội học cụ thể là học những cái gì ạ?
Xã hội học là ngành học cơ sở của khoa học xã hội, nên nó sẽ đề cập đến hầu như toàn bộ những hiện tượng xã hội
như dân số, gia đình, tổ chức, vận động xã hội, cấu trúc xã hội. Tuy nhiên, khác với các ngành khác của Khoa học
xã hội, nó đi vào mặt khuất của xã hội, thông qua "sức tưởng tượng mang tính xã hội học", nó nêu ra các vấn đề xã
hội. Do đó, đặc trưng của Xã hội học là học về "Góc nhìn xã hội học".

Chương trình đặc biệt
Hội thảo. tháng 5 mỗi năm, các giáo sư, sinh viên đã tốt nghiệp và sinh viên đang học cùng tập trung về một nơi,
tham gia Hội thảo.



Khoa Phúc lợi xã hội
051-200-8666    http://sosowel.donga.ac.kr

Giới thiệu khoa
Với việc thấu hiểu các vấn đề trong xã hội hiện đại, tìm kiếm các phương pháp giải quyết, dự đoán và đối phó với
các biến hóa trong xã hội tương lai, khoa đặt mục tiêu giảng dạy cho sinh viên về tri thức và kỹ thuật thực tiễn về
chính sách, chế độ và hành chính. Thông qua việc đào tạo nhân lực chuyên môn trong ngành phúc lợi xã hội, nâng
cao tính tôn nghiêm của một con người, nâng cao chất lượng cuộc sống, chuẩn bị các các yếu tố then chốt trong các
chế độ và chính sách phúc lợi thích hợp với xã hội, khoa đóng góp một cách tích cực trong sự phát triển cho phúc
lợi xã hội tại Hàn Quốc. 

Chủ đề chính
Khái quát về phúc lợi xã hội, phúc lợi và sự biến động xã hội, phúc lợi xã hội và cuộc sống hạnh phúc, hiểu biết về
phúc lợi nhà nước.
Thuyết thực tiễn phúc lợi xã hội, khảo sát phúc lợi xã hội, chính sách phúc lợi xã hội, thực hành thực tế công tác
phúc lợi xã hội.

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
1. Nhân viên phúc lợi xã hội khu vực công cộng. công chức chuyên trách phúc lợi xã hội, doanh nghiệp phụ trách

tiền hưu trí quốc dân và công ty bảo hiểm sức khỏe, công ty phúc lợi lao động, v.v.
2. Hoạt động NGO. những cơ quan giống như “Good Neighbors” (Những người láng giếng tốt bụng) và quỹ trẻ em
3. Chuyên gia trong lĩnh vực phúc lợi xã hội. nhà hoạt động xã hội y tế, nhân viên phúc lợi xã hội sức khỏe tinh

thần, nhân viên phúc lợi giáo dục, nhân viên trung tâm phúc lợi tổng hợp, v.v.

Câu hỏi và trả lời
Q. Nếu nhập học khoa Phúc lợi xã hội thì sẽ nhận được những hỗ trợ nào để xin việc?
Để giúp đỡ sinh viên xin việc, khoa điều hành các câu lạc bộ (clb) hướng nghiệp (ví dụ. clb thực tập phúc lợi xã
hội, clb hướng nghiệp cơ quan nhà nước) dưới sự hướng dẫn của các giáo sư. Ngoài ra, có các cơ quan hỗ trợ của
chính phủ giống như doanh nghiệp cống hiến xã hội địa phương, doanh nghiệp hợp tác với nhà trường, các cơ quan
này mỗi năm sẽ có khoảng 10 bài giảng của các lãnh đạo cơ quan, thông qua đó sinh viên sẽ tích lũy thêm kinh
nghiệp để xin việc.

Q. Có sự quản lý thời gian tham gia thoạt động tình nguyện với các tổ chức liên kết với khoa không?
Về việc quản lý thời gian hoạt động tình nguyện, khoa thông qua trang web Quản lý công nhận tình nguyện phúc
lợi xã hội (trang tình nguyện 1355) để công nhận thời gian hoạt động tình nguyện. Nhờ vào sự quản lý thời gian có
hệ thống này, sinh viên có thể tham gia tốt hơn các hoạt động tình nguyện xã hội và trong 1 học kỳ, nếu thực hiện
đủ một lượng thời gian tình nguyện nhất định, sinh viên sẽ được công nhận học phần tình nguyện xã hội và có thể
nhận được học bổng tình nguyện xã hội.

Chương trình đặc biệt
1. Thực tập thực tế phúc lợi xã hội. mục đích là đào tạo kiến thức và năng lực cơ bản cần phải có của một nhà phúc

lợi xã hội, cho sinh viên cơ hội thực hành những kiến thức lý thuyết đã học vào thực tiễn.
2. Cuộc thi nhà phúc lợi xã hội dự bị. là cuộc thi được tổ chức 2 năm một lần, để phát triển kỹ năng thuyết trình của

sinh viên và nuôi dưỡng năng lực phân tích các cơ quan, lên kế hoạch chương trình làm việc phúc lợi xã hội.
Đồng thời nó cũng mở rộng kinh nghiệm về thực tiễn hoạt động phúc lợi xã hội khi sinh viên đang trên ghế nhà
trường. 
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Giới thiệu khoa
Trong tình hình các phương tiện giao tiếp xuất hiện đa dạng và phát triển trên thế giới, lượng thông tin cần truyền
tải cũng gia tăng, vai trò và tỷ trọng của các chuyên gia ngày càng lớn trong việc biến đổi lại thông tin và truyền
tải một cách hiệu quả. Trước đây, tiền thân là khoa Báo chí truyền thông với mục tiêu nghiên cứu các hoạt động
giao tiếp của con người, khoa nghiên cứu một cách tổng thể các hiện tượng giao tiếp được tiến hành trong các lĩnh
vực của xã hội như báo chí và truyền thông, xuất bản, quảng cáo, quảng bá, phim ảnh cũng như là đào tạo các
nghiệp vụ chuyên môn. Sinh viên của khoa có thể làm việc trong đài truyền hình và nhà xuất bản. 

Chủ đề chính
Sản xuất nội dung truyền thông đại chúng, sản xuất chương trình truyền hình, lý thuyết quan hệ công chứng, chương
trình quảng cáo.

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
1. Lĩnh vực truyền hình ( PD của đài truyền hình và nhà báo, bộ phận kinh doanh đài truyền hình), lĩnh vực quảng

cáo (AD, AE), lĩnh vực báo chí (ký giả của tòa soạn báo), lĩnh vực xuất bản, đội quảng bá doanh nghiệp

Câu hỏi và trả lời
Q. Nếu vào khoa Truyền thông đa phương tiện thì sẽ đào tạo những nghiệp vụ nào?
Khoa thông tin truyền thông có những studio, phòng thực hành làm quảng cáo, phòng làm báo, phòng chụp ảnh,v.v.,
chuyên dạy sản xuất các sản phẩm truyền thông để sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực
truyền thông đa dạng và có cơ hội được đào tạo các nghiệp vụ chuyên môn cần thiết. Không chỉ Khoa còn tổ chức
chương trình học tập chuẩn bị phương tiện truyền thông một cách riêng rẽ, cung cấp thêm môi trường học tập cho
các sinh viên quan tâm đến công ty truyền thông, tổ chức các hoạt động đa dạng như học thi truyền thông.

Giới thiệu khoa của du học sinh quốc tế
Truyền thông đa phương tiện (Media Communication) học là ngành học liên quan đến các hoạt động giao tiếp của
con người. Đặc tính của chuyên ngành là giảng dạy theo nghiệp vụ thực tế. Do đó bên cạnh các bài giảng lý thuyết,
các sinh viên sẽ có được kiến thức, kinh nghiệm thực tế thông qua các nghiên cứu, thực hành kĩ thuật chế tác các
phương tiện truyền thông như báo chí và truyền hình, xuất bản, quảng cáo, PR, phim ảnh... Sau khi tốt nghiệp, sinh
viên có thể theo vào đài truyền hình, các toà báo... đảm nhiệm các vị trí như nhà phát ngôn, nhà báo, PD, kịch bản,
quảng cáo AE, copywriter.... Ngoài ra còn có thể xin vào các doanh nghiệp ở các bộ phận kế hoạch quảng cáo, PR
team, Media Team...
(14’, LY THUY DUNG , VIETNAM)
Báo phát thanh truyền hình là một yếu tố chính đưa tin đến xã hội như là một phương tiện truyền thông đại chúng.
Các vấn đề cơ bản của báo chí và phát thanh truyền hình là viết, báo cáo báo chí, và quảng cáo nhiếp ảnh. Đây là
một trong những ngành nghề mà có việc làm đa dạng và một tương lai tươi sáng. (16’, ZHOUXINHAO, CHINA)

Chương trình đặc biệt
Thông tin truyền thông/ Lễ hội pháo hoa. mỗi năm vào học kỳ 1, các sinh viên sẽ nộp các tác phẩm về 5 mảng theo
chủ đề mà các giáo sư chọn, bao gồm. video, ảnh, quảng cáo, bài luận, và thơ, sau đó chọn ra người đạt giải nhất.
Ngoài ra, trong học kỳ 2 cũng diễn ra lễ hội này, sinh viên tự chọn ra các thành viên trong nhóm và phải tự làm hết
các khâu từ mượn trang thiết bị, đến quay video, biên tập...

Khoa Truyền thông đa phương tiện, 
tiền thân là Khoa Báo chí truyền thông

051-200-8645    http://comm.donga.ac.kr



Khoa Kinh tế
051-200-8615    http://decon.donga.ac.kr

Giới thiệu khoa
Đây là ngành học nghiên cứu và tìm ra các phương pháp giải quyết hợp lý cho các vấn đề xã hội và kinh tế nổi lên
trong quá trình phân phối các tài nguyên có giới hạn và vận hành các chương trình giảng dạy về kinh tế ứng dụng
với mục tiêu phát biểu, nghiên cứu và thảo luận về các chủ đề riêng biệt trong các vấn đề kinh tế. Đây là ngành học
thích hợp đối với các sinh viên có hứng thú và quan tâm đối với các vấn đề kinh tế xảy ra xung quanh chúng ta và
ngành học này cũng đòi hỏi năng lực có thể thấu hiểu và ứng dụng các mô hình toán học cũng như khả năng phân
tích, tổng hợp mang tính logic đối với các hiện tượng xã hội. Với năng lực như thế, sinh viên của khoa có thể làm
việc trong các lĩnh vực đa dạng như các nhà báo chuyên ngành kinh tế hay nhà ngoại giao chuyên ngành kinh tế.

Chủ đề chính
Nguyên lý kinh tế học, thống kê kinh tế, toán học kinh tế, hiểu biết về kinh tế học.
Kinh tế vi mô I, kinh tế vĩ mô I, kinh tế học thống kê, kinh tế vi mô II, kinh tế vĩ mô II, thuyết kinh tế thời sự

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
1. Cơ quan tài chính. doanh nghiệp công (Ngân hàng Hàn Quốc, cơ quan giám sát tài chính, công ty bảo hiểm tiền

gửi), các loại ngân hàng,
2. Doanh nghiệp thông thường. doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp nước ngoài,..v..v...
3. Cơ quan chính phủ,
4. Giới truyền thông    
5. Cơ quan nghiên cứu và giới học thức. chuyên viên nghiên cứu, đội ngũ giáo sư.

Câu hỏi và trả lời
Q. Kinh tế học là gì? 
Kinh tế học là ngành học tìm ra phương pháp giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh trong quá trình phân phối tài
nguyên có giới hạn. Theo đó, môn này có tính khoa học đánh giá các vấn đề xã hội một cách logic, đồng thời còn
có tính thực tiễn trong việc tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề. Vì những đặc điểm này, mà trong lĩnh vực xã hội
học ngành kinh tế được coi là hoa của tri thức và là ngành duy nhất được nhận giải Nobel. 

Q. Nếu tốt nghiệp khoa Kinh tế học thì sẽ có thể làm việc ở đâu?
Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế học có bằng liên quan về kinh tế và tài chính có thể làm việc trong các lĩnh vực
liên quan, cũng có thể thi những kỳ thi công chức, kỳ thi xã hội và các kỳ thi chuyên môn kinh tế khác để xin việc.
Trong lĩnh vực làm việc thông thường, các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp rất cần nhân lực ngành kinh tế học,
vì vậy lĩnh vực làm việc rất đa dạng và rộng lớn.

Giới thiệu khoa của du học sinh quốc tế
Kinh tế học nghiên cứu các đối tượng kinh tế, phân tích những sự kiện kinh tế rồi qua đó rút ra những quy luật đặc
biệt. Nhờ đó có thể dự đoán trước các vấn đề kinh tế sẽ xảy ra và đưa ra những giải pháp bằng lí luận và toán học.
Thông qua các quốc gia có nền kinh tế mạnh ta có thể thấy được tầm vai trò quan trọng của ngành kinh tế. Những
sinh viên của khoa kinh tế học sẽ được trải nghiệm những tiết học cùng với những hình thức học đa dạng, những
học sinh năng động và giáo sư nhiệt tình. Sinh viên tốt nghiệp khoa kinh tế học sẽ có cơ hội làm việc trong các
ngân hàng, các ngành nghề liên quan đến tín dụng và hóa tệ,vv... 
(16’, NGUYEN THI HUONG , VIETNAM) 
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Chương trình đặc biệt
Bài tập về lĩnh vực học. mỗi năm vào học kỳ 1, khoa sẽ chọn ra những tổ chức kinh tế hay công ty ở khu vực Busan,
Kyeongnam và mở chương trình thực tập dành cho sinh viên chọn các môn học liên quan đến các tổ chức đó.
Sinh viên tham quan công trình xây dựng cảng tàu Busan, trực tiếp lắng nghe về địa điểm, điều kiện, tình trạng và
kế hoạch phát triển của cảng Busan từ những chuyên gia phụ trách ở đây, sau đó sinh viên có thời gian dùng những
lý thuyết về xuất nhập khẩu đã học để thảo luận về những điểm khác biệt và đặt câu hỏi. Sinh viên cũng được tham
quan ngân hàng Hàn Quốc chi nhánh Busan, thảo luận về lãi suất chuẩn và sự ảnh hưởng của biến động lãi suất đến
thị trường. Sau đó là thời gian sinh viên đặt câu hỏi cho các chuyên gia của ngân hàng Hàn Quốc. 
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Khoa Tài chính
051-200-8661    http://finance.donga.ac.kr

Giới thiệu khoa
Ngành công nghiệp tài chính, với vai trò xông xáo trong việc tạo nên các giá trị cao cấp, không chỉ là động lực
trưởng thành mới của một quốc gia với việc mở ra thời đại mới mà thu nhập bình quân đầu người đạt đến giá trị
30,000 đô la Mỹ mà còn đóng vai trò là chiếc xe kéo cho thành phố tài chính quốc tế Busan. Khoa không chỉ đáp
ứng nhu cầu này của xã hội mà còn giảng dạy và nghiên cứu nguồn tri thức thực tiễn cần thiết cho môi trường công
nghiệp tài chính. Đặc biệt, khoa còn đào tạo nên nguồn nhân lực là các chuyên gia tài chính có năng lực cạnh tranh
cao thông qua việc giảng dạy về các lý thuyết đầu tư cũng như kỹ thuật tài chính tiến bộ liên quan đến các lĩnh vực
ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, hàng hóa ... 

Chủ đề chính
Nhập môn toán học trong tài chính, nguyên lý của kinh tế vi mô, nguyên lý của kinh tế vĩ mô, nguyên lý quản trị
kinh doanh
Thống kê tài chính, lý thuyết về đầu tư chứng khoán, luật giao dịch tài chính, lý thuyết và thực tiễn của hàng hóa
giao sau, kinh tế tài chính, khái quát về quản lý tài sản.

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
1. Chuyên gia tài chính. ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, công ty đến bất động sản, công ty

thương mại, công ty luân chuyển tài sản, cơ quan công cộng liên quan đến tài chính,...v...v...
2. Kế toán tài chính của doanh nghiệp nói chung và người phụ trách quản lý tài sản
3. Lấy các loại giấy chứng nhận liên quan đến tài chính. lấy được các chứng chỉ đa dạng liên quan đến giám định

giá cả, kiểm toán thuế, bảo biểm, quản lý tài sản, bất động sản, quà tặng, chứng khoán, ngân hàng.

Câu hỏi và trả lời
Q. Chiến lược phát triển khu vực Busan và triển vọng của khoa Tài chính như thế nào?
Từ năm 2009, thành phố Busan phát triển theo hướng trở thành trung tâm tài chính tập trung vào sản xuất sản phẩm
và tài chính vận tải biển. Đặc biệt, thành phố xây dựng "Khu vực tài chính Munhyeon" tiên tiến hiện đại ở phường
Munhyeon, quận Nam. Ở đây có trung tâm tài chính quốc tế Busan và các cơ quan tài chính quốc tế như công ty
quản lý tài sản Hàn Quốc, Viện thanh toán ủy thác Hàn Quốc, Bảo chứng cổ phần Hàn Quốc, công ty tài chính cổ
phần, viện giao dịch Hàn Quốc cũng có mặt ở đây. Điều này vừa làm tăng sức thu hút của thành phố Busan với vài
trò là trung tâm tài chính, vừa làm tăng nhu cầu về nhân lực chuyên ngành tài chính ở khu vực. Điều này giúp ích
rất nhiều cho sự nghiệp tương lai của các sinh viên tốt nghiệp ngành tài chính.

Chương trình đặc biệt
Ngày của những người ngành tài chính. mỗi năm, tất cả thành viên gia đình của khoa tài chính gồm sinh viên tốt
nghiệp, sinh viên hiện tại và các giáo sư đều cùng tham gia sự kiện này. Từ các tổ chức tài chính như ngân hàng,
công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm... đến các doanh nghiệp thường và doanh nghiệp nhà nước ở nhiều lĩnh vực
khác đều tham gia. Thông qua các hoạt động như bài giảng hướng nghiệp, buổi thảo luận giữa giáo sư, sinh viên
tốt nghiệp và sinh viên đang học, chương trình là cơ hội để những con người ngành tài chính trở thành một khối.
* Kiến tập ở cơ quan tài chính. sinh viên tham quan các cơ quan tài chính ở Busan như Viện giao dịch Hàn Quốc,
Ngân hàng Hàn Quốc chi nhánh Busan, v.v., nâng cao hiểu biết về hoạt động và có cơ hội tìm hiểu về thông tin
tuyển dụng của các tổ chức này. Đặc biệt, nhờ vào sự thành lập của trung tâm tài chính quốc tế Busan, sau này sẽ
có thêm nhiều cơ hội thực tập thực tế ở các cơ quan tài chính cho sinh viên.



Khoa Quản trị kinh doanh
051-200-7406    http://biz.donga.ac.kr

26 │ Information guideline on university departments KHỐI NGÀNH KINH DOANH │ 27

Chương trình đặc biệt
Lớp chuẩn bị nhập học cao học, lớp chuẩn bị cho các dự án marketing, lớp chuẩn bị thi bằng chứng nhận, lớp doanh
nghiệp vừa, lớp doanh nghiệp nước ngoài, Vision makers (là chương trình giúp các sinh viên chưa tìm được hướng
đi tương lai của mình), lớp tiếng Anh.

Giới thiệu khoa
Đây là ngành học thích hợp đối với các sinh viên quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu các doanh nghiệp kinh doanh,
các sinh viên mong muốn trở thành các nhà kinh doanh giỏi nhất trong các doanh nghiệp, các sinh viên mong muốn
xây dựng sự nghiệp riêng, các sinh viên mong muốn trở thành kiểm toán công hay kiểm toán trong các doanh
nghiệp, hay các sinh viên mong muốn làm học giả nghiên cứu trong ngành kinh doanh làm việc trong các viện
nghiên cứu. Đặc biệt, với mục tiêu thoát khỏi hiện thực chỉ chú trọng giảng dạy lý thuyết, khoa Quản trị kinh doanh
của trường tăng cường giáo dục nghiệp vụ về kinh doanh bắt đầu từ việc xây dựng ERP và các phòng học đào tạo
kinh doanh tổng hợp trong trường. Đặc biệt, khoa còn ký kết chương trình 2+2 với ĐH Western Michigan của Mỹ;
sau khi hoàn thành chương trình học 2 năm tại ĐH Dong-A và 2 năm tại ĐH Wstern Michigan, sinh viên có thể
nhận được bằng tốt nghiệp tại cả hai trường. 

Chủ đề chính
Nguyên lý kinh tế học, nguyên lý quản trị kinh doanh, nguyên lý kế toán, thống kê kinh doanh
Kế toán tài chính, nguyên lý marketing, quản lý nguồn nhân lực, quản lý tài chính, quản lý hoạt động kinh doanh,
chiến lược kinh doanh, ...v..v..

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
Tổ chức nhân sự. người quản lý trung gian của doanh nghiệp vừa/doanh nghiệp lớn nói chung, thành viên ban giám
đốc, đại diện, chuyên gia phát triển nguồn nhân lực, tư vấn lao động xác nhận, Headhunter (công ty săn người tài)
Sản xuất. Quản lý chất lượng sản phẩm bên trong doanh nghiệp, quản lý sản xuất, quản lý vận hành, vận
hành ERP, v.v.
Tài chính. người phụ trách tài vụ của các doanh nghiệp, người quản lý quỹ ở các cơ quan tín dụng bao gồm bảo
hiểm, chứng khoán, ngân hàng, FRM (người quản lý rủi ro tài chính), CFA (chuyên viên phân tích tài chính được
chứng nhận), nhân viên kế toán về bảo hiểm, chuyên viên phân tính đầu tư tài chính, v.v.
Marketing (Tiếp thị). kế hoạch sản phẩm và bán hàng của doanh nghiệp, quảng cáo/ quảng bá, quản lý phân phối,
tham gia vào bộ phận chiến lược tiếp thị, công ty tư vấn trong nước và nước ngoài mà trọng tâm là công việc tiếp
thị, công ty quảng cáo, công ty nghiên cứu, và có thể học lên cao học.
Kế toán. nhân viên kế toán, nhân viên thuế, người quản lý tài chính, v.v. Tham gia vào các doanh nghiệp vừa và
nhỏ, doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp lớn, cơ quan công cộng, pháp nhân về thuế vụ, pháp nhân về kế toán.

Câu hỏi và trả lời
Q. Các môn học của khoa Quản tri kinh doanh được thiết kế như thế nào?
Chương trình học của khoa Quản trị kinh doanh được thiết kế để sinh viên có thể học từ cơ bản đến trọng tâm. Ví
dụ như ở mảng Kế toán, sau khi học môn nguyên lý kế toán, sinh viên có thể lần lượt học kế toán tài chính, kế toán
thuế, kế toán giá, kế toán quản lý, kế toán dữ liệu. Các môn của mảng marketing, trường hợp giống như mảng nhân
sự, sẽ được thực hiện theo hình thức làm bài tập phát biểu.

Giới thiệu khoa của du học sinh quốc tế
Kể từ đầu năm 1956, với hơn nửa thế kỷ của lịch sử, khoa Quản trị kinh doanh đã nuôi dưỡng được nhiều tài năng
quản lý xuất sắc đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng địa phương và quốc gia như các tập đoàn, cơ quan chính
phủ và các tổ chức giáo dục. (14’, ZHANG XIRAN , CHINA)
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Giới thiệu khoa
Với vai trò trọng tâm trong xã hội hậu công nghiệp và ngành công nghiệp du lịch và giải trí, khoa đóng vai trò
nghiên cứu lý thuyết và kỹ thuật quản lý ngành quản trị Du lịch cũng như đào tạo nguồn nhân lực quốc tế đảm nhận
vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực quản trị du lịch với đặc tính toàn cầu hóa, thông tin hóa, mở cửa hóa liên quan đến
việc bảo hộ phát triền nguồn tài nguyên du lịch. Đây là ngành học phù hợp với các sinh viên với các ý tưởng sáng
tạo mục tiêu phát triển thịnh vượng ngành công nghiệp du lịch.

Chủ đề chính
Nguyên lý của du lịch, nguyên lý kinh tế, nguyên lý kế toán, thống kê kinh doanh
Quản lý khách sạn, hội thoại tiếng Anh du lịch I, tiếp thị du lịch, khám phá thực địa điểm đến du lịch, Du lịch trong
thời đại toàn cầu I, Du lịch trong thời đại toàn cầu II, luyện tập xử lý dữ liệu du lịch, quản lý nguồn nhân lực cho
ngành công nghiệp du lịch, kế toán quản lý cho ngành công nghiệp du lịch, quản lý tài chính cho ngành công nghiệp
du lịch, hội thoại tiếng Anh du lịch II, lý thuyết quản lý công ty du lịch, quản lý du lịch.

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
Khách sạn, công ty du lịch, ngành công nghiệp giải trí và du lịch, hãng hàng không, phát triển khu nghỉ dưỡng,
ngành công nghiệp nhà hàng, ngành công nghiệp hội nghị quốc tế, công nghiệp hội nghị, ngành công nghiệp sự
kiện, ngành công nghiệp du lịch biển (bằng tàu thủy), công nghiệp du lịch y tế, trung tâm nghiên cứu và cơ quan
liên quan đến du lịch, nhân viên điều tra du lịch, nhân viên hướng dẫn và thông dịch du lịch, chuyên gia du lịch,
nhân viên hướng dẫn du lịch, v.v.

Câu hỏi và trả lời
Q. Chương trình thực hành du lịch là như thế nào?
Thực hành du lịch- lập lịch trình du lịch cụ thể, tiến hành các hoạt động cụ thể, sau đó so sánh kiểm chứng giữa lý
thuyết và thực tế du lịch. Đây là hoạt động nghiên cứu những tài liệu cơ sở có thể giúp nền du lịch phát triển hơn. 
Đại hội thể thao và buổi tiệc của những người ngành kinh doanh du lịch- là những hoạt động để thắt chặt thêm mối
quan hệ giữa các tiền bối đã tốt nghiệp và những hậu bối khoa Du lịch quốc tế, cũng là buổi gặp gỡ một cách tự
nhiên với các tiền bối là những vị giáo sư.

Giới thiệu khoa của du học sinh quốc tế
Khoa du lịch quốc tế phù hợp với những bạn quan tâm đến du lịch và quản trị kinh doanh khách sạn. Các bạn sẽ
được học thực hành đi du lịch thực tế. Qua các tiết học các bài tập nhóm, bài tập phát biểu cùng với các bạn Hàn
Quốc sẽ giúp các bạn năng động và tự tin hơn. Giáo sư rất nhiệt tình giúp đỡ sinh viên nước ngoài.(15’, NGUYEN
THI HIEN, VIETNAM) 
Khoa Du lịch quốc tế bao gồm ba chủ đề chính là du lịch, khách sạn và hàng không. Một nghiên cứu về quản lý
ngành công nghiệp du lịch là một ngành mới nổi và cầu nối giao lưu văn hóa của thế giới cũng như khiến chúng ta
thêm xa ngoài nền tảng của thế giới. (13’, DUAN DINGMENG , CHINA)

Chương trình đặc biệt
Các chương trình như chuyến đi thực tế du lịch (sinh viên trực tiếp trải nghiệm về ý nghĩa và môi trường tự nhiên
của những nơi tham quan, sau đó phát biểu báo cáo), bài giảng du lịch, lớp TOEIC, CRS (hệ thống phát hành điện
tử)... giúp sinh viên có được kiến thức thực tiễn. 

Giới thiệu khoa
Với mục tiêu đào tạo nhân tài toàn cầu phù hợp với môi trường kinh doanh toàn cầu biến hóa không ngừng, khoa
trọng tâm tiến hành giảng dạy về nghiệp vụ thương mại (như trình tự thương mại, quan hệ thương mại). Thông qua
đó, bồi dưỡng năng lực đối phó với sự biến đổi của môi trường kinh doanh quốc tế và kinh tế quốc tế, thấu hiểu
nguyên lý vận dộng của hàng hóa và vốn giữa các quốc gia, từ đó có thể đưa ra quyết định hợp lý nhất sau khi tiến
vào xã hội. 

Chủ đề chính
Nguyên lý quản trị kinh doanh, nguyên lý kinh tế, toán học kinh tế quản trị, khái quát về thương mại, những điều
khoản chung của luật dân sự
Thương vụ thương mại, thống kê kinh doanh, kinh doanh quốc tế, thương mại quốc tế, kinh tế thế giới, tài chính
quốc tế,..v..v...

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
Chuyên gia ngoại tệ, hải quan, chuyên gia quản lý tài sản tín dụng, v.v. 

Câu hỏi và trả lời
Q. Các tiền bối của khoa Thương mại quốc tế sau khi tốt nghiệp chủ yếu làm việc ở đâu?
Hiện tại trong các sinh viên tốt nghiệp, tỉ lệ làm việc trong lĩnh vực tài chính là 33%, lĩnh vực vận tải - thương mại
24%, các mảng mảng sản xuất khác 43%. Các sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các công ty kỹ thuật, doanh nghiệp
lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Giới thiệu khoa của du học sinh quốc tế
Chào các bạn, mình là Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh viên đang học đại học khoa thương mại quốc tế. Mình có thế
nói đây là một trong những khoa năng động nhất với rất nhiều những chương trình hỗ trợ sinh viên. Giáo sư trong
khoa của mình rất tận tình quan tâm đến sinh viên, đặc biệt là đối với những sinh viên nước ngoài như mình. Sinh
viên trong khoa cũng rất chăm chỉ và tài giỏi. Mình học được rất nhiều thứ từ giáo sư và các bạn Hàn Quốc trong
khoa này (15’,  NGUYEN THI THUY LINH , VIETNAM) 
Các nội dung chính của Khoa Thương mại quốc tế là như sau. Khoa sẽ dạy các lý thuyết cơ bản và các kiến thức
về kinh tế của Mac, kinh tế quốc tế và thương mại quốc tế. Sau khi học về kinh tế, bạn sẽ được đào tạo cơ bản từ
góc độ quản lý và phát triển các nguyên lý cơ bản của lý thuyết và thực hành. Bạn có thể trở thành một chuyên gia
cao cấp trong lĩnh vực marketing để thấu hiểu các hiện tượng kinh tế-xã hội của các nước và khu vực, học từ những
quan điểm chính trị và kinh tế quốc tế về thương mại, quản lý vốn nước ngoài (MNC) và khả năng tương tác thực
tế và quản lý của các cơ quan chính phủ. (13’, HU YING , CHINA) 

Chương trình đặc biệt
Thực hành tham quan doanh nghiệp
Câu lạc bộ Việc làm. Lớp Thương mại, Phân phối hàng hóa, Tài chính
Quảng bá hướng nghiệp tham quan doanh nghiệp
Hướng dẫn tham gia các chương trình, dự án trên cả nước.
Tham gia chương trình giáo dục ngoại khóa. Viện công thương Busan, Trung tâm hỗ trợ hoạt động FTA, Cơ quan
thuế quan Busan-Kyeongnam, KOTRA, v.v., có tổ chức những chương trình giáo dục thường niên với mục đích là
gắn kết sinh viên với các lĩnh vưc liên quan.
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Giới thiệu khoa
Đây là ngành học ứng dụng các lý thuyết kinh doanh và kỹ thuật máy tính cũng như sử dụng hiệu quả nguồn tài
nguyên thông tin dưới quan điểm của ngành kinh doanh. Với sự kết hợp giữa lĩnh vực kinh doanh cơ bản và lĩnh
vực kỹ thuật thông tin từ máy tính cũng như lĩnh vực kinh doanh đo lường, khoa giảng dạy cho sinh viên các kỹ
thuật kinh doanh mới cũng như giúp sinh viên áp dụng có chiến lược các kỹ thuật thông tin khi ra ngoài, nâng cao
khả năng nhìn nhận các cơ hội mới trong ngành công nghiệp. 

Chủ đề chính
Nguyên lý quản trị kinh doanh, nguyên lý kế toán, cấu tạo và thể chế điều hành máy vi tính, thống kê kinh doanh,
nguyên lý MIS
Nguyên lý tiếp thị, kế toán tài chính, quản lý điều hành và sản xuất, thiết kế và phân tích hệ thống (thiết kế tổng
hợp), MIS, quản lý tài vụ.

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
Hướng đi chuyên môn về hệ thống thông tin quản lý.
1.Công ty SI. Công ty SI (System Integration – Tích hơp hệ thống) là công ty phát triển hệ thống thông tin của

doanh nghiệp. 
- Cung cấp dịch vụ kỹ thuật thông tin ứng dụng và thiết kế hệ thống thông tin của doanh nghiệp thông thường

(thiết kế, phát triển, điều hành và tư vấn) hoặc doanh nghiệp SI.
2. Công ty liên quan đến ERP. doanh nghiệp chuyên về hệ thống ERP trong các công ty SI.
3. Các công ty liên quan đến kinh doanh Internet. các loại giao dịch thương mại điện tử, các công ty liên quan đến

kinh doanh Internet như cổng thông tin, v.v.

Hướng đi về hệ thống kinh doanh.
1. Doanh nghiệp tài chính. ngành kinh doanh liên quan đến tài chính như ngân hàng, bảo hiểm, công ty chứng

khoán, v.v.
2. Nhóm nghề nghiệp về Quản lý sản xuất/ Tài chính/ Tổ chức/ Nhân sự/ Tiếp thị/ Kế toán/Kinh doanh của các

doanh nghiệp nói chung.

Câu hỏi và trả lời
Q. Khoa Kỹ thuật máy tính và khoa Quản trị hệ thống thông tin có điểm khác biệt gì?
Khoa Kỹ thuật máy tính, giống như tên gọi chủ yếu học về hệ thống máy tính và kỹ thuật lập trình trình máy tính.
Khoa quản trị hệ thống thông tin thì kết hợp quản trị và công nghệ thông tin. Lúc đầu, dù là hai hướng khác nhau
nhưng có tên gọi tương tự nhau. Tuy nghiên khoa Kỹ thuật máy tính tập trung nhiều hơn về hướng phát triển kỹ
thuật, còn khoa quản trị hệ thống thông tin có vai trò ứng dụng những kỹ thuật thông tin để giải quyết các vấn đề
kinh tế. 

Q. Học về máy tính có khó khăn gì hơn so với học các ngành xã hội không?
Máy tính đang trở thành một phần không thể tách rời trong quản lý. Tuy nhiên, chúng ta cảm thấy khó khăn vì máy
tính là một cái máy. Tuy nhiên, máy tính đã trở nên khá mạnh mẽ thông qua cái được gọi là ngôn ngữ lập trình. Rất
khó cho hầu hết chúng ta bởi vì chúng ta không quen thuộc với các ngôn ngữ lập trình này.

Để quen thuộc với ngôn ngữ lập trình, 
1. Phải biết về hình thức ngôn ngữ lệnh cơ bản của máy tính. Ngôn ngữ lệnh máy tính giống như lego, được kết

hợp một cách logic và tạo ra nhiều hình tượng đa dạng. 

2. Cần cách suy nghĩ logic
3. Phải có năng lực tưởng tượng, tức là nhìn những hình tượng đặc biệt và rút ra những nguyên lý hay khái niệm

cơ bản. Theo năng lực này thì con người có thể nghĩ ra những hình dáng đa dạng từ một mẩu lego giống nhau.
4. Tính ứng dụng. Để có được những kỹ năng cần thiết thì suy nghĩ phải sử dụng ngôn ngữ lập trình như thế nào.

Nếu ta muốn dán một địa chỉ lên màn hình thì phải sử dụng những công cụ và phần mềm gì. Ngành quản trị
thông tin thì dùng kỹ thuật thông tin để liên kết những hiện trạng kinh doanh. Những thứ này cần nhiều năng lực
tưởng tượng. Trong sự tưởng tượng ấy, cũng có nhiều tầng khác nhau. Tầng chiến lược, tầng thực hiện, tầng kỹ
thuật. Năng lực suy nghĩ những điều này quyết định rằng ta xem máy tính như là một máy móc khó dùng hay
xem nó là công cụ để ta nhận ra khả năng tưởng tượng của mình.

Chương trình đặc biệt
- Các chương trình như đào tạo nhân tài sáng tạo ICT tích hợp (Công nghệ thông tin truyền thông), chương trình

đào tạo nhân lực chuyên môn về JAVA, chương trình đào tạo nhân lực chuyên môn phát triển và tư vấn SAP ERP
đều nhận được hỗ trợ tài chính chính phủ.

- Chế độ hai bằng WMU. Sinh viên năm 1-2  học ở khoa Thông tin kinh doanh trường đại học Dong-A, năm 3-4
học ở khoa kinh doanh trường đại học Western Michigan và nhận bằng tốt nghiệp của của 2 trường. Khi du học,
sinh viên sẽ được miễn học phí ở trường Dong-A, và có thể nhận được học bổng dành cho sinh viên có điểm số
xuất sắc là 6,000 $ trên một người của trường Western Michigan. Trường Western Michigan là trường đại học 11
năm liên tiếp nằm trong top 100 trường đại học tốt nhất theo US News and World Report. Khoa Quản trị hệ thống
thông tin của WMU có chương trình học về Thông tin kinh doanh quy mô lớn nhất ở bang Michigan.



Khoa Công nghệ Di truyền Phân tử
051-200-7503    http://mge.donga.ac.kr 

KHỐI NGÀNH TÀI NGUYÊN SINH HỌC │ 33

│ Khoa Công nghệ Di truyền Phân tử

│ Khoa Sinh học Ứng dụng

│ Khoa Công nghệ Sinh học

│ Khoa Công nghiệp tài nguyên sinh học

KHỐI NGÀNH
TÀI NGUYÊN SINH HỌC

32 │ DONG-A CAREER GUIDEBOOK

05

Giới thiệu khoa
Với nền tảng nghiên cứu các hiện tượng sinh học mới và đa dạng theo tiêu chuẩn phân tử, ứng dụng vào ngành

công nghệ sinh học mũi nhọn, có khả năng cải thiện sức khỏe con người, giải quyết các vấn đề môi trường và lương
thực đang được dự đoán càng nghiêm trọng hóa trong tương lai cũng như phát triển thực phẩm mới và các nguồn
năng lượng thay thế thân thiện với môi trường, ngành học giảng dạy kỹ thuật khoa học tiêu biểu hàng đầu có thể
nâng cao cả chất và lượng cho cuộc sống của con người. Ngoài ra, với nền tảng cơ bản và ứng dụng của công nghệ
sinh học, khoa đào tạo nguồn nhân lực với khả năng sáng tạo và hữu dụng đóng góp cho sự phát triển của lĩnh vực
công nghệ sinh học, một trong ba kỹ thuật hiện đại trong thế kỷ 21 (cùng với kỹ thuật nano và khoa học thông tin). 

Chủ đề chính
Hóa học đại cương, sinh vật học đại cương, vi sinh vật và thí nghiệm cơ bản, khoa học sự sống và thực hành cơ bản
Hóa sinh đại cương, sinh vật học phân tử, sinh lý học thực vật, sinh vật học tế bào

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
Hướng đi tương lai và việc làm liên quan đến chuyên ngành. Công việc nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ sinh
học (ví dụ. viện nghiên cứu của doanh nghiệp, trường đại học, trung tâm nghiên cứu công lập,v.v.), Cơ quan nghiên
cứu liên quan đến công nghệ sinh học (ví dụ. sở phát triển nông thôn, viện nghiên cứu công nghệ sinh học,..v..v...),
lĩnh vực thuốc/y dược (sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm, nghiên cứu, kinh doanh,..v..v...), công ty liên doanh
sinh học (sản xuất và quản lý vật liệu sinh học), lĩnh vực mỹ phẩm/thực phẩm, công chức ngành nông nghiệp, bộ
phận liên quan đến hạt giống, cơ quan tài chính liên quan đến công nghiệp sinh học (ví dụ. ngân hàng nông nghiệp)

Câu hỏi và trả lời
Q. Các định hướng tương lai hay làm việc sau khi tốt nghiệp khoa Công nghệ di truyền phân tử như thế nào?
Trước tiên, khoa Công nghệ di truyền phân tử của trường Đại học Dong-A, tỉ lệ có việc làm (năm 2013 là 70.4%,
năm 2014 là 78.2%) và tỉ lệ học lên cao học (năm 2013 là 25%, năm 2014 là 33%), đều là các tỉ lệ có thể nói là rất
cao. Sinh viên muốn học sâu về chuyên ngành và làm việc nghiên cứu thì nên học lên cao học. Sinh viên tốt nghiệp
đại học có thể làm việc trong các công ty hay cơ quan liên quan đến Khoa học con người. Và thực tế có rất nhiều
sinh viên như thế này. Nếu sinh viên đang học thấy rằng chuyên ngành không hợp với mình thì có hệ thống chuyên
ngành phụ và chuyên ngành kép, nên các bạn có thể vận dụng và có thể xin việc ở tất cả vị trí mà mình mong muốn.

Chương trình đặc biệt
Công nghệ di truyền phân tử
Global challenger. chương trình thử thách ở nước ngoài của sinh viên lãnh đạo.
Hội trại hướng nghiệp và workshop
Chế độ tuần hoàn phòng thí nghiệm. sinh viên được thực hành và trải nghiệm sử dụng phòng thí nghiệm của sinh
viên cao học.



Khoa Sinh học Ứng dụng
051-200-7595    http://appbio.donga.ac.kr
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Giới thiệu khoa
Ngành học nghiên cứu về việc tạo nên môi trường thích hợp nhất với hoạt động của con người với trọng tâm là
nghiên cứu về mối quan hệ tương tác giữa các sinh vật, các hiện tượng sinh học cũng như môi trường tự nhiên. Các
kỹ thuật công nghê sinh học gần đây nhanh chóng tạo được uy thế và đang được ứng dụng để phát triển thành
ngành công nghiệp sinh học.   

Chủ đề chính
Sinh vật học đại cương, vi sinh vật học và thí nghiệm cơ bản, hóa học đại cương, khoa học sự sống và thí nghiệm
cơ bản
Vi sinh vật học, côn trùng công nghiệp, bệnh lý học thực vật phân tử và thí nghiệm, khoa học nông dược và thí
nghiệm, bệnh cây nấm và thí nghiệm, công nghệ sinh học côn trùng

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
1. Chuyên viên nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ sinh học. chuyên viên nghiên cứu trong viện nghiên cứu của

doanh nghiệp và viện nghiên cứu công lập, bệnh viện, trường học.
2. Cơ quan chính phủ liên quan đến công nghệ sinh học. công việc chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến kiểm dịch

thực vật có tính đặc trưng chuyên khoa
3. Lĩnh vực quản lý chất lượng sản phẩm thuốc. chuyên gia về lĩnh vực quản lý chất lượng sản phẩm thuốc thông

qua nền tảng của công nghệ sinh học
4. Điều hành doanh nghiệp liên quan đến công nghệ sinh học. trực tiếp điều hành doanh nghiệp liên quan đến ngành

công nghiệp sinh học
5. Lĩnh vực liên quan đến kiểm soát sinh vật. chuyên gia trong lĩnh vực phòng dịch và nông dược, cùng với việc

đạt được giấy chứng nhận.
6. Lĩnh vực liên quan đến hạt giống. chuyên gia trong lĩnh vực gieo hạt, cùng với việc đạt được giấy chứng nhận

thông qua điều hành chương trình bài báo về hạt giống trong nội bộ của Khoa
7. Lĩnh vực liên quan đến môi trường. chuyên gia trong lĩnh vực môi trường thông qua việc đạt được giấy chứng

nhận có bài báo về môi trường
8. Cơ quan tài chính liên quan đến ngành công nghiệp sinh học. chuyên gia ứng tuyển vào ngân hàng nông nghiệp

có liên quan đến ngành công nghiệp sinh học 

Câu hỏi và trả lời
Q."Chương trình đặc biệt do bộ Giáo dục chọn ra" của nền công nghiệp CK là gì?
Khoa sinh học ứng dụng và khoa công nghệ di truyền của trường đại học Dong-A đã đăng ký tham gia chương
trình Đại học Sáng tạo Hàn Quốc (University for Creative Korea) của Bộ, hỗ trợ nhiều chương trình đa dạng để
trao đồi sức sáng tạo của sinh viên như là thiết bị dạy học thông minh, chương trình đào tạo chuyên ngành đặc biệt,
hỗ trợ hướng nghiệp, học bổng, đào tạo nhân tài quốc tế, câu lạc bộ Bio...

Q. Có nhiều sinh viên có thể tham gia chương trình Global không?
Chương trình hỗ trợ LINC và CK có các hoạt động hỗ trợ như thực tập ở nước ngoài, trao đổi sinh viên, capstone
design, Global Bio Challenger... Chương trình Global Bio Challenger dành cho sinh viên năm 1 trở lên, các chương
trình khác như thực tập ở nước ngoài, trao đổi sinh viên, capstone design thì chủ yếu dành cho sinh viên năm 2 năm
3 đã kết thúc 4 kỳ học. Học kỳ mùa đông 2014, có 3 sinh viên đã đến Mỹ tham gia chương trình Global Bio Chal-
lenger. Có 8 sinh viên tham gia kỳ thực tập nước ngoài, 4 sinh viên chương trình capstone design và 6 sinh viên
trao đổi. Những con số này có nghĩa là, ngoại trừ những sinh viên đang ở nước ngoài theo chương trình trao đổi
sinh viên, thì có khoảng trên 25% sinh viên năm 2-3, trong kỳ nghỉ mùa đông đã tham gia các chương trình này.

Chương trình đặc biệt
1. Họp khoa. mỗi học kỳ, tất cả các giáo sư và sinh viên của khoa sinh học ứng dụng đều tập trung lại, chia sẻ tình

cảm thầy trò và tình cảm chân thành giữa tiền bối - hậu bối thông qua các bài giảng hướng nghiệp, phát biểu
kinh nghiệm về thực tập trong và ngoài nước cũng như các chương trình trao đổi sinh viên.

2. Kiến tập ở hiện trường. mỗi học kỳ sinh viên khoa sinh học ứng dụng sẽ được cùng với các giáo sư kiến tập ở
những viện nghiên cứu quốc gia hay các doanh nghiệp sản xuất liên quan. Việc kiến tập này là cơ hội tốt để sinh
viên mở rộng tầm hiểu biết và kinh nghiệm của mình về chuyên ngành.



Khoa Công nghệ Sinh học
051-200-7596    http://biotech.donga.ac.kr
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Giới thiệu khoa
Ngành học mới được đưa vào gần đây, trở thành trọng tâm cơ bản cho ngành công nghệ sinh học và di truyền cũng
như những dụng trong ngành công nghiệp. Đặc biệt, các kỹ thuật của ngành công nghệ sinh học được nhận thức
như những kỹ thuật trọng tâm hàng đầu trong việc phát triển khoa kỹ thuật của quốc qua thế kỷ 21, từ đó tạo nên
tính cạnh tranh trong việc nỗ lực phát triển kỹ thuật. Đây là ngành học phù hợp với sinh viên có hứng thú với các
kỹ thuật của công nghệ sinh học hay có nguyện vọng rõ ràng trong việc trở thành chuyên gia, kỹ thuật viên ngành
công nghệ sinh học.

Chủ đề chính
Ứng dụng vi sinh vật trong công nghiệp, kỹ thuật lên men và thí nghiệm, kỹ thuật di truyền và thí nghiệm, kỹ thuật
sinh hóa

Giới thiệu khoa
Khoa chú trọng giảng dạy và nghiên cứu đến việc phát triển chủng loại và tiếp nối nguồn tài nguyên sinh học dành
cho sự sống và phúc lợi của con người cũng như sản xuất nguyên liệu cho ngành công nghiệp bio. Khoa đào tạo
nguồn nhân lực trọng điểm cho các lĩnh vực công nghiệp bio của thế hệ mới thông qua việc nghiên cứu các lý
thuyết và phương pháp mới nhất về các ngành như khoa học sản xuất sinh học, khoa học môi trường sinh học, công
nghệ sinh học từ nền tảng lý thuyết cơ bản của sinh học. Gần đây, khoa còn nghiên cứu chuyên sâu các lĩnh vực
như nuôi cấy phân tử, sản xuất giống, năng lượng bio. Sinh viên của khoa được đào tạo kiến thức cơ bản, từ nền
tảng đó ứng dụng vào thực tế.  

Chủ đề chính
Hóa học đại cương và thí nghiệm, sinh vật học đại cương, khoa học sự sống và thí nghiệm cơ bản, nuôi trồng
nông sản học, di truyền học, sinh lý học thực vật, nghiên cứu hạt giống

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
Hướng đi tương lai và việc làm liên quan đến chuyên ngành
* Chuyên gia về hạt giống. thâm nhập vào các lĩnh vực như sản xuất hạt giống, gia công, bảo tồn, kiểm tra chất
lượng sản phẩm, v.v. để nuôi trồng, quản lý giống mới, tăng trưởng và bảo tồn hạt giống của ngân hàng gen nhằm
bảo tồn tài nguyên di truyền (sở phát triển nông thôn, sở lâm nghiệp và vườn cây địa phương-vườn cây quốc gia),
kiểm dịch cây giống (cơ quan thanh tra và kiểm dịch quốc gia), trở thành chuyên gia quản lý (công ty cây giống)
và kiểm tra chất lượng-độ tinh khiết của hạt giống. Thêm nữa, có thể thâm nhập vào các lĩnh vực liên quan đến bán
hàng và lưu thông-gia công của thực phẩm, nông sản, nguyên liệu nông nghiệp, phân bón, nông dược.
* Chuyên gia nuôi trồng giống phân tử. người nuôi trồng giống loài (sở phát triển nông thôn, công ty cây giống),
hành chính nông nghiệp và sự nghiên cứu của địa phương-quốc gia (bộ thực phẩm, chăn nuôi và nông lâm nghiệp,
sở phát triển nông thôn, công ty của làng nông ngư nghiệp Hàn Quốc), nghiên cứu công nghệ sinh học (Cơ quan
nghiên cứu có viện trợ của chính phủ), lĩnh vực (quảng bá/quản lý/ kinh doanh) của công ty dược phẩm và hóa
chất-thiết bị.
* Chuyên gia năng lượng sinh học. quá trình phát triển của nguồn năng lượng sinh học được thành lập, tạo nên
doanh nghiệp liên quan đến công nghệ sinh vật và nhiên liệu sinh học (doanh nghiệp lớn liên quan đến năng lượng),
cơ quan nghiên cứu có viện trợ của chính phủ (viện nghiên cứu công nghệ sinh học, công ty liên doanh ngành công
nghệ sinh học), tham gia vào lĩnh vực hành chính nông nghiệp và nghiên cứu của địa phương-quốc gia (bộ thực
phẩm, chăn nuôi và nông lâm nghiệp, sở phát triển nông thôn, thị xã, công ty của làng nông ngư nghiệp Hàn Quốc).

Câu hỏi và trả lời
Q. Khoa Công nghiệp tài nguyên sinh học khác với các khoa khác như thế nào?
Khoa Công nghiệp tài nguyên sinh học là khoa đào tạo nhân lực chuyên môn của lĩnh vực phát triển hạt giống quốc
tế, sản xuất và năng lượng bio. So với các khoa khác trong đại học chuyên ngành thì nó không chỉ nói về những
hiện tượng sinh học một cách tổng hợp từ lý thuyết đời sống thực vật, trồng trọt, chăn nuôi, ứng dụng mà nó còn
nhấn mạnh tính ứng dụng phù hợp với công nghiệp. Khoa này có các môn học như Di truyền học, Phân tử sinh học,
Sinh lý thực vật học... là những môn học chung,

Q. Khi đang học, sinh viên có thể thực hành thực tế ở những cơ quan liên kết với khoa không?
Trong kỳ nghỉ, trường có những chương trình thực tập ở các công ty hay viện nghiên cứu và có thể công nhận điểm
học phần dành cho các sinh viên có mong muốn. Đối với hệ cao học thì trường đang chuẩn bị có chế độ vừa học
vừa nghiên cứu, nghĩa là sinh viên nghe giảng ở trường và nghiên cứu ở các viện nghiên cứu quốc gia.



Introduction of the Department
Philosophy Major 
• Philosophy is the foundation of all fields of study, art, and ideology. The philosophy is based on in-depth research
and attempts to combine it with various other fields. For example, it constitutes an interesting curriculum such as
philosophy of science, philosophy of law, philosophy of art, philosophy of film, philosophy of psychology. Students
who want to make their life more rewarding, free, and creative will be attracted to philosophy.

Main Subject
Philosophy Major 
• Philosophy is the foundation 

Career after Graduation
Philosophy Major 
• Philosophy is the foundation 

Q&A
Q. Philosophy Major 
Philosophy is the foundation of all fields of study, art, and ideology. The philosophy is based on in-depth research
and attempts to combine it with various other fie
Q. Philosophy Major 
Philosophy is the foundation of all fields of study, art, and ideology. The philosophy is based on in-depth research
and attempts to combine it with various other fie

Specialty Program
Philosophy Major 
• Philosophy is the foundation 
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Department of Philosophy 
and Biomedical Ethics
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│ Khoa Kỹ thuật Kiến trúc

│ Khoa Kỹ thuật Xây dựng

│ Khoa Kỹ thuật Môi trường

│ Khoa Kỹ thuật Tài nguyên – Năng lượng
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Chương trình đặc biệt
･ Chương trình liên kết với các trường đại học trong và ngoài nước để đào tạo nhân tài có tầm nhìn quốc tế.
･ Chương trình nhóm cùng học
･ Chương trình trải nghiệm phòng thí nghiệm trong thời gian ngắn (Open-Lab) của các giáo sư nhằm nâng cao kiến

thức trọng tâm chuyên ngành cho sinh viên
･ Để hỗ trợ nghiên cứu và giáo dục hiệu quả, khoa có các chương trình thực nghiệm, thực tập ở nông trại và rừng

thực nghiệm, và máy móc dùng chung cho nhóm.
･ Mở chương trình nghiên cứu hợp tác giữa trường với doanh nghiệp và mở chương trình giới thiệu hướng nghiệp

để giúp sinh viên xin việc làm
･ Chương trình thực tập có tính tín chỉ ở các cơ quan nghiên cứu chính phủ hay các doanh nghiệp liên quan.



Khoa Kỹ thuật Kiến trúc
051-200-7606    http://archi.donga.ac.kr
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Giới thiệu khoa
Kiến trúc là việc sử dụng kết hợp giữa quá trình làm nghệ thuật và kỹ thuật tiên tiến để xây dựng các công trình

thành các vật thể trung gian phục vụ cho các mục đích giao tiếp phạm vi rộng trong cuộc sống con người. Khoa chú
trọng giảng dạy về các phương thức thi công các tòa nhà cao tầng cùng kỹ thuật thiết kế an toàn, hơn thế nữa còn
giảng dạy về các kỹ thuật tiên tiến trong bảo tồn và quản lý công trình, quản lý tòa nhà. 

Chủ đề chính
Triết học và kỹ thuật khoa học, nhập môn tài sản trí tuệ, kinh tế khoa học kỹ thuật, viết kỹ thuật, toán học của đại học,
toán học công nghiệp, phương trình vi phân, đại số tuyến tính, vật lý học và thí nghiệm, hóa học và thí nghiệm, máy
vi tính sử dụng thực tế, thực hành điện toán
Thiết kế kỹ thuật sáng tạo, động lực học ứng dụng, kỹ thuật môi trường xây dựng, kỹ thuật nguyên liệu xây dựng,
động lực học cấu tạo, hệ thống điều hòa không khí xây dựng, thiết kế kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật xây dựng thành phố.

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
Nghề xây dựng. nghề xây dựng là công việc kiến thiết tổng hợp nói chung,  thiết kế cấu trúc công trình, thi công
công trình, thiết kế trang thiết bị và tư vấn môi trường. Ngành xây dựng được chia thành 2 mảng lớn là thiết kế kỹ
thuật và thi công  công trình.

Câu hỏi và trả lời
Q. Kỹ thuật kiến trúc và Kiến trúc khác gì nhau?
Ở ngành Kiến trúc, sinh viên học các bộ phận vi mô về kiến trúc thông qua học cụ thể về các lĩnh vực tạo lập nội
ngoại thất và thiết kế nội thất của tòa nha. Tuy nhiên, ngành Kỹ thuật kiến trúc thì học kiến thức đa dạng và sâu để
phù hợp với những xu hướng gần đây như kỹ thuật quản lý năng lượng của vật kiến trúc, giải pháp quản lý, lập và
thi công những công trình kiến trúc cao hạ tầng thân thiện với môi trường, từ những kiến thức kiến trúc căn bản.

Q. Muốn học chuyên ngành Kỹ thuật kiến trúc thì cần những tố chất nào?
Khoa Kỹ thuật kiến trúc yêu cầu những lý thuyết kỹ thuật cao và những kinh nghiệm thực tế để tạo ra những trang
thiết bị và những vật thể kiến trúc cho nền công nghiệp quốc gia. Do đó, những sinh viên muốn vào học ngành này
có có kiến thức về toán, máy tính, khoa học... và năng lực giải quyết vấn đề một cách logic là điều bắt buộc. Đặc
biệt để chuẩn bị cho quốc tế hóa công nghệ kiến trúc, sinh viên nếu có thêm ngoại ngữ, ứng dụng máy tính, phân
tích thống kê... thì sẽ có nhiều cơ hội hơn. Cùng với đó, khoa nhấn mạnh tinh thần hợp tác và năng lực lãnh đạo
của ngành công nghệ kiến trúc. 

Chương trình đặc biệt
Chứng nhận kỹ thuật. Năm 2015, lần đầu tiên ở khu vực Busan - Kyeongnam, sinh viên được nhận chứng nhận
Chương trình chuyên môn hóa ngành kỹ thuật kiến trúc chính thức của Viện chứng nhận đào tạo kỹ thuật Hàn Quốc
(ABEEK) và việc chứng nhận này được diễn ra liên tục. Chứng nhận đào tạo kỹ thuật đánh giá những nỗ lực cải
thiện liên tục về mục tiêu giáo dục, chương trình học và môi trường dạy học của đào tạo kỹ thuật ở đại học và nó
bổ sung vào việc chứng nhận năng lực xuất sắc của sinh viên. Thêm vào đó, năm 2007, hình thức chứng nhận kỹ
thuật này đã đăng kí vào Hiệp ước Washington - là hiệp ước có phạm vi toàn thế giới, nên những sinh viên tốt
nghiệp tham gia chương trình và nhận được chứng nhận này sẽ được đánh giá ngang bằng với những sinh viên ở
các nước phát triển khác. Theo đó, điều này sẽ giúp ích rất nhiều nếu sinh viên muốn du học, làm việc ở nước ngoài
hay muốn có bằng chứng nhận trở thành chuyên gia quốc tế.

Khoa Kỹ thuật Xây dựng
051-200-7620    http://civil.donga.ac.kr

Giới thiệu khoa
Khoa đào tào chủ yếu về xây dựng và thiết kế đường xá, đường sắt, cầu đường, tàu điện ngầm, đường nước, bãi xử
lý nước thải, đập nước, bến cảng và các khu công nghiệp. Khoa còn đóng vai trò quan trọng trong việc lên kế hoạch
và xây dựng cho các công trình thành phố tương lai, thành phố trong lòng biển, kiến trúc dưới lòng đất, thành phố
trong không trung. Khoa ngoài việc giáo dục về lý thuyết cơ bản còn chú trọng vào các mô hình giáo dục đa dạng
để tích lũy kinh nghiệm nhằm mục đích đào tạo nên các kỹ thuật viên ưu tú cũng như những người xây dựng có thể
thích ứng với những đặc tính và biến đổi của xã hội hiện đại toàn cầu hóa, thông tin hóa, đa chiều và chuyên môn
hóa.  

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
Sinh viên tốt nghiệp khoa xây dựng co ́thể làm việc trong các viện nghiên cứu, cơ quan công/ nhà nước, doanh nghiệp
kiểm tra/thiết kế, doanh nghiệp năng lượng ̣̣(engineering ), doanh nghiệp lớn, vừa và nho ̉trong lĩnh vực xây dựng,
nhân viên công chức ngành xây dựng (quôć gia, khu vực), doanh nghiệp công ích nhà nước (công ty đường bô ̣hàn
quôć, công ty tài nguyên nước Hàn Quôć, công ty thô ̉nhưỡng Hàn Quôć (LH),  các doanh nghiệp nhà nước quản lý
trang thiết bị). Hơn nữa, sau khi tích luỹ được kinh nghiệm làm việc thực tế nhất định, nếu đạt được chứng chỉ ky ̃sư
chuyên môn cuả lĩnh vực liên quan thì có thể làm chuyên viên tự do (freelance) co ́thể tư vấn, kiểm tra, thiết kế, lập
kế hoạch cho các công trình xây dựng, hoặc co ́thể tự khởi nghiệp.

Câu hỏi và trả lời
Q. Tôi thắc mắc về quá trình trước khi có thể chọn ra định hướng tương lai
Kỹ thuật là ngành học ứng dụng, vì vậy việc ứng dụng lý thuyết vào thực tế là nội dung quan trọng. Do đó, sinh
viên nên chọn một công ty xây dựng để có thể trực tiếp có được kinh nghiệm trong xây dựng và chuẩn bị cho xin
việc. Để xin việc, không cần sự chuẩn bị nào khác, sinh viên chỉ cần chuẩn bị sự nỗ lực học tập vì đó là chuyên
ngành phù hợp với mình. 

Giới thiệu khoa của du học sinh quốc tế
Chào các bạn, mình là Nguyễn Đình Thành là sinh viên đang theo học tại khoa xây dựng cầu đường. 
Khoa xây dựng cầu đường với quy trình đào tạo củ thể,khoa học,kỹ lường,chất lượng quốc tế đã cho ra được những
kĩ sư có chất lương cao, đầy đủ các chứng chỉ nghề xây dựng cùng với kinh nghiệm thực hành trong trường trong
các lĩnh vực. Địa Chất, Cầu Đường Hầm Giao Thông, Cảng Biển, Công trình Thủy, Nước, Năng Lượng,Thi
Công...trình độ Quốc Tế.
Một điểm mạnh của khoa là đội ngũ giáo sư có trình độ rất cao,tất cả đều được đào tạo ở các nước có ngành xây
dưng tiên tiến thế giới như Anh,Mĩ,Pháp,Đức,Nhât....Các giáo sư đều là những người có danh tiếng trong các hiệp
hội xây dựng của Hàn Quốc như. Hiêp hôi khoa học kĩ thuật,hiệp hội phát triển năng lượng,Đường Bộ,Đường Sắt,Cầu
Hầm...Do đó luôn luôn tạo cơ hội cho các các sinh viên đại học,thạc sĩ,nghiên cứu sinh có cơ hội tiếp cận với các hội
thảo,dự án thực tế để nầng tầm kiến thức.
Học Bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt cũng là điểm mạnh của khoa,giúp tạo đà cho sinh viên nỗ
lực hơn trong quá trình học tập. (16’, NGUYEN DINH THANH, Vietnam)

Chương trình đặc biệt
Chứng nhận kỹ thuật. Năm 2015, lần đầu tiên ở khu vực Busan - Kyeongnam, sinh viên được nhận chứng nhận
Chương trình chuyên môn hóa ngành kỹ thuật kiến trúc chính thức của Viện chứng nhận đào tạo kỹ thuật Hàn Quốc
(ABEEK) và việc chứng nhận này được diễn ra liên tục. Chứng nhận đào tạo kỹ thuật đánh giá những nỗ lực cải
thiện liên tục về mục tiêu giáo dục, chương trình học và môi trường dạy học của đào tạo kỹ thuật ở đại học và nó
bổ sung vào việc chứng nhận năng lực xuất sắc của sinh viên. Thêm vào đó, năm 2007, hình thức chứng nhận kỹ
thuật này đã đăng kí vào Hiệp ước Washington - là hiệp ước có phạm vi toàn thế giới, nên những sinh viên tốt
nghiệp tham gia chương trình và nhận được chứng nhận này sẽ được đánh giá ngang bằng với những sinh viên ở
các nước phát triển khác. Theo đó, điều này sẽ giúp ích rất nhiều nếu sinh viên muốn du học, làm việc ở nước ngoài
hay muốn có bằng chứng nhận trở thành chuyên gia quốc tế



Khoa Kỹ thuật Môi trường
051-200-7674    http://envu.donga.ac.kr
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Giới thiệu khoa
Trong tình hình kinh tế phát triển nhanh chóng thì sự ổn định cung cầu của năng lượng và tài nguyên là một bài
toán cần giải quyết và toàn quốc gia cần dồn sức nỗ lực để đào tạo nhân lực chuyên môn và năng lực kỹ thuật hiệu
quả. Khoa chú trọng giảng dạy sinh viên các lĩnh vực khai thác, đánh giá, phát triển, sản xuất, sử dụng và sử lý tài
nguyên để đào tạo nhân lực chuyên môn dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ tài nguyên – môi trường. 

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
Doanh nghiệp công, viện nghiên cứu, công ty tư nhân

Chương trình đặc biệt
Chương trình đặc biệt về khai thác năng lượng. là chương trình cung cấp môi trường đào tạo tốt hơn cho sinh viên
thông qua việc đào tào kỹ thuật khai thác năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, thông qua chương trình đào tạo thực
tế/thực tập trong và ngoài nước về năng lượng được công nhận quốc tế và thông qua chương trình đào tạo tập trung
chuyên môn về năng lượng theo nhu cầu người tiêu dùng.

Giới thiệu khoa
Ngành học nghiên cứu nguyên nhân, tình hình, đối sách của vấn đề ô nhiễm môi trường để tìm ra hướng giải quyết
cơ bản. Đây là ngành học thích hợp đối với các sinh viên có quan tâm đến vấn đề môi trường với mục tiêu chế ngự
các vấn đề ô nhiễm môi trường và hơn hết là duy trì tiêu chuẩn cuộc sống nhằm mục đích tạo nên một môi trường
trong lành. Chương trình đào tạo chú trọng vào cả nghiên cứu lý thuyết, thực tập thực nghiệm và cả quan sát thực
tiễn để có thể đối phó với tất cả các vấn đề của ngành Kĩ thuật môi trường như môi trường địa cầu và vấn đề năng
lượng, không khí, nước, chất thải ...

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
Nhân viên công chức. bộ môi trường, viện khoa học môi trường (công lập), viện chính sách và thẩm định môi
trường Hàn Quốc, Các cơ quan môi trường địa phương (sở, quận, huyện), các viện nghiên cứu sức khỏe và môi
trường, v.v.
Doanh nghiệp nhà nước – Hiệp hội, công ty thiết kế - thi công, công ty đánh giá ảnh hưởng của môi trường, công
ty điều tra và xử lý ô nhiễm môi trường.

Câu hỏi và trả lời
Q. Sau khi tốt nghiệp khoa Kỹ thuật môi trường thì cần những điều kiện gì để xin việc?
Sau khi tốt nghiệp khoa Kĩ thuật môi trường, để làm việc trong những lĩnh vực liên quan thì cần thiết đạt được
những chứng chỉ kỹ sư môi trường như kỹ sư xử lý chất thải, kỹ sư thổ nhưỡng (môi trường thổ nhưỡng), kỹ sư
môi trường chất lượng nước, kỹ sư môi trường không khí, v.v., và nếu muốn làm việc trong công ty thì cần những
chứng chỉ trên và chứng chỉ Tiếng anh được công nhận như TOEIC. 

Chương trình đặc biệt
Chương trình thực hành. Khoa Kĩ thuật môi trường hằng năm vào tháng 5 đều có mở chương trình thực hành về
các thiết bị cơ bản môi trường. Tùy theo niên khóa (năm 1~năm 3), sinh viên ứng dụng những lý thuyết đã học,
thực hành sử dụng các thiết bị cơ bản liên quan đến chuyên ngành như thiết bị xử lý đầu cuối, máy lọc nước, thiết
bị xử lý chất thải, thiết bị xử lý ô nhiễm không khí (máy đốt rác), nơi chôn lấp rác...



Khoa Kỹ thuật Điện
051-200-7732    http://electrical.donga.ac.kr
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Giới thiệu khoa
Đóng vai trò là huyết mạch trong tất cả thiết bị công nghiệp và thiết bị điện, ngành học ngày càng đa dạng và được
ứng dụng rộng rãi trong sự phát triển của nền văn minh loài người. Khoa đào tạo nguồn nhân lực thiết yếu trong xã
hội hiện đại thông qua chương trình đào tạo đa dạng và chuyên môn về quản lý và thiết kế hệ thống các thiết bị
công nghiệp và thiệt bị điện động; đào tạo về ứng dụng và phát triển hệ thống điều kiển thông minh sử dụng cơ
điện tử và máy tính; đào tạo về hệ thống cảm ứng và nguyên liệu hàng đầu, 

Chủ đề chính
Triết học và tư tưởng kỹ thuật khoa học, công nghiệp và môi trường, nghiên cứu tương lai, công nghệ sinh học và
xã hội hiện đại, đạo lý và kỹ thuật công nghiệp, câu chuyện về tu từ học, logic học, kinh tế kỹ thuật, bài giảng đặc
biệt của CEO, toán học của đại học, thí nghiệm và vật lý học, thí nghiệm và hóa học, toán học điện và điện tử, toán
học công nghiệp, ngôn ngữ chương trình, giải tích số
Thiết kế kỹ thuật điện điện tử cơ bản, mạch điện logic và thiết kế, điện từ học, lý thuyết về mạch điện giao lưu,
công cụ điện, điều khiển tự động, điện tử công suất, kỹ thuật điện

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
1. Hệ thống điện lực. chuyên viên có thể hiểu được hệ thống bao gồm từ giai đoạn phát sinh dòng điện đến quá

trình dẫn điện đến người tiêu dùng và thực hiện tối ưu hóa  mục tiêu hệ thống trên toàn tổng thể
2. Thiết bị điện cơ.  chuyên viên về khái niệm thiết kế, phân tích, lý luận căn bản liên quan về máy phát điện mà

chuyển đổi năng lượng cơ học (máy móc) thành năng lượng điện, máy biến áp mà chuyển đổi năng lượng điện
thành năng lượng điện, mô tơ điện mà chuyển đổi năng lượng điện thành năng lượng cơ (máy móc)

3. Điện tử. chuyên viên hiểu về đặc tính của các chất bán dẫn, thiết kế vi mạch xử lý tín hiệu và có thể thiết kế hệ
thống điều khiển máy phát điện, mô tơ điện được sử dụng trong trang thiết bị tự động hóa của xưởng

4. Chất liệu điện và tính chất. chuyên viên hiểu biêt về toàn bộ hệ thống micro như kỹ thuật đánh giá, thiết kế và
chế tạo các thiết bị, có thể sử dụng vi mạch  gồm cảm biến (sensor)  và các thiết bị điện tử và thiết bị micro

5. Hệ thống chế tài. chuyên viên có năng lực khả năng thiết kế và phân tích kết cấu của tất cả hệ thống như kỹ thuật
networking, kỹ thuật điều khiển chính xác trí tuệ nhân tạo như rô bốt mà cần thiết trong các hệ thống và thiết bị,
kỹ thuật về giao diện, tương tác và cảm biến, kỹ thuật xử lý tín hiệu số (digital).

Câu hỏi và trả lời
Q. Khoa Kỹ thuật điện tử có điểm khác biệt gì?
Cơ điện là "cường điện", Điện tử là "nhược điện". Giải thích ngắn gọn thì có thể hiểu là, tại trạm phát, cơ điện là
nơi sản xuất ra dòng điện, là quá trình dẫn điện về tới tất cả thiết bị điện như mô tơ điện và các thiết bị dùng điện
trong gia đình, còn điện tử là bộ phận tạo ra các thiết bị điện tử mà sử dụng dòng điện đã được cung cấp, đặc biệt
là đề cập đến dòng chỉnh lưu (điện một chiều) và chế tạo chất bán dẫn. Đương nhiên nói như vậy không có nghĩa
là khoa cơ điện thì không đề cập đến thiết bị điện tử và chỉnh lưu. Thêm nữa, trong ngành cơ điện thì cũng học thiết
kế mạch điện và điều khiển. còn ngành điện tử thì được chuyên môn hóa hơn vào phần chế tạo và thiết kế chất bán
dẫn thông thường

Q. Các môn của khoa Kỹ thuật điện tử có cần học nhiều Toán không?
Cần rất nhiều, đặc biệt áp dụng nhiều kiến thức Đại số, Hàm lượng giác, Vi phân, Tích phân.

Q. Ở khoa Kỹ thuật điện tử, những lĩnh vực nào có phòng thí nghiệm?
Khoa Kỹ thuật điện tử đều được trang bị phòng thực nghiệm cho tất cả lĩnh vực, nói cụ thể hơn thì có phòng thực

nghiệm mạng mobile, phòng thí nghiệm thành phần quang điện tử, phòng RFIC, phòng nghiên cứu ứng dụng nhúng
và Robot, phòng thực nghiệm vô tuyến, phòng thiết bị hiển thị (display device), phòng thiết kế SoC, phòng thực
nghiệm siêu cao tần (tần số U.H.F), phòng thực nghiệm truyền thông hiện đại ( new media), phòng thí nghiệm
nguyên tố nano hữu cơ, phòng thực nghiệm điều khiển, phòng thiết kế bản vẽ (mô hình). 

Chương trình đặc biệt
Thị sát công nghiệp. mỗi năm một lần, sinh viên sẽ được tham quan các tổ chức công nghiệp, có cơ hội quan sát
những công việc mà những tiền bối đã tốt nghiệp đang làm, cũng như tạo cơ hội gắn kết quan hệ tiền bối-hậu bối.
Thực hành tại hiện trường. để giúp sinh viên biết được không khí làm việc ở doanh nghiệp, biết về những công việc
thực tế chứ không phải kiến thức lý thuyết, mỗi kỳ nghỉ đều có chương trình thực hành tại hiện trường, cho sinh
viên cơ hội được trực tiếp làm việc ở hiện trường.
Câu lạc bộ do giáo sư hướng dẫn. Khoa có các câu lạc bộ do các giáo sư điều hành. Ở đây sinh viên không những
có thể học về kiến thức của khoa kỹ thuật điện mà còn biết về những chuyên ngành khác mà bản thân quan tâm.



Khoa Kỹ thuật Điện tử 
051-200-7730    http://ee.donga.ac.kr
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Khoa Kỹ thuật Máy tính
051-200-7776    http://computer.donga.ac.kr
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Giới thiệu khoa
Đây là ngành học về các kỹ thuật và chuyên môn của sự chuyển động và ứng dụng của điện tử. Trong xã hội thông
tin hóa thế kỷ 21, đây là ngành học chủ đạo của IT và NT. Với lịch sử 100 năm cùng với việc được ứng dụng rộng
rãi trong nhiều lĩnh vực, ngành công nghệ điện tử là ngành công nghiệp trọng điểm trong nền văn minh hiện đại
không ngành nào không sử dụng đến. Chương trình đào tạo chủ yếu về công nghệ thông tin, kỹ thuật nano, linh
kiện điện tử, xử lý tín hiệu và phim ảnh, hệ thống chuyển động tự động của robot, vân vân.

Chủ đề chính
Phát triển bản thân và con đường tương lai, Hán tự hữu dụng, nền kinh tế trong cuộc sống, hiểu về quản trị, nhập
môn tài sản trí tuệ, vật lý học và thí nghiệm, hóa học và thí nghiệm, toán học đại học, phương trình vi phân, vật lý
lượng tử cơ bản, xác xuất và thống kê, giải tích số và luyện tập
Thiết kế kỹ thuật sáng tạo, thí nghiệm điện tử cơ bản, lý thuyết mạch điện, ngôn ngữ lập trình máy tính, bảng điện,
mạch điện tử, mạch điện logic, công nghệ điều khiển, công nghệ điện tử bằng chất rắn, lý thuyết thông tin, thí
nghiệm vi điều khiển, xử lý tín hiệu kỹ thuật số, thí nghiệm hệ thống kỹ thuật số, thí nghiệm DSP, thiết kế Capstone,
thử nghiệm hệ thống nhúng.

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
1. Chuyên gia kỹ thuật điện tử. thực hiện những dự án đa dạng điều khiển (chế ngự) số hóa (digital), thiết kế vi

mạch, thiết kế hệ thống, phát triển nghiên cứu ở phòng nghiên cứu của doanh nghiệp và nhà nước (quốc gia)
trong các lĩnh vực như chuyên viên khoa học điện tử, chuyên viên kỹ thuật Nano; Chuyên viên xử lý thông tin,
tín hiệu, chuyên viên Network, hệ thống thông tin; Chuyên viên trí tuệ rô bốt, điều khiển rô bốt công nghiệp.

2. Chuyên viên xử lý ảnh kỹ thuật số
3. Chuyên viên thiết kế thông tin. có thể tiến vào lĩnh vực chuyên gia thông tin mà có thể đạt hiệu quả cao và tốc

độ nhanh với nguồn lực ít, chi phí thấp tập trung vào kỹ thuật thông tin thế hệ mới như maximum-mimo và
truyền thông cáp

4. Kỹ thuật viên thiết bị truyền thông. chuyên viên vừa vận hành các thiết bị phát và chuyển phát tiếp sóng, và vận
dụng thiết bị phát sóng của đài thì được gọi là kỹ sư RF (Radio Frequency). Nơi mà thông qua ăng ten để chuyển
thông tin đến một lượng khán thính giả không xác định được gọi là đài phát sóng, đài tiếp sóng. Tại đây, kỹ thuật
viên đảm nhiệm, phụ trách việc bảo trì, bảo dưỡng và vận hành thiết bị, hơn nữa giữ nhiệm vụ cung cấp những
âm thanh chất lượng tốt và hình ảnh sắc nét

Câu hỏi và trả lời
Q. Ở khoa Công nghệ điện tử, những lĩnh vực nào có phòng thí nghiệm?
Khoa Công nghệ điện tử đều được trang bị phòng thực nghiệm cho tất cả lĩnh vực, nói cụ thể hơn thì có phòng thực
nghiệm mạng mobile, phòng thí nghiệm thành phần quang điện tử, phòng RFIC, phòng nghiên cứu ứng dụng nhúng
và Robot, phòng thực nghiệm vô tuyến, phòng thiết bị hiển thị (display device), phòng thiết kế SoC, phòng thực
nghiệm siêu cao tần (tần số U.H.F), phòng thực nghiệm truyền thông hiện đại ( new media), phòng thí nghiệm
nguyên tố nano hữu cơ, phòng thực nghiệm điều khiển, phòng thiết kế bản vẽ (mô hình). 

Chương trình đặc biệt
Liên ngành đặc biệt hóa Smart Grid (hệ thống điện thông minh). là chuyên ngành liên kết với hai khoa bên ngoài
và do khoa kỹ thuật điện tử quản lý, là chương trình đào tạo nhân tài có năng lực nghiệp vụ thông qua hiểu và ứng
dụng nguyên lý cơ bản của phát triển hệ thống điện và điện quang dùng hệ thống điện thông minh

Giới thiệu khoa
Khoa đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật phần mềm và phần cứng, kỹ thuật công nghệ
thông tin, kỹ thuật đa phương tiện, kỹ thuật phân tích và quản lý thông tin liên quan đến hệ thống máy tính cần thiết
trong nhiều lĩnh vực của xã hội hiện đại. Sinh viên được giảng dạy tổng hợp cả lý thuyết và thực hành về phần
mềm và phần cứng máy tính, từ đó tạo nên đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin mũi nhọn trong
thời đại điện tử. 

Chủ đề chính
Đọc hiểu và viết văn tiếng Anh, sử dụng thông tin kỹ thuật số, kỹ thuật kết hợp và thiết kế, hiểu biết về quyền sở
hữu trí tuệ, quản lý công nghệ, tiếng Anh trong công việc thực tiễn, kỹ thuật phát biểu và soạn thảo báo cáo luận
văn, toán học đại học, vật lý học và thí nghiệm, hóa học và thí nghiệm, đại số tuyến tính, xác xuất và thống kê, toán
học công nghiệp, toán học rời rạc, giải tích số.
Cấu trúc dữ liệu, cấu tạo máy vi tính, lý thuyết về ngôn ngữ lập trình, nền tảng dữ liệu, hệ điều hành, thuật toán

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
1. Lập trình viên chuyên nghiệp dẫn đầu xã hội thông tin hóa
2. Kỹ thuật viên chủ chốt trong việc kết hợp IT và lĩnh vực liên quan. kỹ thuật viên chủ đạo liên hợp giữa IT và nhu

cầu trong nhiều lĩnh vực đa dạng như cảng biển, hải dương, tàu thủy, máy móc, đóng tàu, xe hơi.
3. Doanh nghiệp mạo hiểm mang tính sáng tạo. những doanh nghiệp khởi nghiệp mạo hiểm bằng cách sử dụng kỹ

thuật IT dẫn đầu trong thế giới phẳng và phát triển nhiều ứng dụng đa dạng.

Câu hỏi và trả lời
Q. Nếu nhập học chuyên ngành Khoa Kỹ thuật máy tính  thì sẽ tập trung học lĩnh vực nào?
Nếu nhập học khoa Kỹ thuật máy tính thì chủ yếu là học lập trình (như C, Java) và học sâu vào thực tiễn như trí tuệ
nhân tạo, thuật toán, công nghệ phần mềm, đa phương tiện (multimedia), mạng máy tính (computer network), dự
án phần mềm (software project), lập trình web (web programing), lập trình C, ngôn ngữ lập trình.

Chương trình đặc biệt
1. Chứng nhận đào tạo kỹ thuật. là chứng nhận do Viện chứng nhận kỹ thuật Hàn Quốc (ABEEK, Accreditation

Board for Engineering Education of Korea) cấp. Tùy theo tiêu chuẩn do viện đưa ra, các sinh viên tốt nghiệp
chương trình này sẽ có được những chuẩn bị cần thiết về nghiệp vụ kỹ thuật trong xã hội, đồng thời nhận được
bằng cấp có tính quốc tế.

2. Phát triển chương trình App. khoa có phòng thực hành để phát triển những chương trình app nổi tiếng. Trong kỳ
học hay kỳ nghỉ, sinh viên được hỗ trợ phòng này để làm đề tài tốt nghiệp hay làm chương trình nhóm.

3. Đào tạo tài sản tri thức. Trong học kỳ 1 năm 2, sinh viên được học kiến thức về các quyền đặc biệt, sáng kiến
thiết thực, thương hiệu và thiết kế... sau đó tham gia cuộc thi CPU và trở thành nhân tài lãnh đạo một xã hội sáng
tạo tri thức.



Khoa Kỹ thuật Cơ khí
051-200-7635/051-200-7659    http://mech.donga.ac.kr
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công nghiệp như là sản xuất máy móc có hiệu suất cao trên đất liền và biển. Sinh viên tham gia chương trình
chuyên môn hóa này có thể tích lũy kinh nghiệm trở thành một kỹ sư trong một quy trình kế hoạch-thiết lập-sản
xuất máy móc nào đó.

3. Chuyên ngành liên kết máy móc trên biển. là chương trình đào tạo cơ bản và bắt buộc để đào tạo ra nhân tài cần
thiết trong sự phát triển và nhu cầu về lĩnh vực công nghiệp máy móc trên biển.
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Giới thiệu khoa
Khoa đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật phần mềm và phần cứng, kỹ thuật công nghệ
thông tin, kỹ thuật đa phương tiện, kỹ thuật phân tích và quản lý thông tin liên quan đến hệ thống máy tính cần thiết
trong nhiều lĩnh vực của xã hội hiện đại. Sinh viên được giảng dạy tổng hợp cả lý thuyết và thực hành về phần
mềm và phần cứng máy tính, từ đó tạo nên đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin mũi nhọn trong
thời đại điện tử. 

Chủ đề chính
Sử dụng thông tin kỹ thuật số, Hán tự (chữ Hán) hữu dụng, kỹ thuật dung hợp và thiết kế, kinh tế kỹ thuật, thảo
luận và phát biểu tiếng Anh, tiếng Anh trong công việc thực tế, vật lý học và thí nghiệm, hóa học  và thí nghiệm,
toán học đại học, toán học công nghiệp, toán học ứng dụng, lập trình điện toán, giải thích số, động lực học, tĩnh học.
Cơ học vật liệu, luật chế tạo máy móc, nhiệt động lực học công nghiệp, ngành học về máy móc, động lực học chất
lỏng, thiết kế thành phần cơ khí.

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
Trong lĩnh vực chế tạo và thiết kế của các doanh nghiệp chế tạo máy móc, chỉ cần là doanh nghiệp chế tạo máy thì
có thể tiến thân vào bất kỳ đâu (lĩnh vực công nghiệp xe hơi, lĩnh vực hàng không vũ trụ, lĩnh vực công nghiệp
đóng tàu, cảng biển). Như có thể tham gia nghiên cứu và phát triển chính sách tại các phòng nghiên cứu của doanh
nghiệp, công lập, quốc gia, lĩnh vực công nghiệp kim loại, hóa học, điện tử, đóng tàu, hàng không, xe hơi, công
nghiệp nặng, lĩnh vực dịch vụ và quản lý kỹ thuật.

Câu hỏi và trả lời
Q. Kỹ thuật cơ khí là gì?
Kỹ thuật cơ khí là ngành khoa học nghiên cứu về năng lượng, vận động, sức mạnh để làm cho cuộc sống con người
trở nên tiện lợi và đầy đủ vật chất hơn. Trong tiếng Anh, mechanics hoặc mechanical engineering được xem như
có cùng nghĩa là động lực học, tuy nhiên về máy móc thì được phân biệt rõ ràng là machine và machinery.
Đây là ngành khoa học then chốt và căn bản nhất trong các ngành khoa học, được áp dụng trong xã hội công nghiệp
hiện đại, có thể gọi đây là ngành khoa học căn bản mà có phạm vi ứng dụng rộng rãi nhất.
Q. Để học tốt Kỹ thuật cơ khí thì phải chuẩn bị trước những gì?
Bởi vì đối với ngành Kỹ thuật cơ khí thì Số học, Khoa học tự nhiên, đặc biệt Vật lý là rất quan trọng nên cần chuẩn
bị kiến thức từ trước
Q. Tốt nghiệp khoa Kỹ thuật cơ khí khi thì chủ yếu có thể làm việc ở những lĩnh vực nào?
Lĩnh vực có thể làm việc rất rộng, như trong các ngành như năng lượng (energy), tự động hóa sản xuất, hàng không
vũ trụ, đóng tàu, công nghiệp nặng, công nghiệp xe hơi, ngoài ra thì có thể làm việc ở các doanh nghiệp, phòng
nghiên cứu (viện trợ quốc gia và tư nhân).

Chương trình đặc biệt
1. Chứng nhận kỹ thuật.  chương trình đào tạo nhân lực tập trung có được năng lực giải quyết nhiều vấn đề và khả

năng tính toán kỹ thuật xuất sắc trong ứng dụng và lý thuyết kỹ thuật trên nền tảng kiến thức toán học và khoa
học cơ bản. Đồng thời chương trình này cũng đào tạo nhân lực chuyên môn có thể tính toán và áp dụng một cách
hiệu quả nhất những lý thuyết về các yếu tố cơ khí và điều kiện của hệ thống 

2. Chuyên ngành liên kết kỹ sư nhà máy (Plant Engineer). là chương trình ứng dụng những nội dung nghiệp vụ và
lý thuyết cơ bản về nhà máy để đào tạo nhân tài đáp ứng với nhu cầu nhân lực của đất nước hiện tại về cơ khí



Khoa Kỹ thuật quản trị công nghiệp
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DONG-A
CAREER GUIDEBOOK

Giới thiệu khoa
Nghiên cứu và giảng dạy các kỹ thuật phân tích và thống kê cho các hệ thống để đạt được ứng dụng phù hợp nhất
trong hệ thống dịch vụ và chế tạo. Khoa chú trọng giảng dạy cho sinh viên các môn học cơ bản trong ngành kinh
doanh và thống kê để tích lũy các kỹ thuật đa dạng làm nền tảng như kỹ thuật máy tính cần thiết trong thực tiễn. Từ
đó sinh viên có thể đảm nhận vai trò của một người chỉ huy quan trọng trong việc tổ hợp, điều chỉnh các kỹ thuật,
phục vụ một cách hiệu quả cho toàn bộ hệ thống trong môi trường công nghiệp.

Chủ đề chính
Công nghiệp và môi trường, triết học và kỹ thuật khoa học, kinh tế kỹ thuật, thảo luận và phát biểu, toán học bậc
đại học, thống kê công nghiệp, toán học công nghiệp, thống kê công nghiệp và thực hành, vật lý học và thí nghiệm,
hóa học và thí nghiệm, nền tảng về lập trình, ứng dụng lập trình và thực hành.
Hệ thống quản trị công nghiệp, thiết kế kỹ thuật sáng tạo, kế hoạch sản xuất và giám sát, công thái học và thí nghiệm,
quản lý chất lượng sản phẩm, khoa học quản lý, hệ thống thông tin công nghiệp, dự án (theo) nhóm.

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
Quản lý làm việc theo quy trình, quản trị kinh doanh (kế hoạch, kế toán), cố vấn quản trị, quản trị quản lý chất
lượng (QA), quản trị tín nhiệm, thiết kế sản phẩm, công nghệ công nghiệp (kỹ thuật kiến thiết), CAD/CAM (thiết
kế), tín dụng tiền tệ, quản trị hệ thống thông tin, quản trị an toàn, quản lý lưu thông, vận chuyển, phát triển SW,
sáng nghiệp mạo hiểm, phòng nghiên cứu của đại học và doanh nghiệp.
Lĩnh vực quản lý sản xuất và chất lượng. các công ty chuyên tư vấn kinh doanh và doanh nghiệp chế tạo
Lĩnh vực quản lý và thu mua vật tư. công ty vận chuyển
Lĩnh vực quản lý an toàn và con người. toàn bộ công ty chế tạo
Lĩnh vực quản trị thông tin và dịch vụ. công ty tín dụng và dịch vụ IT

Câu hỏi và trả lời
Q. Khoa Kỹ thuật quản trị công nghiệp khác gì với các khoa khác của khối ngành kỹ thuật?
Các khoa khác của ngành kỹ thuật như cơ khí, xây dựng, công nghệ hóa học thì tạo ra các máy móc cơ khí chính
xác, tạo nên kiến trúc tòa nhà, ứng dụng hóa chất tạo ra sản phẩm mới, có khuynh hướng tập trung vào lĩnh vực
nhất định và có thể cảm nhận bằng mắt. Tuy nhiên, Khoa Kỹ thuật quản trị công nghiệp thì quản lý và điều chỉnh
đa dạng hóa các lĩnh vực trong công nghiệp, vì vậy có sự khác biệt lớn nhất với các khoa khác về phát triển hệ
thống cực. Ví dụ đơn giản thì ngành này có thiết lập hệ thống công đoạn chuyên môn hóa lao động để giảm giá sản
xuất sản phẩm, phát triển môi trường làm việc và sản phẩm nhân tạo nâng cao an toàn và hiệu suất của hoạt động
con người, quản lý kinh doanh khoa học thiết lập hiệu suất và khuynh hướng giữa các vị trí trong tổ chức. 
Q. Nếu không giỏi toán thì có thể theo kịp môn học được không?
Mức độ của khoa này hơi chuyên môn hóa, vì vậy ở năm nhất nếu sinh viên chăm chỉ học môn toán thì việc học
chuyên ngành sau này sẽ không gặp nhiều khó khăn.
Q. Có đào tạo thực hành thực tiễn không?
Chương trình đào tạo của khoa phản ánh có hay không có tính thực tiễn, khoa dạy cách sử dụng những chương
trình được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp sản xuất như CAD (thiết lập), Minitab (thống kê), Plexim (thử
nghiệm), JAVA (chương trình). Ngoài ra, sinh viên cũng có thể tham gia vào các chương trình dạy nghiệp vụ đa
dạng như chương trình tiêu chuẩn ISO, chương trình lấy bằng kỹ sư, và chương trình thực tập tại doanh nghiệp
trong kỳ nghỉ.

Chương trình đặc biệt
① Tham gia chương trình chứng nhận kỹ thuật
② Tham gia chương trình LINC.  là chương trình “Tổ chức hợp tác giữa doanh nghiệp và trường đại học dẫn đầu”

(LINC) của bộ khoa học kỹ thuật và giáo dục Hàn Quốc.
③ Tham gia viện nghiên cứu hỗ trợ tại phòng thực nghiệm. có 6 phòng thực nghiệm chuyên ngành.
④ Tham quan doanh nghiệp và các bài giảng đặc biệt miễn phí. các bài giảng về chuyên ngành, hướng nghiệp,

các chuyến tham quan doanh nghiệp.
⑤ Hướng dẫn nghề nghiệp phù hợp với bản thân
⑥ Phát biểu về dự án nhóm. có các chương trình phát biểu dự án theo nhóm để tốt nghiệp.
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Giới thiệu khoa
Khoa chú trọng giảng dạy các kỹ thuật nghiệp vụ phức hợp phản ánh rõ kiến thức nghiệp vụ và lý thuyết cơ bản
trong lĩnh vực kỹ thuật đóng tàu với kỹ thuật hàng đầu mở ra một thế hệ phát triển mới của ngành hải dương trong
thế kỷ 21; đào tạo nguồn nhân lực là các chuyên gia chỉ đạo với đầy đủ tri thức và các nghiên cứu trong ngành công
nghiệp đóng tàu; đào tạo nhân lực với kiến thức chuyên môn và cơ bản có cách giải quyết sáng tạo với các vấn đề
thực tiễn liên quan đến ngành công nghiệp thiết bị đóng tàu. Ngoài ra, khoa đang tiến hành mở thêm chương trình
thạc sĩ để đào tạo ra các chuyên gia năng động có thể làm việc trong các cơ quan nghiên cứu thực tiễn với nền tảng
là kiến thức cơ bản toàn diện liên quan đến ngành công nghiệp đóng tàu tích lũy được trong quá trình đào tạo. 

Chủ đề chính
Toán học đại học, vật lý học và thí nghiệm, hóa học và thí nghiệm, xử lý điện toán, toán học công nghiệp, thống kê học.
Tĩnh lực học, giới thiệu về thiết kế kỹ thuật, khái quát về kỹ thuật đóng tàu biển, thiết kế tiêu chuẩn của tàu, sức bền vật
liệu, cơ học kết cấu, động lực học chất lỏng, hai lý luận về kỹ thuật hóa học.

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
Busan Kyongnam có đặc trưng địa lý thuận lợi tập trung doanh nghiệp phát triển đóng tàu và công nghiệp biển.
Đây là vị trí không những có những doanh nghiệp đóng tàu lớn nhất thế giới như STX, Han Shin, Dea Dong, Dea
Sun, Sung Dong mà còn là nơi tập trung các doanh nghiệp đóng tàu với quy mô vừa và nhỏ, doanh nghiệp công
nghiệp biển, công ty thiết kế, doanh nghiệp vật tư đóng tàu, viện nghiên cứu quốc gia.
Hơn nữa bạn có thể xin việc vào các cơ quan nghiên cứu về tàu thủy và hiệp hội phân loại tàu thủy, nơi tiến hành
kiểm tra tàu thủy.

Giới thiệu khoa
Khoa Kỹ thuật hóa học chủ yếu phát triển các kỹ thuật trọng tâm trong nhiều lĩnh vực của công nghiệp. Khoa Kỹ
thuật hóa học cho ra đời nguồn nhân lực để phát triển các nguyên liệu mới như chất bán dẫn hoặc nguyên liệu trong
suốt, sử dụng điện được dùng trong các màn hình chiếu LCD, OLED trong lĩnh vực nano; cung cấp nhân lực dẫn
đường cho lĩnh vực pin năng lượng mặt trời, lĩnh vực phát triển pin nhiên liệu, lĩnh vực đo lường môi trường trong
ngành năng lượng môi trường. Ngoài ra, Khoa còn cung cấp nguyên liệu dẫn đường cho sự phát triển các nguyên
liệu mới dùng trong việc cải tiến năng lượng thân thiện với môi trường (như bio etanol, bio diesel), trong công
nghiệp thực phẩm, trong công nghiệp y dược. 

Chủ đề chính
Hiểu biết về quyền sở hữu trí tuệ, tiếng Trung hữu dụng, sự gặp gỡ của văn hóa Đông –Tây, thảo luận và thuyết
trình, thảo luận và thuyết trình bằng tiếng Anh, thiết kế kỹ thuật sáng tạo, hóa học hữu cơ I.
Toán học đại học, vật lý học và thí nghiệm, hóa học và thí nghiệm, sinh vật đại cương, khái quát về tìm kiếm thông
tin khoa học, toán học công nghiệp, máy tính kỹ thuật, hai lý luận về kỹ thuật hóa học, hóa học vật lý, chế tạo đơn
vị, nhiệt động lực học, kỹ thuật phản ứng, nhiệt và chất dẫn truyền.

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
1. Giáo dục và nghiên cứu. viện nghiên cứu của các doanh nghiệp vừa-doanh nghiệp lớn, giáo sư trường đại học,

chuyên viên nghiên cứu của viện nghiên cứu được tài trợ, chuyên gia công nghệ hóa học 
2. Quản lý sản xuất và chất lượng sản phẩm. kỹ sư chuyên môn quản lý chất lượng sản phẩm và khả năng sản xuất

tại nhà máy của doanh nghiệp vừa - doanh nghiệp lớn liên quan đến hóa học, tàu thủy, xe hơi, thông tin điện tử
3. Tiếp thị kỹ thuật. người phụ trách tiếp thị kỹ thuật chuyên môn của doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp lớn
4. Thiết kế. công ty đóng tàu, đội thiết kế của một công ty kỹ thuật, hay kỹ sư thiết kế của các thiết bị khổng lồ, 
5. Công ty liên doanh. khởi nghiệp hoặc làm việc với công ty liên doanh dựa trên nền tảng kiến thức về công nghệ

hóa học
6. Công việc ở văn phòng như quốc hội, công chức, doanh nghiệp nhà nước, v.v.

Câu hỏi và trả lời
Q. Các tiền bối tốt nghiệp khoa Kỹ thuật hóa học chủ yếu làm việc ở đâu?
Có các công ty như công ty công nghiệp nặng Samsung, công ty đóng tàu Daewoo, công ty sơn Samhwa, Điện tử Samsung...
Q. Sau khi tốt nghiệp khoa Kỹ thuật hóa học sinh viên có những triển vọng gi? 
Lĩnh vực công nghiệp hóa dầu, lĩnh vực hóa chất công nghiệp như phẩm màu, phẩm nhuộm; lĩnh vực liên kết hóa
như thuốc nông nghiệp, hóa chất, phân bón; lĩnh vực công nghệ kiềm; lĩnh vực môi trường ứng dụng hóa chất sinh
học, lĩnh vực phát triển năng lượng thay thế; lĩnh vực chất bán dẫn và gia công kim loại. Ngoài ra, lĩnh vực an toàn
và chính sách môi trường, phát triển nguyên liệu mới ở công ty hóa chất như cao su, giấy, xi măng... đang cần rất
nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành này vì vậy có thể nói tỉ lệ có việc làm đang tăng.

Chương trình đặc biệt
Chương trình chứng nhận kỹ thuật (ABEEK). là chương trình đánh giá một cách sâu rộng về quá trình đào tạo công
nghệ, giúp phát triển năng lực chuyên môn của sinh viên. Đây là chương trình có sự đánh giá và công nhận của
Viện chứng nhận đào tạo kỹ thuật Hàn Quốc (ABEEK). Tên của chương trình là “Chương tình Kỹ thuật hóa học
nâng cao” , trong bằng tốt nghiệp và bảng điểm, tên của chuyên ngành sẽ được viết là “Bằng Kỹ sư Kỹ thuật hóa
học” và tên tiếng Anh là “Bachelor of Engineering in Chemical Engineering”. Những sinh viên không tham gia
chương trình này thì sẽ có tên khác là “Bằng Kỹ thuật hóa học” hay “Bachelor of Engineering”.



Khoa Kỹ thuật vật liệu mới
051-200-7747    http://metal.donga.ac.kr
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Khoa Kỹ thuật vật liệu 
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Giới thiệu khoa
Ngành Kỹ thuật vật liệu hữu cơ có quan hệ mật thiết với ngành công nghiệp sợi và công nghiệp cao phân tử (poly-
mer) và dần dần phát triển vượt bậc trong ngành công nghiệp nguyên liệu hàng đầu như ứng dụng trong vận chuyển,
trong công nghiệp điện tử, trong quân sự, trong xây dựng, Khoa chú trọng cung cấp cho sinh viên các hoạt động
nghiên cứu về kiến thức cơ bản liên quan đến nguyên vật liệu hữu cơ và cao phân tử; đào tạo nâng cao hơn về những
kiến thức khoa học kỹ thuật cần thiết cho việc chế tạo các nguyên liệu hàng đầu, và các hoạt động nghiên cứu phát
triển các loại nguyên liệu mới. Theo đó, ngành học còn đặt mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn đóng góp
tài năng cho sự phát triển của ngành công nghiệp quốc gia thông qua khả năng đối ứng năng động cùng việc học hỏi,
tự phát triển có hiệu quả trong xã hội thông tin hóa, tri thức hóa.

Chủ đề chính
Công nghiệp và môi trường, đạo đức và kỹ thuật công nghiệp, triết học và tư tưởng kỹ thuật khoa học, Hán tự hữu
dụng, kinh tế kỹ thuật, vật lý học nói chung, hóa học nói chung, toán học đại học, xử lý điện toán, toán học công
nghiệp, sinh vật học đại cương, khái quát về kỹ thuật đại phân tử, khái quát về kỹ thuật sợi.

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
1. Lĩnh vực dệt may công nghiệp và trang phục.  Chuyên gia quản lý lĩnh vực dệt may trong bộ phận phát triển sản

phẩm
2. Lĩnh vực công nghiệp điên - điện tử. Chuyên gia trong bộ phận phát triển sản phẩm và quản lý  kinh doanh
3. Lĩnh vực công nghiệp cao phân tử. chuyên gia trong công việc quản lý và phát triển sản phẩm tại viện nghiên

cứu và doanh nghiệp
4. Trung tâm nghiên cứu tư nhân/ quốc lập. nghiệp vụ R&D (nghiên cứu và phát triển) và phi R&D  thông qua vị

trí nghiên cứu viên của cơ quan nghiên cứu chuyên nghiệp.
5. Học lên cao học

Câu hỏi và trả lời
Q. Khoa sợi và khoa vật liệu hữu cơ cao phân tử khác nhau như thế nào?
Về cơ bản khoa Công nghiệp dệt may chuyên đào tạo về chế tạo vật liệu dệt may và công nghiệp liên quan, còn khoa vật liệu
hữu cơ cao phân tử không chỉ học về Công nghiệp dệt may mà còn học về sản xuất các vật liệu hữu cơ, vật liệu polymer. Đặc
biệt, công nghiệp polymer thay thế vật liệu vũ khí như kim loại và phát triển thành nền công nghiệp vật liệu trọng tâm với các
sản phẩm dùng cho sản xuất điện tử, quân sự, xây dựng, y học. Theo đó, phạm vi nhỏ bé của công nghiệp dệt may lúc trước
giờ đã được mở rộng phạm vi học tập và nghiên cứu bao gồm cả vật liệu sợi, vật liệu polymer, vật liệu sinh học. Vì vậy, chúng
tôi kì vọng  sinh viên tốt nghiệp có những kiến thức công nghệ tổng hợp và năng lực làm việc cao.

Q. Ngoài giờ học thì sinh viên có thể nhận được sự hỗ trợ nào liên quan đến chuyên ngành?
Ở khoa vật liệu hữu cơ cao phân tử, có những chương trình liên quan đến chuyên ngành như sau.
- Hội thảo bổ sung trọng tâm chuyên ngành. mỗi học kỳ 4 lần, thông qua các bài giảng đặc biệt của chuyên gia và

các bài giảng phụ của môn trọng tâm chuyên ngành, sinh viên có cơ hội hiểu về kiến thức chuyên ngành, độ ứng
dụng và biết thêm về cơ hội việc làm

- Tham quan doanh nghiệp sản xuất liên quan đến chuyên ngành. không chỉ cho sinh viên cơ hội nâng cao hiểu biết
chuyên ngành, cơ hội quan sát thực tiễn về việc ứng dụng những lý thuyết đã học vào thực tế như thế nào, mà còn
giúp tăng mức độ hài lòng và giá trị về nghề nghiệp tương lai của mình. Trực tiếp trải nghiệm sự phát triển kỹ
thuật mới và công nghiệp hóa, truyền cảm hứng về khởi nghiệp của những người trẻ.

Giới thiệu khoa
Ngày nay, nếu không có sự phát minh của các vật liệu mới thì không thể tồn tại sự phát triển của tất cả lĩnh vực
khoa học kỹ thuật hàng đầu điển hình như ngành công nghiệp điện tử, công nghiệp xe hơi, công nghiệp hàng không
vũ trụ, công nghiệp chất bán dẫn, công nghiệp máy tính. Kỹ thuật vật liệu mới mới trở thành nền móng cơ bản cho
tất cả các ngành công nghiệp khác và là nguồn động lực cho sự phát triển của công nghiệp hiện đại nên ngành học
này chú trọng giảng dạy cho sinh viên hiểu rõ về nguyên liệu mới cũng như nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu tạo
và tính chất vật lý của việc chế tạo, gia công, phân tích và nguyên liệu. Sinh viên tốt nghiệp từ khoa sẽ trở thành
nguồn nhân lực thiết yếu trong các doanh nghiệp về nguyên liệu phụ tùng linh kiện. 

Chủ đề chính
Công nghiệp và môi trường, đạo đức và kỹ thuật công nghiệp, triết học và kỹ thuật khoa học, hội thoại tiếng Anh
sử dụng trong thực tế, viết bài về kỹ thuật, kinh tế kỹ thuật, quản lý kỹ thuật, bài giảng đặc biệt của CEO, xử lý điện
toán, thiết kế điện toán, toán học đại học, toán học công nghiệp, vật lý học và thí nghiệm, thiết kế kỹ thuật sáng tạo,
thiết kế thành phần nguyên liệu mới. 
Sức bền vật liệu, kỹ thuật đúc, thí nghiệm xử lý vật liệu, lý thuyết về sự cân bằng vật liệu, sự biến đổi của nguyên
liệu, tổ chức và hiệu quả của các hợp kim loại màu, kỹ thuật nguyên liệu mới cơ bản, kỹ thuật nguyên liệu, thí
nghiệm tổ chức nguyên liệu, tổ chức và hiệu quả của các hợp kim loại sắt, nhiệt động lực học vật liệu, thép và
luyện thép, thiết kế toàn diện của vật liệu mới.

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
① Lĩnh vực luyện thép, sản xuất thép, ② Lĩnh vực công nghiệp nặng, ③ Lĩnh vực xe hơi, ④ Lĩnh vực hàng không
vũ trụ, ⑤ Lĩnh vực công ty điện, ⑥ Lĩnh vực công-viên chức nhà nước, ⑦ Chuyên viên nghiên cứu.
* Làm việc tại doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp lớn. gang thép, xe hơi, đóng tàu, xử lý nhiệt, đúc, rèn, chất bán
dẫn, luyện kim bột, nguyên liệu tổng hợp, máy bay, đường sắt, thiết bị y tế, hóa dầu, thiết bị công nghiệp, giày, v.v.
* Khởi nghiệp công ty mạo hiểm
* Xin việc ở công ty nhà nước. xin việc tại các công ty nhà nước như hãng hàng không quốc gia, công ty tài nguyên
nước và công ty đường sắt.

Câu hỏi và trả lời
Q. Chương trình Kỹ thuật vật liệu mới (chương trình chứng nhận kỹ thuật) là gì?
Là chương trình nằm trong chương trình đào tạo kỹ thuật, giúp sinh viên phát triển năng lực theo đuổi những kiến thức chuyên
môn về kỹ thuật, phán đoán và đánh giá sâu rộng về kỹ thuật
Q. Những kiến thức cơ bản nào quan trọng ở khoa Kỹ thuật vật liệu mới?
Giống như tên gọi, đây là khoa đề cập đến vật liệu, do đó vật lý và hóa học là 2 môn cơ bản và quan trọng. Theo
đó, sinh viên mới trong năm 1 sẽ học những kiến thức cơ bản Vật lý học, thực hành Vật lý I &II, Hóa học và thực
hành hóa học I & II.

Chương trình đặc biệt
Open-lab. mỗi năm một lần, phòng thí nghiệm của chương trình cao học sẽ được mở cho các sinh viên đại học.
Chương trình sẽ giới thiệu về phòng thí nghiệm của từng lĩnh vực và tuyển sinh viên có mong muốn học lên cao học.

Đại hội toàn quốc ở Yeongnam. mỗi năm một lần các giáo sư và sinh viên của chuyên ngành Kỹ thuật vật liệu mới
ở khu vực Yeongnam cùng tham gia ngày hội khoa học và đại hội thể thao trong 2 ngày 1 đêm. 
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Chương trình đặc biệt
<Phòng thực nghiệm vật liệu cao phân tử (Polymer)>
"Phòng thực nghiệm vật liệu Polymer" thực hiện hoạt động nghiên cứu để đánh giá tính năng ứng dụng và tổng hợp
nguyên liệu hữu cơ mới cùng với nguyên liệu Polymer. Hiện tại các hoạt động nghiên cứu tiêu biểu là thí nghiệm tạo
ra các sợi vải dùng polymer chịu nhiệt được tổng hợp từ những hóa chất tạo màu phân tử kép an toàn ở nhiệt độ cao
và cho ra màu sắc và ánh sáng huỳnh quang cao dù với một lượng rất thấp. Ngoài ra, phòng này còn thực hiện nghiên
cứu tạo ta chất liệu tổng hợp nhẹ và bền chắc.

<Phòng thực nghiệm gia công dệt may>
Thực hiện nhiều nghiên cứu đa dạng về phát triển chất liệu da nhân tạo có độ dẫn nhiệt không trơn dùng polyurethane
chống thấm và phát triển sản phẩm may mặc có tính năng cao phức tạp chịu nhiệt và không thấm nước có thể dùng
trong chế tạo tàu biển.



Khoa Kiến trúc
051-200-7618    http://arch.donga.ac.kr
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văn hóa, ③ Năng lực nghiên cứu thiết kế, ④ Năng lực nghiên cứu môi trường, ⑤ Năng lực nghiên cứu người tiêu
dùng, ⑥ Năng lực nghiên cứu kỹ thuật, ⑦ Năng lực nghiên cứu thực hành, ⑧ Năng lực kỹ thuật chuyên môn.
Ví dụ như, thông qua các môn như kiến trúc sư, lý thuyết kiến trúc đào tạo cho sinh viên những kiến thức cần thiết
của chuyên ngành lịch sử kiến trúc, văn hóa, và dạy những kiến thức hệ thống về lý thuyết quy hoạch kiến trúc, cấu
trúc kiến trúc, thi công kiến trúc, vật liệu kiến trúc, trang bị kiến trúc giúp sinh viên có hiểu biết sâu rộng về kiến
trúc. Ngoài ra, để nuôi dưỡng năng lực kỹ thuật thể hiện, thiết lập kiến trúc và năng lực nghiệp vụ về lĩnh vực thiết
kế, khoa còn đào tạo thực nghiệm kiến trúc. 
Chuyên ngành thiết kế kiến trúc nội thất (4 năm), lấy nền tảng là chương trình cơ bản của chuyên ngành kiến trúc,
sau đó là kiến thức thiết kế bổ sung, thi công kiến trúc nội thất, kiến thức về kỹ thuật, studio thiết kế kiến trúc nội
thất và kiến thức thực hành. Ví dụ như, để giúp sinh viên viên sâu rộng về kiến trúc nội thất và thiết kế, ngoài các
môn chuyên ngành kiến trúc như lý thuyết quy hoạch kiến trúc, cấu trúc kiến trúc, thi công kiến trúc, vật liệu kiến
trúc... thì còn có các môn bổ sung về nội thất và thiết kế như studio kiến trúc nội thất, thi công kiến trúc nội thất,
thiết kế đồ dùng nội thất, thiết kế công cộng,v.v.
- Hội thảo bổ sung trọng tâm chuyên ngành. mỗi học kỳ 4 lần, thông qua các bài giảng đặc biệt của chuyên gia và

các bài giảng phụ của môn trọng tâm chuyên ngành, sinh viên có cơ hội hiểu về kiến thức chuyên ngành, độ ứng
dụng và biết thêm về cơ hội việc làm

- Tham quan doanh nghiệp sản xuất liên quan đến chuyên ngành. không chỉ cho sinh viên cơ hội nâng cao hiểu biết
chuyên ngành, cơ hội quan sát thực tiễn về việc ứng dụng những lý thuyết đã học vào thực tế như thế nào, mà còn
giúp tăng mức độ hài lòng và giá trị về nghề nghiệp tương lai của mình. Trực tiếp trải nghiệm sự phát triển kỹ
thuật mới và công nghiệp hóa, truyền cảm hứng về khởi nghiệp của những người trẻ.

Giới thiệu khoa của du học sinh quốc tế
Thiết kế kiến trúc đòi hỏi một quá trình cụ thể để thiết lập và phối hợp sự hài hòa của môi trường, tập quán, kinh tế,
văn hóa và kế hoạch (kiến trúc). Thiết kế kiến trúc là một quá trình cụ thể phối hợp hài hòa và chiến lược của môi
trường, tập quán, kinh tế và văn hóa.. Kiến trúc sư không chỉ là nhà thiết kế và mà còn là một nghệ sĩ. (12’, MA
HONGZHEN, CHINA) 

Chương trình đặc biệt
Tham quan thực tế. Vào đầu học kỳ 1, sinh viên sẽ được đi tham quan thực tế ở các công trình kiến trúc đã được xây
dựng. Thông qua hoạt động đi thực tế như thế này, sinh viên sẽ có cơ hội quan sát, nắm bắt được không gian cấu trúc
của công trình, đồng thời hiểu rõ được sự ảnh hưởng tác động của công trình kiến trúc đối với người sử dụng.
Chương trình thực tập. Trong chương trình cấp chứng nhận khoa kiến trúc yêu cầu sinh viên phải tham gia thực tập
trong kỳ nghỉ năm 4 hoặc năm 5. Sinh viên tham gia thực tập tại các công ty thiết kế xây dựng trong khoảng thời
gian 4 tuần.
Tác phẩm tốt nghiệp. Chuyên ngành kiến trúc không yêu cầu viết luận văn như các chuyên ngành khác. Thay vào đó
sinh viên phải hoàn thành, trưng bày và phát biểu về tác phẩm tốt nghiệp của mình.
Hội thảo quốc tế. Từ năm 2011, lễ hội văn hóa kiến trúc quốc tế Busan tiến hành thực hiện chương trình Hội thảo
quốc tế giao lưu trao đổi kiến thức với khoa Kiến trúc của trường Đại học Kyushu Nhật Bản.

Giới thiệu khoa
Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực với năng lực thiết kế các công trình kiến trúc cơ bản trong sinh hoạt của con
người hay các không gian đô thị. Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức cơ bản để đáp ứng với ngành công nghiệp
tương lai đang thay đổi mỗi ngày thông qua kiến thức tổng hợp đa dạng trong lĩnh vực nhân văn – xã hội – kỹ thuật
- thiết kế.

Chủ đề chính
Khoa kiến trúc
Thiết kế - Thiết kế cơ bản I, thiết kế cơ bản ( kỹ thuật biểu thị), thiết kế cơ bản II, thiết kế cơ bản (máy vi tính và
kiến trúc), Thiết kế kiến trúc I, Thiết kế kiến trúc II, Thiết kế kiến trúc III, Thiết kế kiến trúc IV,  Thiết kế kiến trúc
V, Thiết kế kiến trúc VI, Thiết kế kiến trúc VII, Thiết kế kiến trúc VIII.
Liên kết mang tính văn hóa - Tạo hình và kiến trúc, môi trường cư trú, lịch sử kiến trúc phương Tây, xã hội và kiến
trúc, lý thuyết kiến trúc cận đại, lịch sử kiến trúc Hàn Quốc, lý thuyết kiến trúc hiện đại.
Kỹ thuật – Cơ học kết cấu của kiến trúc, vật liệu xây dựng và luật kết cấu, hệ thống kết cấu, kỹ thuật môi trường
kiến trúc, hệ thống xây dựng, thi công xây dựng và quản lý, kế hoạch trang bị xây dựng.
Công việc thực tiễn – Luật xây dựng, hiểu biết về công việc thực tiễn trong xây dựng, thực hành công việc xây
dựng

Thiết kế kiến trúc bên trong nhà
Thiết kế - Thi công

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
Sinh viên tốt nghiệp có thể lập nghiệp ở các lĩnh vực đa dạng.
1. Về lĩnh vực thiết kế và thiết kế xây dựng, có thể mở ra giấc mơ với tư cách một nhà thiết kế nội thất và kiến trúc

sư trong các công ty thi công nội thất, văn phòng thiết kế nội thất và trưng bày, văn phòng thiết kế kiến trúc, cũng
có thể đi vào các doanh nghiệp thiết kế đô thị, các doanh nghiệp liên quan đến thiết kế môi trường.

2. Có khả năng dự thi các loại chứng chỉ kỹ sư như kỹ sư xây dựng, và trong trường hợp của sinh viên tốt nghiệp
ngành kiến trúc (5 năm) có thể dự kỳ thi chứng nhận tư cách kiến trúc sư thông qua quá trình đào tạo thực tế tại
văn phòng kiến trúc sư.

3. Ngoài ra, có thể vào các bộ phận kỹ thuật xây dựng trong doanh nghiệp nhà nước và công ty thi công của tổng
công ty LH, Kiến trúc Hyundai, Kiến trúc Samsung, công ty kỹ thuật liên quan đến xây dựng.

Câu hỏi và trả lời
Q. Chuyên ngành Kiến trúc (5 năm) và chuyên ngành Thiết kế kiến trúc nội thất (4 năm) khác nhau như thế nào?
Chuyên ngành kiến trúc (5 năm) theo luật kiến trúc hiện hành, là chương trình học kiến trúc được quy định trong 5 năm và là
đào tạo kiến trúc theo chương trình được công nhận của Viện chứng nhận đào tạo kiến trúc Hàn Quốc (KAAB). Sinh viên tốt
nghiệp, sau khi trải qua thời gian đào tạo nghiệp vụ ở công ty kiến trúc, sẽ có thể thi kỳ thi lấy bằng kiến trúc sư.
Chuyên ngành Thiết kế kiến trúc nội thất (4 năm) lấy nền tảng là các kiến thức cơ bản về kiến trúc, sinh viên học thêm kiến
thức về Thiết kế, có được năng lực nghiệp vụ tổng hợp, được đào tạo trở thành nhà thiết kế nội thất chuyên nghiệp 

Q. Nội dung đào tạo của Chuyên ngành Kiến trúc (5 năm) và chuyên ngành Thiết kế kiến trúc trong nhà 
(4 năm) gồm những gì?

Ở chuyên ngành Kiến trúc (5 năm), nội dung đào tạo gồm 5 lĩnh vực chính. giao tiếp, hệ thống văn hóa, thiết lập,
kỹ thuật, và nghiệp vụ. Sinh viên được trang bị những kỹ năng sau. ① Năng lực thiết kế, ②Năng lực nghiên cứu



Khoa Thiết kế 
công nghiệp
051-200-7980    http://design.donga.ac.kr
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Giới thiệu khoa
Với mục tiêu đào tạo những nhà thiết kế chuyên môn với năng lực thiết kế đầy sáng tạo trên nền tảng kết hợp giữa
khả năng tạo dáng thẩm mỹ và kỹ thuật hàng đầu, khoa chú trọng giảng dạy kết hợp giữa lý thuyết và thực hành,
phân chia theo hai chuyên ngành chính là thiết kế đồ họa và thiết kế tương tác sản phẩm. Chuyên ngành thiết kế đồ
họa giảng dạy về các sản phẩm thiết kế, thiết kế giao diện nâng cao giá trị đồ họa của các sản phẩm và vật phẩm
công cộng trong nhiều lĩnh vực đa dạng. Chuyên ngành thiết kế tương tác sản phẩm giảng dạy về việc thiết kế hệ
thống và các dụng cụ được sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày. 

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
Chuyên ngành thiết kế truyền thông về hình ảnh. 
Bộ phận thiết kế và bộ phận quảng bá của doanh nghiệp, công ty quảng cáo, đài truyền hình, tòa soạn báo, doanh
nghiệp chuyên về thiết kế - biên tập - xuất bản, doanh nghiệp chuyên về thiết kế nhân vật, doanh nghiệp chuyên về
thiết kế đồ họa, doanh nghiệp chuyên về thiết kế bao bì, doanh nghiệp phát triển game, doanh nghiệp chuyên về
thiết kế giao diện người dùng, doanh nghiệp chuyên thiết kế xây dựng thương hiệu, doanh nghiệp chuyên thiết kế
Web, doanh nghiệp chuyên thiết kế quảng cáo, doanh nghiệp chuyên thiết kế Poster, doanh nghiệp chuyên thiết kế
video, doanh nghiệp chuyên thiết kế đồ họa máy tính, Studio ảnh/video, nhà thiết kế tự do, ngành giáo dục (giáo
sư và giáo viên),..v..v...
Chuyên ngành thiết kế tương tác với sản phẩm. 
Bộ phận thiết kế và kế hoạch sản phẩm của doanh nghiệp, công ty chuyên thiết kế các thiết bị gia đình, công ty
thiết kế sản phẩm chuyên dùng trong sinh hoạt, công ty thiết kế chuyên về đồ dùng nhà bếp, công ty chuyên về
thiết kế xe hơi, công ty chuyên thiết kế thiết bị vận chuyển, công ty chuyên về thiết kế công cộng, công ty chuyên
thiết kế dụng cụ gia đình, công ty chuyên về thiết kế môi trường, công ty chuyên về thiết kế dịch vụ, công ty chuyên
về thiết kế màn hình, công ty chuyên về thiết kế nội thất, công ty chuyên về thiết kế kỹ thuật, nhà thiết kế tự do,
ngành giáo dục (giáo sư và giáo viên), v.v.

Giới thiệu khoa
Mục tiêu đào tạo của khoa là đào tạo nhân lực trong lĩnh vực thiết kế thời trang để bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ
tổng hợp cần thiết trong ngành công nghiệp thời trang thông qua việc giáo dục về thời trang tổng hợp trên nền tảng
giữa thời trang thuần túy và khoa học kỹ thuật. Khoa giảng dạy cho sinh viên về lý thuyết tổng hợp chuyên môn về
thời trang, nguyên liệu, cấu tạo trang phục, lịch sử văn hóa, tâm lý xã hội học, marketing... Khoa đào tạo nguồn
nhân chuyên môn với năng lực giải quyết vấn đề thông qua các buổi học thực tế liên quan đến nghiệp vụ tổng hợp
và nguồn nhân lực chuyên môn cần thiết cho ngành công nghiệp thời trang. 

Chủ đề chính
Lịch sử văn hóa trang phục – Văn hóa và thiết kế, lịch sử văn hóa trang phục phương Tây, lịch sử văn hóa trang
phục Hàn Quốc, Studio thiết kế trang phục truyền thống, mỹ học về trang phục, nội dung văn hóa thời trang.
Thiết kế - Lý thuyết thiết kế quần áo, minh họa thời trang, Studio thiết kế quần áo, thiết kế thời trang dự án nhuộm
màu CAD, thiết kế phụ kiện thời trang, Studio đạo diễn thời trang.

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
Quản lý thời trang, giám đốc thời trang, quản lý thương hiệu, tư vấn thời trang, người quản lý đơn hàng thời trang,
nhà thiết kế thời trang, danh sách người mẫu, người điều phối thời trang, danh sách màu sắc, nhà thiết kế hàng dệt
may, nhà thiết kế quần áo đan, nhà tạo mẫu, chuyển đổi, vẽ tranh minh họa thời trang, quản lý sản phẩm, nhà thiết
kế mẫu, nhà thiết kế kỹ thuật, thợ cắt vải, thợ may, người quản lý chất lượng sản phẩm, thiết kế màn hình, người
tiếp thị quảng cáo, nhiếp ảnh gia thời trang, người mẫu thời trang.

Nguyên liệu- Kỹ thuật may và nguyên liệu thời trang, Studio thiết kế nguyên liệu thời trang, môi trường nguyên
liệu thời trang, quản lý sản phẩm thời trang, Studio thiết kế hàng dệt kim, dự án thiết kế kết hợp.

Cấu tạo y phục – Tạo mẫu, tạo ra quần áo, nghề may, kỹ thuật trang phục của con người, Studio thiết kế sáng tạo,
sắp xếp thời trang, Studio thiết kế trang phục nam.

Tiếp thị - Quản lý thiết kế thời trang, tâm lý học xã hội về trang phục, bán hàng thời trang, thời trang hiện đại, hành
động của người tiêu dùng thời trang, bán lẻ thời trang, hoạt động xúc tiến (khuyến mãi) thời trang.

Bán lẻ - Studio trang trí nội thất nhà, thiết kế nội thất thời trang, khởi nghiệp thời trang và kinh doanh qua mạng,
mua bán lẻ, quản lý tài chính ngành thời trang, tiếp thị thời trang toàn cầu, Studio bán hàng theo hình thức bán lẻ,
phân tích thông tin thời trang và kế hoạch sản phẩm.

Câu hỏi và trả lời
Q. Khoa Thiết kế thời trang học về những gì?
Khoa Thiết kế thời trang là khoa được tạo thành bởi chuyên ngành thiết kế trang phục và chuyên ngành sản xuất bán lẻ. Chuyên
ngành thiết kế trang phục được phân thành những lĩnh vực như thiết kế trang phục, văn hóa trang phục, thiết kế, màu sắc, chất
liệu. Thông qua lý thuyết và các giờ học studio, sinh viên học được những kiến thức chuyên môn cần thiết cho sản xuất thời
trang. Chuyên ngành sản xuất bán lẻ học sâu hơn về năng lực thực tế thông qua việc học các kiến thức về người tiêu dùng, tâm
lý xã hội, quảng cáo marketing, phân phối và các dự án hợp tác với công ty phân phối thời trang.

Q. Học khoa Thiết kế thời trang có thể nhận được hỗ trợ gì cho xin việc?
Để giúp sinh viên chuẩn bị cho xin việc, khoa Thiết kế thời trang có các câu lạc bộ (như xin việc, dự án, khởi
nghiệp) để phát triển năng lực làm việc cho sinh viên. Đồng thời trong kỳ nghỉ mùa hè và mùa đông, khoa có thực
hiện chương trình đào tạo trọng tâm thực tế (lấy bằng computer graphic, thực tập thực tế).



Giới thiệu khoa của du học sinh quốc tế
Thiết kế thời trang là một ngành học chuyên nghiệp mà có thể tìm hiểu để tạo kiểu, cắt ba chiều, quần áo, ngành may
mặc, quần áo thông minh và một loạt các phần mềm CAD…Thiết kế thời trang là một ngành học chuyên nghiệp mà
có thể tìm hiểu để tạo kiểu, cắt ba chiều, quần áo, ngành may mặc, quần áo thông minh và một loạt các phần mềm
CAD… (15’, WU NAN, CHINA) 

Chương trình đặc biệt
Buổi giới thiệu tác phẩm tốt nghiệp thiết kế thời trang, chương trình giáo dục kỹ năng nghiệp vụ, chương trình đi
thực tế hiện trường, ngày hội việc làm liên quan đến thiết kế thời trang.
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Giới thiệu khoa
Đây là ngành học nghiên cứu các điều kiện môi trường tổng hợp liên quan đến đất đai và không gian chúng ta đang
sinh sống. Khoa có mục tiêu trau dồi phương thức và kỹ thuật giải quyết các vấn đề đô thị chúng ta đang đương
đầu, từ đó sẵn sáng ứng phó trong thời đại thông tin hóa; triển khai các hoạt động nghiên cứu sôi nổi cho sinh viên
với việc ứng dụng hệ thống xử lý thông tin (GIS), CAD, ITS. Hơn thế nữa, đây là ngành học có sức hút đối với các
sinh viên có tư tưởng cởi mở, tân tiến, và cụ thể hóa sự phát triển trong tương lai. 

Chủ đề chính
Thực hành tạo hình, chế độ khoa học kỹ thuật đô thị, khái quát về thống kê, kỹ thuật ứng dụng máy tính, phân tích
thông tin địa lý.
Kế hoạch phát triển đô thị và thực tiễn, lập kế hoạch phức hợp, kế hoạch sử dụng đất đai, kế hoạch giao thông, phân
tích thống kê, bản thiết kế tốt nghiệp.

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
1. Doanh nghiệp kỹ thuật liên quan đến giao thông và kế hoạch đô thị
2. Doanh nghiệp nhà nước. Công ty đô thị Busan, v.v.,  
3. Công ty xây dựng
4. Công chức chuyên môn
5. Các tổ chức viện trợ quốc tế trong và ngoài nước. Ngân hàng thế giới của UN và KOICA của Hàn Quốc.

Câu hỏi và trả lời
Q. Khoa Kỹ thuật quy hoạch đô thị  sau khi tốt nghiệp có thể làm ở bộ phận nào?
Sau khi tốt nghiệp khoa Kỹ thuật quy hoạch đô thị có 2 lĩnh vực lớn mà sinh viên có thể vào làm việc là nhà nước và tư nhân.
Lĩnh vực nhà nước thì có những doanh nghiệp nhà nước ở trung ương và địa phương liên quan đến quản lý đất, thành phố, và
giao thông, ngoài ra còn có thể trở thành công viên chức hành chính và nghiệp vụ đa dạng. Ở lĩnh vực tư nhân thì sinh viên
có thể làm việc ở các công ty năng lượng liên quan đến quy hoạch đô thị và các doanh nghiệp xây dựng, bất động sản. Tuy
nhiên, những lĩnh vực được liệt kê ở trên chỉ là một phần trong những lĩnh vực mà sinh viên ngành này có thể làm. Lĩnh vực
quy hoạch đô thị không chỉ có quy hoạch đô thị, giao thông mà còn có tất cả những kiến thức về kinh tế xã hội và gần đây là
IT liên quan đến U-city..Do đó, quy hoạch đô thị với sự đặc biệt hóa lĩnh vực đô thị, là ngành học có những tiềm năng bổ sung
thêm sức cạnh tranh khi xin việc cho sinh viên.

Chương trình đặc biệt
Thị sát các doanh nghiệp. để thấy được sự đa dạng về mô hình đô thị ở Hàn Quốc, sinh viên sẽ được đến thăm quan
các khu đô thị mới, làng truyền thống Hanok, những nơi có những nét đặc trưng riêng biệt để có thể quan sát và
học hỏi các thiết kế đô thị, bố trí cảnh quan, giao thông... khác nhau. 
Vào tháng 11 mỗi năm, khu vực tỉnh Yeongnam sẽ tổ chức các buổi hội thảo học thuật liên quan đến khoa học kỹ
thuật đô thị. Thông qua các buổi hội thảo này sinh viên sẽ có cơ hội học hỏi, trau dồi thêm kiến thức chuyên ngành.
Chương trình gặp gỡ của khoa quy hoạch đô thị. mỗi năm, sau buổi triển lãm tác phẩm tốt nghiệp và lễ tốt nghiệp,
khoa sẽ tổ chức một buổi gặp mặt trò chuyện giữa các sinh viên đang theo học và sinh viên đã tốt nghiệp của khoa
đang làm ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
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Giới thiệu khoa
Đây là ngành học cơ bản với mục tiêu đáp ứng nhu cầu về môi trường sống tiện nghi của con người, thấu hiểu và
nghiên cứu có hệ thống mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, những vấn đề của môi trường đô thị và hơn hết là
đào tạo nguồn nhân lực sáng tạo và thích hợp trong lĩnh vực kiến trúc cảnh quan. Những người mong muốn nghiên
cứu lĩnh vực kiến trúc cảnh quan cần tư duy và tư tưởng phê phán khoa học, hợp lý để phân tích và giải quyết các
vấn đề liên quan đến môi trường sống của chúng ta. Từ đó xây dựng được lý tưởng cho bản thân phát triển chất
lượng môi trường sống của chúng ta theo hướng tương lai. 

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
1. Văn phòng thiết kế cảnh quan (phong cảnh)
2. Doanh nghiệp nhà nước về lĩnh vực cảnh quan. viện nghiên cứu dự án quốc gia, doanh nghiệp quốc doanh (giải

phóng mặt bằng) và các cơ quan công cộng (công ty quản lý công viên quốc gia, .v.v.)
3. Công chức chịu trách nhiệm mảng cây xanh/công viên
4. Công ty thi công cảnh quan
5. Công ty xây dựng lớn
6. Công ty quản lý cây cối
7. Người thiết kế vườn

Câu hỏi và trả lời
Q. Kiến trúc cảnh quan học và ngành học về làm vườn khác nhau như thế nào?
Ngành kiến trúc cảnh quan học là một ngành học về các kỹ thuật quản lý- thiết kế- thi công không gian môi trường thoải mái
tiện nghi dựa trên các kiến thức liên quan đến khoa học nghệ thuật như. kiến trúc, công trình, và các lĩnh vực khoa học tự
nhiên xã hội như. xã hội học, sinh vật học, thực vật học, cây trồng học, và quy hoạch đô thị.
Mặt khác, ngành học về làm vườn được chia làm 3 lĩnh vực rau xanh, cây ăn trái và trồng hoa. Là ngành học chuyên về lý
thuyết và kỹ thuật liên quan đến trồng trọt thực phẩm cung cấp cho con người trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.
Như vậy, so với ngành học về làm vườn thì ngành kiến trúc cảnh quan học có thể được xem như là một ngành học tổng hợp
và khái quát hơn về cải thiện môi trường sống của con người.

Q. Để nhập học khoa Kiến trúc cảnh quan thì phải chuẩn bị những gì?
Kiến trúc cảnh quan học là một ngành học yêu cầu ở người theo học phải có các kiến thức cơ bản về thực vật. Do
vậy, việc tham gia nhiều các hoạt động trải nghiệm ở các các vườn thực vật, vườn ươm, công viên,v.v., sẽ mang
đến nhiều lợi ích cho người học ở chuyên ngành này.
Ngoài ra, việc học sâu chuyên môn thiết kế cảnh quan kèm với việc nghiên cứu thêm về Human Scale (tỉ lệ con
người) sẽ giúp ích hơn cho người học trong quá trình nghiên cứu.
Cuối cùng, trên tất cả, quan trọng nhất là người học phải có niềm đam mê và sự quan tâm đến cảnh quan.

Chương trình đặc biệt
1. Tham quan thực tế. sinh viên sẽ được học hỏi và trau dồi kiến thức chuyên môn thông qua các tiết học thực tế tại

các vườn cây. Khoa sẽ tổ chức các buổi thực tế tại các vườn cây của trường đại học Kyeongnam và Busan.
2. Hội thảo 2 ngày 1 đêm. vào tháng 3, tất cả các sinh viên của khoa sẽ tham gia 1 buổi hội thảo trong vòng 2 ngày

1 đêm bao gồm các hoạt động nghe giảng về kiến trúc cảnh quan từ các sinh viên đã tốt nghiệp của khoa và hoạt
động thảo luận các chủ đề theo nhóm. 

│ Khoa Mỹ  thuật

│ Khoa Âm nhạc 

│ Khoa Thể dục

│ Khoa Taekwondo
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Khoa Mỹ thuật
051-200-1720    http://artmanager.donga.ac.kr

Giới thiệu khoa
Là ngành học tổng hợp có tính chuyên môn liên quan đến Hàn Quốc hóa, phương Tây hóa, điêu khắc, nghệ thuật
đồ sứ, đồ gỗ, mỹ thuật sợi phù hợp với thời đại của văn hóa thế kỷ 21. Khoa đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn
trong lĩnh vực nghệ thuật. Với hệ thống các tiết học chuyên ngành với đầy đủ đặc tính và chuyên môn của mỹ thuật
hiện đại, khoa thiết kế chương trình học chú trọng tính chuyên môn của môi trường giáo dục và tính đa dạng của
sự sáng tác và mở ra nhiều lựa chọn cho sinh viên. Thông qua chương trình đào tạo chất lượng chú trọng tính sáng
tạo và sự chủ động, khoa đặt trọng điểm trong việc cho ra đời nhân lực chủ đạo trong quá trình quốc tế hóa, nâng
cao nguồn nhân lực có thể hoạt động trong giới mỹ thuật trong nước thông qua chương trình đa dạng và các buổi
tư vấn riêng phù hợp với từng lĩnh vực. 

Chủ đề chính
Chương trình Họa sĩ
Thực hành hội họa Phương Đông |  Thực hành hội họa Phương Tây |  Nghệ thuật truyền thông
Tranh đồ họa |  Thực hành thuật điêu khắc |  Lịch sử mỹ thuật phương Tây |  Lý luận mỹ thuật hiện đại

Chương trình thiết kế và nghệ thuật
Thực hành thảm thêu I   |  Thực hành truyền thông hỗn hợp I   |  Thực hành may chăn (mền)
Thực hành thiết kế nhuộm màu I   |  Học thuyết công nghệ   |  Nghệ thuật gốm I   |  Nội thất và chế biến gỗ I

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
Chương trình Họa sĩ
Nhà văn chuyên nghiệp, người làm văn học nghệ thuật, nhà bình luận mỹ thuật, phim ảnh, đạo diễn mỹ thuật và
hình ảnh
Nghệ sỹ chuyên nghiệp của từng lĩnh vực ( thời trang, ẩm thực, nội thất, đời sống, sự kiện, v.v.)

Chương trình thiết kế và nghệ thuật
Nhà điều phối thêu thảm, chuyên gia về màu, người quản lý đơn hàng, nhà thiết kế hàng dệt may, nhà thiết kế thời
trang, nghệ sĩ dệt, nhà thiết kế dụng cụ gia đình, nhà thiết kế nội thất, nhà thiết kế hàng thủ công gốm sứ.

Câu hỏi và trả lời
Q. Nếu học khoa Mỹ thuật thì sẽ nhận được những hỗ trợ nào cho xin việc?
Hiện tại trường đang có các chương trình như. sinh viên đang theo học sẽ được chia theo nhóm và tiếp thu kiến
thông qua kinh nghiệm thực tế, trọng tâm vào hiện trường nghệ thuật, mở các lớp hướng nghiệp liên quan đến
chuyên ngành. Bên cạnh đó, nhà trường cũng có các chương trình đặc biệt với sự tham gia các công ty có liên quan
đến văn hóa nghệ thuật.

Q. Tốt nghiệp khoa Mỹ thuật thì có những công việc gì liên quan đến chuyên ngành?
Nhà văn chuyên nghiệp, người quản lý phòng tranh, người quản lý Bảo tàng Nghệ thuật, nhà báo văn hóa, hành
chính nghệ thuật, nhà phê bình nghệ thuật, giáo viên mẫu giáo, giảng viên học viện Mỹ thuật, nhà sản xuất-chế tác
sân khấu, thiết kế đồ họa, giám đốc nghệ thuật video, các nhà phê bình,v.v.

Chương trình đặc biệt
• Thực hành ngoài trời. Thông qua các buổi thực hành ngoài trời, giảng viên có thể đánh giá được khả năng phác

thảo cảnh quan thực tế của sinh viên với lượng kiến thức đã được học. Đồng thời sinh viên cũng được tham quan
thực tế tại các bảo tàng dưới sự chỉ đạo của giảng viên. 

• Vào học kỳ 1 của mỗi năm học, sinh viên sẽ có cơ hội tham quan các đỉa điểm đặc biệt như. Bảo tàng nghệ thuật
quốc gia Seoul, Trung tâm sáng tạo Kyunggi,... Thêm vào đó, để bồi dưỡng kỹ năng kinh nghiệm trong việc thực
hiện tác phẩm của sinh viên, khoa còn tiến hành tổ chức các buổi hội thảo kỹ năng thực tế, các buổi gặp mặt thảo
luận thân mật giữa các sinh viên đang theo học và các sinh viên đã tốt nghiệp của khoa.

• Chương trình chuyên môn hóa. Nhằm giúp sinh viên nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, khoa sẽ có các chương trình
học như giáo dục phương pháp luận, process art-nghệ thuật tiến trình (tác giả, nhà bình luận, curator- người quản
lý, tổ chức triễn lãm) và đào tạo các chuyên gia trong các lĩnh vực. nghệ thuật cộng đồng, nghệ thuật cảnh quan,
nghệ thuật số (digital art). Sau khi hoàn thành các chương trình học đặc biệt này, sinh viên sẽ tham gia các buổi
thực tập ngắn hạn trong kỳ nghỉ để tích lũy kinh nghiệm thực tế.

• Chương trình giáo dục tập trung texpro. Mỗi năm vào kỳ nghỉ đông, khoa tổ chức các buổi học đặc biệt (texpro)
để giúp sinh viên chuyên ngành dệt may lấy được các chứng chỉ nghiệp vụ làm việc trong các công dệt may và
thời trang.
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Khoa Âm nhạc
051-200-1758 / 1760    http://music.donga.ac.kr

Giới thiệu khoa
Là ngành học âm nhạc đầu tiên được thành lập tại Busan vào tháng 12 năm 1966. Cho đến hiện nay, khoa đề cao
sự thấu hiểu một cách tổng quát và toàn cầu về ngôn ngữ và hình thức đa dạng của nghệ thuật âm nhạc. Trên cơ sở
đó, khoa tăng cường việc giáo dục thực tiễn theo từng lĩnh vực có tính cạnh tranh, trau dồi khả năng nhận thức
thẩm mỹ với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực là những nghệ sĩ biểu diễn có năng lực và sáng tạo trong cả kiến thức
chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn. Khoa có 4 chuyên ngành lớn là piano, đàn sáo, thanh nhạc và sáng tác nhạc,
âm nhạc ứng dụng. Bên cạnh đó, sinh viên được đào tạo chung qua các môn học đại cương như Lịch sử âm nhạc
phương Tây, Lý luận âm nhạc, Hòa âm, Khái quát về âm nhạc truyền thống Hàn Quốc, Âm nhạc máy tính đến việc
tìm hiểu sự kết hợp giữa âm nhạc và kỹ thuật máy tính. Khoa đang vận hành các chương trình đào tạo phù hợp với
từng chuyên ngành. 

Chủ đề chính
Piano- Đồng diễn piano.  Học được phương pháp có thể hiểu ý và khớp với nhịp điệu của bạn cùng chơi thông qua
bản nhạc piano để cải thiện khả năng âm nhạc và kỹ thuật piano ở lớp học về căn bản của đồng diễn piano. Đồng
thời, thoát khỏi gánh nặng để nghiên cứu một cách vui vẻ, có thể nghiên cứu được màu sắc âm nhạc và biểu biện
âm nhạc phong phú .
Dàn nhạc. Biễu diễn theo hình thức tập thể những khúc nhạc đa dạng dành cho dàn nhạc được tạo nên từ thời cổ
điển tới hiện đại, làm cho ta có thể trải nghiệm vẻ đẹp âm nhạc mang tính nghệ thuật của dàn nhạc được tạo thành
từ trong sự cân bằng và điều hòa.
Thanh nhạc – Điệp khúc. Nhận thức bản thân mình thông qua sự hòa trộn, biểu biện của âm nhạc và những suy
nghĩ về điều mới mẻ tạo thành một. Thông qua quá trình đó có thể nuôi dưỡng bản tính tập thể và lòng kiên trì.
Sự sáng tác nhạc – Hội thảo sáng tác nhạc. Tiếp cận những yếu tố thiết yếu (bắt buộc) trong sáng tác nhạc là sự hòa
âm, nhịp điệu, giai điệu một cách có hệ thống để trở thành sự giúp đỡ thiết thực cho những sinh viên đang sáng tác.
Sự hữu dụng - Đồng bộ. Thông qua hợp tấu - ban nhạc quan trọng nhất trong hình thức biểu diễn của rất nhiều âm
nhạc hữu dụng, nắm chắc kiến thức cơ bản của người biểu diễn chuyên nghiệp.
Thực hành - Giai đoạn diễn tập. Âm nhạc mang ý nghĩa thực tế dựa vào quan hệ có tính hệ thống với hiện trường.
Hàng tuần, thông qua kinh nghiệm sân khấu có thể tích lũy được những kinh nghiệm hiện trường đa dạng.

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
Nghệ sỹ độc tấu, dàn nhạc giao hưởng hoặc dàn hợp xướng, nhà trị liệu bằng âm nhạc, PD âm nhạc, tác giả viết
nhạc, nhà báo chuyên về âm nhạc, bình luận âm nhạc, nhà giáo.

Câu hỏi và trả lời
Q. Sau khi nhập học khoa Âm nhạc các môn thực hành như thế nào?
Khoa Âm nhạc tùy theo chuyên ngành mà các môn thực hành sẽ khác nhau. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên
hệ xem bản thông tin hoặc liên hệ đến văn phòng khoa.

Giới thiệu khoa của du học sinh quốc tế
Xin chào! Tôi tên là Nguyễn Thái Lộc, hiện đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Âm nhạc thực dụng thuộc đại
học nghệ thuật thể thao trường Đông A. Nhờ sự phát triển của nền âm nhạc Hàn Quốc tạo nên một môi trường giáo
dục luôn thúc đẩy sinh viên luyện tập, học hỏi, trao dồi kiến thức, nâng cao khả năng cảm thụ âm nhạc. Ngoài ra

cũng có các môn học giúp nâng cao tài năng và các khoá học định hướng giúp sinh viên thấu hiểu thêm nền âm
nhạc thế giới và so sánh nhạc trong nước. Điều đặc biệt sinh viên trong khoa rất siêng năng luyện tập và tài năng.
Bên cạnh đó các bạn ấy cũng rất thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ khi các bạn gặp khó khăn  (15’, NGUYEN THAI
LOC, Vietnam)
Va chạm giữa văn hóa và lịch sử, âm nhạc và lịch sử, sự kết hợp của âm nhạc và cuộc sống, nguồn gốc của âm nhạc
cổ đại và trung cổ, âm nhạc đa nguyên hiện đại, âm nhạc và văn hóa, tất cả đều dẫn sinh viên đi du lịch đến với thế
giới âm nhạc.(15’, XU BEIBEI, CHINA) 

Chương trình đặc biệt
Các chương trình hỗ trợ theo từng chuyên ngành. 
- Piano. Không chỉ học trên lớp sinh viên còn được tham gia các buổi đồng diễn piano để tích lũy kinh nghiệm sân

khấu (chương trình đồng diễn piano Dong-A). Khoa có các chương trình hợp xướng piano tập hợp nhiều sinh
viên trong khoa giúp tăng thêm tình đoàn kết giữa các sinh viên trong khoa (đêm hợp đồng diễn và hợp xướng
piano)

- Dàn nhạc giao hưởng. vào học kỳ 1 sẽ có các buổi công diễn dàn nhạc giao hưởng (Dàn nhạc giao hưởng Dong-
A). Sinh viên sẽ được học và tìm hiểu về đặc trưng âm thanh của từng loại nhạc cụ ở chuyên ngành nhạc giao
hưởng. Để thực hiện buổi công diễn giao hưởng vào học kỳ 2 thì khoa thường tổ chức các buổi tập trung luyện
tập vào kỳ nghỉ hè. Buổi công diễn giao hưởng vào học kỳ 2 của trường DongA là nơi để sinh viên thể hiện kiến
thức và kỹ năng của mình trong suốt 1 năm học tập.

- Thanh nhạc. vào kỳ nghỉ hè, khoa sẽ có các chương trình tập thể. Thông qua các chương trình này, sinh viên có
thể cải thiện được kỹ năng, luyện tập thêm những phần mà họ chưa thực hiện được trong học kỳ. Vào học kỳ 2,
khoa sẽ tổ chức các buổi biểu diễn định kỳ.

- Sáng tác. Mỗi sinh viên sẽ tự sáng tác các tác phẩm trong vòng 1 năm. Bên cạnh đó, sinh viên cũng sẽ lập các
nhóm sáng tác theo chủ đề tự chọn để biểu diển trong các buổi biểu diễn định kỳ. Và vào học kỳ 2 mỗi năm, khoa
sẽ tổ chức buổi công diễn các tác phẩm đã hoàn thành.

- Âm nhạc thực hành. Thông qua các chương trình tu nghiệp công diễn vào mỗi kỳ nghỉ hè, khoa sẽ tổ chức các
buổi tuyển chọn và nhóm sinh viên được chọn sẽ biểu diễn trong buổi công diễn âm nhạc thực hành định kỳ vào
học kỳ 2 trong năm.
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Khoa Taekwondo
051-200-7856    http://taekwondo.donga.ac.kr
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Giới thiệu khoa
Khoa là cái nôi nghiên cứu các ngành học về Taekwondo, cảnh sát và vệ sĩ; là ngành học chất lượng nhất tiếp nối
truyền thống và danh tiếng của quốc gia bá chủ cũng như cho ra đời nguồn nhân lực chỉ đạo và các vận động viên
Taekwondo giỏi nhất thế giới. Theo đó, khoa với hệ thống giáo dục có chuyên môn và hệ thống nghiên cứu mang
tính chất khoa học về Taekwondo đào tạo ra nguồn nhân lực là những chuyên gia chỉ đạo ưu tú mà thế giới đang cần.

Chủ đề chính
Nghệ thuật thực hành chuyên ngành I (Thi đấu), Nghệ thuật thực hành chuyên ngành II (Bài quyền), Nghệ thuật
thực hành chuyên ngành III (Biễu diễn)

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
Nhân viên an ninh như. cảnh sát (thường cảnh), cảnh sát biển, kiểm sát viên, nhân viên tư pháp (pháp cảnh), đội
cứu hoả, phòng cảnh vệ tổng thống, sở chỉ đạo cảnh vệ,  dân quân hộ vệ (dân phòng), doanh nghiệp buôn bán, chế
tạo trang thiết bị liên quan cảnh hộ, cảnh vệ, viện kiểm toán nội bộ (CIA), lực lượng an ninh xử lý khẩn cấp, đội
cứu trợ, cứu hộ, giáo viên thể dục, công viên chức và giáo viên Taekwondo quốc tế. 

Câu hỏi và trả lời
Q. Xin hãy cho biết khoa Taekwondo khác với những trường khác như thế nào ạ.
Khác với những trường khác, khoa Taekwondo của trường Dong-A có chương trình thực tập ở nước ngoài. Tận
dụng điểm mạnh này để từng bước đưa trường trở thành trường đại học có tỉ lệ có việc làm ở nước ngoài cao. 

Chương trình đặc biệt
Chương trình  “thực tập” ở nước ngoài. mỗi kỳ nghỉ, sinh viên có nguyện vọng sẽ được chọn để đi thực tập ở nước
ngoài. Sinh viên đi thực tập ở nước ngoài sẽ cơ hội gặp gỡ được nhiều bạn ngoại quốc khác nhau, đồng thời sẽ
được trực tiếp đứng lớp để dạy Taekwondo.

Khoa Thể dục
051-200-7806    http://pe.donga.ac.kr

Giới thiệu khoa
Kể từ khi thành lập Khoa Thể dục vào năm 1962, chúng tôi tự hào có một dấu chân tuyệt vời trong thể thao thế giới
cũng như sự phát triển của thể dục thể thao ở Hàn Quốc. Khoa Thể dục đã được công nhận là một trong các viện
nghiên cứu tốt nhất tại Hàn Quốc bằng cách nhận giải thưởng Điền kinh Hàn Quốc trong lĩnh vực nghiên cứu lý
thuyết về khoa học thể thao và đã đào tạo ra hơn 40 giáo sư đại học. Khoa cũng có rất nhiều cựu sinh viên được
công nhận khả năng nổi bật của họ trong lĩnh vực giáo dục thể chất và thể thao xã hội cũng như trong các lĩnh vực
giáo dục.

Chủ đề chính
Thực hành chuyên ngành I (Múa I, thể thao I, môn võ judo) , khái quát về khoa học thể thao, Thực hành chuyên
ngành II (Gôn, bóng rổ, bóng đá), Thực hành chuyên ngành III (Múa II, thể thao II, các môn thể thao trên băng)
Quản lý thể dục, Sinh lý học thể thao, thể thao giải trí biển I, thực hành chuyên ngành IV (bồi dưỡng thể lực, bơi
II, bồi dưỡng II) 
Dinh dưỡng học thể dục, thể thao mùa đông, Tennis II, phát triển vận động.

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
Điều hành trung tâm thể thao, đội thể thao... các nghề nghiệp như giảng viên thể thao, huấn luyện viên (AT, PT),
người hướng dẫn thể dục trong sinh hoạt và đời sống, người chỉ đạo thi đấu, nhân viên hành chính của hiệp hội thể
thao, nhà báo thể thao, đại diện thể thao, sỹ quan quân đội, công chức cảnh sát, doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp
vừa và nhỏ, người hướng dẫn thể dục cho trẻ em, người hướng dẫn thể dục cho người khuyết tật, người hướng dẫn
vận động cho người già, chuyên gia về trò chơi, chuyên gia về vận động lâm sàng, chuyên gia vận động cho người
bị bệnh tiểu đường-béo phì, chuyên gia phục hồi chức năng, chuyên gia xoa bóp (massage) thể thao, v.v.

Câu hỏi và trả lời
Q. Các tiền bối tốt ngiệp khoa Thể dục chủ yếu làm việc ở đâu?
Ngoài nghề giáo viên thể dục, giáo viên thể thao, huấn luyện viên, người hướng dẫn thể dục đời sống, người hướng
dẫn trong thi đấu, giáo viên thể dục trẻ em, người hướng dẫn trò chơi, người vận động ban đầu...sinh viên ngành
này còn có thể làm việc ở các doanh nghiệp lớn vừa và nhỏ, lính cứu hỏa, trường quân sự, cảnh sát hay kinh doanh
trung tâm thể thao, huấn luyện viên tuyển thủ, v.v. Thêm nữa, cũng có thể làm việc ở các công ty báo chí liên quan
đến thể dục thể thao.

Chương trình đặc biệt
Chương trình đào tạo chuyên gia công nghiệp khoa học thể thao
Lớp học lấy bằng giáo dục sức khỏe và hướng dẫn vận động của Mỹ
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Khoa Dinh dưỡng và thực phẩm
051-200-7317    http://foodscience.donga.ac.kr

Giới thiệu khoa
Khoa chú trọng giảng dạy cho sinh viên lý thuyết cơ bản về thực phẩm và dinh dưỡng thông qua các ngiên cứu có
tính lý luận về thực phẩm, dinh dưỡng, chế biến, và kinh doanh cung cấp thực phẩm. Ngoài ra, thông qua các buổi
thực tập và thí nghiệm học tập, sinh viên được tìm hiểu nguyên nhân và phương án giải quyết cho các vấn đề về
thói quen ăn uống xảy ra trong thực tế như tiêu thụ thức ăn, đặc tính và sự ảnh hưởng của thức ăn lên cơ thể con
người, vai trò của các chất dinh dưỡng, đề phòng bệnh tật và dự phòng sức khỏe, thừa và thiếu dinh dưỡng, hệ
thống cung cấp thức ăn tập thể, quản lý vệ sinh thực phẩm. Sinh viên trong ngành có thể làm việc trong các lĩnh
vực đa dạng với mục tiêu cải thiện thói quen ăn uống của người dân và cải thiện dinh dưỡng cho xã hội địa phương. 

Chủ đề chính
Thực phẩm và dinh dưỡng, sinh vật học đại cương, sinh lý học
Sinh lý học, Khoa học về sức khỏe công cộng, Dinh dưỡng học, Vòng đời dinh dưỡng, Độ dinh dưỡng giảm cân,
Dinh dưỡng học đường

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
Giáo sư đại học và chuyên gia nghiên cứu của trường đại học (viện nghiên cứu nhà nước, viện nghiên cứu khoa
học y tế, viện nghiên cứu đại học, phòng nghiên cứu của doanh nghiệp) và các phòng nghiên cứu liên quan đến
thực phẩm, phúc lợi y tế như chuyên viên dinh dưỡng (doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, trung tâm y tế và các
doanh nghiệp được uỷ thác), chuyên viên nghiên cứu của công ty thực phẩm (phát triển sản phẩm mới, đánh giá
sản phẩm, lĩnh vực marketing bán hàng), quản lý cung cấp thực phẩm cho nhà hàng (độc quyền thương mại, yến
tiệc trong khách sạn, quản lý bán hàng hay quảng bá).
Ngoài ra có thể tiến thân vào các lĩnh vực đa dạng như chính sách dinh dưỡng thực phẩm, truyền thông và hành
chính liên quan đến chính phu ̉(cơ quan công quốc lập, doanh nghiệp, đoàn thể xã hôị, toà soạn báo, các cơ quan liên
quan).

Câu hỏi và trả lời
Q. Muốn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực chuyên ngành, điểm đặc biệt của khoa Dinh dưỡng thực

phẩm là gì ạ?
Một trong những đặc điểm đặc biệt của khoa Dinh dưỡng thực phẩm là sau khi vào khoa, nếu học những môn
chứng nhận của Bộ Phúc lợi y tế thì có thể thi lấy bằng Chuyên gia dinh dưỡng. Nếu lấy được bằng này, sinh viên
có thể vào làm việc trong các công ty sản xuất, bệnh viện/cơ sở y tế, cơ quan nhà nước, cơ quan xã hội địa phương,
v.v. Ngoài ra, khi chọn làm công chức ở các cơ quan nhà nước liên quan đến hành chính và chính sách dinh dưỡng
thực phẩm, thì những người có bằng Chuyên gia dinh dưỡng và những người có kinh nghiệm sẽ được ưu tiên.

Chương trình đặc biệt
Thực tập ở các doanh nghiệp. ngoài việc thực tập ở các cơ quan chuyên gia dinh dưỡng, sinh viên còn có cơ hội tham
gia thực tập tại các doanh nghiệp liên quan đến thực phẩm hay nhà hàng trong thời gian kỳ nghỉ hè hoặc nghỉ đông.
Chương trình nâng cao kỹ năng chuyên môn. nhằm giúp các sinh viên nâng cao được các kỹ năng chuyên môn cần
thiết, khoa dinh dưỡng thực phẩm đã và đang thực hiện các chương trình. đào tạo tiếng anh, hệ thống quản lý mang
tính phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm HACCP,... dành cho các sinh viên trong khoa.
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Khoa Quản lý sức khỏe
051-200-7528    http://healthcare.donga.ac.kr

Giới thiệu khoa
Đây là Khoa kết hợp giữa khoa y dược và khoa công nghệ sinh học, chương trình đào tạo thông qua các buổi học
lý thuyết, thực hành thí nghiệm và học tập thực tiễn về các kiến thức chuyên môn cơ bản liên quan đến hai khoa là
khoa công nghệ sinh học và khoa y dược. Với chương trình đào tạo nghiệp vụ khoa học và hệ thộng, khoa cho ra
đời nguồn nhân lực chuyên môn đóng góp cho sự phát triển cùa kinh tế địa phương và quốc gia. Ngoài ra, khoa còn
đặt mục tiêu trở thành ngành học chủ đạo trong lĩnh vực công nghệ sinh học y dược chuẩn bị ứng phó kỹ càng
trong xã hội đang già hóa hiện nay thông qua chương trình đào tạo và nghiên cứu liên quan đến việc phát triển
nguyên liệu cho thực phẩm chức năng dinh dưỡng, nguyên liệu thực phẩm mới nguồn gốc tự nhiên.

Chủ đề chính
Hóa học đại cương, sinh vật học đại cương
Sinh hóa học, hóa học hữu cơ, thảo dược Hanyang, miễn dịch học

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
1. Làm việc tại các doanh nghiệp như công ty dược phẩm, công ty thực phẩm (hoặc thực phẩm chức năng), công

ty mỹ phẩm
2. Chuyên viên thiết kế thử nghiệm y tế, công chức quản lý cấp phép và quản lý liên quan đến y dược phẩm
3. Công việc nghiên cứu.

Câu hỏi và trả lời
Q. Chương trình học của khoa Công nghệ sinh học y dược có gì đặc biệt?
Khoa Công nghệ sinh học y dược là khoa có tất cả chương trình học liên quan đến việc tạo ra các loại thuốc mới
sử dụng các chất tự nhiên và chất tổng hợp. Các môn liên quan đến các chất dược tự nhiên (ví dụ như dược lý và
thực hành, sinh học tế bào, công nghệ tế bào động vật...) để phân biệt thành phần tạo thành từ các chất tự nhiên, và
có các môn đánh giá độ an toàn của chất tự nhiên và chất tổng hợp khác (ví dụ như môn Thí nghiệm động vật học,
Chất độc học, v.v.). Ngoài ra còn có các môn về mức độ cho phép của dược phẩm (như môn Phát triển dược phẩm,
phát triển dược phẩm mới bio...).

Chương trình đặc biệt
Câu lạc bộ. Hiện tại có 3 câu lạc bộ khác nhau đang trực thuộc ở khoa, mỗi câu lạc bộ đều nhận được sự quan tâm,
giám sát, chỉ đạo của mỗi giáo sư khác nhau. Sinh viên sẽ được tự do lựa chọn tham gia 1 trong 3 câu lạc bộ phù hợp
với mình nhất.

Chương trình trải nghiệm sau đại học
Chương trình liên kết chuyên ngành Bio-health. Vào năm thứ 3, bên cạnh chuyên ngành công nghệ y dược sinh họcthì
sinh viên có thể học thêm 1 chuyên ngành khác. Bio-health thông qua liên kết chuyên ngành. Chuyên ngành Bio-
health là chuyên ngành thuộc lĩnh vực Y dược học, chuyên môn hóa hơn các kiến thức liên quan ở các chuyên ngành
Công nghệ y dược sinh học, Dinh dưỡng thực phẩm, Công nghệ sinh học

Giới thiệu khoa
Khoa chú trọng giáo dục kiến thức khoa học đa dạng như khoa vận động, y học, y tế, lão khoa, y học chuyên môn
với trọng điểm là chăm sóc sức khỏe dự phòng và chữa trị các căn bệnh ở người trưởng thành, duy trì và nâng cao
thể lực và sức khỏe, tái tạo, điều chỉnh và đề phòng các sự tổn hại; phát triển các chương trình vận động, chăm sóc
sức khỏe cũng như trau dồi năng lực chỉ đạo. Ngoài ra, khoa còn chú trọng vào mục tiêu đào tại nguồn nhân tài là
những chuyên gia về vận động và chăm sóc sức khỏe có thể hướng dẫn và tư vấn về các vấn đề quản lý stress, hấp
thụ chất dinh dưỡng hợp lý và các tổn thương từ các hoạt động thân thể. 

Chủ đề chính
Lý thuyết công tác lâm sàng, sự trưởng thành và phát triển của con người, giải phẫu học cơ thể người, khái quát về
sự tăng cường sức khỏe

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
Làm việc tại các doanh nghiệp chăm sóc sức khoẻ, doanh nghiệp liên quan khoa học vận động, tăng cường sức
khoẻ, doanh nghiệp dịch vụ y tế
Học lên cao học tại các cơ quan nghiên cứu hoặc trường đại học trong-ngoài nước về y tế. 

Câu hỏi và trả lời
Q. Khoa Quản lý sức khỏe khác khoa Thể dục ở những điểm nào?
Khoa quản lý sức khỏe sẽ học về các kiến thức và lý luận khoa học về quản lý sức khỏe như đề phòng và chữa trị
bệnh của người lớn, nâng cao sức khỏe và thể lực, đề phòng và chữa bệnh cho người già, lập kế hoạch quản lý sức
khỏe, phát triển các về đề cần trong xã hội U-health, phân tích tín hiệu cơ thể, v.v. Vì vậy khoa này không chỉ học
về thể dục thôi, mà mục đích của khoa là tạo ra những chuyên gia có sự suy nghĩ chiến lược về sức khỏe và có kiến
thức về các loại thuốc đa dạng, các kiến thức tổng hợp và hệ thống về cách sống để nâng cao sức khỏe trọn đời như
quản lý stress, hấp thụ dinh dưỡng hợp lý, và các hoạt động thể dục khác, v.v.
Hướng đến việc tạo ra những chuyên gia quản lý sức khỏe có chuyên môn và khả năng giải quyết vấn đề một cách
sáng tạo, trường đại học Dong-A đã chiến lược hóa các khoa và tạo nên khoa này. Trường đã tổng hợp nhiều lĩnh
vực như y học, khoa học cơ bản, công nghệ sinh học dược, khoa học dinh dưỡng, v.v., và sẽ xây dựng phương pháp
dạy bằng tranh luận để nâng cao khả năng suy nghĩ và sáng tạo của sinh viên. Ngoài ra, thông qua các chương trình
thực tập thực tế ở các cơ sở y tế, các trạm xá, khoa này sẽ chuyên môn hóa việc thực hiện vai trò tiên phong trong
lĩnh vực quản lý sức khỏe, đạt được mục tiêu đào tạo ra các nhân tài trong ngành này. Ngoài ra, thông qua hội thảo
và thảo luận của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực khoa học thể thao, sức khỏe người dân, y học dự phòng,
y học gia đình, công nghệ sinh học cơ thể, v.v., khoa có thể đào tạo ra các nhân tài có khả năng làm việc, nghiên
cứu trên nhiều lĩnh vực đa dạng không chỉ thể thao mà còn có lĩnh vực sức khỏe, y học.

Chương trình đặc biệt
Bibasi (thời gian thay đổi tầm nhìn, thời gian thay đổi bản thân). Với sự tham gia của các chuyên gia nghiên cứu
trong và ngoài nước (Nhật Bản, Mỹ, Phần Lan,...) chương trình giúp sinh viên nâng cao tính chuyên môn, chiến
lược phát triển bản thân và tầm nhìn của họ. Đồng thời, khoa cũng thực hiện hoạt động thảo luận giữa các chuyên
gia, giáo sư và sinh viên. 
Ngôi sao tranh luận Dong-A. Chúng tôi tổ chức cuộc thi tranh luận để sinh viên  được tham gia thảo luận với các
chuyên gia về nhiều chủ đề khác nhau, không chỉ riêng lĩnh vực quản lý sức khỏe, thông qua đó sinh viên có thể
học hỏi được hệ thống của các cơ quan nghiên cứu, đại học trong và ngoài nước.
Chương trình nâng cao năng lực toàn cầu. Thực hiện chương đào tào tiếng Anh cho sinh viên với mục đích nâng
cao khả năng cạnh tranh toàn cầu của khoa Chăm sóc sức khỏe. 
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Khoa Kinh doanh quốc tế
051-200-8705    http://gb.donga.ac.kr

Giới thiệu khoa
Được thành lập vào năm 2015, Khoa Kinh doanh quốc tế đã được tạo ra bởi thành công và phát triển của khoa
Nghiên cứu Quốc tế, là khoa tốt nhất của Đại học Dong-A. Mục đích của khoa này là nuôi dưỡng người tài năng,
người có sự hiểu biết quốc tế và am hiểu về Đông Á dựa trên tiếng Anh và ngôn ngữ thứ hai phù hợp với thời đại
toàn cầu hóa.

Chủ đề chính
Lý thuyết Kinh tế, ngôn ngữ khu vực kinh doanh (Trung Quốc, Nhật Bản),
kế toán doanh nghiệp toàn cầu, thống kê kinh doanh, quản trị maketing, quản trị tài chính, quản trị hoạt động sản
xuất, kinh doanh quốc tế.

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
1. Chuyên viên khai thác thị trường quốc tế
2. Chuyên viên giải quyết tranh chấp kinh doanh quốc tế 
3. Chuyên viên đàm phán kinh doanh quốc tế.

Câu hỏi và trả lời
Q. Việc dạy ngoại ngữ cần thiết trong Global Business (Kinh doanh toàn cầu) được thực hiện như thế nào?
Việc dạy ngoại ngữ được thực hiện theo quá trình so sánh với trường hợp của tiếng Anh.
Tiết học thứ "0" bắt đầu lúc 8h sáng và kèm theo đó trong kỳ nghỉ mở lớp dạy đặc biệt. Ngôn ngữ thứ 2 thì trường
mở những môn học định kỳ, và sinh viên có thể đăng ký tổng là 4 môn.
Q. Khoa kinh doanh quốc tế khác với các khoa Quản trị kinh doanh ở  các điểm nào?
Khoa Global Business có thể được chia thành các lĩnh vực gồm ngoại ngữ, tầm nhìn quốc tế và kinh doanh. Vì vậy
các môn cơ bản sẽ chú trọng vào các hoạt động kinh doanh. Thêm vào đó, sinh viên cũng có thể học thêm những
kiến thức chuyên môn về kinh tế chính trị quốc tế và nâng cao khả năng thực tiễn thông qua các môn học như luật
kinh doanh...

Chương trình đặc biệt
Chương trình đào tạo lãnh đạo kinh doanh toàn cầu. khoa cùng với các doanh nghiệp toàn cầu trong khu vực liên
kết với nhau thực hiện chương trình giảng dạy giúp sinh viên nâng cao năng lực nghiệp vụ kinh doanh. Sinh viên
có thể nắm bắt được các kiến thức nghiệp vụ và lý thuyết thông qua các bài giảng của các nhà đầu tư trực tiếp và
xuất khẩu. Hoạt động kinh doanh yêu cầu sinh viên phải có khả năng ngôn ngữ tốt, vì vậy khoa có mở các lớp đào
tạo bên cạnh các lớp đào tạo chuyên ngành. Ngoài tiếng Anh sinh viên có thể lựa chọn thêm một ngoại ngữ thứ 2
khác như tiếng Trung, tiếng Nhật. Mở các lớp chuyên ngành tập trung vào ngoại ngữ 2 và các lớp ngoại khóa tập
trung vào nghiệp vụ đàm thoại kinh doanh.

Khoa Kinh doanh quốc tế │ 77
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Khoa Trung Quốc và Nhật Bản học
051-200-8702    http://cj.donga.ac.kr

Giới thiệu khoa
Khoa được chia thành hai ngành chính là Trung Quốc học và Nhật Bản học nhằm mục đích trau dồi học viên có thể
hiểu được những khu vực Đông Á (Trung Quốc và Nhật Bản) một cách có hệ thống và toàn diện. Bằng cách sử
dụng khả năng cạnh tranh của Busan là một hậu cần Châu Á và trung tâm tài chính, chúng tôi dự định trau dồi
những chuyên gia đa nhiệm thông thạo trong việc thương mại và trao đổi văn hóa với Trung Quốc và Nhật Bản.
Những sinh viên chủ yếu sẽ học Khoa Trung Quốc học và khoa Nhật Bản học sẽ được xác định tại thời điểm tuyển
sinh vào năm thứ hai. Mỗi khoa sẽ cung cấp một chương trình giảng dạy tích hợp bao gồm các khía cạnh chính trị,
kinh tế, xã hội, văn hóa, lịch sử và địa lý của mỗi nước.

Chủ đề chính
Chuyên ngành Trung Quốc học
Lịch sử của Đông Á, văn hóa và xã hội của Đông Á, tiếng Nhật cơ bản, tiếng Trung cơ bản
Hội thoại căn bản tiếng Trung, hiểu biết về Trung Quốc hiện đại, ngữ pháp và viết văn bằng tiếng Trung, luyện tập
tiếng Trung, hội thảo chính trị Trung Quốc
Chuyên ngành Nhật Bản học
Lịch sử của Đông Á, văn hóa và xã hội Đông Á, tiếng Nhật cơ bản, tiếng Trung cơ bản
Hội thoại tiếng Nhật, tiếng Nhật đa phương tiện, viết văn bằng tiếng Nhật, di sản văn hóa và đô thị Nhật Bản, quản
lý quốc gia và tư tưởng cận hiện đại của Nhật Bản, nội dung văn hóa dân gian của Nhật Bản.

Nghề nghiệp sau tốt nghệp 
1. Nhân viên công ty mậu dịch, tín dụng, vận chuyển
2. Phái viên thường tru ́ở nước ngoài, lĩnh vực ngoại giao, doanh nghiệp, phát sońg, nhà báo thường tru ́tại nước ngoài
3. Nhân viên công ty tàu bển, hàng không, công ty du lịch, khách sạn. quản lý khách sạn tiêu chuẩn quốc tế của khu

vực Busan, nhân viên kế hoạch du lịch, tiếp viên hàng không, thuỷ thủ đoàn
4. Nhân viên doanh nghiệp xúc tiến điện ảnh, công ty du lịch, công ty kế hoạch triển lãm
5. Nhân viên trong các tổ chức chơi game, giải trí và thể thao.

Câu hỏi và trả lời
Q. ‘Khoa tiếng Trung’, ‘Khoa tiếng Nhật’ khác điểm khác biệt nào?
Khác với việc hiểu về khu vực nào đó bằng ngôn ngữ học truyền thống, đây là khoa đào tạo ra những chuyên gia
về một đất nước nào đó có kiến thức thực tế rộng thông qua việc hiểu một cách tổng thể về chính trị, kinh tế, lịch
sử, địa lý, xã hội, văn hóa... bắt đầu từ ngôn ngữ của đất nước đó. 
Q. Từ năm nhất sẽ chia chuyên ngành phải không ạ?
Không phải. Vào năm 1, các bạn sẽ học những môn chung về khu vực Đông Á bao gồm Trung Quốc và Nhật Bản,
để có thể hiểu chung về cả hai quốc gia từ tính chất chung của khu vực Đông Á. Tất nhiên ở năm 1, ngoài tiếng
Anh bắt buộc, thì sinh viên phải chọn ngôn ngữ thứ 2 là tiếng Trung hoặc tiếng Nhật. Khi lên năm 2, sinh viên sẽ
chọn chuyên ngành cụ thể mà mình mong muốn.
Q. Tôi cũng muốn biết thêm về chương trình thực tập của khoa ạ. 
Sinh viên được gửi đến những doanh nghiệp Trung Quốc và Nhật Bản trong nước để vận dụng khả năng tiếng
Trung và tiếng Nhật của mình, sau đó tích lũy kinh nghiệm thực tế. Sinh viên cũng có thể nhận chứng nhận cho tín
chỉ thực tập tùy theo thời gian của chương trình thực tập đó, để sinh viên có khả năng cạnh tranh trong xin việc ở
môi trường quốc tế.

Giới thiệu khoa của du học sinh quốc tế
Khoa Nhật Bản học thông qua ngôn ngữ quốc gia làm cơ sở, để nghiên cứu quốc gia giữa đào tạo chuyên nghiệp
về chính trị, kinh tế, lịch sử, địa lý, xã hội, văn hóa của các chuyên gia chuyên nghiệp. Các giáo sư và bạn học cùng
lớp rất thân thiện. (13’, JIA XIAOZHOU, CHINA) 

Khoa Trung Quốc và Nhật Bản học │ 79
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Số điện thoại các văn phòng khoa

Cơ sở Seunghak

Khoa Triết học – Lý luận Y Sinh 051-200-7006 Khoa Công nghệKiến trúc 051-200-7606

Khoa Lịch sử 051-200-7060 Khoa Công nghệ Xây dựng 051-200-7620

Khoa Khảo cổ - Lịch sử Mỹ thuật 051-200-7151 Khoa Công nghệ Môi trường 051-200-7674

Khoa Ngữ văn Hàn Quốc 051-200-7019 Khoa Công nghệ Tài nguyên – Năng lượng 051-200-7763

Khoa Ngữ văn Anh 051-200-7036 Khoa Công nghệ Điện 051-200-7732

Khoa Ngữ văn Đức 051-200-7091 Khoa Công nghệ Điện tử 051-200-7730

Khoa Ngữ văn Pháp 051-200-7117 Khoa Công nghệ Máy tinh 051-200-7776

Khoa tiếng Trung Quốc 051-200-7128 Khoa Công nghệ Cơ khí 051-200-7635 /7659

Khoa Phát triển Nhi đồng 051-200-7306 Khoa Quản trị Công nghiệp 051-200-7686

Khoa Toán 051-200-7206 Khoa Công nghệ đóng tàu 051-200-7787

Khoa Vật lý nguyên liệu mới 051-200-7221 Ngành Công nghệ hóa học 051-200-7717

Khoa Hóa 051-200-7240 Khoa Công nghệ nguyên liệu mới 051-200-7747

Khoa Sinh học 051-200-7260 Khoa công nghệ vật liệu hữu cơ và cao phân tử 051-200-7539

Khoa Công nghệ Di truyền Phân tử 051-200-7503 Khoa Kiến trúc 051-200-7618

Khoa Sinh học Ứng dụng 051-200-7595 Khoa Thiết kế công nghiệp 051-200-7980

Khoa Công nghệ Sinh học 051-200-7596 Khoa Thiết kế thời trang 051-200-7328

Khoa Công nghiệp tài nguyên sinh học 051-200-7512 Khoa Thiết kế đô thị 051-200-7662

Khoa Kiến trúc cảnh quan 051-200-7571 Khoa mỹ thuật 051-200-1720

Khoa Âm nhạc 051-200-1758/1760 Khoa Thể dục 051-200-7806

Khoa Taekwondo 051-200-7856 Khoa Dinh dưỡng và thực phẩm 051-200-7317

Khoa Y dược Sinh học 051-200-7561 Khoa Chăm sóc sức khỏe 051-200-7528

Cở sở Gudeok

Khoa Y 051-240-2796

Cơ sở Bumin

Khoa Chính trị Ngoại giao 051-200-8605 Khoa Kinh doanh 051-200-7406

Khoa Hành chính 051-200-8628 Khoa Quản trị du lịch 051-200-7426

Khoa Xã hội học 051-200-8683 Khoa Thương mại quốc tế 051-200-7436

Khoa Phúc lợi xã hội 051-200-8666 Khoa Quản trị thông tin 051-200-7463

Khoa Giao tiếp truyền thông| tiền thân là khoa Báo chí truyền thông 051-200-8645 Kinh doanh toàn cầu 051-200-8705

Khoa Kinh tế 051-200-8615 Khoa Trung Quốc và Nhật Bản học 051-200-8702

Khoa Tài chính 051-200-8661

Bản đồ hướng dẫn campus

B01.Bảo tàng
B02.Đại học Luật
B03.Viện giáo dục suốt đời
B04.Tòa giảng đường tổng hợp
B05.Tòa quốc tế
★Cổng chính
♦ Kí túc xá Hanlim cơ sở Bumin

Cơ sở Bumin

Cơ sở Seunghak

Cơ sở Gudeok

S01.

S02.

S03.

S04.

S05.

S06.

S07.

S08.

S09.

S10.

S11.

S12.

S13.

S14.

S15.

S16.

S17.

S18.

S19.

★Cổng chính

Tòa nhà chính và Đại học xã hội nhân văn
Trung tâm sinh viên
Tòa số 1 Đại học Khoa học kĩ thuật
Tòa số 2 Đại học Khoa học kĩ thuật
Tòa số 3 Đại học Khoa học kĩ thuật
Viện hợp tác với doanh nghiệp
Đại học Nghệ thuật- Thể dục
Tòa nhà cho giáo sư
Đại học Tài nguyên con người và sức khơẻ
Thư viện Hanlim
Đại học Tự nhiên
Tòa số 4 Đại học Khoa học kĩ thuật
Viện khởi nghiệp kinh doanh
Viện nghiên cứu liên kết với doanh nghiệp
Kí túc xá Hanlim
Khu huấn luyện quân sự học
(Tạm gọi) Đại học Nghệ thuật
(Tạm gọi) Tòa luyện tập Đại học Nghệ thuật
Kí túc xá Hanlim cơ sở Seunghak (Cửa hàng tạp hóa)

G01.

G02.

G03.

G04.

G05.

G06.

G07.

G08.

G09.

G10.

G11.

G12.

♣ 

♠ 

♦ 

★

Viện kỉ niệm Seokdang
Tòa giảng đường tổng hợp Đại học Y
Đại học Y
Tòa cơ sở y học của Đại học Y
Đại học Khoa học xã hội
Trung tâm sinh viên số 2
Viện triển lãm
Viện âm nhạc
Thư viện Gudeok
Hội trường lớn ( Seokdang hall)
Đại học Nghệ thuật
Tòa luyện tập Đại học Nghệ thuật

Viện y học đại học Dong-A
Trung tâm chữa trị bệnh về tim, não, máu
Viện y học Đại học Dong-A (tòa mới)
Cổng chính


