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ĐẠI HỌC KHOA HỌC NHÂN VĂN

Chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc

Chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc

Khoa Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc được chính thức thành lập vào năm 1947. Nhằm giúp sinh viên có cái
nhìn sâu rộng về nhân văn học, khoa tập trung chủ yếu vào nghiên cứu chuyên sâu về toàn bộ văn học Hàn
Quốc, đào tạo những nữ chuyên gia có chỗ đứng quan trọng trong các lĩnh vực như nghiên cứu và giáo dục,
truyền hình, ngôn luận, quảng cáo, sáng tác văn học... Ngày nay, trong thời đại thông tin hóa toàn cầu, Nhà
trường và Khoa vẫn đang tiếp tục chuẩn bị những cơ hội và thử thách mới để tiến tới mục đích tạo ra nguồn
nhân lực nữ hàng đầu đóng góp cho sự biến đổi của thời đại mới với trọng tâm là đào tạo những kiến thức
chuyên môn về ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc.

Chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc nghiên cứu một cách có hệ thống về ngôn ngữ và văn học
Trung Quốc, nơi được coi là chiếc nôi văn hóa của những quốc gia phương Đông thuộc khu vực văn hóa chữ
Hán, đồng thời giúp sinh viên hiểu một cách toàn diện nền tảng tinh thần của Phương Đông bằng việc tiếp thu
những tinh hoa văn hóa này. Do văn học Trung Quốc có liên hệ mật thiết với tư tưởng học thuật thông thường
như kinh học, sử học, nên cùng với trọng tâm của ngành là nghiên cứu và đào tạo ngôn ngữ và văn học Trung
Quốc, Nhà trường và Khoa còn xây dựng chương trình học liên kết các lĩnh vực gồm ngôn ngữ, văn hóa, lịch
sử, triết học.

Các môn học chính

Các môn học chính

Hình thái ngôn ngữ Hàn Quốc, Cấu trúc câu trong tiếng

hiện đại, Tìm hiểu Trung Quốc cổ đại. Thế giới văn học

Văn học Hàn Quốc hiện đại, Thế giới văn học Hàn Quốc,

Tiếng Trung giao tiếp, Tìm hiểu văn hóa Trung Quốc

Hàn, Ý nghĩa tiếng Hàn, Sử học Hàn Quốc hiện đại, Tiểu

Trung Quốc, Ngữ pháp tiếng Trung, Thơ ca cổ điển

thuyết Hàn Quốc hiện đại, Lý thuyết và phân tích kịch

Trung Quốc, Lịch sử văn học Trung Quốc, Văn học và

bản, Đọc hiểu tiểu thuyết Hàn Quốc cổ đại, Đọc hiểu chữ

Xã hội Trung Quốc hiện đại, Đọc hiểu Hán văn, Kinh thi

Hán Hàn cổ đại., Lời thơ ba câu, Thế giới văn học truyền

và Sở từ, Thế giới thần thoại Trung Quốc, Văn xuôi các

miệng Hàn Quốc, Phương pháp nghiên cứu văn học,

thời đại Trung Quốc, Bài giảng tiếng Trung, Thực hành

Nguồn gốc và lịch sử tiếng Hàn, Ngôn ngữ truyền thông

biên phiên dịch tiếng Trung, Đọc hiểu tác phẩm văn học

và giao tiếp, Lý thuyết và thực hành sáng tác, Lý luận

Trung Quốc hiện đại

sáng tác văn nghệ.

Định hướng nghề nghiệp

Định hướng nghề nghiệp

Dịch giả, nhà phiên dịch, làm việc tại các công ty xuất
bản, công ty tài chính, đài truyền hình, tòa soạn báo, tập

Giáo sư, giáo viên THCS và THPT, giáo viên tiếng Hàn,

đoàn lớn, cơ quan nước ngoài, cơ quan chính phủ, Quốc

nhà nghiên cứu, nhà báo (báo giấy, báo hình), phát

hội, giảng dạy tại các trường THCS, THPT và trường Đại

thanh viên, đạo diễn truyền hình, biên kịch truyền hình,

học

nhà thơ, nhà văn, biên kịch phim và kịch, nhà phê bình
văn học, tác giả truyện thiếu nhi, biên tập viên nhà xuất

bản (sách, tạp chí), nhà kế hoạch quảng cáo, các nghề
nghiệp khác (lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, xây dựng

Luật, công chức nhà nước, phụ trách quảng bá cho các

doanh nghiệp...), học tiếp hệ sau đại học (Hệ sau đại
học khoa Ngữ văn và Văn học Hàn Quốc, hệ sau đại học
sư phạm, hệ thạc sĩ tiến sĩ các chuyên ngành khác...)
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ĐẠI HỌC KHOA HỌC NHÂN VĂN

Chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Anh

Chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Pháp

Chuyên ngành ngôn ngữ và văn học Anh là ngành giáo dục và nghiên cứu ngôn ngữ, văn học, văn hóa các
nước sử dụng tiếng Anh, qua đó đào tạo những chuyên gia và nhà lãnh đạo nữ có năng lực phản biện cũng
như năng lực sáng tạo trong lĩnh vực nhân văn học, và có khả năng nói tiếng Anh vượt trội. Để đạt được điều
này, Nhà trường và Khoa đào tạo sinh viên có khả năng tiếng Anh đáp ứng được yêu cầu của xã hội, sở hữu tri
thức và hiểu biết về ngôn ngữ, văn học và văn hóa các nước nói tiếng Anh, nhạy bén với văn hóa của thời đại
toàn cầu để hiểu được sự tương tác giữa các nền văn hóa đa dạng.

Chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Pháp đào tạo, giúp cho sinh viên am hiểu về ngôn ngữ và văn hóa Pháp,
nghiên cứu về văn học Pháp. Với sự am hiểu các khái niệm và lý luận cơ bản của ngôn ngữ Pháp, mục đích của
chuyên ngành ngôn ngữ và văn học Pháp không chỉ là giảng dạy tiếng Pháp cơ bản mà còn giảng dạy các lĩnh
vực chuyên môn để đào tạo nên các chuyên gia có tầm nhìn thế giới. Đồng thời Nhà trường và Khoa còn lồng
ghép các nội dung về văn hóa Hàn Quốc trong chương trình để giới thiệu Hàn Quốc tới Pháp và các nước Liên
minh châu Âu, đào tạo nhân tài có đủ trình độ về chuyên môn để có thể lên kế hoạch và tạo dựng nền công
nghiệp văn hóa quốc tế .

Các môn học chính

Các môn học chính

Anh Mỹ thế kỉ 19, Viết luận I•II, Ngữ pháp tiếng Anh cao

Pháp đa phương tiện, Ngữ pháp và thành văn tiếng

Văn học Anh thế kỉ 17-18, Tiểu thuyết Anh thế kỉ 19, Thơ

Ngôn ngữ và văn hóa Pháp, Tiếng Pháp giao tiếp, Tiếng

cấp, Đọc hiểu tiếng Anh cao cấp, Điện ảnh Anh Mỹ, Điện

Pháp, Lịch sử văn học Pháp, Tìm hiểu xã hội Pháp, Tiếng

ảnh và Văn học, Phim kịch nhập môn, Dịch văn học và

Pháp báo chí, Ngôn ngữ học Pháp cơ sở, Thế giới thơ

truyền thông, Âm vị học, Thuyết trình và thảo luận, Tiểu

Pháp, Tiểu thuyết và xã hội Pháp, Kịch nói Pháp, Tiểu

thuyết Mỹ thế kỉ 20, Văn học thiểu số Mỹ, Lý luận cấu

thuyết ngắn Pháp, Ý nghĩa và ứng dụng tiếng Pháp, Cấu

trúc ,Lý thuyết phim truyền hình và thực tiễn, Lý luận

tạo và ứng dụng tiếng Pháp, Thực hành biên dịch tiếng

văn hóa, Đại cương văn học Mỹ, Shakespear, Văn học

Pháp, Điện ảnh Pháp, Tìm hiểu văn hóa các nước nói

nữ giới, Nhập môn văn học Anh, Tìm hiểu văn hóa Anh

tiếng Pháp, Tiếng Pháp trong điện ảnh.

Mỹ, Lịch sử ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh đại cương, Ý nghĩa

Định hướng nghề nghiệp

luận, Văn học Anh thời Trung đại và Phục Hưng, Phim
truyền hính Anh Mỹ hiện đại, Thơ Anh Mỹ hiện đại,

Học tiếp hệ sau đại học ở Hàn Quốc và nước ngoài, các

Định hướng nghề nghiệp

tổ chức quốc tế, cơ quan ngôn luận, cơ quan chính trị,
cơ quan Luật, công ty tài chính Hàn Quốc và nước ngoài,
các lĩnh vực nghệ thuật như mỹ thuật, kịch nói, điện

Tổ chức quốc tế (UN, UNESCO...) | Doanh nghiệp Hàn

ảnh...

Quốc và nước ngoài | Các công ty tài chính | Đạo diễn
truyền hình

Phát thanh viên | Nhà báo | Cán bộ hành chính | Luật sư |
Nhà ngoại giao | Kế toán | Nhà phiên dịch | Dịch giả

Tư vấn | Hiệu đính | Chuyên gia tổ chức biểu diễn | Giáo

viên | Giảng viên | Học tiếp lên hệ sau đại học ở Hàn
Quốc hoặc nước ngoài
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Chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Đức

Chuyên ngành Lịch sử

Chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Đức được thành lập năm 1963, Với nền tảng là các kiến thức cơ bản về
ngôn ngữ Đức, Nhà trường và Khoa giúp sinh viên hiểu rõ văn hóa của các nước nói tiếng Đức như Đức, Thụy
Sĩ, Australia và nghiên cứu về truyền thống của văn học Đức. Với nền tảng này, Nhà trường và Khoa đặt mục
tiêu đào tạo những nữ chuyên gia có sự hiểu biết sâu rộng về nhân loại và thế giới với góc nhìn đa phương
diện. Và không chỉ giúp sinh viên tiếp cận với các giá trị văn hóa được kết hợp bởi ngôn ngữ và văn học Đức,
Nhà trường và Khoa còn không ngừng tìm kiếm và đưa vào thực tế những chương trình giáo dục đa dạng định
hướng tương lai và có tính ứng dụng trong nhiều lĩnh vực xã hội và đời sống.

Chuyên ngành Lịch sử được thành lập năm 1955, là chuyên ngành khám phá nhân loại ở các thời đại và các
quốc gia bằng nhiều phương pháp tiếp cận. Nhà trường và Khoa cung cấp và bổi dưỡng cho sinh viên những
tri thức, ý thức và khả năng nhận thức lịch sử phù hợp với thời đại toàn cầu hóa, số hóa và chuyên môn hóa ở
thế kỉ 21. Nhà trường và Khoa còn nâng cao kiến thức chuyên môn và kiến thức đại cương sâu rộng ở cả lịch sử
Hàn Quốc, lịch sử phương Đông và lịch sử phương Tây, nhằm giáo dục tinh thần trách nhiệm và khả năng đối
ứng một cách linh hoạt, sáng tạo trước sự biến đổi của xã hội với tầm nhìn về phương hướng phát triển xã hội
trong tương lai.

Các môn học chính

Định hướng nghề nghiệp

Các môn học chính

Định hướng nghề nghiệp

Đức giao tiếp và văn bản, Phim truyền hình Đức, Lịch sử

truyền hình, báo chí, doanh nghiệp tư nhân, công ty tài

Quốc, Lịch sử và văn hóa Đông Á, Tìm hiểu lịch sử học,

viên, phóng viên truyền hình, đạo diễn, nhà xuất bản,

Sử dụng ngữ pháp tiếng Đức, Đọc hiểu tiếng Đức, Tiếng

Các cơ quan chính phủ và lĩnh vực truyền thông như

văn học Đức, Nghiên cứu tác giả cổ điển, Nghiên cứu tác

chính, giảng viên đại học, Biên phiên dịch

giả hiện đại, Thế giới truyện cổ tích Đức, Văn học thiếu

niên Đức, Tiếng Đức ứng dụng, Tiếng Đức truyền thông,

Lịch sử và văn hóa phương Tây, Lịch sử và văn hóa Hàn

Giảng viên, nhà nghiên cứu, nhân viên bảo tàng, giáo

Tiến trình phát triển của lịch sử Hàn Quốc cận đại, Quá

công chức nhà nước...

trình hình thành và phát triển văn minh cổ đại phương

Tây, Tiến trình phát triển lịch sử Hàn Quốc cổ đại, Quá

Đọc tiểu thuyết Đức, Kịch nói Đức, Mỹ thuật Đức hiện

trình hình thành châu Âu Trung cổ và xã hội phong kiến,

đại, Phê bình văn hóa Đức, Văn học và nghệ thuật chủ

Xã hội và văn hóa Hàn Quốc trung đại, Lịch sử giao lưu

nghĩa thể hiện, Ngôn ngữ và văn hóa Đức, Văn hóa Đức

văn hóa Đông Tây, cách mạng và xã hội nhân dân cận

trong châu Âu.

đại phương Tây, Văn hóa truyền thống và dân tộc Hàn
Quốc, Lịch sử Mỹ, Lịch sử Đức, Quá trình hình thành và

phát triển văn minh Trung Quốc, Dòng chảy lịch sử hiện
đại phương Tây và thế giới, Dòng chảy lịch sử hiện đại

Trung Quốc, Văn hóa và xã hội Hàn Quốc cận đại, Cuộc
sống và tư tưởng người Hàn Quốc, Tiến trình phát triển

lịch sử Hàn Quốc hiện đại, Lịch sử văn hóa xã hội Nhật
Bản.
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ĐẠI HỌC KHOA HỌC NHÂN VĂN

Chuyên ngành Triết học

Chuyên ngành Thần học Tin Lành

Chuyên ngành Triết học giúp sinh viên hệ thống hóa các suy nghĩ về các vấn đề đa dạng của thế giới và nhân
loại được phân tích và tổng hợp một cách logic. Mục đích của giáo dục triết học là giúp sinh viên có được
kiến thức về con người và vũ trụ với cách tư duy sáng tạo. lôgic rõ ràng. Đặc biệt, chuyên ngành Triết học của
Trường luôn nỗ lực để vượt qua định kiến cho rằng phụ nữ không thể học Triết học, từ đó nâng cao năng lực
của những nữ triết gia trong thế giới triết học nói chung và đưa ra những vấn đề mang tính triết học trong
nhận thức của phụ nữ nói riêng.

Khoa Thần học Tin Lành theo đuổi tri thức căn bản về con người và thế giới, trong xã hội hiện đại mà chủ
nghĩa vật chất và chủ nghĩa thế tục được coi là trung tâm. Nhà trường và Khoa mong muốn đào tạo những nhà
lãnh đạo nữ hoạt động trên toàn thế giới nói chung và châu Á nói riêng với tư cách là chuyên gia Thần học,
người làm mục vụ, nhà giáo hay nhà hoạt động tôn giáo, với nền tảng là trái tim nóng của tín ngưỡng và cái
đầu lạnh của tri thức cùng với những cảm xúc phong phú của nữ giới để bồi dưỡng sự quan tâm về các hoạt
động cống hiến cho nhân loại và tôn trọng sự sống.

Các môn học chính

Các môn học chính

phương Tây, Siêu hình học, Triết học văn học, Triết học

và Đạo đức Cơ đốc giáo, Nghiên cứu tài liệu Phúc âm,

Triết học cổ trung đại phương Tây, Triết học cận đại

Tôn giáo thế giới và Tôn giáo Hàn Quốc, Vấn đề xã hội

văn hóa, Lôgic học, Triết học Nho giáo, Đạo đức học,

Kinh Thánh tiếng Hebrew, Thờ phượng, Giáo dục Cơ đốc

Triết học nghệ thuật, Triết học phương Tây hiện đại,

giáo, Kinh thánh Tiếng Hy Lạp , Thần học hiện đại, Thần

Giáo dục triết học, Nhận thức luận, Triết học hiện sinh,

học nữ giới và văn hóa tôn giáo, Lý luận và thực tiễn về

Triết học ngôn ngữ, Triết học lịch sử, Triết học đối chiếu,

tư vấn mục vụ, Thần học Cơ đốc giáo và tư tưởng hiện

Triết học hiện đại phương Đông, Triết học chủ nghĩa nữ

đại, Đạo đức học Cơ đốc giáo, Thần học cựu ước, Thần

quyền

học tân ước, Tôn giáo và tâm lý học, Thần học truyền
giáo, Lý luận phát triển và giáo dục tôn giáo.

Định hướng nghề nghiệp

Định hướng nghề nghiệp

Hoạt động ở lĩnh vực truyền thông như đài truyền hình,

tòa soạn báo, nhà thơ, nhà văn, nhiếp ảnh gia, sản xuất

Chuyên gia thần học, Nữ mục sư, nhà tư vấn, chính trị

phim, phê bình nghệ thuật, học tiếp hệ sau đại học khoa

gia, nhà hoạt động xã hội, nhà hoạt động trong lĩnh vực

Triết học hoặc Luật học.

văn hóa nghệ thuật ...
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ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI

Chuyên ngành Chính trị Ngoại giao

Chuyên ngành Hành chính

Chuyên ngành Chính trị Ngoại giao là lĩnh vực trọng tâm nhất của khoa học xã hội, giải quyết các vấn đề liên
quan tới sự hiểu biết về các thuộc tính của xã hội - nơi tập trung con người. Chính trị Ngoại giao là ngành học
giúp xác lập kiến thức và giá trị quan về sự sinh tồn và phát triển của quốc gia và dân tộc, xã hội và tập thể, từ
đó đào tạo các nhân tài có cái nhìn phản biện và sáng tạo, có thể hoạch định hoạt động cộng đồng xã hội.

Trong dòng chảy của lịch sử văn minh được gọi tên thế giới hóa, số hóa, địa phương hóa, nữ giới hóa, chuyên
ngành Hành chính có truyền thống nỗ lực nâng cao địa vị xã hội và giáo dục cho phụ nữ xuyên suốt một thế kỷ
qua. Hiện nay, khoa Nhà trường và Khoa đang nỗ lực để đào tạo các chuyên gia về chính sách phụ nữ và nhà
quản lý cấp cao theo nhu cầu của các lĩnh vực trong xã hội. Đồng thời, với hệ thống nghiên cứu, khai thác, giáo
dục và đào tạo xuất sắc, khoa Hành chính đang thực hiện vai trò lớn là nơi sản sinh ra những nữ công chức
nhà nước chính trực đầy năng lực.

Các môn học chính

Các môn học chính

Phân tích đối chiếu chính trị, Đọc hiểu văn bản cổ điển

Hành chính nhân sự, Chính sách nữ giới, Kế toán chính

Khái niệm chính trị, Hiểu biết chính trị thế giới hiện đại,

Tìm hiểu về hành chính, Chính phủ và chính sách công,

về chính trị, Chính trị xã hội học, Quốc gia và thị trường,

phủ, Vấn đề đô thị và chính sách, Chính sách văn hóa,

Chính trị nữ quyền, Chính trị châu Âu, Tư tưởng chính trị

Quy hoạch thị trường và chính phủ, Chính sách y tế,

Hàn Quốc và phương Đông. Bầu cử và chính đảng, Chủ

Triết học hành chính và đạo đức công chức, Tài chính

nghĩa cá nhân và chủ nghĩa quốc gia, Vấn đề của triết

công, Kế hoạch đô thị và khu vực.

học chính trị hiện đại, Tổ chức quốc tế.

Định hướng nghề nghiệp

Định hướng nghề nghiệp

Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ, doanh nghiệp, cơ
quan truyền thông, cơ quan giáo dục, cán bộ tổ chức

Nhà ngoại giao, cán bộ tổ chức quốc tế, nhà ngôn luận,

quốc tế, chuyên viên tổ chức phi chính phủ, nhà nghiên

giáo viên THCS và THPT, làm việc tại doanh nghiệp

quảng cáo, tổ chức phi chính phủ, học tiếp hệ sau đại

cứu, học tiếp hệ sau đại học.

học ở Hàn Quốc và nước ngoài.
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ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI

Chuyên ngành Kinh tế

Chuyên ngành Khoa học Thông tin và Thư viện

Chuyên ngành kinh tế là một trong những ngành được yêu thích nhất và hiện có hơn 700 sinh viên chuyên
ngành chính và hơn 800 sinh viên ngành kép đang theo học. Qua những môn học cơ bản về kinh tế, khoa Kinh
tế không chỉ giúp sinh viên tích lũy được kiến thức cơ bản của một công dân, mà còn trang bị kiến thức chuyên
ngành kinh tế và khả năng phân tích thông qua những môn học chuyên ngành. Sinh viên tốt nghiệp khoa Kinh
tế đang hoạt động sôi nổi ở nhiều lĩnh vực như Chính phủ, cơ quan nhà nước, cơ quan tài chính, doanh nghiệp,
học giả....

Chuyên ngành Khoa học Thông tin và Thư viện là ngành học có mối quan hệ mật thiết với hiện trạng xã hội, có
tính chất liên ngành, nghiên cứu một cách lôgic và khoa học về tất cả sự việc, hiện tượng liên quan đến tài liệu
và thông tin để có thể thích ứng với xã hội. Nhà trường và Khoa đang đào tạo những chuyên gia về thông tin
có thể đáp ứng nhu cầu của thời đại ngày nay, bằng cách liên kết ngành thư viện và thông tin với sự phát triển
của truyền thông đa phương tiện, máy tính, kết nối, xuất bản điện tử.

Các môn học chính

Định hướng nghề nghiệp

Các môn học chính

Định hướng nghề nghiệp

tế vĩ mô, Toán kinh tế, Kinh tế tài chính, Tài chính học,

nghiệp, nhà nghiên cứu, làm việc tại cơ quan giáo dục,

tin và thư viện, Phân loại thông tin, Mục lục thông tin,

chuyên gia công nghệ thông tin, chuyên gia thông tin

Nguyên lý kinh tế, Lý thuyết kinh tế vi mô, Lý thuyết kinh

Công chức thuộc cơ quan hành chính Chính phủ, doanh

Kinh tế học người tiêu dùng, Lý luận trò chơi, Lý thuyết

cơ quan tài chính, doanh nghiệp nhà nước, công ty kế

tổ chức công nghiệp, Lý thuyết dự báo kinh tế, Kinh tế

toán, học tiếp hệ sau đại học...

học theo giới, Kinh tế học thông tin, Kinh tế lượng, Kinh
tế học môi trường...

16

Tìm hiểu về tài liệu thư viện, Quản trị trung tâm thông

Cán bộ chuyên môn thư viện, chuyên viên lưu trữ,

Tìm hiểu cách ghi tài liệu tham khảo, Quản lý văn kiện

Internet, chuyên gia Web, chuyên gia quản lý kiến thức

cổ, Lựa chọn tư liệu thông tin, Quản lý thông tin ghi

doanh nghiệp, nhà báo chuyên về thông tin, giảng viên

chép, Thư viện và văn hóa, Tư liệu trẻ em và thiếu niên,

đại học, nhà nghiên cứu, giáo viên thư viện

Hướng dẫn đọc sách, Thực tập thư viện
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Chuyên ngành Xã hội học

Chuyên ngành Phúc lợi xã hội

Xã hội học là ngành học cơ bản của khối khoa học xã hội, không chỉ cung cấp những khái niệm trừu tượng mà
còn bao hàm cả thực hành để giúp sinh viên nhận thức về cuộc đời và sự phát triển của nhân loại. Khoa Xã hội
học trường Đại học nữ Ewha có lịch sử lâu năm thứ ba tại Hàn Quốc, hiện đang đào tạo những sinh viên có khả
năng nghiên cứu và giáo dục xuất sắc, hoạt động tích cực tại nhiều lĩnh vực.

Phúc lợi xã hội là chuyên ngành mang tính thực hành, nghiên cứu các phương án thực hiện để đem lại tương
lai và hạnh phúc cho con người, dựa trên nền tảng là sự hiểu biết về xã hội và con người. Chuyên ngành Phúc
lợi xã hội mở rộng chất lượng giảng dạy giáo dục phù hợp với các tiêu chuẩn trong và ngoài nước. Với mục tiêu
nâng cao vai trò lãnh đạo và vai trò quốc tế, gia tăng tính sáng tạo, tính phù hợp, Nhà trường và Khoa đang xây
dựng những chương trình giáo dục riêng biệt để đào tạo những nhà lãnh đạo cần thiết cho xã hội.

Các môn học chính

Các môn học chính

thuyết xã hội học cổ điển, Xã hội học tổ chức, Thực tập

Chính sách phúc lợi xã hội, Hành chính phúc lợi xã hội,

Tìm hiểu về xã hội học, Thống kê xã hội cơ bản, Lý

Phúc lợi xã hội đại cương, Thực hiện phúc lợi xã hội,

và phát triển kinh nghiệm xã hội, Xã hội học doanh

Phúc lợi xã hội khu vực, Điều tra phúc lợi xã hội, Thực

nghiệp và lao động, Phương pháp điều tra xã hội, Xã hội

tập phúc lợi xã hội, Luật phúc lợi xã hội, Phúc lợi trẻ

học gia đình, Thực tập điều tra xã hội, Xã hội học kinh

em, Đạo đức và triết học phúc lợi xã hội, Phúc lợi công

tế, Phương pháp nghiên cứu lượng, Xã hội học đối chiếu,

nghiệp, Phúc lợi sửa đổi, Quản lý cá nhân, Phúc lợi

Dân số và xã hội, Xã hội học văn hóa, Xã hội học y tế, Xã

người khuyết tật, Phúc lợi người cao tuổi, Phúc lợi xã hội

hội học môi trường, Xã hội học cảm xúc

y tế, Sức khỏe tinh thần

Định hướng nghề nghiệp

Định hướng nghề nghiệp

Làm việc tại viện nghiên cứu thuộc Chính phủ, cơ quan

Doanh nghiệp tư nhân, làm việc tại viện nghiên cứu, cơ

Chính phủ, các cơ quan phúc lợi xã hội, tổ chức phi

quan các đảng chính trị, Bộ Hành chính, cơ quan điều

chính phủ Hàn Quốc và quốc tế, bộ phận cống hiến xã

tra dư luận, nhà báo, đạo diễn, chuyên gia tổ chức phi

hội của các doanh nghiệp, quỹ phúc lợi Hàn Quốc và

chính phủ, học tiếp hệ sau đại học ở Hàn Quốc hoặc ở

quốc tế, tổ chức quốc tế, Quốc hội, nhóm dự án y tế xã

nước ngoài

hội của bệnh viện.
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Chuyên ngành Tâm lý học

Chuyên ngành Nghiên cứu Người tiêu dùng

Chuyên ngành Tâm lý học nghiên cứu nguyên nhân của các vấn đề cơ bản về tâm lý và hành động của con
người bằng các phương pháp như thực nghiệm, điều tra, quan sát. Khác với các môn như văn học hay triết
học, tâm lý học đo lường hành động của động vật và con người khi ở trạng thái bị khống chế. Phương pháp
nghiên cứu chi tiết và khách quan nên đây là lĩnh vực phù hợp với các sinh viên muốn tìm hiểu và phân tích
các vấn đề đa dạng của con người thông qua phương thức tư duy khoa học.

Chuyên ngành Nghiên cứu Người tiêu dùng không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức trên quan điểm có
lợi với người tiêu dùng, mà còn đưa ra cái nhìn để tiếp cận với các hiện tượng tiêu dùng như một chủ thể cuộc
sống của bản thân. Nhà trường và Khoa mang đến cho sinh viên tri thức và cách nhìn chuyên môn về môi
trường tiêu dùng mang tính toàn cầu và đa văn hóa. Bước vào cuối thế kỷ 20, sản xuất và tiêu dùng không thể
phân tách rõ ràng, thị trường cũng không được hình thành hoặc chuyển động theo đơn vị quốc gia. Nếu không
nắm được mối liên quan giữa sự xuất hiện của người sản xuất và tiêu dùng (Prosumer), sụp đổ của kinh tế
mang tính khu vực, hình thành kinh tế mang tính đa văn hóa, thì sẽ không thể nhận biết xu hướng tiêu dùng
trong thế kỷ 21. Chuyên ngành Nghiên cứu Người tiêu dùng giúp sinh viên hiểu những biến đổi đó của tiêu
dùng và môi trường, đào tạo những chuyên gia về người tiêu dùng để có thể chủ động đối phó trước những
biến đổi nhanh chóng. Nhà trường và Khoa đào tạo những chuyên gia về tiêu dùng, phúc lợi, giáo dục, quảng
cáo tiêu dùng, chuyên gia thiết kế tài chính cá nhân, đặc biệt là đào tạo những chuyên gia có khả năng dự đoán
trước xu hướng tương lai.

Các môn học chính

Định hướng nghề nghiệp

Các môn học chính

Định hướng nghề nghiệp

học tính cách, Tâm lý học học tập, Tâm lý học sinh vật,

Bác sĩ tâm lý phát triển, doanh nghiệp, công ty quảng

tiêu dùng, Quảng cáo người tiêu dùng, Giáo dục người

nghiệp, công ty nghiên cứu thị trường, tổ chức người

Tìm hiểu về Tâm lý học, Tâm lý học phát triển, Tâm lý

Chuyên gia tư vấn tâm lý, Nhà tư vấn trong trường học,

Thống kê tâm lý cơ bản, Đo lường và kiểm tra tâm lý,

cáo, cơ quan điều tra, chuyên gia thuộc lĩnh vực liên

Tâm lý học phát triển thanh niên, Phương pháp nghiên

quan đến tâm lý, học tiếp hệ sau đại học

cứu tâm lý, Tâm lý học tri giác, Đánh giá tâm lý, Tâm lý

học người lớn và người cao tuổi, Thống kê tâm lý trung

Xã hội hiện đại và người tiêu dùng, Lý luận về người

Doanh nghiệp tư nhân, trung tâm nghiên cứu doanh

tiêu dùng, Cách sống người tiêu dùng, Văn hóa tiêu

tiêu dùng, cơ quan giáo dục, ngân hàng, viện nghiên

dùng, Giao tiếp người tiêu dùng, Phân tích và dự đoán

cứu, học tiếp hệ sau đại học

xu hướng tiêu dùng, Thông tin người tiêu dùng, Nghiên
cứu chủ nghĩa sản tiêu, Lý luận doanh nghiệp người tiêu

cấp, Tâm lý học ngôn ngữ, Tâm lý học quảng cáo

dùng, Thiết kế tài chính người tiêu dùng, Điều tra thị

trường người tiêu dùng, Người tiêu dùng và văn hóa giải
trí, Quản trị mức thỏa mãn của người tiêu dùng, Đầu tư

và bảo hiểm của người tiêu dùng, Luật và chính sách về
người tiêu dùng
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Chuyên ngành Truyền thông và Phương tiện truyền thông
Mục tiêu của chuyên ngành truyền thông và phương tiện truyền thông là đào tạo những chuyên gia truyền
thông quốc tế, có năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực phương tiện truyền thông đa chiều, đáp ứng được nhu
cầu của môi trường quốc tế trong thời đại kỹ thuật số đầy biến đổi. Nhà trường và Khoa đào tạo cho sinh viên
các khả năng giao tiếp cơ bản, tư duy logic và khả năng nhận thức mang tính phân tích. Nhà trường và Khoa
bồi dưỡng các chuyên gia có sức cạnh tranh ở 6 lĩnh vực chuyên sâu gồm có Báo chí, Truyền thông chiến lược,
Nội dung truyền thông kỹ thuật số, Truyền thông văn hóa hình ảnh, Truyền thông đa văn hóa toàn cầu, Quản
trị và luật chính sách truyền thông và thêm một lĩnh vực chuyên sâu như Tạo dựng hình ảnh bản thân (tổng
cộng 7 lĩnh vực)

Các môn học chính

Lý thuyết và phê bình điện ảnh, Thực hành nhiếp ảnh,

‒ Viết và phát biểu truyền thông, Phương pháp nghiên

ứng video kỹ thuật số, Dự án video kỹ thuật số, Phim

Chiến lược quảng cáo hình ảnh và thực tại, Thực hành

phương tiện truyền thông đa phương tiện và web, Hiệu

• Môn chuyên ngành cơ bản

hoạt hình kỹ thuật số, Thiết kế nội dung tương tác,

cứu phương tiện truyền thông, Truyền thông và xã hội,

Nghiên cứu giao diện máy tính con người, Lý thuyết

Lý thuyết truyền thông đa phương tiện, Tâm lý học

truyền thông tương tác, Thực hành nhiếp ảnh, Tìm hiểu

phương tiện truyền thông, Truyền thông con người,

về kinh doanh nội dung văn hóa, Phân tích vấn đề hiện

Truyền thông thuyết phục, Phương tiện truyền thông và

tại của công nghiệp truyền thông, Luật và chính sách

giới, Xã hội học truyền thông, Quảng cáo, Truyền thông

truyền thông, Công nghiệp truyền thông và bản quyền,

quảng cáo, Khái quát về truyền hình, Hiện tượng và ý

Quản trị truyền thông, Tìm hiểu về kinh doanh nội dung

nghĩa, Truyền thông toàn cầu, Lý thuyết về truyền thông

truyền thông, Tìm hiểu về chính sách truyền thông,

hình ảnh, Tư tưởng báo chí, Xã hội thông tin và phương

Phân tích tiền lệ truyền thông, Tự do biểu đạt và đạo

tiện truyền thông mới, Văn hóa và truyền thông kỹ thuật
số

‒ Sản xuất tin tức truyền hình nâng cao, Sản xuất tin
tức truyền hình, thực hành khai thác tin tức internet,

tin, Thiết kế biên tập và xuất bản, Biên soạn tin cơ bản,
Truyền thông và chính trị, Tranh luận, Báo cáo và biên

hình Hàn Quốc, nghiên cứu viên thuộc Trung tâm

chí toàn cầu, Tiếng Anh báo chí cho người mới bắt đầu,

Hệ thống truyền thông đối chiếu, Kế hoạch phương tiện
quảng cáo, Truyền thông doanh nghiệp, Sản xuất

Nghiên cứu chiến lược quảng cáo PR, Sáng tạo quảng
cáo, Chiến dịch quảng cáo, Chiến dịch truyền thông PR,

chương trình, phát thanh viên, tác giả kịch bản cho các

Giải quyết mâu thuẫn và quản lý rủi ro, Quảng cáo và

chương trình của truyền hình quốc gia, truyền hình cáp

xã hội, Truyền thông Chính phủ nhân dân và tổ chức,

Truyền thông PR và vấn đề xã hội, Truyền thông chiến
Nghiên cứu văn hóa đại chúng, Người sử dụng phương

tiện truyền thông, Kế hoạch dựng và đạo diễn video,

như toàn bộ nền công nghiệp truyền thông, bao gồm
xu hướng và triển vọng công nghiệp truyền thông, quản

phê bình báo chí bằng tiếng Anh, sinh viên được trang bị

trị kinh doanh, phân phối và sử dụng sản phẩm truyền

ý thức xã hội sâu rộng và ý thức phản biện lành mạnh.

thông.

‒ Truyền thông chiến lược: Hướng tới mục tiêu đào

vực quảng cáo tuyên truyền, những người có khả năng
Khoa đào tạo các chuyên gia với nền tảng là sự am hiểu

về truyền thông thuyết phục, có thể hoạt động ở ngành
công nghiệp truyền thông ứng dụng như PR thương

hiệu, chiến dịch truyền thông vì lợi ích công cộng,
truyền thông khoa học y tế...

‒ Nội dung truyền thông kỹ thuật số: Đào tạo nhân

đại truyền thông kỹ thuật số hiện nay. Các môn học liên
và đánh giá nội dung, dịch vụ và hệ thống phương tiện

truyền thông lấy nền tảng từ sự hiểu biết bản chất của
sự tương tác giữa kỹ thuật với con người, con người với
con người

‒ Truyền thông văn hóa video: Bao gồm các môn

và vệ tinh, Ủy ban truyền hình, Quỹ ngôn luận, sự kiện

học lý thuyết về phân tích và phê bình hiện tượng xã

đoàn lớn

hành để thực hiện ý tưởng và giá trị văn hóa xã hội qua

quảng cáo, bộ phận quảng cáo tuyên truyền của tập

lược internet, Quảng cáo và tâm lý người tiêu dùng,

trong việc tạo ra khung pháp luật về chính sách cũng

vụ liên quan. Ngoài ra, thông qua môn học thảo luận và

quan giúp nâng cao khả năng lên kế hoạch, sản xuất

cứu phân tích, đạo diễn sản xuất, đạo diễn sắp xếp

trường và Khoa đào tạo những nhân tài có thể đóng góp

thực hành về khai thác tin tức, đưa tin và những nghiệp

và truyền thông, công việc liên quan đến quảng cáo,
và nước ngoài, Sự kiện quảng cáo PR, công ty nghiên

lược sắp xếp và phân phối sản phẩm truyền thông... Nhà

Truyền thông chính trị, Báo chí quốc tế, và môn học

tài lên kế hoạch, sản xuất, phát hành video, đi đầu thời

truyền thông của các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc

quảng cáo và phương tiện truyền thông kỹ thuật số,

nghiệp và triển vọng công nghiệp truyền thông, chiến

lý thuyết như Tư tưởng ngôn luận, Phê bình báo chí,

nghiên cứu, cơ quan nghiên cứu của Chính phủ về

truyền thông, kế hoạch, khai thác dịch vụ tin tức mạng

quảng cáo, Quản lý kế hoạch quảng cáo, Copywriting

nghiệp truyền thông, thông qua những môn học về công

báo chí. Các môn học về lĩnh vực này gồm có các môn

phân tích, kế hoạch và giải quyết vấn đề, Nhà trường và

Nhà báo thuộc các cơ quan ngôn luận, đạo diễn truyền

soạn tin tức, Báo cáo và biên soạn tin tức nâng cao, Báo

những người có chuyên môn ở lĩnh vực liên quan đến

đào tạo ra những nhà lãnh đạo dẫn đầu ngành công

có trách nhiệm, có kỹ năng viết rõ ràng, chính xác và

luận về truyền thông chiến lược toàn cầu, Chiến lược

Định hướng nghề nghiệp

Phê bình báo chí, Thực hành khai thác tin tức và đưa

‒ Pháp luật quản trị phương tiện truyền thông: Mảng

quản trị kinh doanh, chính sách pháp luật truyền thông

tạo các chuyên gia có sức cạnh tranh quốc tế trong lĩnh

quảng cáo toàn cầu, Nghiên cứu truyền thông độc lập

hóa trong thời đại truyền thông hình ảnh hiện nay.

‒ Báo chí: Hướng tới mục tiêu đào tạo những nhà báo

đức truyền thông, Truyền thông tổ chức, Truyền thông
giữa các nền văn hóa, Truyền thông PR quốc tế, Thảo

• Môn chuyên ngành nâng cao

Những điểm nổi bật

hội bằng cái nhìn truyền thông và các môn học thực
phương tiện video. Mục tiêu đặt ra là bồi dưỡng nhân tài
hoạt động như một chuyên gia về video ở các lĩnh vực

Phê bình phương tiện hình ảnh, Sản xuất phim tài liệu,

đa dạng, người có khả năng lên kế hoạch nội dung văn
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Chuyên ngành Toán học

Chuyên ngành Thống kê

Chuyên ngành Toán học là bộ môn rõ ràng chính xác, nghiêm ngặt có đối tượng nghiên cứu cơ bản là số, lôgic
và không gian - ngôn ngữ thể hiện của khoa học tự nhiên. Toán học là công cụ cơ bản để giải thích tất cả quy
luật tự nhiên, là phương tiện quan trọng giúp con người hiểu được hiện tượng tự nhiên. Toán học chia thành
hai mảng chính là Toán học thuần túy và Toán học ứng dụng. Toán học thuần túy gồm Giải tích - sử dụng khái
niệm của phép tính để nghiên cứu tính chất của các hàm số, Đại số - nghiên cứu về phép toán và cấu trúc toán,
Hình học tôpô và Hình học phẳng - nghiên cứu cấu tạo không gian. Toán học ứng dụng là lĩnh vực đóng vai trò
kết nối toán học với khoa học tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế và xã hội để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Chuyên ngành Thống kê là bộ môn cung cấp phương tiện để dự đoán tương lai, hay giúp đưa ra quyết định
hợp lý một cách khoa học, thông qua phân tích số liệu thuộc nhiều lĩnh vực đa dạng như hiện tượng tự nhiên,
hiện tượng xã hội, kinh tế... Mục tiêu của khoa Nhà trường và Khoa là đào tạo những người có chuyên môn
trong lĩnh vực phân tích tài liệu, xử lý thông tin, đáp ứng nhu cầu của xã hội công nghiệp thông tin hiện nay.
Đặc biệt, Nhà trường và Khoa bồi dưỡng những nhân tài sử dụng kiến thức thống kê ở lĩnh vực tài chính như
ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán. Trên đà phát triển của xã hội, nhu cầu phân tích BigData đang ngày càng
tăng lên. Do đó, phân tích BigData cũng là một trong những lĩnh vực thuộc ngành Thống kê mà Nhà trường và
Khoa quan tâm.

Các môn học chính

Các môn học chính

Định hướng nghề nghiệp

hành, Phân tích hồi quy, Xác xuất thống kê Chương trình

đánh giá tín dụng cá nhân và doanh nghiệp, cơ quan

Định hướng nghề nghiệp

Tích phân I, Tích phân II, Lôgic và tập hợp, Toán học và

Làm việc tại các cơ quan giáo dục, trung tâm nghiên

Giải tích học đại cương, Thống kê điện toán và thực

cương giải tích học I, Đại cương giải tích học II, Tích

quan tới điện toán, nhà xuất bản, doanh nghiệp thương

máy tính, Nguyên lý thống kê và thực hành, Phương

thông tin, Đại số tuyến tính I, Đại số tuyến tính II, Đại

cứu, cơ quan tài chính và bảo hiểm, doanh nghiệp liên

phân hàm nhiều biến, Phương trình vi phân, Đại số hiện

mại, tập đoàn lớn, lĩnh vực công nghệ thông tin, giảng

đại I, Đại số hiện đại II, Giải tích nhiều biến số I, Giải tích

viên, làm việc ở lĩnh vực ứng dụng toán học như điện

nhiều biến số II, Hình tôpô I, Hình tôpô II, Phương trình

toán học, bảo mật thông tin, kinh tế, quản trị kinh

vi phân, Mật mã, Hình học vi phân I, Hình học vi phân II,

doanh, học tiếp hệ sau đại học, du học.

Mô hình toán học, Hàm số đa biến, Toán học tài chính,

Làm việc tại các ngân hàng, công ty bảo hiểm, cơ quan
hành chính nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, trung tâm

pháp kế hoạch thực nghiệm, Thống kê tài chính, Khảo

nghiên cứu thuộc doanh nghiệp, cơ quan giáo dục, cơ

sát mẫu và thực hành, Chương trình thống kê, Phân tích

quan thăm dò dư luận, trung tâm nghiên cứu y học,

dữ liệu khoa học sự sống, Cơ sở dữ liệu thống kê, Phân

công ty kế toán, học tiếp hệ sau đại học.

tích đa biến và thực hành, Phân tích chuỗi thời gian và
thực hành, Phân tích tài liệu và thực hành, Thống kê bảo

hiểm, Phân tích tài liệu kinh tế và thực hành, Phân tích

Toán học bảo hiểm, Phương trình vi phân riêng phần.

dữ liệu định tính phân loại, Thực hành tư vấn thống kê.
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Chuyên ngành Vật lý

Chuyên ngành Hóa học và Công nghệ nano

Chuyên ngành Vật lý bắt nguồn từ sự hiếu kỳ về thuộc tính căn bản của con người, từ đó mở rộng tri thức
chung về con người và tự nhiên. Quá trình tích lũy tri thức để có thể giải thích và hiểu được quy luật của tự
nhiên chính là lịch sử của ngành Vật lý, và sinh viên chuyên ngành Vật lý có thể học hỏi được khả năng tư duy
phân tích toán học và quá trình suy luận có hệ thống và lôgic. Sinh viên quen với kiến thức và tư duy vật lý có
thể quan sát những hiện tượng tự nhiên và xã hội với lòng hiếu kỳ, có khả năng nhận thức tổng thể để hiểu rõ
về những hiện tượng đó, và từ đó trở thành những nhà trí thức đầy sáng tạo.

Chuyên ngành Hóa học và công nghệ nano từ một môn khoa học cơ bản với nền tảng là sự hiểu biết về sự cấu
tạo và đặc tính vật lý hóa học của vật chất ở đơn vị phân tử và liên kết phân tử, gần đây kết hợp với công nghệ
nano, đang đóng vai trò trụ cột trong phát triển công nghiệp tương lai, đạt tới các lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật
cao như khai quật năng lượng, môi trường, vật liệu sinh học mới. Ở chuyên ngành này, sinh viên được học hóa
học vật lý, hóa học hữu cơ, hóa học vô cơ, hóa học phân tích, hóa học hợp chất cao phân tử, hóa sinh học, vật
liệu nano, từ nền tảng đó tiếp thu các kiến thức chuyên môn về hóa học và công nghệ nano thế kỷ 21. Từ đó,
Nhà trường và Khoa trang bị thêm cho sinh viên các kiến thức chuyên ngành cùng khả năng nghiên cứu về các
lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học ứng dụng, nhằm đào tạo những nữ chuyên gia khoa học kỹ thuật cống
hiến cho sự phát triển của xã hội và nhân loại.

Các môn học chính

Các môn học chính

lực học và vật lý thống kê, Chuyển động sóng và quang

học vật lý sinh học, Hóa học hữu cơ I, Hóa học hữu cơ II,

Động lực học, Điện từ học, Cơ học lượng tử, Nhiệt động

Hóa học vật lý I, Hóa học vật lý II, Hóa học vật lý III, Hóa

học, Vật lý hiện đại, Vật lý toán học, Vật lý thực nghiệm,

Hóa hữu cơ sinh học, Quang phổ học hữu cơ, Hóa học

Điện tử học, Vật lý điện toán, Vật lý hạt cơ bản, Vật lý

hợp chất hữu cơ, Hóa học vô cơ I, Hóa học vô cơ II, Hóa

chất rắn, Quang phổ học, Vật lý thiên văn, Vật lý sinh

học vật liệu nano, Hóa học phân tích I, Hóa học phân

học

tích II, Phân tích dụng cụ, Hóa học hợp chất cao phân tử

I, Hóa học hợp chất cao phân tử II, Hóa sinh học I, Hóa

Định hướng nghề nghiệp

sinh học II, Hóa học năng lượng và vật liệu điện tử hữu
cơ, Phương pháp thí nghiệm hóa học, Thí nghiệm hóa
học hữu cơ

Giáo sư và nhà nghiên cứu tại các trường đại học Hàn
Quốc và trung tâm nghiên cứu, nhân viên nghiên cứu

Định hướng nghề nghiệp

của tập đoàn lớn (các doanh nghiệp trong và ngoài nước
về điện tử, chất bán dẫn và display), chuyên gia kinh

doanh, chuyên gia kỹ thuật phát minh (người tư vấn luật

Học tiếp hệ sau đại học, trung tâm nghiên cứu của

bản quyền phát minh, cục sở hữu trí tuệ)

doanh nghiệp, tư vấn về luật bản quyền phát minh,
chuyên gia thẩm định đăng kí bản quyền phát minh (cục
sở hữu trí tuệ, trung tâm nghiên cứu của tập đoàn lớn),

công chức của Bộ tài nguyên công nghiệp, Bộ khoa học
công nghệ, Bộ thông tin và truyền thông, Hệ sau đại học
Y, Dược.
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Chuyên ngành Khoa học Sự sống
Chuyên ngành Khoa học sự sống là ngành khoa học tự nhiên nhằm tìm ra nguyên nhân căn bản và quá trình
phát triển liên quan tới những hiện tượng đa dạng của sự sống. Qua chương trình học bao gồm nghe giảng,
thảo luận, thí nghiệm, thực tập về nguyên lý và quá trình xuất hiện, tồn tại của các hiện tượng sự sống kỳ diệu
và phong phú, Nhà trường và Khoa hướng tới mục tiêu đào tạo những nhân tài tương lai là những chuyên gia
có tầm hiểu biết sâu rộng và hệ thống về sinh vật học.

Các môn học chính

Sinh vật học tế bào, Di truyền và tiến hóa, Sinh hóa học,
Sinh vật học phân tử, Vi sinh vật học, Sinh lý học, Phôi

học, Miễn dịch học, Sinh thái học, Tập tính học động vật,
Hình thái học thực vật, Tiến hóa học phân tử, Khoa học
thần kinh, Sinh lý học động thực vật, Sinh vật học phát

triển, Môi trường sinh thái học, Tin sinh học, Sinh học hệ
thống

Định hướng nghề nghiệp

Trung tâm nghiên cứu nhà nước, công ty dược phẩm,
công ty công nghệ sinh học, nhà tư vấn luật bản quyền

phát minh, thi công chức, cơ quan chính phủ và cơ quan
sử dụng ngân sách chính phủ, Liên hợp quốc, tổ chức

môi trường quốc tế và cơ quan trực thuộc, giảng viên,
học tiếp hệ sau đại học, học tiếp tại hệ cao học Y, đại
học dược
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Khoa Công nghệ Cơ khí và Y sinh

Khoa Công nghệ Phần mềm
Chuyên ngành Công nghệ Khoa học máy tính

Khoa Công nghệ Cơ khí và Y sinh thuộc lĩnh vực tích hợp các ngành công nghệ cao nghiên cứu lĩnh vực công
nghiệp mới - công nghệ sức khỏe, đang ngày càng trở thành nhu cầu cấp thiết trên toàn thế giới. Khoa Nhà
trường và Khoa bao gồm ba lĩnh vực chi tiết là Công nghệ cơ khí tích hợp, Công nghệ y sinh học và Công nghệ
dữ liệu sinh học, hướng tới mục tiêu đào tạo các nữ kỹ sư dẫn đầu trong các lĩnh vực công nghiệp mới phù hợp
với phái nữ như máy móc y tế tối tân, rô-bốt trí tuệ, Big Data, tin sinh học, công nghệ sinh học, cảm biến sinh
học. Thay vì phân ra các chuyên ngành cụ thể như những khoa khác, Nhà trường và Khoa tiến hành đào tạo
dưới dạng chia thành các "hướng đi" (track) nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các ngành học, giúp sinh viên
có thể tiếp cận nhiều môn học đa dạng. Mục tiêu của Nhà trường và Khoa là phát triển công nghệ vì một cuộc
sống khỏe mạnh và hạnh phúc trong xã hội hiện đại, khi các nước phát triển trở nên già hóa dân số. Để đạt
được mục tiêu đó, Nhà trường và Khoa giáo dục và nghiên cứu tích hợp đa ngành, liên ngành ở lĩnh vực y sinh
học với nền tảng là giáo dục và nghiên cứu sinh học-một trong những thế mạnh của Đại học nữ Ewha gồm có
trung tâm y khoa Ewha (Bệnh viện Mokdong, bệnh viện Magok-dự kiến mở năm 2018), y học, dược học, công
nghệ, khoa học sự sống, khoa học trí não và nhận thức

Các môn học chính

Chức năng đặc biệt

i) Cơ khí: Động lực học, Tĩnh lực học, Cơ học chất rắn,

Với mục tiêu bồi dưỡng nhân tài toàn diện, chương trình

thông minh, Rô-bốt học

khoa học công nghệ và nhân văn, xã hội, nghệ thuật. Để

học trải rộng ở nhiều môn học mang tính tích hợp giữa

Thiết kế chế tạo máy Phân tích và chế tạo máy,Sản xuất

tăng cường việc liên kết với ngành công nghiệp thực tế,

ii) Kỹ thuật y sinh: Vật liệu sinh học, Xử lý tín hiệu, Sinh

đặt trọng tâm vào thực hành, Nhà trường và Khoa thực

lý học và giải phẫu, Cảm biến sinh học, Hình ảnh sinh

hiện chế độ học kỳ 8+2, hỗ trợ học bổng cho sinh viên

học

thực tập tại doanh nghiệp và thực hành ở môi trường

iii) Sinh học: Công nghệ sinh học, Khoa học thông tin bộ

quốc tế. Sinh viên khoa công nghệ cơ khí và sinh học

gen, Thống kê kỹ thuật y sinh, Cơ sở dữ liệu kỹ thuật y

sau khi nhập học sẽ chọn một trong ba lĩnh vực Công

Sinh, Hệ thống sinh học, Trí tuệ nhân tạo

nghệ cơ khí tích hợp, Công nghệ y sinh học và Công

Định hướng nghề nghiệp

nghệ dữ liệu sinh học, căn cứ theo sở trường của bản
thân và nội dung chuyên ngành.

Ngành nghề: Nhà phát triển hệ thống thông tin sinh học,

nhà tư vấn công nghệ thông tin, chuyên gia phân tích
dữ liệu sinh học, chuyên gia công nghệ cơ điện tử, kỹ
sư công nghệ rô-bốt, kỹ sư công nghệ cơ khí, nhà phát

triển thiết bị y tế điện tử, nhà tư vấn luật bản quyền phát
minh, giáo sư...

Nơi làm việc: Các doanh nghiệp liên quan đến công

nghệ sinh học, điện tử, cơ khí, xử lý thông tin Hàn Quốc
và nước ngoài (Điện tử Samsung, dược phẩm Samsung,
GE Health care Korea, Vatech, Osstem Implant, Johnson

Chuyên ngành Công nghệ Khoa học máy tính được thành lập từ năm 1981 và đã đào tạo 2400 sinh viên trong
suốt hơn 30 năm qua. Nhà trường và Khoa giáo dục một cách hệ thống các lý thuyết cơ bản về lĩnh vực công
nghệ khoa học máy tính, hiện đang bồi dưỡng những nữ kỹ sư có nghiệp vụ thông qua đào tạo kiến thức
chuyên ngành để giải quyết vấn đề cơ bản của công nghiệp ICT (Thông tin và công nghệ truyền thông), cùng
với thực hành chuyên môn thực tế và chương trình thực tập tại doanh nghiệp. Thêm vào đó, Nhà trường và
Khoa cũng đang bồi dưỡng những nữ chuyên gia nghiên cứu có khả năng nghiên cứu ở cả trong và ngoài nước
trên nền tảng liên kết nhân lực đa dạng nhằm nghiên cứu kỹ thuật mới có tầm nhìn xa trong lĩnh vực công
nghệ khoa học máy tính đang biến đổi không ngừng.

Các môn học chính

dự án hỗ trợ nghiên cứu thách thức. Nhà trường và Khoa
đã phát triển công nghệ giả tưởng-hiện thực kết hợp, và
hiện thực hóa kỹ thuật này. Với nghiên cứu kỹ thuật máy
tính về hình ảnh video y tế có thể ứng dụng vào thực tế,
và nghiên cứu động cơ mô phỏng trực tiếp để tái hiện
sinh động hiện tượng vật lý như xung đột giữa các vật
thể trong không gian giả tưởng, Nhà trường và Khoa
đang dẫn đầu về nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực một cách
sáng tạo
- Trung tâm nghiên cứu phần mềm nhúng: Được thành
lập qua dự án đào tạo đại học chuyên nghiên cứu quốc
tế của Quỹ nghiên cứu Hàn Quốc, từ năm 2008, Nhà
trường và Khoa đã nhận được 1 tỷ won kinh phí nghiên
cứu và đang tiến hành nghiên cứu chung với những nhà
khoa học nước ngoài đầu ngành ở lĩnh vực công nghệ
nguồn phần mềm nhúng, ô tô, y tế, IT... Những luận văn
nghiên cứu thực hiện qua chương trình này đã được
công nhận về khả năng nghiên cứu mang tầm cỡ quốc
tế như luận văn đầu tiên của Hàn Quốc phát biểu tại đại
hội học thuật quốc tế và đạt giải luận văn xuất sắc.
• Tỷ lệ có việc làm cao: Hầu hết các sinh viên đều xin
được việc vào công ty mong muốn (tỷ lệ xin được việc
của sinh viên tốt nghiệp năm 2015 là 80%). Rất nhiều
trong số đó đã ứng tuyển vào các tập đoạn lớn tiêu biểu
có liên quan đến công nghệ máy tính như công ty xe ô tô
Hyundai, Điện tử Samsung, Điện tử LG,
> Hỗ trợ học bổng đa dạng: Nhà trường và Khoa đang hỗ
trợ nhiều học bổng dành riêng cho sinh viên khoa công
nghệ máy tính như học bổng bồi dưỡng nhân tài phần
mềm công ty điện tử Samsung, học bổng KT, học bổng
Lee Ki-ho, học bổng hội cựu sinh viên khoa công nghệ
máy tính, học bổng gỗ tự nhiên Donghwa, hỗ trợ chi phí
Seoul Accord...
• Hoàn thành lắp đặt thiết bị thực tập và máy móc
mới nhất: Nhà trường và Khoa đang hoàn thành chuẩn
bị trang thiết bị mới nhất phục vụ cho phát triển phần
mềm như phòng thực hành phát triển phần mềm thông
minh, hệ thống thu hình bài giảng, rô-bốt và máy móc
thông minh

Thiết kế đồ họa kỹ thuật số, Hệ thống phần, Ngôn ngữ
lập trình, Lập trình và Thí nghiệm máy tính, Thí nghiệm
thiết kế đồ họa kỹ thuật số, Kiến trúc máy tính, Cấu trúc
dữ liệu, Máy tự động và ngôn ngữ hình thức, Lý thuyết
ngôn ngữ lập trình, Thông tin truyền thông, Xây dựng
trình biên dịch, Tương tác giữa người và máy tính, Đồ
họa máy tính, Lập trình Java, Cơ sở dữ liệu, Mạng máy
tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ điều hành, Thuật toán
máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Thí nghiệm hệ thống thông
tin truyền thông, Thực tế ảo, Ứng dụng cơ sở dữ liệu, Dự
án Phần mềm cơ bản, Thực tập Khoa học Máy tính và Kĩ
thuật, Project Thiết kế Đồ án

Định hướng nghề nghiệp

Tập đoàn lớn tại Hàn Quốc, cơ quan trực thuộc Chính
phủ, doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm, cơ quan tài chính,
cơ quan ngôn luận và pháp luật, học tiếp hệ sau đại
học (thuộc đại học nữ Ewha hoặc các trường danh
tiếng khác), công việc khác (Thi kỹ thuật cao cấp, nhà
tư vấn luật bản quyền phát minh, giáo viên, công chức
nhà nước...). Riêng cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2015
đã trúng tuyển vào các công ty và cơ quan như công ty
Điện tử Samsung, Samsung SDS, Điện tử LG, LG CNS, ô
tô Hyundai, Hyundai Engineering, SK Telecom, KT, CJ,
CJ E&M, Korean Air, công ty Thông tin Doosan, Chứng
khoán Daesin, Woori fis, trung tâm điều hành ứng dụng,
văn phòng luật Kim & Chang, công ty Thông tin Josun.

Những điểm nổi bật

& Johnson, Siemens, Sewon cellontech, Olympus...), cơ

quan chính phủ và cơ quan sử dụng vốn chính phủ (Cục

• Trung tâm nghiên cứu trực thuộc khoa
‒ Trung tâm nghiên cứu đồ họa máy tính, giả tưởng và
hiện thực: Nhà trường và Khoa đã thực hiện nhiều dự án
lớn từ Dự án nghiên cứu quốc gia chỉ định (NRL), dự án
phát triển kỹ thuật trọng tâm IT, dự án hỗ trợ đào tạo
trung tâm nghiên cứu thông tin đại học (ITRC) cho tới

an toàn y dược thực phẩm, viện nghiên cứu y tế Hàn
Quốc, viện phát triển công nghiệp y tế Hàn Quốc, quỹ
phát triển công nghiệp y tế công nghệ cao, viện nghiên

cứu khoa học kỹ thuật Hàn Quốc, viện nghiên cứu công
nghệ khoa học sự sống Hàn Quốc...)
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Chuyên ngành An ninh mạng

Khoa Công nghệ Kỹ thuật Thế hệ mới

Mới thành lập

Chuyên ngành Điện - Điện tử

Những năm gần đây, công nghệ ICT (thông tin và công nghệ truyền thông) đã xâm nhập vào tất cả các lĩnh vực
xã hội, đòi hỏi nhu cầu tối cần thiết về an ninh mạng với tất cả công việc xử lý trên máy tính. Đặc biệt, ngành
công nghiệp tích hợp liên quan đến ICT ngày càng mở rộng nhanh chóng, khiến rủi ro của không gian mạng
ngày càng lớn, dần chuyển thành rủi ro thực, gây ra tổn tất lớn về kinh tế, rối loạn xã hội, trong bối cảnh thiếu
đội ngũ chuyên gia về an ninh mạng được đào tạo có hệ thống. Chuyên ngành An ninh mạng được thành lập
để đáp ứng nhu cầu và kì vọng của xã hội, lấy nền tảng từ kiến thức công nghệ khoa học máy tính, với phương
pháp đào tạo có hệ thống bao gồm cả lý thuyết và thực hành về kỹ thuật bảo mật của nền công nghiệp tích hợp
đa dạng và ICT, Nhà trường và Khoa tập trung đào tạo những chuyên gia an ninh và dẫn đầu về kỹ thuật bảo
an trong và ngoài nước. Đặc biệt, chuyên ngành công nghệ khoa học máy tính thuộc Khoa phần mềm có môi
trường giáo dục và đội ngũ giáo sư xuất sắc, với lịch sử lâu dài đang tiến hành nghiên cứu và giảng dạy một
cách có hệ thống. Vì vậy có thể kỳ vọng vào hiệu quả tuyệt vời từ sự kết hợp an ninh mạng với các lĩnh vực
nghiên cứu của công nghệ khoa học máy tính, đồng thời Nhà trường và Khoa có điểm mạnh là đào tạo hiệu
quả và tiến hành tốt công việc nghiên cứu. Phát huy tối đa điểm mạnh này, Nhà trường và Khoa sẽ tích cực
hợp tác, bồi dưỡng khả năng giáo dục, thực hành kiến thức chuyên môn, đào tạo những nữ chuyên gia hàng
đầu về an ninh mạng.

Chuyên ngành Điện - điện tử đảm nhận vai trò giáo dục và nghiên cứu về phần cứng và phần mềm, là những
yếu tố quan trọng trong xã hội thông tin ở thế kỷ 21. Đây là chuyên ngành về kỹ thuật công nghiệp tối tân,
nghiên cứu và phát triển phần mềm và phần cứng cần thiết để vận hành một chuỗi các quy trình gia công,
xử lý, trao đổi, truyền tải và chạy các thông tin hình ảnh, âm thanh đa phương tiện như các tín hiệu sinh học,
video y tế. Trong số nhiều lĩnh vực đa dạng của chuyên ngành Điện- Điện tử, Nhà trường và Khoa đã cân nhắc
xem xét đặc điểm công nghiệp trong nước, những triển vọng trong tương lai và những lĩnh vực phù hợp với
giới nữ từ đó lựa chọn ra các lĩnh vực chuyên ngành đặc trưng như thông tin, kết nối, xử lý tín hiệu, chất bán
dẫn, mạch, công nghệ sinh học nano, hệ thống điện thông minh (smart grid) để tập trung đào tạo toàn diện
những nữ nhân tài đi đầu trong xã hội thông tin hóa.

Các môn học chính

Phạm vi nghiên cứu

và Thí nghiệm Máy tính, Đại cương an toàn thông tin,

nền tảng ICT đang trở thành mối quan tâm chính. Để

Thông tin truyền thông, Ngôn ngữ lập trình, Lập trình

Hiện nay, nhiều nghiên cứu về sự tích hợp đa dạng với

những nghiên cứu này được áp dụng vào sản phẩm thực

Mật mã học hiện đại, Lý thuyết số nguyên, Dự án phần

tế và được coi như một dịch vụ, chắc chắn cần có an

mềm mở, Bảo mật Hệ thống máy tính, Điện toán đám

ninh mạng. Tuy nhiên nhiều trường hợp những nghiên

mây, Hệ thống an ninh di động (, Hệ thống chứng nhận

cứu về công nghệ ngay từ đầu đã không được quan tâm

sinh trắc, Mạng máy tính, Bảo vệ và quản lý bản quyền,

tới vấn đề bảo mật. Ở chuyên ngành An ninh mạng,

Pháp y kỹ thuật số, An ninh y tế, Dự án Phần mềm cơ

Nhà trường và Khoa dồn tâm huyết vào việc nghiên

bản, Thực tập an ninh mạng, Thiết kế an ninh mạng

cứu và đào tạo kỹ thuật nhằm bảo mật cho lĩnh vực kỹ

Capstone

thuật đang được chú ý như ICT, IOT, Big Data, cloud

Định hướng nghề nghiệp

computing, hệ thống nhận thức sinh học. Đặc biệt, Nhà

trường và Khoa nhận sự hỗ trợ tích cực từ Chính phủ và

đang tiến hành hoạt động nghiên cứu giáo dục ở mức

Làm việc trong các tập đoàn lớn của Hàn Quốc, cơ quan

độ nâng cao, nhằm bồi dưỡng những nhân tài vững

thuộc Chính phủ, cơ quan tài chính, bộ phận liên quan

vàng về lý thuyết và có năng lực làm việc.

tới bảo mật của cơ quan ngôn luận và pháp luật, học
tiếp hệ sau đại học, công việc khác (thi kỹ thuật cao cấp,

Những điểm nổi bật

nhà tư vấn luật bản quyền phát minh, giáo viên, công
chức nhà nước...)

• Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị tối tân:

Phòng thực hành phát triển phần mềm thông minh, hệ
thống thu hình bài giảng, các thiết bị, dụng cụ phát triển

phần mềm mới nhất như rô-bốt và máy móc thông minh
đã được lắp đặt hoàn thiện.
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‒ Được lựa chọn thực hiện chương trình đào tạo
chuyên ngành triển vọng (từ năm 2015-2018).
• Trung tâm nghiên cứu và phòng nghiên cứu trực
thuộc khoa Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật điện tử
tổng hợp, phòng nghiên cứu băng thông rộng, phòng
nghiên cứu thông tin di động, phòng nghiên cứu thông
tin truyền thông đa phương tiện không dây, phòng
nghiên cứu thông tin và liên kết truyền thông đa phương
tiện, phòng nghiên cứu xử lý hình ảnh, phòng nghiên
cứu xử lý tín hiệu truyền thông đa phương tiện, phòng
nghiên cứu chất bán dẫn, phòng nghiên cứu thiết kế
SoC, phòng nghiên cứu hệ thống và vi mạch analog,
phòng nghiên cứu hệ thống sinh học điện tử, phòng
nghiên cứu điện tử thần kinh, phòng nghiên cứu hệ
thống công nghệ nano và micro, phòng nghiên cứu xử lý
và giải mã thông tin.
• Chương trình tư vấn Thực hiện chương trình tư vấn
cụ thể với sự tham gia hướng dẫn và tư vấn của các học
viên cao học và sinh viên khóa trên, giúp các sinh viên
lần đầu tiếp cận với khoa học công nghệ thích ứng với
chuyên ngành, đưa ra lời khuyên thực tế về những khó
khăn trong đời sống sinh viên.
• Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu cho sinh viên đại học
Để giúp sinh viên bậc đại học nâng cao khả năng nghiên
cứu và tìm được hướng đi tương lai, Nhà trường và Khoa
thực hiện các chương trình thực tập tại phòng nghiên
cứu hệ cao học trong kỳ nghỉ và dự án đào tạo chuyên
ngành triển vọng.
• Hoạt động câu lạc bộ Hỗ trợ và điều hành câu lạc
bộ EEI (Ewha Electronic Innovation) trong khoa, tiến
hành các hoạt động như nghiên cứu về rô-bốt, MCU, lập
trình, các buổi thảo luận về chuyên ngành, tổ chức triển
lãm, tổ chức các buổi giáo dục học sinh trung học và
đánh giá phát minh...
• Thực hiện chương trình cấp học bổng với LGenius
R&D Sinh viên được lựa chọ nhận học bổng sẽ có cơ
hội làm việc tại LG Display R&D, được tài trợ 10 triệu
won học bổng mỗi năm và có cơ hội học liên thông
chương trình thạc sĩ.

Kỹ thuật số, Lý thuyết mạch, Tín hiệu và Hệ thống, Quá
trình ngẫu nhiên, Kỹ thuật bán
dẫn, Thí nghiệm cơ bản mạch, Điện từ, Lý thuyết truyền
thông, Mạch điện tử, Truyền thông kỹ thuật số, Mạng
truyền số liệu, Thí nghiệm và xử lý tín hiệu số, Thí
nghiệm truyền thông, Đại cương Cấu trúc máy tính, Kỹ
thuật y sinh, Thiết kế vi mạch, Thí nghiệm và Thiết kế hệ
thống nhúng, Xử lý hình ảnh kỹ thuật số, Thí nghiệm và
Thiết kế hệ thống kỹ thuật số, Viễn thông di động

Định hướng nghề nghiệp

Các tập đoàn lớn và trung tâm nghiên cứu về lĩnh vực
điện tử như công ty Điện tử Samsung, công ty Điện tử
LG, Samsung SDI, LG Display, SK Hynix..., các tập đoàn
lớn về ô tô như công ty ô tô Hyundai, Mando, các doanh
nghiệp dịch vụ thông tin như SKT, KT, LG U+, NHN...,
các viện nghiên cứu nhờ ngân sách Chính phủ như Viện
Nghiên cứu Thông tin Điện tử (ETRI), Viện Nghiên cứu
Linh kiện Điện tử (KETI), Viện Nghiên cứu Khoa học
Quốc phòng (ADD), các doanh nghiệp và viện nghiên
cứu nước ngoài như IBM, Motorola, Intel..., các doanh
nghiệp đầu tư trong lĩnh vực truyền thông đa phương
tiện và công nghệ thông tin, học tiếp hệ sau đại học (Hệ
cao học thuộc trường Đại học nữ Ewha và các trường
cao học danh tiếng trong và ngoài nước khác), công
chức nhà nước về lĩnh vực công nghệ cao, nhà tư vấn
luật bản quyền, phóng viên chuyên ngành.

Những điểm nổi bật

• Thành tích ‒ Được lựa chọn vào tốp đầu tại cuộc
đánh giá chất lượng các khoa chuyên ngành của các
trường đại học do Nhật báo Chungang thực hiện năm
2014, đứng thứ 3 về tỷ lệ sinh viên ra trường tìm được
việc làm trong 38 trường có chuyên ngành Công nghệ
điện tử tham gia khảo sát (88% sinh viên ra trường có
việc làm).
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Chuyên ngành Kỹ sư Hóa học và Khoa học vật chất

Chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm

Chuyên ngành Hóa học và Khoa học vật chất là chuyên ngành tìm hiểu những hiện tượng về vật chất và năng
lượng dựa trên nền tảng kiến thức hóa học, vật lý và toán học, từ đó am hiểu và học cách điều chỉnh, nâng
cao giá trị vốn có và tìm ra tính năng mới của vật chất và năng lượng, Đây là chuyên ngành có lịch sử lâu đời
và gắn bó với dòng chảy lịch sử của nhân loại. Có thể thấy những thành tựu thế kỷ như công nghệ tổng hợp
Amoniac, nhựa, màn hình OLED, pin năng lượng mặt trời... đều thuộc ngành công nghệ vật liệu hóa học.
Những thành tựu này đạt được không chỉ nhờ đặc tính vật chất của hóa học và khoa học vật chất mà còn nhờ
sự tổng hợp của các lý thuyết và các lĩnh vực ứng dụng cơ bản. Vì vậy, trong thời điểm lý thuyết và kỹ thuật
phát triển nhanh chóng như hiện nay, hóa học và khoa học vật chất ngày càng nắm giữ vai trò quan trọng.
Đặc biệt, với vai trò đầu tàu trong kỹ thuật xanh và phát triển bền vững, đây là chuyên ngành được kỳ vọng
sẽ đóng góp lớn trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống con người. Khoa kỹ sư hóa học và khoa học vật chất
thuộc Đại học Công nghệ, Đại học nữ Ewha được thành lập với sứ mệnh đào tạo những nữ chuyên gia có trình
độ cao, dẫn đầu trong lĩnh vực vật liệu hóa học.

Chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm bao gồm tất cả từ thành phần nguyên liệu đến quá trình sản xuất, phân
phối, và tiêu dùng thực phẩm. Với nền tảng là các kiến thức về hóa học thực phẩm, công nghệ thực phẩm và
vi sinh vật học thực phẩm, chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm không chỉ đào tạo và nghiên cứu về chế biến
thực phẩm, bảo quản thực phẩm, công nghệ sinh học thực phẩm, mà còn về độc tính của thực phẩm, vệ sinh
thực phẩm, kiểm tra chức năng của thực phẩm và tiếp thị quảng cáo thực phẩm. Chuyên ngành Công nghệ
Thực phẩm của Trường đang nỗ lực để đào tạo những nhân tài có nền tảng là các kiến thức chuyên môn về
công nghệ thực phẩm, có được khả năng phân tích những vấn đề phát sinh trong thực tế, năng lực giải quyết
vấn đề, ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.

Các môn học chính

Những điểm nổi bật

Các môn học chính

phúc lợi, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, Bộ

thuật Hóa học, Hóa học - Nhiệt động lực học, Kỹ thuật

thực hiện đồng thời cả hoạt động giảng dạy và nghiên

phẩm, Hóa sinh, Chế biến thực phẩm, Công nghệ sinh

án kỹ thuật tổng hợp thực phẩm nhằm khai thác thực

Kỹ thuật Toán học, Hóa lý, Hóa học hữu cơ, Tính toán kỹ

Đội ngũ giáo sư khoa Kỹ sư hóa học và khoa học Vật chất
cứu, thông qua việc thực hiện dự án doanh nghiệp do

phản ứng, Truyền nhiệt và Truyền khối, Hệ thống điều

phòng nghiên cứu của nhà nước chỉ định, trường cao

khiển quá trình, Hóa học vô cơ, Thí nghiệm chế tạo vật

học về khí hậu biến đổi kết hợp với công ty điện tử

liệu, Thiết kế phương trình hóa học, Hóa học kỹ thuật

Samsung, viện kỹ thuật tổng hợp Samsung. Sinh viên

Polymer, Kỹ thuật hóa điện

mới nhập học được trao học bổng bồi dưỡng nhân

Định hướng nghề nghiệp

tài kỹ thuật công nghệ. Sinh viên đang theo học được

nhận học bổng đào tạo nhân lực khoa học công nghệ
nữ giới. 27% sinh viên đang học được nhận học bổng

Doanh nghiệp công nghiệp trong và ngoài nước (Hóa

học phí toàn phần hoặc một phần. Những sinh viên đã

học LG, Điện tử Samsung, SK Hynix, Hanhwa, Samsung

tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư hóa học và khoa học vật

SDI, Samsung Display, S-OIL, SK Innovation, Amore

chất có tỷ lệ tìm được việc làm cao hơn những ngành

Parcific, SK Energy, Dupont Hàn Quốc, Basf Hàn Quốc,

khác. Theo số liệu đại học năm 2010, tỷ lệ sinh viên có

Dowcorning Hàn Quốc...), các cơ quan Chính phủ (Bộ

việc làm đạt 69~82%, cao hơn khoảng 3~7% so với bình

Kinh tế và Tri thức, Bộ Khoa học, Tương lai, Sáng tạo,

quân của toàn trường đại học Công nghệ. Kỹ sư hóa học

trụ sở doanh nghiệp vừa và nhỏ, Cục bản quyền...), các

và Khoa học Vật chất cũng là ngành học có tỷ lệ sinh

trung tâm nghiên cứu hoạt động bằng ngân sách Chính

viên có việc làm cao nhất, lên đến 80%.

phủ (Viện Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Hàn Quốc,

Viện Nghiên cứu Hóa học Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu

Thông tin Điện tử Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu Khoa học

Hải dương và thủy sản...

‒ Được lựa chọn tham gia dự án BK21 Plus (Đội dự

Hóa học thực phẩm, Vi sinh thực phẩm, Công nghệ thực

phẩm giá trị cao), cấp học bổng cho học viên cao học.

học thực phẩm, Quy trình chế biến thực phẩm, Phân

tích thực phẩm, Phân tích HACCP, Khoa học cảm quan

thực, Công nghệ lên men, Thực phẩm chức năng, Tiếp

• Hoạt động hợp tác nước ngoài

thị thực phẩm, Quản lý công nghiệp thực phẩm

Đồng nghiên cứu và thực hiện chương trình đào tạo

không chính quy với các doanh nghiệp và cơ quan

Định hướng nghề nghiệp

nghiên cứu nước ngoài như BfR Đức (Viện đánh giá rủi
ro liên bang), Unilever, Kimberly-Clark, UC Davis. Hỗ trợ
sinh viên đại học và cao học nghiên cứu tại nước ngoài

Làm việc tại các cơ quan Chính phủ về thực phẩm, Bộ

và tham gia các hội thảo quốc tế. Tham gia và thuyết

Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực, Cục

trình tại IFT, ACS, EFoST châu Âu, Pangborn Sensory

an toàn thực phẩm và dược phẩm, Bộ Y tế và Phúc lợi,

Science Symposium.

viện nghiên cứu quốc gia, Viện Nghiên cứu Thực phẩm
Hàn Quốc, Hiệp hội Công nghiệp Thực phẩm, các doanh
nghiệp và cơ quan khác, Đại học, văn phòng sở hữu trí

• Trung tâm nghiên cứu và phòng nghiên cứu trực

tuệ, tổ chức quốc tế.

thuộc Khoa

Trung tâm Kỹ thuật Chế biến Thực phẩm thân thiện

Những điểm nổi bật

với môi trường, Trung tâm Phân tích rủi ro thực phẩm,

Trung tâm phân tích chuyển hóa thực phẩm, Trung

tâm kiểm tra chức năng thực phẩm và người tiêu dùng,

• Thành tích đạt được

tiêu chuẩn Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ sở

Trung tâm nghiên cứu công nghệ vì con người và phân

‒ Hợp tác nghiên cứu, giáo dục với các doanh nghiệp

Hàn Quốc...)

tích điểm khác biệt, Phòng nghiên cứu khoa học giác

trong lĩnh vực thực phẩm và công ty thực phẩm, cơ quan

quan, Phòng nghiên cứu an toàn thực phẩm, Phòng

nhà nước như Bộ Tương lai, sáng tạo và khoa học, Bộ

nghiên cứu hóa học hương liệu, Phòng nghiên cứu chế

giáo dục, Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương

biến thực phẩm, Phòng nghiên cứu công nghệ sinh học

thực, Cục an toàn thực phẩm và dược phẩm, Bộ Y tế và

thực phẩm, Phòng nghiên cứu thiết kế sản phẩm và

công nghệ vì con người, Phòng nghiên cứu tính năng
thực phẩm, Phòng nghiên cứu công nghệ nano thực
phẩm.
38

39

EWHA WOMANS UNIVERSITY

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Khoa Công nghệ Xã hội bền vững

Chuyên ngành Công nghệ Môi trường

Chuyên ngành Công nghệ Khí hậu và Hệ thống năng lượng
Chuyên ngành Khí hậu và Hệ thống năng lượng giám sát các hiện tượng thay đổi và biến đổi khí hậu trên toàn
thế giới, tiếp thu các kỹ thuật về công nghệ dự báo khí hậu và công nghệ về hệ thống năng lượng như tiêu thụ
năng lượng, năng lượng tái tạo cần thiết để đối ứng với vấn đề biến đổi khí hậu. Từ nền tảng các môn cơ bản
như toán học, vật lý, hóa học, khoa học trái đất, Nhà trường và Khoa đào tạo bao quát các lĩnh vực ứng dụng
như khám phá từ xa/ quan sát vệ tinh, mô hình số/ dự báo số, vật lý khí hậu/ động lực học khí hậu, năng lượng
tái tạo/ chính sách năng lượng. Thông qua việc giảng dạy kỹ thuật cơ bản và ứng dụng, Nhà trường và Khoa
đang thực hiện mục tiêu đào tạo các chuyên gia làm việc tốt ở các lĩnh vực theo dõi và đối ứng với biến đổi khí
hậu.

Chuyên ngành Công nghệ môi trường là ngành học mới giúp bảo vệ sự sống và nền tảng của cuộc sống trước
những vấn đề môi trường mà chúng ta đang phải đối mặt. Công nghệ môi trường chữa lành thiên nhiên đang
"sinh bệnh", tạo ra môi trường sống khỏe và sạch, thông qua việc cứu vớt sự sống tại sông hồ, làm xanh lại bầu
trời đô thị ngập khói bụi. Chuyên ngành Công nghệ môi trường của trường Đại học nữ Ewha đang đi đầu trong
nghiên cứu một cách tổng hợp về môi trường, từ biến đổi khí hậu, vấn đề năng lượng, chính sách môi trường
quốc gia, cho đến hiệp ước quốc tế về môi trường, nhằm tạo ra một tương lai phát triển bền vững cho trái đất
và nhân loại.

Các môn học chính

An toàn Samsung (trước là Viện Nghiên cứu Môi trường

Các môn học chính

Những điểm nổi bật

Nhiệt động lực học, Vật lý khí quyển

Hanssem DREW, doanh nghiệp về khí hậu, khí tượng

Cơ khí năng lượng, Môi trường sinh thái, Hóa học Môi

2013) được chọn là khoa đứng đầu tại cuộc đánh giá

Trái đất Samsung), Viện Nghiên cứu khả năng phát triển
bền vững và thiết kế đô thị như Trung tâm Nghiên cứu

Đại cương Hệ thống khí hậu, Động lực khí quyển và

như K Weather;

, Đại cương Quan sát vệ tinh, Khí tượng thủy văn, Vật

Cơ quan giáo dục;

lý đám mây, Đại cương Kĩ thuật hệ thống năng lượng,

Cơ quan ngôn luận (Đài truyền hình, báo và tạp chí...);

Công nghệ năng lượng tái tạo, Dự báo thời tiết số, Vệ

Học tiếp hệ sau đại học (trường đại học nữ Ewha, các

tinh Quan sát Trái đất, Khí tượng học Khái quát, Động

trường danh tiếng trong và ngoài nước);

lực học Khí hậu, Động lực học Hệ thống năng lượng,

Khác (giáo viên, nhà tư vấn luật bản quyền, nhà báo

Tương tác giữa khí quyển và đất, Khí hậu địa cực, Khí

chuyên ngành, công chức nhà nước...).

hậu nhiệt đới, Đại cương Lưới điện thông minh, Thí

nghiệm viễn thám, Radar khí tượng, Khí hậu và Hệ sinh

Những điểm nổi bật

thái, Thí nghiệm Mô hình hóa khí hậu, Phân tích thị
trường năng lượng

• Trung tâm nghiên cứu và phòng nghiên cứu trực

Định hướng nghề nghiệp

thuộc nhà trường

Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Dự

báo Khí tượng và Thiên tai chuyên thực hiện các dự án

nghiên cứu về khí tượng, thảm họa thiên nhiên đang

Làm việc tại:

xuất hiện thường xuyên do biến đổi khí hậu. Nhà trường

Cơ quan Chính phủ: Bộ Môi trường, Cục khí tượng, Bộ

và Khoa cung cáp cho sinh viên hệ đại học và cao học cơ

Hải dương và Thủy sản, Bộ Tương lai sáng tạo và khoa

hội trải nghiệm đa dạng về hệ thống năng lượng khí hậu

học;

tại phòng nghiên cứu khí tượng thủy văn, phòng nghiên

Trung tâm nghiên cứu nhà nước: Viện Khoa học Môi

cứu hệ thống khí hậu, phòng nghiên cứu quan sát vệ

trường Quốc gia, Viện Khoa học Khí tượng Quốc gia,

tinh và phòng nghiên cứu động lực học khí quyển.

Trung tâm Khí tượng Vệ tinh Quốc gia, Viện Nghiên cứu

Khoa học Kỹ thuật Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu Kỹ thuật

• Cơ hội nghiên cứu

Sinh viên có thể tham gia thử

Năng lượng Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu Năng lượng

nghiệm khí tượng và khí hậu sử dụng siêu máy tính và

Đánh giá Chính sách Môi trường Hàn Quốc, Viện Thông

qua tài liệu mô hình và quan sát, tìm hiểu sự chuyển

Kinh tế, công ty Năng lượng Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu

mô hình số trị, tìm hiểu sự biến đổi khí hậu trên trái đất

tin Đất đai và Địa lý, công ty Quản lý Môi trường Biển,

động của khí quyển qua lý thuyết mô hình số trị, ước

Viện Nghiên cứu Hàng không và Vũ trụ, Viện Nghiên cứu

tính thông tin biển, bề mặt đất, khí quyển dựa vào tài

Thông tin Điện tử, Trung tâm Phát triển Công nghiệp Khí

liệu khám phá từ xa như vệ tinh. Ngoài ra, sinh viên còn

tượng Hàn Quốc, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc;

có thể nhận được học bổng nghiên cứu.

Tổ chức quốc tế : GCF, WMO, APCC, UNCEP, UNDP, UNHabitat, UNESCO, UNISDR;

Đại cương Khoa học và Kĩ thuật Môi trường, Đại cương

• Thành tích chuyên môn

trường, Vi sinh môi trường, Thiết kế kỹ thuật cơ bản, Cơ

chất lượng các trường đại học do Nhật báo Chungang

học chất lỏng, Ô nhiễm nguồn nước, Ô nhiễm không khí,

thực hiện

Xử lý ô nhiễm đất, Hóa học Phân tích môi trường, Xử lí

• Cơ hội nghiên cứu và học bổng

Nhà trường và

và Cấp nước, Khí tượng thủy văn, Chất độc môi trường,

Khoa tự hào với những nghiên cứu xuất sắc trong nước ở

Tin học môi trường, Khoa học Sức khỏe môi trường,

hệ thống thông tin quản lý môi trường, quản lý chất

lĩnh vực đánh giá ảnh hưởng của môi trường, phát triển

Ô nhiễm biển, Quản lý chất lượng nước, Xử lý nước thải,

lượng nước biển, kỹ thuật xử lý nước, quản lý và phân

Quản lý và Xử lý chất thải, Hệ thống Năng lượng carbon,

tích ô nhiễm không khí, kỹ thuật làm sạch đất ô nhiễm,

Biến đổi khí hậu và Quản lý môi trường, Quản lý chất

kỹ thuật loại bỏ vật chất ô nhiễm nhờ vi sinh vật, giám

lượng không khí, Kỹ thuật kiểm soát chất lượng không

sát môi trường trái đất qua tài liệu quan sát từ xa, dự

khí, Báo chí môi trường, Chính sách & Luật môi trường,

báo khí tượng và khí hậu dựa vào mô hình số trị và siêu

Kỹ thuật Phục hồi sinh thái, Môi trường toàn, Đánh giá

máy tính, mô hình điện toán quản lý chất lượng nước

tác động môi trường, Đồ án Thiết kế, Thực tập Khoa học

hồ và nước ngầm. Với nguồn tài trợ từ Chính phủ và các

và Kĩ thuật Môi trường

doanh nghiệp, tới nay, Nhà trường và Khoa đã và đang

Định hướng nghề nghiệp

trao học bổng nghiên cứu, trong đó có học bổng BK21,

cho toàn bộ học viên cao học chuyên ngành Công nghệ
môi trường.

Cơ quan Chính phủ về môi trường (Bộ Môi trường, Bộ

Giao thông và đất đai, Bộ Hải dương và thủy sản, Cục khí

• Trung tâm nghiên cứu và phòng nghiên cứu trực

tượng, Tổ chức tự trị địa phương...), bộ phận liên quan

thuộc khoa

đến môi trường tại các tập đoàn lớn, doanh nghiệp nhà

Trung tâm nghiên cứu vấn đề môi trường,

phòng nghiên cứu môi trường khí quyển, phòng nghiên

nước về môi trường, các viện nghiên cứu môi trường

cứu mô hình và chính sách môi trường, phòng nghiên

quốc gia (Viện Khoa học Môi trường Quốc gia, Viện

cứu khí tượng thủy văn, phòng nghiên cứu công nghệ

Nghiên cứu Đánh giá Chính sách Môi trường Hàn Quốc,

phục hồi hệ sinh thái, phòng nghiên cứu công nghệ môi

Viện Kỹ thuật Công nghiệp Hàn Quốc, Viện Nghiên

trường sự sống, phòng nghiên cứu hóa học môi trường,

cứu Khí tượng, Viện Tài nguyên Sinh vật Quốc gia, Viện

phòng nghiên cứu quản lý nước mặt, phòng nghiên cứu

Sinh thái Quốc gia, Viện Khoa học Công nghiệp và Lâm

kỹ thuật môi trường năng lượng cacbon thấp, phòng

nghiệp Quốc gia...), tổ chức quốc tế (GCF, GGGI...), viện

nghiên cứu hệ thống khí hậu, phòng nghiên cứu hệ

nghiên cứu y tế và môi trường và viện nghiên cứu chính

thống môi trường sinh thái, phòng nghiên cứu công

sách tại các tỉnh thành, viện nghiên cứu môi trường

nghệ nano môi trường

thuộc doanh nghiệp.

Doanh nghiệp : doanh nghiệp trong lĩnh vực năng

Ba năm liên tiếp (2011~

• Hoạt động giao lưu nước ngoài

‒ Ký biên bản ghi

nhớ hợp tác đơn vị khoa với trường đại học khoa học kỹ

lượng như công ty Điện Đông Tây Hàn Quốc, công ty Tài

thuật Hồng Kông (Hong Kong University of Science and

nguyên Nước Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu Môi trường

Technology)
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Chuyên ngành Công nghệ Kiến trúc và Hệ thống đô thị

Chuyên ngành Kiến trúc

Chuyên ngành Công nghệ Kiến trúc và Hệ thống đô thị chú trọng đào tạo lý luận về kỹ thuật công nghệ tổng
hợp cần thiết trong toàn bộ quá trình lên kế hoạch, thiết kế, phát triển bất động sản, kỹ thuật, xây dựng, quản
lý bảo trì, làm mới công trình kiến trúc và hệ thống đô thị. Ngoài ra, thông qua quá trình thực hành với doanh
nghiệp, thực tập, Nhà trường và Khoa bồi dưỡng những nữ chuyên gia về công nghệ, có sức sáng tạo và có khả
năng đi đầu trong tương lai. Với chương trình đào tạo chuyên biệt về lĩnh vực đô thị thông minh (smart city),
kiến trúc thân thiện với môi trường và đô thị xanh, năng lượng tái tạo, quản lý tai nạn và an toàn đô thị, cải
cách tính năng đô thị..., Nhà trường và Khoa giúp sinh viên nâng cao khả năng đối ứng thích hợp với các vấn
đề xã hội và công nghiệp như đô thị hóa, già hóa dân số, biến đổi khí hậu, nhu cầu năng lượng tăng cao, giá trị
công nghiệp tăng lên, vấn đề an toàn xã hội và tăng cường phúc lợi...

Với trọng tâm là thiết kế xây dựng, chuyên ngành Kiến trúc tập trung nhiều lĩnh vực đa dạng với các môn
học như lý luận và lịch sử kiến trúc, kiến trúc đại cương, thiết kế đô thị, kiến trúc kỹ thuật số. Nhà trường và
Khoa đang tập trung đào tạo về môi trường nhân tạo đa dạng như nhà ở, cơ sở vật chất thương nghiệp, cơ sở
văn hóa, nới rộng công trình kiến trúc, không gian công cộng trong thành phố... Chuyên ngành Kiến trúc của
Trường đang nỗ lực để bồi dưỡng nhân tài giỏi toàn diện, có mối quan tâm đến nhân văn, chi tiết về kỹ thuật
và khả năng thiết kế sáng tạo.

Các môn học chính

thiết bị kiến trúc môi trường, phòng nghiên cứu công

Các môn học chính

• Phòng nghiên cứu trực thuộc khoa

dựng cơ bản, Thực tập Đồ án Thiết kế, Cơ học kết cấu,

• Thực tập nghiệp vụ: thí nghiệm, thực tập để có năng

hình thức và cấu trúc), Thiết kế nền móng, Thiết kế kiến

phòng nghiên cứu quản trị chiến lược thiết kế, ADSlab,

nghệ cấu trúc phức hợp, phòng nghiên cứu quản lý xây
dựng tổng hợp

Đại cương về Hệ thống Kiến trúc và Xây dựng Đô thị, Xây
Kết cấu bê tông cốt thép, Kết cấu thép, Nhiệt và không

lực làm việc thực tế

khí trong nhà, Hệ thống cơ khí trong các tòa nhà, Quy

• Phòng dự toán: giảng dạy nội dung liên quan đến dự

Trường hợp, Quản lý dự án xây dựng, Công nghệ xây

• Thực tập: Trong kỳ nghỉ đông, sinh viên đăng kí thực

hoạch kiến trúc thân thiện môi trường và Nghiên cứu

toán xây dựng hiện đại trong kỳ nghỉ đông

tập được làm việc tại thực tế (công trường xây dựng lớn,

dựng, Phát triển dự án xây dựng và Đầu tư, Kế hoạch
quản lý đô thị, Tin học đô thị

công ty xây dựng...), thực tập trong hơn 4 tuần.

• Chương trình đào tạo chú trọng thực hành: Các môn

Định hướng nghề nghiệp

học sử dụng phần mềm và vật liệu thiết bị mới nhất để

bồi dưỡng cho sinh viên sức sáng tạo, khả năng giải
quyết vấn đề

Công ty xây dựng, công ty kỹ thuật thiết bị, công ty quản

lý dự án xây dựng (CM), cơ quan nhà nước (công ty thủy

• Tham quan thực tế : Tham quan các cơ quan, công

Quốc (LH), công ty SH, công ty quản lý sân bay Incheon,

• Cung cấp cơ hội được tư vấn với nhân lực của các

Quốc, Bộ Giao thông và đất đai, Cục an toàn quốc dân,

chính nhân lực từ doanh nghiệp xây dựng giảng dạy và

điện và điện nguyên tử Hàn Quốc, công ty nhà đất Hàn

trường theo định kỳ tùy theo môn học

công ty tài nguyên nước Hàn Quốc, công ty điện lực Hàn

doanh nghiệp: tổ chức môn học hay giờ thảo luận do

sở phòng cháy chữa cháy), công chức nhà nước (công

tham gia

chức cấp 5/7/9 về kỹ thuật hành chính), công ty tài chính

• Tư vấn định kỳ: Tư vấn 1:1 với giáo sư hướng dẫn về

động sản và quản lý tài sản, công ty tư vấn thân thiện

bản thân... định kỳ 1~2 lần trong một kỳ

tín dụng (ngân hàng, bảo hiểm), công ty khai thác bất

đời sống sinh viên, hướng nghiệp, xin việc, năng lực của

với môi trường, tổ chức hợp tác quốc tế và tổ chức quốc

• Chương trình giáo sư tư vấn xin việc: gặp mặt sinh

tế, công ty về ICT xây dựng, công ty vật liệu xây dựng,

viên chuẩn bị tốt nghiệp và xin việc làm, tiến hành thăm

học tiếp hệ cao học và du học, lĩnh vực chuyên môn

sinh viên.

công ty chuyên về năng lượng tái tạo, viện nghiên cứu,

dò và hướng dẫn riêng để tìm ra con đường phù hợp cho

(nhà tư vấn luật bản quyền, luật sư)

Phòng nghiên cứu lịch sử kiến trúc, phòng nghiên
cứu lý thuyết và phương pháp luận thiết kế xây dựng,

Đại cương Kiến trúc, Tạo hình kiến trúc (Không gian,

phòng nghiên cứu kiến trúc kỹ thuật số, phòng nghiên

trúc, Lịch sử kiến trúc phương, Lịch sử kiến trúc Hàn

cứu thiết kế xây dựng, phòng nghiên cứu thiết kế kiến

Quốc, Nhà ở (Housing), Thiết kế nội thất, Kiến trúc và Đô

trúc đô thị phát triển bền vững, Tectonics Lab, Live

thị, , Hội thảo về thiết kế đô thị, Mô hình hóa Hình học,

Components

Thiết kế Số, Hệ thống kết cấu kiến trúc, Hệ thống môi
trường trong kiến trúc, Hệ thống thi công kiến trúc, Hệ

thống Xây dựng trong kiến trúc, Chế độ và Chính sách

• Công nhận giáo dục tiêu chuẩn quốc tế

xây dựng, Thực hành xây dựng, Kế hoạch xây dựng

Chuyên ngành Kiến trúc trường Đại học nữ Ewha được
công nhận về giáo dục kiến trúc từ viện công chứng

Định hướng nghề nghiệp

giáo dục kiến trúc Hàn Quốc (KAAB) (công nhận 5 năm)

vào năm 2011. Điều này có lợi cho sinh viên tốt nghiệp
khi cần lấy các chứng chỉ kiến trúc sư ở trong hay ngoài

Làm việc tại văn phòng thiết kế xây dựng, văn phòng

nước. Năm 2016, khoa Nhà trường và Khoa tiếp tục được

nội thất, công ty xây dựng và đồ gỗ, báo chí liên quan

công nhận lần thứ hai liên tiếp về giáo dục kiến trúc.

đến kiến trúc và xây dựng, công ty về CM và FM, doanh
nghiệp thông thường, cơ quan tài chính tín dụng, các
ngành liên quan đến kiến trúc Hàn Quốc như Cục quản

lý di sản văn hóa, lĩnh vực nhà ở, kế hoạch đô thị và tạo

cảnh quan đô thị, viện nghiên cứu về kiến trúc, đơn vị
chủ quản kỳ thi kỹ thuật và kiến trúc, công chức nhà
nước về đô thị, học tiếp hệ sau đại học, du học.

Những điểm nổi bật

• Hoạt động giao lưu nước ngoài

‒ Ký kết biên bản ghi nhớ đơn vị khoa với hệ cao học

thiết kế đô thị (Master of Urban Design) trường đại học

Những điểm nổi bật

Hồng Kông (Hong Kong Univ.)

‒ Ký biên bản ghi nhớ với khoa kiến trúc trường đại học

Singapore (NUS), trao đổi sinh viên và tổ chức workshop

• Phòng nghiên cứu trực thuộc khoa

chung

Phòng nghiên cứu cấu trúc xây dựng, phòng nghiên cứu

kiến trúc thân thiện với môi trường, phòng nghiên cứu
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Chuyên ngành Piano và Organ

Chuyên ngành Nhạc cụ tổng hợp

Chuyên ngành Piano và Organ được chia thành hai ngành nhỏ là Piano và Organ. Chuyên ngành Piano đặt
mục tiêu đào tạo phẩm chất cho người làm nghệ thuật bằng việc đào tạo chuyên sâu về các kỹ thuật thuộc âm
nhạc piano và khai thác, phát triển năng khiếu âm nhạc, lý luận và học thuyết. Chuyên ngành Piano và Organ
bồi dưỡng năng lực và kỹ thuật của sinh viên để bồi dưỡng các chuyên gia âm nhạc trong lĩnh vực trình diễn
và giảng dạy. Đồng thời Nhà trường và Khoa còn có mong muốn đào tạo chuyên gia âm nhạc phục vụ tại nhà
thờ, cụ thể phục vụ giờ thờ phượng. Mỗi năm, Nhà trường và Khoa tổ chức các buổi trình diễn thuộc khoa,
trình diễn cá nhân, hợp tấu, mời các nghệ sĩ nước ngoài tham gia trình diễn, tổ chức những buổi diễn nhạc cổ
điển.

Chuyên ngành Nhạc cụ tổng hợp bao gồm 15 chuyên ngành nhạc cụ đa dạng, đang tập trung khai thác, phát
triển và nghiên cứu kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp cho từng loại nhạc cụ. Nhà trường và Khoa đang có một
chương trình giáo dục đầy đủ để bồi dưỡng phát triển các nhà lãnh đạo thuộc lĩnh vực âm nhạc nghệ thuật,
có các kiến thức và kỹ năng cần thiết để đào tạo thế hệ sau này. Mỗi năm, Nhà trường và Khoa tổ chức hơn 6
buổi diễn tấu nhạc cụ tổng hợp, diễn tấu ban nhạc, công bố biểu diễn nhạc cụ tổng hợp trong nhà, buổi diễn cá
nhân... Nhà trường và Khoa cũng mời các nhà nghệ sĩ danh tiếng nước ngoài tham gia trình diễn, hợp tác với
dàn nhạc giao hưởng và các trường đại học danh tiếng nước ngoài, tham gia cắm trại âm nhạc hay tổ chức các
chương trình đặc biệt.

Các môn học chính

Định hướng nghề nghiệp

Các môn học chính

bàn phím, Cách đối âm, Cách đệm nhạc (piano, organ),

THCS và THPT, nhà báo thuộc các tổ chức âm nhạc hay

nhạc cụ tổng hợp, Nhạc thính phòng, Văn bản nhạc cụ

Du học, học tiếp hệ sau đại học, nhà diễn tấu, giáo viên

Thực hành chuyên ngành, Lịch sử âm nhạc, Hòa thanh

Thực hành chuyên ngành, Nhạc cụ tổng hợp, Hợp tấu

tạp chí âm nhạc, nhà quản trị kinh doanh âm nhạc,

văn bản nhạc cụ bàn phím (piano, organ), Phương pháp

tổng hợp.

người phụ trách lĩnh vực đa dạng về bản nhạc và nhạc

dạy piano, Piano thính phòng, Cấu tạo nhạc cụ (piano,

Định hướng nghề nghiệp

cụ, đệm nhạc cho dàn hợp xướng, chỉ đạo dàn thánh ca,

organ), Organ và âm nhạc thờ phượng, Diễn tấu ngẫu

đệm đàn organ, gia sư, nhà báo hoặc đạo diễn truyền

hứng organ.

hình.

Tham gia dàn nhạc giao hưởng, du học, học tiếp hệ sau

đại học, giáo viên THCS và THPT, giáo viên âm nhạc tiểu
học, gia sư, nhà báo của tổ chức âm nhạc hay tạp chí âm
nhạc, lên kế hoạch và quảng bá chương trình âm nhạc,

người phụ trách ở các lĩnh vực khác liên quan đến nhạc
cụ và bản nhạc.
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Chuyên ngành Thanh nhạc

Chuyên ngành Sáng tác

Chuyên ngành thanh nhạc trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận về thanh nhạc ở phạm vi lớn, mài giũa năng lực
chuyên môn tùy theo tố chất và tài năng của mỗi sinh viên, đào tạo ra những ca sĩ nhạc thính phòng tương
lai. Nhà trường và Khoa không chỉ hướng dẫn kỹ thuật ca hát mà còn nghiên cứu cách phân tích và thể hiện
ca khúc, giúp sinh viên vừa tiếp thu được kiến thức học thuật của một chuyên gia nghệ thuật, vừa có được kỹ
thuật điêu luyện của một nghệ sĩ.

Với mục tiêu đào tạo những nhạc sĩ và học giả âm nhạc, chuyên ngành sáng tác thực hiện chương trình đào tạo
có hệ thống, cung cấp cho sinh viên môi trường học tập hiệu quả, thông qua các hoạt động sáng tác, trình diễn
và khuyến khích tham gia những hoạt động nghệ thuật đa dạng. Tại Khoa Sáng tác, mỗi tuần sinh viên được
học cách sáng tác nhạc thông qua phân tích tác phẩm do một giáo sư hướng dẫn riêng cho từng sinh viên,
tham gia diễn đàn âm nhạc định kỳ, gặp gỡ các nhà soạn nhạc, nhà diễn tấu và học giả âm nhạc để hiểu hơn
về sáng tác cũng như hoạt động nghiên cứu. Ngoài ra, để sinh viên có sự nhạy bén, cảm nhận âm nhạc mang
tính quốc tế, Nhà trường và Khoa tiến hành một số môn học bằng tiếng Anh. Thông qua những môn học như
lý luận âm nhạc, lịch sử âm nhạc, Nhà trường và Khoa đang đào tạo những chuyên gia âm nhạc toàn diện ở cả
lĩnh vực sáng tác, diễn tấu, lý luận, phê bình và nghiên cứu âm nhạc.

Các môn học chính

Định hướng nghề nghiệp

Các môn học chính

Định hướng nghề nghiệp

(Tiếng Ý, Đức, Pháp, Anh, Nga, Tây Ban Nha), Hợp xướng

âm nhạc tại các tổ chức trong nước như đội hợp xướng

pháp hòa âm, Phân tích âm nhạc, Hình thái âm nhạc,

giáo viên trung tâm âm nhạc, lĩnh vực phê bình âm

Thực hành chuyên ngành, Kỹ thuật thanh nhạc, Phát âm

Học tiếp hệ sau đại học trong và ngoài nước, hoạt động

chuyên ngành, Âm thanh học, Văn kiện về thanh nhạc,

quốc gia, đội hợp xướng thành phố, giáo viên THCS và

Ca sĩ Opera, Opera workshop, Kỹ thuật biểu diễn phim

THPT, giáo viên âm nhạc tiểu học, nhà kế hoạch nghệ

ảnh

thuật biểu diễn, ca sĩ thanh nhạc
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Thực hành chuyên ngành, Phương pháp đối lập, Phương

Giáo sư và giảng viên đại học, giáo viên THCS và THPT,

Lịch sử âm nhạc, Âm nhạc học theo chủ đề, Hội thảo lý

nhạc, nhà báo âm nhạc, kênh báo chí, đạo diễn âm

luận âm nhạc, Phương pháp chơi nhạc cụ dây, Âm nhạc

thanh tại đài truyền hình, phụ trách bản nhạc của dàn

hiện đại, Nhạc điện tử.

hợp xướng và dàn nhạc dây, đệm đàn ở nhà thờ, nhà chỉ
huy dàn nhạc.
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Chuyên ngành Âm nhạc Hàn Quốc

Khoa Múa

Mục tiêu của chuyên ngành Âm nhạc Hàn Quốc là đào tạo cho sinh viên lý thuyết và thực hành về âm nhạc
truyền thống Hàn Quốc, mài giũa các kỹ năng để nghiên cứu chuyên môn về quốc nhạc và chơi các nhạc cụ
truyền thống, đóng góp cho sự phát triển ngành âm nhạc truyền thống Hàn Quốc riêng và nền văn hóa thế
giới nói chung nhờ phát triển bộ môn nghệ thuật dân tộc này. Khoa Nhà trường và Khoa đang đào tạo các nữ
chuyên gia về âm nhạc truyền thống Hàn Quốc, và là nơi duy nhất tại Hàn Quốc có đủ đội ngũ giáo sư chủ
nhiệm về từng loại nhạc cụ, lý luận và sáng tác.

Khoa Múa được ra đời năm 1963, là khoa Múa đầu tiên tại Hàn Quốc, được thành lập nhằm đào tạo những nhà
lý luận, nghệ sĩ, giáo viên múa, đóng góp cho sự phát triển của nghệ thuật múa Hàn Quốc. Nhà trường và Khoa
đang cung cấp những chương trình giảng dạy chuyên môn về lý thuyết múa và đào tạo thực hành đa dạng
theo từng trình độ kỹ thuật, Thông qua các chương trình giao lưu quốc tế, Nhà trường và Khoa đào tạo khả
năng vũ đạo cho sinh viên, giúp sinh viên có cái nhìn mang tầm quốc tế, hướng tới mục tiêu tổng hợp là đưa ra
phương hướng cho nghệ thuật múa Hàn Quốc trong xã hội biến đổi không ngừng hiện nay.

Các môn học chính

Định hướng nghề nghiệp

Các môn học chính

Hướng nghiệp

tấu quy mô nhỏ trong nhà, giáo viên mầm non, tiểu

Lịch sử múa, biên đạo vũ điệu, Cách kí hiệu vũ điệu,

đẳng, giáo dục xã hội), lĩnh vực nghệ thuật (tổ chức

Thực hành chuyên ngành, Cách xướng ca và đệm nhạc

Các đoàn diễn tấu chuyên nghiệp, tổ chức văn hóa, diễn

truyền thống, Âm nhạc Hàn Quốc đại cương, Lịch sử âm

học, THCS và THPT, giảng viên cho các đoàn văn hóa

âm nhạc Hàn Quốc, Nhạc cụ tổng hợp, Hợp tấu âm nhạc
nhạc Hàn Quốc, Phân tích âm nhạc Hàn Quốc, Phê bình

nghệ thuật, học tiếp hệ sau đại học, du học nước ngoài,

và cảm nhận, Lý luận về nhạc cụ, Nghiên cứu văn kiện,

truyền hình, nhà kế hoạch âm nhạc

Thực hành sáng tác, Pansori, thực hành đàn Sogeum,

Lĩnh vực giáo dục (giáo dục phổ thông, giáo dục cao

Thực hành kỹ thuật theo trình độ và vũ điệu nhập môn,

nghề nghiệp, tổ chức nghiên cứu), nhà lý luận về múa,

Phân tích vũ điệu, Phương pháp hướng dẫn vũ đạo, Kĩ

giáo viên múa, nhà phê bình múa, chuyên gia (vũ đạo,

năng múa, Nghiên cứu phê bình múa, Các môn lý thuyết

thực hành), viện giáo dục xã hội trong trường đại học

về cách nghiên cứu vũ điệu.

hay trung tâm văn hóa địa phương

Chính ca, Thực hành Janggoo, Thực hành máy tính,
Xướng ca, Cách chỉ huy, Lý luận âm nhạc Hàn Quốc...

50

51

ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VÀ
THIẾT KẾ
Chương trình Đại học và Sau Đại học

EWHA WOMANS UNIVERSITY

Đ Ạ I H Ọ C M Ỹ T H U ẬT V À T H I Ế T K Ế

Chuyên ngành Hội họa phương Đông

Chuyên ngành Hội họa phương Tây

Với mục đích cổ vũ tinh thần và trách nhiệm truyền bá giá trị nghệ thuật của văn hóa Hàn Quốc tới thế giới,
bồi dưỡng thế giới tinh thần và giá trị quan của hội họa phương Đông, và đào tạo ra những nghệ sỹ không chỉ
có nền tảng lý luận mà còn có sức sáng tạo, chuyên ngành Hội họa phương Đông đang giúp sinh viên có được
nhiều trải nghiệm ở nhiều xu hướng đa dạng trong lĩnh vực này.

Bằng việc đào tạo mỹ thuật toàn diện, chuyên ngành Hội họa phương Tây giúp sinh viên phát triển khả năng
chủ động nhận thức, miêu tả cuộc sống và thế giới một cách sáng tạo, là nơi bồi dưỡng các chuyên gia nghệ
thuật có trình độ đẳng cấp thế giới, có khả năng nghiên cứu tổng thể và nhãn quan phê bình mỹ thuật hiện đại.
Chương trình đào tạo chuyên sâu giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận mỹ thuật, nâng cao năng lực sáng tác chuyên
môn và khiếu thẩm mỹ tổng thể về mỹ thuật, xây dựng quan điểm phê bình đúng đắn trong bối cảnh mỹ thuật
hiện đại.

Các môn học chính

Các môn học chính

Lập thể và không gian (3D), Tìm hiểu vẻ đẹp Hàn Quốc,

(2D), Lập thể và không gian (3D), Tìm hiểu vẻ đẹp Hàn

Hội họa Hàn Quốc cơ sở, Drawing, Tạo hình phẳng (2D),
Kỹ thuật tô màu cơ bản, Sao chép tranh, Tham cứu vẻ
đẹp Hàn Quốc, Nghiên cứu màu sắc Hàn Quốc, Diện

mạo hiện đại của tranh sơn thủy, Thực thể của nét và
khoảng trống, Nghiên cứu nhân vật, Studio hội họa
Hàn Quốc, Tạo màu, Phát kiến hình ảnh, Tạo hình giấy

Hanji, Lịch sử mỹ thuật phương Đông, Tranh thủy mặc

hiện đại, Hội họa hiện đại, Art in China, Lý luận Hội họa
phương Đông, Tinh thần và nhãn quan của vẻ đẹp Hàn
Quốc

Định hướng nghề nghiệp

Tác giả chuyên nghiệp, Quản lý phòng tranh và Viện bảo

tàng, Đạo diễn, Quản lý chương trình, Chuyên gia văn
học nghệ thuật, Nghiên cứu mỹ thuật cổ, Họa sỹ tranh

minh họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế công nghiệp,

Thiết kế cảnh quan môi trường, Giáo viên mỹ thuật,
Giảng viên đại học, Giáo sư

Hội họa phương Tây cơ sở, Drawing, Tạo hình phẳng
Quốc, Hội họa, Drawing Workshop, Ảnh và phương tiện

truyền thông, In khắc hội họa, Hình ảnh và viết văn,
Hình ảnh và văn hóa, Hội họa và vật liệu, Báo chí và ảnh,

Phương pháp luận lịch sử mỹ thuật, Hội họa và văn hóa

nhìn, Hội họa và công nghệ mới, Lý luận mỹ thuật hiện

đại, Phương tiện điện tử và văn hóa, Nghê thuật trong
bối cảnh, Nghệ thuật và hoàn cảnh, Workshop hội họa,
Seminar hội họa hiện đại, Phương pháp luận hội họa

hiện đại, Nghệ thuật và hiện trường, Nghệ thuật và nhân
văn học, Kế hoạch tác phẩm tốt nghiệp, Workshop tác

phẩm tốt nghiệp, Luận điểm của mỹ thuật hiện đại, Hội
họa trong quan điểm hiện đại, Korean Aesthetics, Thực

tập tại cơ sở văn hóa nghệ thuật, Mỹ thuật hiện đại, Hiện

trường thiết kế, Art in London, Hiện trường mỹ thuật
hiện đại, Art in NewYork, Phê bình hiện trường, Triết học
nghệ thuật, Lý luận văn hóa

Định hướng nghề nghiệp

Họa sĩ, Giáo viên mỹ thuật, Nhà thiết kế, Phóng viên mỹ
thuật, Quản lý nghệ thuật
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Chuyên ngành Nghệ thuật Điêu khắc

Chuyên ngành Thủ công Gốm sứ

Mục tiêu của ngành Nghệ thuật Điêu khắc là đào tạo ra các nghệ nhân điêu khắc và các chuyên gia thuộc lĩnh
vực liên quan tới điêu khắc có khả năng nghiên cứu và trí tưởng tượng, sức sáng tạo mà giới văn hóa nghệ
thuật ngày nay yêu cầu. Thông qua nhiều thực hành đa dạng về vật liệu, kỹ thuật, hình thức, nội dung, đặc
tính..., tiếp thu lý luận mỹ thuật, cảm nhận và phê bình tác phẩm, sinh viên hình thành được nhãn quan nghệ
thuật sâu sắc về thế giới nghệ thuật sáng tạo.

Mục tiêu của ngành Thủ công Gốm sứ là đào tạo ra những nữ nghệ nhân đẳng cấp thế giới trong các lĩnh
vực liên quan đến thủ công gốm sứ, có khả năng tham cứu lý luận và khả năng sáng tác đồ gốm sứ bằng các
phương tiện đa dạng từ truyền thống lâu đời đến công nghệ cao. Nhà trường và Khoa đang đào tạo cho sinh
viên về nghệ thuật, thiết kế, thủ công mỹ nghệ và tập trung chuyên sâu vào các lĩnh vực đa dạng như gốm sứ
truyền thống, gốm sứ hiện đại, gốm sứ công nghiệp.

Các môn học chính

Định hướng nghề nghiệp

Các môn học chính

Định hướng nghề nghiệp

khấu, Chuyên gia hiển thị, Chuyên gia hóa trang đặc

Lập thể và không gian (3D), Tìm hiểu vẻ đẹp Hàn Quốc,

công gốm sứ, Công ty vật liệu gốm sứ và sản xuất gốm

Điêu khắc cơ sở, Drawing, Tạo hình phẳng (2D), Lập thể

Nghệ nhân điêu khắc, Chuyên gia thiết kế mỹ thuật sân

tạo mô hình, Tạo hình, Kỹ thuật đắp tượng, Phương tiện

thù, Nghệ nhân tạo hình, Quản lý nghệ thuật, Nhà lý

và không gian (3D), Tìm hiểu vẻ đẹp Hàn Quốc, Kỹ thuật
truyền thông và ảnh, Kỹ thuật khắc gỗ, Kỹ thuật khắc

luận nghệ thuật

kim loại, Lịch sử điêu khắc, Site-project, Thể hiện mô

hình, Soft-sculpture, Kim loại và biểu hiện, Lý luận điêu

Thủ công gốm sứ cơ sở, Drawing, Tạo hình phẳng (2D),

Nghệ nhân gốm sứ, Quản lý xưởng gốm sứ, Thiết kế thủ

Lịch sử thủ công gốm sứ, Gốm sứ truyền thống, Tham

sứ, VMD, Giảng viên

cứu hình thể, Tạo hình kỹ thuật số, Vật liệu gốm sứ, Gốm

sứ môi trường, Trang trí và chỉnh hình, Workshop thủ
công gốm sứ, Điêu khắc gốm sứ, Gốm sứ công nghiệp,

khắc hiện đại, Clay Work, Carving, Đa phương tiện, Môi

Lý luận gốm sứ hiện đại, Lý luận vật liệu gốc trong công

trường và điêu khắc, Thiết lập không gian, Hiện trường

nghiệp gốm sứ

mỹ thuật hiện đại, Project, Studio.
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Chuyên ngành Thiết kế Không gian

Chuyên ngành Thiết kế Đồ họa Truyền thông

Chuyên ngành Thiết kế Không gian nghiên cứu thiết kế không gian trên khía cạnh 'thiết kế học' từ việc nghiên cứu nhà
ở, là nền tảng và là đối tượng được quan tâm trong lĩnh vực sáng tạo cho đến việc nghiên cứu toàn bộ cảnh quan đô thị tùy
theo sự biến đổi của sinh hoạt, con người. Chuyên ngành này đặt mục tiêu là đào tạo ra các nhà thiết kế không chỉ am hiểu
các bộ môn học thuật liên quan đến mối quan hệ giữa con người và không gian, mà còn có khả năng thiết kế và tổ chức
không gian đa dạng.

Chuyên ngành Thiết kế Đồ họa Truyền thông nghiên cứu phương pháp luận thiết kế và phương pháp thể hiện sáng tạo để
truyền tải thông tin một cách hiệu quả và thú vị dựa trên quan điểm giao tiếp hình ảnh.. Phương pháp luận được áp dụng
chung cho các phương tiện truyền thông bằng hình ảnh đa dạng khiến các thành quả thiết kế đồ họa truyền thông trở
thành sản phẩm văn hóa mang đồng thời cả sự nhạy cảm về thực tiễn và nghệ thuật. Để làm được điều này, các nhà thiết kế
đồ họa truyền thông phải có khả năng phân tích văn hóa và kỹ năng thiết kế thực tế. Đó cũng chính là mục tiêu đào tạo của
chuyên ngành này.

Các môn học chính

Định hướng nghề nghiệp

Các môn học chính

họa, Thiết kế thương hiệu, Sáng tác nội dung thiết kế,

liên quan đến thiết kế, Văn phòng thiết kế kiến trúc, Cơ

bày và phương tiện truyền thông, Studio chuyên ngành

tiện truyền thông, Tư duy bằng hình ảnh, Thiết kế thực

Thiết kế cơ sở, Tạo hình lập thể (3D), Vẽ thiết kế, Trình

Công ty liên quan đến thiết kế nội thất, Viện nghiên cứu

thiết kế nội thất, Thiết kế không gian kỹ thuật số, Thiết

quan liên quan đến thiết kế công cộng, Công ty đồ gia

bày và phương tiện truyền thông, Studio cơ sở, Studio

kế gia cụ, Cấu trúc kiến trúc nội thất, Kỹ thuật trình

dụng và chiếu sáng, Đài truyền hình, Tạp chí liên quan

bày thiết kế không gian, Lịch sử thiết kế nội thất, Thiết

đến thiết kế nội thất và nhà ở, Triển lãm, Công ty tổ chức

kế không gian, Phương pháp luận thiết kế không gian,

sự kiện, Điều phối viên nội thất

Thiết kế không gian và vật liệu, Thiết kế ánh sáng, Thiết
kế cảnh quan, Dự án trong thiết kế không gian, Cảnh

Kiến trúc hình ảnh, Đọc hiểu văn bản đồ họa, Lý luận
thiết kế truyền thông, Ngôn ngữ đồ họa và phương

Thiết kế cơ sở, Tạo hình lập thể (3D), Vẽ thiết kế, Trình

nghiệm

cơ sở, Thiết kế hình ảnh, Typography, Narrative Design,

B.I Design, Tâm lý học cấu trúc, Lịch sử thiết kế đồ họa

Định hướng nghề nghiệp

truyền thông, Hệ thống đồ họa truyền thông, Thiết kế

đồ họa, Sách nghệ thuật, Đồ họa kỹ thuật số, Sáng tạo
quảng cáo, Đàm luận thiết kế đồ họa truyền thông hiện

Thiết kế thương hiệu, Tạo xu hướng thiết kế, Thiết kế

đại, Thiết kế vật liệu đồ họa, Xu hướng thiết kế và tiếp

quan nội thất, Kế hoạch màu sắc cảnh quan, Dự án thiết

quảng cáo, Thiết kế bao bì, Thiết kế đồ họa, Minh họa,

thị, Trình bày sáng tạo, Thiết kế ý tưởng, Nghệ thuật đồ

kế không gian, Nghiên cứu thiết kế không gian, Quản lý

Hiệu đính thiết kế, Giảng dạy

thiết kế không gian, Thiết kế triển lãm, Semina thiết kế
không gian, Marketing thiết kế không gian, Dự án chia sẻ

thiết kế không gian, Thực tập nước ngoài, Semina thiết
kế không gian quốc tế
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Chuyên ngành Thiết kế Công nghiệp

Chuyên ngành Thiết kế Tương tác Truyền thông

Thiết kế Công nghiệp là hoạt động sáng tạo các sản phẩm và dịch vụ thỏa mãn nhu cầu tinh thần và vật chất của con người.

Mục tiêu của Thiết kế Tương tác Truyền thông là mở rộng trải nghiệm cảm xúc của con người bằng cách kết hợp giữa thiết
kế và công nghệ. Trọng tâm của chuyên ngành này là hướng dẫn lập kế hoạch, sáng tác nội dung tương tác được truyền tải
thông qua phương tiện kỹ thuật số. Chương trình đào tạo tập trung vào những môn học thực hành. Các môn học chính
bao gồm Video & hoạt hình, Nghệ thuật đa phương tiện và Thiết kế UX.

Các môn học chính

Định hướng nghề nghiệp

Các môn học chính

phẩm điện tử, đồ gia dụng, mỹ phẩm..., Chuyên gia thiết

tiện truyền thông, Studio cơ sở, Thiết kế thông tin, Hình

Thiết kế cơ sở, Tạo hình lập thể (3D), Vẽ thiết kế, Trình

Chuyên gia thiết kế của các tập đoàn lớn sản xuất sản

mẫu, Thiết kế sản phẩm, Tạo hình sản phẩm, Thiết kế

kế liên quan đến thiết kế cảnh quan như thiết kế cảnh

bày và phương tiện truyền thông, Studio cơ sở, Tạo

tổng hợp dịch vụ sản phẩm, Thiết kế bề mặt, Nghiên

quan đô thị, trình bày, Làm việc tại phòng thiết kế của

cứu thiết kế, Thiết kế trải nghiệm sản phẩm, Thiết kế

các doanh nghiệp lớn như công ty sản xuất đồ gia dụng,

giao diện, Nghiên cứu khởi nghiệp thiết kế, Design

Tạo hình kỹ thuật số 2D-3D, Chuyên gia thiết kế trong

Leadership, Đề tài thiết kế, Trình diễn thiết kế tổng hợp,

lĩnh vực đồ họa hoạt hình, Internet, học lên cao học

Thực hành thiết kế, Dự án thiết kế, Thiết kế trải nghiệm

trong và ngoài nước, VDM, Chuyên gia thiết kế triển lãm.

văn hóa, Thực tập giao lưu quốc tế, Semina thiết kế

công nghiệp, Ký hiệu học trong thiết kế, Lý luận đạo cụ

Society, Hoạt hình 3D, Thiết kế UI, Nghệ thuật phương

tiện truyền thông và thiết kế, Thiết kế nội dung văn hóa,
Lý luận trình diễn hoạt hình.

Tạo hình lập thể (3D), Vẽ thiết kế, Trình bày và phương

Định hướng nghề nghiệp

ảnh và thời gian, Thiết kế âm thanh, Hình ảnh và âm
thanh, Đồ họa 3D, Kể chuyện kỹ thuật số, Thiết kế video,
Thiết kế giao diện, Thuyết trình thiết kế, Video kỹ thuật

Chuyên gia thiết kế UX, Đạo diễn, tác giả hoạt hình, Đạo

số thực nghiệm, Thiết kế tương tác, Hoạt hình, Lập trình

diễn nghệ thuật video, Chuyên gia thiết kế chuyển động

thiết kế, Capstone Design, Thiết kế quảng cáo, Đồ họa

đồ họa, Chuyên gia thiết kế nội dung kỹ thuật số, Quản

chuyển động, Semina phương tiện truyền thông mới,

lý nghệ thuật, Chuyên gia thiết kế nhân vật, Chuyên gia

Studio thiết kế UX, Studio hoạt hình, Nghệ thuật phương

thiết kế trò chơi, Chuyên gia tương tác, Chuyên gia thiết

tiện truyền thông, Phương tiện truyền thông mới và

văn hóa, Nghiên cứu tiếp thị thiết kế.

kế Video biểu diễn, Nhà kế hoạch Edutainment, Chuyên

công nghệ, Workshop thiết kế quốc tế, Văn hóa và

gia thiết kế quảng cáo, Quản lý công nghệ video đặc

thiết kế Hàn Quốc, Studio đồ họa máy tính, Design for
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Chuyên ngành Nghệ thuật mẫu vải

Chuyên ngành Thiết kế thời trang

Chuyên ngành Nghệ thuật mẫu vải đào tạo nhân lực chuyên môn có khả năng sáng tạo đáp ứng được yêu cầu trong lĩnh vực
vải sợi ở thế kỷ 21, bằng việc kết hợp đào tạo lý luận với thực tiễn về toàn bộ lĩnh vực vải sợi như nghệ thuật vải sợi, thủ công
vải sợi, thiết kế vải sợi truyền thống và hiện đại.

Mục tiêu của chuyên ngành Thiết kế thời trang là đào tạo nhân lực chuyên môn hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo, nghiên
cứu và công nghiệp thiết kế thời trang. Là chuyên ngành có chương trình đào tạo thiết kế thời trang đầu tiên của Hàn
Quốc. Tại đây, sinh viên được học tập phương pháp nghiên cứu, tư duy thiết kế một cách có hệ thống, nâng cao chuyên
môn về thiết kế thời trang và nghiên cứu thiết kế, phát triển nhãn quan đa góc độ đối với thiết kế thời trang như đặc điểm
cơ thể người và tạo hình, thiết kế thời trang theo từng hoàn cảnh, lập kế hoạch cho sản phẩm thời trang, vấn đề thời trang
và nghệ thuật, chức năng kinh tế và văn hóa của công nghiệp thời trang, quản lý nghệ thuật thời trang...

Các môn học chính

Các môn học chính

thời trang, Workshop thời trang nghệ thuật, Dự án thời

truyền thông, Trang phục và văn hóa, Kỹ thuật thêu, Kỹ

Trình bày và phương tiện truyền thông, Đồ họa thời

tiếp, Thời trang nghệ thuật mở rộng, Trang trí cơ thể,

Vẽ, Tạo hình phẳng (2D), Trình bày và phương tiện

trang nghệ thuật, Thiết kế thời trang theo xu hướng,
Con mắt nghệ thuật trong thời trang, Thời trang giao

Thiết kế thời trang cơ sở, Vẽ và tạo hình phẳng (2D),

thuật dệt, Kỹ thuật nhuộm, Thiết kế mẫu vải kỹ thuật số,

Thời trang giao tiếp, Quản lý thời trang, Studio thời

trang, Tạo hình thời trang, Tìm hiểu thiết kế thời trang,

Thêu truyền thống, Dệt và biểu hiện, In mẫu vải, Chất

trang, Thực hành thời trang, Nghệ thuật thời trang thực

Sáng tạo màu, Điêu khắc thời trang, Nghiên cứu hình

liệu và màu sắc vải, Phối trí vải sợi, Thêu hiện đại, Thảm

nghiệm, Đồ họa thời trang kỹ thuật số, Thời trang đa

thái và chức năng, Nghiên cứu thiết kế cấu trúc, Thời

hiện đại, Nhuộm màu tự nhiên, Lịch sử nghệ thuật vải

phương tiện, Hợp tác nghệ thuật thời trang.

trang qua góc nhìn, Thiết kế thời trang tương tác, Thiết

sợi, Dệt kỹ thuật số, Vẽ trên vải sợi, Nghệ thuật vải sợi,

kế thời trang, Môi trường và thiết kế thời trang, Điều tra

Semina vải sợi, Khái quát Mỹ thuật -thủ công mỹ nghệ

Định hướng nghề nghiệp

-thiết kế hiện đại Châu Âu, Nghiên cứu họa tiết Hàn

Quốc, Lịch sử nghệ thuật vải sợi hiện đại, Vải sợi và văn

Nhà thiết kế thời trang, Quản lý thời trang, Đạo diễn

hóa, Nghiên cứu đặc tính vải sợi

sáng tạo, Chuyên viên minh họa thời trang, Chuyên viên
thiết kế đồ họa thời trang, Nhà tạo mẫu thời trang cho

Định hướng nghề nghiệp

nghệ sỹ, truyền hình, quảng cáo, Chuyên viên tạo mẫu

cho các ấn phẩm và tạp chí thời trang, Chuyên viên thiết
kế trang phục biểu diễn, phim ảnh, Đạo diễn sân khấu,

Chuyên gia vải sợi, Nghệ nhân vải sợi, Chuyên gia thiết

Chuyên viên tạo màu thời trang, Chuyên gia quảng bá

kế dệt, MD-VDM, Học lên cao học trong và ngoài nước,

thương hiệu, Nhà kế hoạch thương hiệu thời trang, VMD

Giảng viên, Nhà kế hoạch dự án và phòng trưng bày mỹ

thời trang, Nhà thiết kế trang sức, Nhà phân tích thời

thuật

trang, Nhà kế hoạch website thời trang.
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Khoa Giáo dục học

Khoa Giáo dục Mầm non

Khoa Giáo dục học là tiền thân của Đại học sư phạm, được thành lập năm 1945 đã không ngừng cống hiến trong việc nâng
cao chuyên môn cho các khoa thuộc khối sư phạm. Là nơi đào tạo lý luận và thực tiễn nhằm đào tạo những chuyên gia
giáo dục, những người dẫn dắt nền giáo dục Hàn Quốc trong tương lai, khoa Giáo dục học không ngừng trăn trở về vấn đề
cơ bản trong giáo dục, tìm kiếm hướng đi đúng đắn cho ngành giáo dục và đang đi đầu trong việc phát triển giảng dạy và
nghiên cứu giáo dục học Hàn Quốc,

Qua việc nghiên cứu lý luận, giáo dục đào tạo và thực tập tại các cơ quan giáo dục mầm non, Khoa Giáo dục mầm non đang
đào tạo giáo viên mầm non, chuyên gia quản lý các chương trình dành cho trẻ mầm non, nhà hoạch định và chế tác các
chương trình truyền hình, sách báo, đa phương tiện liên quan đến trẻ mầm non. Tại đây, sinh viên được tiếp thu những
kiến thức về tâm lý học cơ bản, sự phát triển của trẻ mầm non, triết học giáo dục cơ sở, xã hội học cơ sở về vai trò của giáo
dục trong việc tiếp nhận nhu cầu của xã hội hiện đại, các giá trị và văn hóa truyền thống, các kiến thức cơ bản về chăm sóc,
giáo dục mầm non...

Các môn học chính

Các môn học chính

Định hướng nghề nghiệp

giáo dục trẻ mầm non, Lý thuyết trò chơi và giáo dục,

công lập và tư nhân, Viện nghiên cứu liên quan đến

hướng dẫn môn học, Quản trị trường học, Đối chiếu giáo

dục, Nghiên cứu giáo dục cổ điển, Nghiên cứu chương
trình giáo dục, Giáo dục và học tập xã hội học

Khái quát giáo dục học, Học tập và phát triển thiếu niên,

Hành chính giáo dục và quản trị giáo dục, Lý thuyết

Định hướng nghề nghiệp

kiểm định giáo dục, Khái quát triết lý giáo dục, Trường
học và xã hội, Lý luận về giáo dục thường xuyên, Lý luận

giáo dục đạo đức, Lý luận về phương pháp sư phạm,

Chuyên gia hành chính giáo dục, giáo viên THCS và

Khả năng lãnh đạo và quản lý giáo dục, Thống kê giáo

THPT, cơ quan giáo dục thường xuyên, học tiếp lên hệ

dục, Xây dựng chương trình giáo dục, Phương pháp

sau đại học

Khái quát giáo dục mầm non, Quá trình phát triển và

Trường mầm non công lập/tư thục, Nhà trẻ quốc lập/

Phát triển của trẻ mầm non và giáo dục, Giáo dục ngôn

chăm sóc và giáo dục mầm non, Đài truyền hình, Hành

ngữ dành cho trẻ mầm non, Giáo dục toán học dành cho

chính giáo dục

trẻ mầm non, Giáo dục âm nhạc dành cho trẻ mầm non,

• Cơ quan tiêu biểu: Trường mầm non trực thuộc Đại

Chương trình giáo dục trẻ mầm non, Nhạc cụ khí, Giáo

học Ehwa, Viện nghiên cứu trẻ em Ehwa, Trường Đại học

cụ dành cho trẻ mầm non và phương pháp nghiên cứu,

Ehwa

Văn học thiếu nhi, Giáo dục khoa học dành cho trẻ mầm
non, Lý thuyết nhận thức và giáo dục, Giáo dục xã hội

dành cho trẻ mầm non, Giáo dục sức khỏe dành cho trẻ

mầm non, Quan sát và nghiên cứu hành vi trẻ mầm non,
Giáo dục đạo đức dành cho trẻ mầm non, Lý luận giáo

dục trẻ mầm non, Giáo dục thể chất dành cho trẻ mầm

non, Giáo dục tạo hình dành cho trẻ mầm non, Giáo dục
phụ huynh, Thực tập giáo dục, Lôgic chương trình giảng

dạy trẻ mầm non, Quản lý cơ quan giáo dục mầm non,

Phúc lợi trẻ em, Quan hệ gia đình, Lý luận và thực tế của

giáo dục tình nguyện, Lý luận giáo viên mầm non, Tư

tưởng giáo dục mầm non, Thực tập giáo dục mầm non,
Giáo dục mầm non và đa phương tiện
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Khoa Giáo dục Tiểu học

Khoa Công nghệ Giáo dục

Với phương châm 'thực hiện bằng tư duy sáng tạo", mục đích của Khoa Giáo dục tiểu học là đào tạo những những giáo viên
tiểu học và chuyên gia nghiên cứu giáo dục tiểu học dẫn đầu nền giáo dục thế kỷ 21 bằng tư duy sáng tạo. Với lợi thế trực
thuộc Trường đại học tổng hợp, tại đây, các sinh viên không chỉ được học các bộ môn mình quan tâm yêu thích và các bộ
môn khoa học xã hội cần thiết cho việc hiểu biết về con người là nền tảng của giáo dục, mà còn được tiếp cận lĩnh vực giáo
dục tiểu học với cách nhìn mở.

Ngành Công nghệ Giáo dục nghiên cứu lý thuyết học tập, thiết kế bài giảng và các phương pháp luận liên quan, và sử dụng
những kết quả nghiên cứu đó để sáng tạo, quản lý và điều hành các chương trình giáo dục có hiệu quả. Sự biến đổi của xã hội
và kỹ thuật đòi hỏi giáo dục cũng phải thay đổi, và Kỹ thuật giáo dục là bộ môn nghiên cứu và thực hiện khoa học hóa, tiên
tiến hóa, hiện đại hóa trong giáo dục, để có thể đáp ứng được với những biến đổi trong cuộc sống. Mục tiêu của Kỹ thuật
giáo dục là đào tạo những giảng viên, nhà hoạch định, thiết kế, phát triển chương trình, chuyên gia kỹ thuật giáo dục hoạt
động trong lĩnh vực giáo dục trường học, giáo dục doanh nghiệp, giáo dục trọn đời là những nơi bồi dưỡng nhân tài trong
xã hội tri thức thế kỷ 21.

Các môn học chính

Định hướng nghề nghiệp

Các môn học chính

Định hướng nghề nghiệp

ngoài, Cơ quan nghiên cứu giáo dục

giảng dạy và học tập, Thiết kế giảng dạy, Lý luận giáo

tâm giảng dạy và học tập của các trường đại học, Truyền

Phát triển của trẻ em và giáo dục, Lý luận giáo dục tiểu

Trường tiểu học, Giáo viên tại các cơ quan giáo dục nước

học, Trẻ em và quan hệ gia đình, Hành chính và điều

hành giáo dục tiểu học, Chương trình giáo dục tổng hợp,
Chương trình giáo dục tiểu học, Phương pháp sư phạm

Kỹ thuật giáo dục, Xã hội tương lai và giáo dục, Lý luận

Viện phát triển nhân tài của các doanh nghiệp, Trung

dục doanh nghiệp, Truyền hình, Chế tác phương tiện

hình giáo dục, Trường giáo dục từ xa, Doanh nghiệp

truyền thông kỹ thuật số, Chế tác Video giáo dục, Thiết

theo từng chương trình giáo dục như Quốc ngữ, Toán

E-learning, Giáo viên, Nghiên cứu viên, Doanh nghiệp

kế học tập qua thiết bị di động, Thiết kế môi trường giáo

học, Xã hội, Khoa học, Tiếng Anh, Đạo đức và tôn giáo,

quảng bá tiếp thị, Cơ quan ngôn luận, Nhà xuất bản,

dục, Lý luận phát triển nguồn nhân lực, Phương pháp

Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục..., Thực tập I (Trường công

Nghệ thuật, Tôn giáo, Kinh doanh, Luật sư, Nhà hoạch

luận điều tra giáo dục, Đánh giá chương trình giáo dục

lập), Thực tập II (Trường tư thục)...
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Khoa Giáo dục đặc biệt

Khoa Giáo dục tiếng Anh

Giáo dục đặc biệt là bộ môn nghiên cứu lý luận và thực tiễn liên quan đến giáo dục và hỗ trợ dành cho trẻ em đặc biệt. Theo
đó, mục tiêu của Khoa Giáo dục đặc biệt là đào tạo các giáo viên sẽ đóng góp sức mình vào việc thực hiện giáo dục đặc biệt
dành cho các học sinh khuyết tật, giúp phát triển tối đa tiềm năng của những học sinh này, từ đó bồi dưỡng khả năng tự lập
và hòa nhập xã hội.

Mục tiêu của khoa Giáo dục tiếng Anh là đào tạo các chuyên gia về giáo dục tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh THCS và
THPT, những người vừa có khả năng sư phạm, thông thạo tiếng Anh, có đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm trong giáo
dục, đáp ứng được nhu cầu mở cửa kinh tế toàn cầu. Để đạt được mục tiêu này, Nhà trường và Khoa thực hiện chương
trình đào tạo chú trọng thực tế, sử dụng phòng thực hành ngoại ngữ với các thiết bị tối tân để dạy các môn học tiếng Anh
thông qua máy tính, internet và truyền hình vệ tinh. Qua đó, giúp sinh viên nâng cao cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
tiếng Anh và khả năng chủ động xử lý trước các vấn đề xã hội. Hơn nữa, thông qua việc học tập cá nhân, hoạt động nhóm,
workshop bằng tiếng Anh, các giờ học chuyên ngành bằng tiếng Anh, Nhà trường và Khoa hỗ trợ sinh viên trau dồi khả
năng tiếng Anh đạt tới trình độ cao trong xã hội.

Các môn học chính

Các môn học chính

đặc biệt, Chậm phát triển trí tuệ, Khuyết tật học tập, rối

Anh trường học, Advanced English Conversation, Survey

Tìm hiểu về giáo dục đặc biệt, Tìm hiểu thực tế giáo dục

English Composition, Ngữ âm tiếng Anh, Ngữ pháp tiếng

loạn cảm xúc-hành vi, Khuyết tật giao tiếp, Tự kỷ, trẻ

of English and American Literature, Tiếng Anh đại

đa tật và khuyết tật nặng, Giáo dục trẻ tài năng, Khuyết

cương, Lý luận giáo dục tiếng Anh, Teaching Listening

tật nhẹ, Chương trình và phương pháp giảng dạy giáo

and Speaking in English as a Foreign Language, Phương

dục đặc biệt dành cho trẻ mầm non, Chương trình và

pháp sư phạm đọc viết tiếng Anh

phương pháp hướng dẫn giáo dục đặc biệt, Chẩn đoán

Định hướng nghề nghiệp

và đánh giá trẻ khuyết tật, Hỗ trợ gia đình trẻ quyết tật,
Giáo dục âm nhạc - mỹ thuật dành cho trẻ khuyết tật, Kỹ
thuật trong giáo dục đặc biệt, Phương pháp luận nghiên

Sinh viên tốt nghiệp khoa Giáo dục tiếng Anh với kiến

cứu

thức chuyên ngành và khả năng tiếng Anh thành thạo,
không chỉ công tác ở lĩnh vực giáo dục mà còn hoạt

Định hướng nghề nghiệp

động tích cực, được công nhận năng lực ở các lĩnh vực

cần tiếng Anh khác như truyền hình, trung tâm văn hóa,

ngân hàng nước ngoài, văn phòng luật quốc tế, công ty

Trường mầm non, Trường tiểu học, Trường chuyên biệt,

hàng không trong và ngoài nước, biên phiên dịch, các

Lớp đặc biệt trong trường học bình thường, Cơ quan

tập đoàn lớn...

nghiên cứu liên quan đến giáo dục đặc biệt, Cơ quan
phúc lợi xã hội, Học cao học trong và ngoài nước
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Khoa Giáo dục các môn Xã hội

Khoa Giáo dục Quốc ngữ

Khoa Giáo dục các môn xã hội là khoa giảng dạy liên ngành các lĩnh vực xã hội và có ba chuyên ngành nhỏ là Giáo dục lịch
sử, Giáo dục địa lý và Giáo dục xã hội. Mục tiêu của Nhà trường và Khoa là đào tạo giáo viên khối xã hội cấp trung học và
các chuyên gia ở lĩnh vực liên quan. Để đạt được mục tiêu đó, Nhà trường và Khoa nâng cao chất lượng nghiên cứu chuyên
ngành bằng cách tiếp cận ở nhiều góc độ và liên kết giữa các bộ môn liên quan, với trọng tâm là giáo dục lịch sử địa lý và xã
hội. Thêm vào đó, Nhà trường và Khoa chú trọng vào việc giáo dục tinh thần trách nhiệm, ý thức sứ mệnh của một nhà giáo
dục về cộng đồng xã hội và vai trò của một công dân.

Mục tiêu của khoa Giáo dục Quốc ngữ là đào tạo những người chịu trách nhiệm tương lai của giáo dục Quốc ngữ như
chuyên gia về giáo dục quốc ngữ, giáo viên văn cấp THCS và THPT. Nhà trường và Khoa đang triển khai chương trình đào
tạo với nội dung đa dạng, bao gồm cả lý luận và thực hành giáo dục quốc ngữ nhằm bồi dưỡng nhân tài phát triển toàn diện.

Các môn học chính

Các môn học chính

Lịch sử cổ đại Hàn Quốc và giáo dục lịch sử, Lịch sử cận

khoa Quốc ngữ, Chương trình giáo dục và đánh giá

- Lịch sử: Vấn đề lịch sử Hàn Quốc và giáo dục lịch sử,

Giáo dục Quốc ngữ đại cương, Nghiên cứu sách giáo

đại phương Đông và giáo dục lịch sử, Lịch sử cận đại

chương trình giáo dục Quốc ngữ, Thực hành dạy Quốc

phương Tây và giáo dục lịch sử, Học tư liệu lịch sử Hàn

ngữ và phân tích tiết học, Lý luận giảng dạy Quốc ngữ -

Quốc, Lịch sử cận đại phương Đông trong giáo dục lịch

hướng tiếp nhận, Lý luận giảng dạy Quốc ngữ - hướng

sử, Lịch sử trước cận đại phương Tây và giáo dục lịch

biểu đạt, Giáo dục giao tiếp, Giáo dục ngữ pháp tiếng

sử, Hàn Quốc và thế giới hiện đại, Lịch sử thời đại Josun

Hàn, Quy luật ngôn ngữ Hàn, Giáo dục văn học, Giáo

dành cho giáo viên, Lý luận giáo dục môn lịch sử ở nhà

dục thơ hiện đại, Giáo dục văn xuôi hiện đại, giáo dục

trường, Sách giáo khoa lịch sử và phương pháp nghiên

thơ ca cổ điển, giáo dục văn xuôi cổ điển, Lịch sử văn

cứu, Lôgic và luận bàn môn lịch sử ở trường học

học Hàn Quốc, Lịch sử Quốc ngữ, Kịch nói giáo dục và

- Địa lý: Vòng quanh thế giới và địa lý thế giới, Địa lý

phim ảnh, giáo dục ngôn ngữ truyền thông.

văn hóa, Hiểu biết về lãnh thổ, Môi trường khí hậu, Địa

Định hướng nghề nghiệp

lý kinh tế, Môi trường và địa hình, Địa lý đô thị, GIS cơ
sở, Giáo dục tài nguyên và dân số, Giáo dục môn địa
lý ở trường học, Sách giáo khoa địa lý và phương pháp

Giáo viên THCS và THPT, giảng viên, cơ quan nghiên

nghiên cứu, Lôgic và luận bàn về môn địa lý ở nhà

cứu, cơ quan hành chính giáo dục, xuất bản, doanh

trường

nghiệp nhà nước có các ngành nghề liên quan

- Xã hội: Tìm hiểu hiện tượng xã hội, Hiện tượng kinh tế,
Hiện tượng chính trị, Quan hệ quốc tế, Kinh tế vĩ mô,
Chính trị Hàn Quốc, Vấn đề xã hội và giáo dục môn xã

hội ở trường, Hiến pháp, Lý thuyết về xã hội hiện đại, Lý
luận giáo dục môn xã hội, Sách giáo khoa môn xã hội và
phương pháp nghiên cứu, Lôgic và luận bàn về môn xã
hội

Định hướng nghề nghiệp

Giáo viên tiểu học, THCS và THPT, giảng viên đại học,
doanh nghiệp nhà nước, lĩnh vực giáo dục, lĩnh vực
truyền thông, văn hóa, nhà báo, viện nghiên cứu
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Khoa Giáo dục Khoa học

Khoa Giáo dục Toán học

Khoa Giáo dục Khoa học đào tạo các chuyên gia về giáo dục khoa học, giáo viên khoa học, sinh vật, hóa học, vật lý, khoa học
tổng hợp cấp THPT, và giáo viên khoa học cấp THCS, những người có khả năng hướng dẫn khám phá khoa học trong thời
đại khoa học công nghệ thế kỷ 21. Nhà trường và Khoa giúp sinh viên tiếp thu kiến thức sâu rộng về toàn bộ lĩnh vực khoa
học, khả năng sư phạm hiệu quả, bồi dưỡng nhân cách đạo đức để trở thành giáo viên các bộ môn khoa học vừa có chuyên
môn cao vừa là người truyền cảm hứng cho học sinh.

Mục tiêu của khoa Giáo dục Toán học là đào tạo các giáo viên toán có chuyên môn giỏi, có nền tảng kiến thức sâu rộng về
toán học, có khả năng lãnh đạo và đạo đức tốt. Sinh viên khoa Giáo dục toán học được đào tạo để trở thành giáo viên không
chỉ có chuyên môn về toán học mà còn am hiểu khoa học công nghệ nói chung, năng động, nhiệt huyết, và trở thành nhà
lãnh đạo giáo dục toàn cầu với tinh thần trách nhiệm cao. Bên cạnh đó, với trách nhiệm là cơ quan đi đầu trong nghiên cứu
giáo dục toán học trong và ngoài nước, Nhà trường và Khoa đang cố gắng tạo ra sự khác biệt về chất lượng đội ngũ giảng
viên, giáo sư và chương trình đào tạo.

Các môn học chính

Định hướng nghề nghiệp

Các môn học chính

dục khoa học, nhà tư vấn luật bản quyền phát minh,

học và Máy tính, Giải tích đại cương, Nghiên cứu và thực

Động lực học, hình học, Điện từ học, Vật lý nhiệt học

Giáo viên THCS và THPT, chuyên gia hành chính giáo

cơ, Hóa vô cơ, Hóa phân tích, Vật lý hóa học, Tế bào

Báo chí và truyền hình khoa học, viện nghiên cứu và cơ

và vật lý thống kê, Vật lý lượng tử, Quang học, Hóa hữu
học, Sinh lý học, Di truyền học, Phân loại học, Sinh thái

quan nhà nước (Viện Nghiên cứu Hóa học, Viện Nghiên

học, Sinh học phân tử, Sinh học phát triển, Sinh hóa,

cứu Tài nguyên Địa chất, Viện Nnghiên cứu Môi trường,

Vi sinh vật học, Địa chất học, Vật lý trái đất học, Thiên

Viện Nghiên cứu Khoa học Sự sống, Cục Khí tượng, Bộ

văn học, Khoa học khí quyển, Hải dương học, Khoa học

Đất đai và Tài nguyên, Viện Y tế Quốc gia, Viện Nghiên

môi trường trái đất, Nội dung giáo dục khoa học, Sách

cứu đầu tư Khoa học Quốc gia...), doanh nghiệp (doanh

giáo khoa khoa học và phương pháp nghiên cứu, Lôgic

nghiệp thông tin, chất bán dẫn, công ty dược phẩm...)

và luận bàn về nội dung giảng dạy khoa học, Lý thuyết

học tập khoa học, Khoa học kỹ thuật tiên tiến và xã hội
tương lai, Lịch sử khoa học và giáo dục tổng hợp, Xã hội

Vi phân và tích phân, Lôgic và tổ hợp, Giáo dục Toán
hành giáo dục xác suất, Giáo dục chương trình đào tạo
toán học, Giáo dục góc pha trung học, Hệ thống số và

mã hóa, Đại số hiện đại, Lý thuyết và thực hành hàm số

phức, Nghiên cứu sách giáo khoa toán học và phương
pháp sư phạm, Thực tập sư phạm, Luận bàn về chương
trình đào tạo toán học

Định hướng nghề nghiệp

Giáo viên THCS và THPT, giáo viên trường quốc tế,

khoa học công nghệ

chuyên viên hành chính về giáo dục toán học (Cán bộ

quản lý giáo dục, chuyên viên Bộ giáo dục), học tiếp hệ

sau đại học ở Hàn Quốc và nước ngoài với nhiều chuyên
ngành đa dạng, nhà nghiên cứu thuộc cơ quan giáo
dục liên quan, giảng viên đại học, công chức nhà nước,
thanh tra tài chính, nhà tư vấn luật bản quyền, doanh

nghiệp (doanh nghiệp thông thường, doanh nghiệp điện

toán, thống kê, tài chính...), nhà xuất bản, đài truyền
hình, công ty sản xuất giáo cụ...

* Đại học sư phạm không tuyển sinh viên nước ngoài ở
bậc đại học
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Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh đặt mục tiêu là đào tạo những nữ doanh nhân có chuyên môn lãnh đạo kinh tế Hàn
Quốc và các doanh nghiệp quốc tế. Nhà trường và Khoa giúp sinh viên bồi dưỡng khả năng tư duy toàn diện, kỹ năng
nghiệp vụ và khả năng lãnh đạo, đồng thời phát huy tối đa năng lực và tố chất của phụ nữ để bồi dưỡng năng lực cạnh tranh
trong xã hội. Nhằm giúp sinh viên có thể phân tích tình hình và triển vọng kinh tế trong và ngoài nước, thích ứng với sự
biến hóa của môi trường, Nhà trường và Khoa đang thực hiện chương trình đào tạo với nền tảng là cơ sở lý luận và nghiên
cứu các tiền lệ, từ đó nâng cao năng lực làm việc đa dạng của sinh viên thông qua các hoạt động như phối hợp với doanh
nghiệp, thực tập, dạy thêm...

Các môn học chính

• Doanh nghiệp tiêu biểu

Quản lý hành vi tổ chức, Quản lý tài chính, Quản lý

mại Hyundai, công ty điện tử Samsung, công ty ô tô

Công ty kế toán Samjong, công ty kế toán Samil, tập
đoàn Lotte, tập đoàn Sinsegae, trung tâm thương

Quản trị kinh doanh đại cương, Tìm hiểu về tín dụng,

Hyundai, công ty sức khỏe cuộc sống LG, Doosan, tập

marketing, Khoa học quản trị kinh doanh, Quản lý tài

đoàn CJ, Amore Parcific, Eland, công ty phát triển đầu

nguyên con người, Quản trị kinh doanh quốc tế, Tài

tư thương mại Hàn Quốc, công ty phúc lợi lao động,

chính doanh nghiệp, Điều tra marketing, Hệ thống dữ

Korail, ngân hàng xuất nhập khẩu, ngân hàng công

liệu cơ bản, Tinh thần doanh nghiệp xã hội, Đạo đức

nghiệp, ngân hàng Hana, ngân hàng Woori, ngân hàng

doanh nghiệp, Lý luận về đầu tư, Tài chính tín dụng cá

doanh nghiệp IBK, ngân hàng HSBC, công ty bảo hiểm

nhân, Kế toán phi lợi nhuận, Lý thuyết kế toán, Thanh

Samsung, công ty bảo hiểm Hyundai, công ty chứng

tra kế toán, Quản trị công ty tài chính, Sản phẩm tài

khoán Hyundai, công ty chứng khoán Kiwoom, công ty

chính phái sinh, Quảng cáo dịch vụ, Khả năng lãnh đạo

chứng khoán Hana, công ty đầu tư chứng khoán Eugene,

kinh doanh, Quản lý tài chính quốc tế, Rủi ro và bảo

Morgan Stanley, JP Morgan, KT, Daum Comunication,

hiểm, Chiến lược quảng cáo...

Microsoft Korea, IBM Korea, Kim & Chang ...

Định hướng nghề nghiệp

Tập đoàn lớn tại Hàn Quốc, doanh nghiệp nước ngoài,
ngân hàng, công ty đầu tư tài chính, doanh nghiệp nhà

nước, công ty kế toán, chuyên gia tín dụng, công ty tư
vấn kinh doanh, công chức nhà nước, giáo viên, học tiếp
hệ sau đại học, du học nước ngoài

78

79

ĐẠI HỌC Y
Chương trình Đại học và Sau Đại học
* Sinh viên quốc tế (Hệ Đại học) không được đăng ký cho Chuyên ngành Y
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ĐẠI HỌC Y

Khoa Y
Trường Đại học Y, Đại học nữ Ehwa được đặt trên nền tảng giáo dục “chân- thiện- mỹ” của đạo Cơ đốc, hướng tới việc bồi
dưỡng những nhà lãnh đạo nữ giới xuất sắc trong lĩnh vực y học, cống hiến cho sự phát triển của đất nước Hàn Quốc và
nhân loại. Nhà trường và Khoa đặt ra các mục tiêu đào tạo sinh viên thành những người có phẩm chất và kỹ năng như sau:
– Có năng lực chẩn đoán, điều trị cơ bản, với nền tảng kiến thức, kỹ năng y học cần thiết, khả năng giao tiếp hiệu quả cần có
đối với một bác sĩ.
– Có tư tưởng, đạo đức tốt, có trách nhiệm với xã hội, luôn trau dồi, phát triển năng lực chuyên môn về y học của bản thân.
– Có tinh thần phản biện, giải quyết được các vấn đề đa dạng một cách sáng tạo, có năng lực nghiên cứu, đóng góp cho sự
phát triển học thuật.
– Có tinh thần yêu thương và cống hiến, sẵn sàng phục vụ lợi ích những người xung quanh, rộng hơn là các quốc gia và
nhân loại thế giới.

Các môn học chính

tranh quốc tế: Vào tháng 7 năm 2011, được cấp chứng

Bệnh lý học, Vi sinh vật học, Ký sinh trùng học, Y học

an toàn nhất theo tiêu chuẩn quốc tế. Vào tháng 1 năm

nhận của JCI (Ủy ban đánh giá các cơ quan y tế quốc tế),
mang đến cho bệnh nhân chất lượng điều trị tốt nhất và

Giải phẫu học, Sinh lý học, Sinh hóa học, Dược lý học,

2012, được cấp chứng nhận về chương trình chẩn đoán

dự phòng, Giáo dục trong ngành Y, Thần kinh và não

lâm sàng CCPC(Clinical Care Program Certification) của

bộ, Y học phân tử, Y tế học, Công nghiệp Y học, Y đức,

JCI cho điều trị đột quỵ, được công nhận về năng lực

Nội khoa, Khoa nhi, Khoa Tâm thần, Khoa Da liễu, Khoa

điều trị ưu việt theo tiêu chuẩn quốc tế.

ngoại, Khoa sản phụ, Ngoại khoa chỉnh hình, Ngoại khoa

‒ Nhằm thúc đẩy nghiên cứu và thành lập một bệnh

thần kinh, Khoa mắt, Khoa tai mũi họng, Gây mê giảm

viện trực thuộc thứ hai, tạo ra bước nhảy vọt mới trở

đau, X-quang, Phẫu thuật thẩm mỹ, Chẩn đoán và kiểm

thành “Global Medical Cluster” (Cụm y tế toàn cầu):

tra, Nha khoa, Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, Xạ trị

Bước nhảy vọt lần hai của Viện Y học Ewha là kế hoạch

khối u, Khoa thần kinh, Phục hồi chức năng, Y học gia

mở cửa bệnh viện thứ hai tại khu đô thị Magok, quận

đình, Y học cấp cứu

Gangseo (Seoul) vào năm 2017. Nơi này nằm gần Bệnh

Định hướng nghề nghiệp

viện Đại học Ewha Mokdong nên có thể duy trì được
quy trình chẩn đoán cơ bản và điều trị của bệnh viện
Mokdong, vừa bồi dưỡng nhân lực chuyên sâu ở các lĩnh

Bác sĩ, giáo sư, phóng viên y học

vực đặc biệt khác.

Các cơ sở đặc biệt

‒ Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của bệnh viện,

trường có kế hoạch tập trung vào việc chuyên môn hóa
cho các trung tâm chuyên môn theo từng loại bệnh

‒ Viện nghiên cứu y học: Được thành lập vào tháng 9

thuộc Bệnh viện Đại học Ewha Mokdong và Bệnh viện

năm 1995, Viện nghiên cứu y học theo đuổi mục tiêu tạo

Đại học Ewha các bệnh ung thư ở phụ nữ . Căn cứ theo

ra một môi trường nghiên cứu tiên tiến nhất, dựa trên

kế hoạch tổng thể của Viện Y tế Ewha, Trung tâm Gan

nền tảng nghiên cứu về khoa học sinh mệnh con người,

thuộc bệnh viện Đại học Ewha Mokdong đã được hỗ trợ

bồi dưỡng nguồn nhân lực nghiên cứu chuyên môn,

lớn và đang phát triển nhanh chóng.

nghiên cứu hợp tác công nghiệp, đi đầu về nghiên cứu y

* Đại học Y không tuyển sinh viên nước ngoài (hệ Đại

học cộng đồng.

học)

‒ Các cơ sở y tế thuộc Viện y học: Bệnh viện Đại học
Ewha Mokdong, Bệnh viện Đại học Ewha các bệnh ung

thư ở phụ nữ, Viện nghiên cứu y học tích hợp Ehwa,
Trung tâm thí nghiệm lâm sàng Ewha.

‒ Tích cực thu hút bệnh nhân nước ngoài, vươn lên

thành bệnh viện chất lượng quốc tế, tăng năng lực cạnh
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Khoa Nội dung tổng hợp

Khoa Công nghiệp may mặc

Khoa Nội dung tổng hợp nghiên cứu về nghệ thuật, công nghệ và công nghiệp văn hóa liên quan đến kỹ thuật số - phương
tiện đang dẫn đầu thời đại high concept và high touch thế kỷ 21. Mục tiêu của Nhà trường và Khoa là đào tạo những
chuyên gia về nội dung, thông qua việc tích hợp các ngành nhân văn học, công nghệ, thiết kế trên nền tảng kỹ thuật và công
nghệ truyền thông ICT. Nhà trường và Khoa đang bồi dưỡng các chuyên gia có kiến thức về nhân văn học, các nhà hoạch
định, nhà thiết kế có tầm nhìn toàn diện trên tổng thể các bước của việc lên kế họach, phát triển các nội dung trên thực tế.
Là khoa Tổng hợp tốt nhất tại Hàn Quốc, Nhà trường và Khoa tiến hành liên kiết chặt chẽ với các doanh nghiệp lớn trong
và ngoài nước, đào tạo những nhân tài toàn diện không chỉ có kiến thức khoa học công nghệ mà còn có năng khiếu thiết kế
dựa trên nền tảng nhân văn học.

Mục tiêu của khoa Công nghiệp may mặc là đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực thời trang có năng lực cạnh tranh trong
ngành công nghiệp thời trang may mặc. Với nội dung đào tạo đặc biệt về công nghiệp thời trang chú trọng với thực hành,
hợp tác nghiên cứu với các doanh nghiệp, giao lưu trong nước và quốc tế, Nhà trường và Khoa đang bồi dưỡng những nhân
tài ưu tú có sức cạnh tranh quốc tế và lối tư duy sáng tạo, đi đầu trong ngành công nghiệp thời trang,

Các môn học chính

Định hướng nghề nghiệp

Các môn học chính

Định hướng nghề nghiệp

hoạch nội dung, nhà kế hoạch dịch vụ, Tiếp thị quảng

Đặc tính của vật liệu và thực hành nhuộm màu, Thiết kế

nhà nghiên cứu phát triển vật liệu may mặc mới, nhà

Studio nghệ thuật công nghệ, Thiết kế phương pháp

Nhà kế hoạch game, tác giả kịch bản game, nhà kế

phương tiện (Introduction to Tansmedia Storytelling),

cáo nội dung, nhà chiến lược quảng cáo, thiết kế UI/

nghiên cứu, Ludology Theory, Kể chuyện qua nhiều
Quản lý media R&D, Lập trình di động, Thiết kế phần

UX, tác giả truyền thông, nhà phát triển phần mềm, nhà

mềm, Khoa học và dữ liệu tổng hợp, Nghiên cứu văn hóa

thiết kế chương trình, quản lý dự án, nhà khoa học dữ

và công nghệ Truyền thông, Điểm chung của nhạc kịch

liệu

Trang phục và văn hóa, Kế hoạch và thiết kế màu sắc,

Chuyên gia về kế hoạch xu hướng vật liệu thời trang,

mẫu, Hiểu về các loại vật liệu thời trang, Vẽ theo phong

nghiên cứu về thời trang và dệt may, nhà tư vấn thời

cách, Cách thể hiện phong cách văn bản cảm xúc, Tiếp

trang, chuyên gia quản lý sản xuất may mặc, chuyên gia

thị quảng cáo thời trang, Lịch sử thời trang, Quản lý

nhuộm màu thiên nhiên, nhà thiết kế thời trang, chuyên

thiết kế, Kế hoạch và xu hướng vật liệu thời trang, Rập,

gia tư vấn thời trang, phụ trách thông tin và quảng cáo

Kế hoạch thiết kế, Tâm lý thời trang và hành động của

thời trang, phụ trách văn hóa thời trang, chuyên gia

người tiêu dùng, Lịch sử Hanbok truyền thống Hàn

chỉnh màu, nhà thiết kế trang phục, nhà thiết kế bài trí

Quốc, Cơ thể con người và vật liệu may mặc, Bài trí bán

bán hàng, chỉ đạo nghệ thuật, biên tập thời trang, nhiếp

hàng (visual merchandising), Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế

ảnh gia thời trang, chuyên gia phát hiện và đề cử nghệ

trang phục truyền thống, Thiết kế và đánh giá cấu trúc

thuật (curator), chuyên gia trang phục truyền thống,

tình cảm, Thông tin thời trang và kế hoạch may mặc,

người hướng dẫn văn hóa sinh hoạt truyền thống,

Thẩm mỹ truyền thống, Kinh doanh thời trang, Sử dụng

MD&MR, người bán hàng thời trang, chuyên gia quảng

máy tính trong thiết kế may mặc, Màu sắc và họa tiết

cáo thời trang, stylist, nhà báo thời trang, chỉ đạo thời

Hanbok, Kế hoạch thiết kế thời trang, Biên tập phong

trang, quản lý thương hiệu, chuyên gia thương mại thời

cách, Studio thiết kế sáng tạo, Thực hành công nghiệp

trang, nhà thiết kế kỹ thuật, nhà may

thời trang, Sản phẩm dệt may và đảm bảo chất lượng,

Nghiên cứu thiết kế thời trang truyền thống Hàn Quốc,
Nghiên cứu văn hóa thời trang đại chúng, Lý thuyết và

thực hành nhuộm màu gia công truyền thông, Lịch sử

trang phục truyền thống phương Đông, Trang phục sân
khấu Hàn Quốc
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Khoa Hành chính văn phòng quốc tế

Khoa Thể dục Thể thao
Khoa học Thể thao và Quản lý thể dục Thể thao Quốc tế

Với mục tiêu bồi dưỡng nhân tài theo khẩu hiệu 'Global Office Professional with Dedicated Passion’, khoa Hành chính
quốc tế đang đào tạo các chuyên gia hành chính văn phòng có năng lực quản lý văn phòng và khả năng giao tiếp quốc tế.
Thành lập năm 1967 với tên gọi khoa Thư ký, năm 2006, để phù hợp với môi trường kinh doanh đang biến đổi nhanh
chóng, khoa đổi tên thành "Khoa Hành chính văn phòng quốc tế" (International Office Administration). Nhà trường và
Khoa đang thực hiện chương trình đào tạo với nội dung tổng quát và chú trọng đến thực hành ở các lĩnh vực Quản lý hành
chính văn phòng (công việc thư ký), Giao tiếp trong kinh doanh, Thông tin và máy tính, Hội nghị quốc tế. Qua đó, khoa
đang bồi dưỡng và cung cấp nguồn nhân tài có nghiệp vụ tốt, đáp ứng nhu cầu của xã hội toàn cầu hóa hiện nay.

Mục tiêu của khoa Thể dục thể thao là đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn toàn diện về thể thao, có sức sáng tạo, hoạt
động sôi nổi ở các lĩnh vực thuộc công nghiệp thể thao và khoa học thể thao. Trong bối cảnh lĩnh vực thể dục thể thao có
nhiều biến đổi như ngày càng thịnh hành các môn thể thao liên quan tới văn hóa giải trí, các môn thể thao quý tộc và tăng
cường sức khỏe thì công nghiệp thể thao đang được mở rộng và bước vào thời đại toàn cầu hóa. Theo đó, khoa Thể dục thể
thao đang đào tạo hai chuyên ngành nhỏ là khoa học thể thao và công nghiệp thể thao toàn cầu.

Các môn học chính

Các môn học chính

học thể thao như Điền kinh, Bơi lội, Thể dục, đồng thời

Thể dục thể thao đại cương, Sinh lý học vận động, Xã

toàn cầu.

• Là khoa có nhiều môn học giảng dạy bằng tiếng Anh

nhất trường (trừ khoa Quốc tế học), nâng cao khả năng
ngoại ngữ cho sinh viên.

Hành chính văn phòng quốc tế đại cương, Phát triển

sự nghiệp toàn cầu, Quan hệ quốc tế, Lý luận về quan
hệ con người, Quản lý tri thức và công việc, Máy tính

bồi dưỡng đạo đức và tính sáng tạo. Viện đang đóng vai

trò đi đầu đào tạo nhân tài trở thành tài năng thể thao

‒ Môn lý thuyết

hội hóa thể thao, Lý luận về huấn luyện thể thao, Giáo

thương mại, Web thương mại, Giáo dục và quản trị
kinh doanh ngành phục vụ, Quản lý nghiệp vụ hành

dục thể thao đại cương, Động lực học thể thao và thực

• Trung tâm nghiên cứu khoa học thể thao: gồm phòng

Quản lý thể lực, Thể thao và tâm lý học vận động, Điều

khoa học thể thao, tiến hành những nghiên cứu cơ bản

hành, Công nghệ thể thao, Thể thao và dinh dưỡng,

chính quốc tế, Nghiệp vụ thư ký, Quản lý cơ sở dữ

liệu, Foundations for Business English, Business

nghiên cứu văn hóa thể thao và phòng nghiên cứu

khiển vận động và học tập, Phát triển vận động, Thể

Communication, Convention Management, English

và nghiên cứu ứng dụng về khoa học thể thao. Ngoài

thao giải trí đại cương, Tiếp thị thể thao, Mô hình giáo

for Business Interaction, Business Project Planning &

những nghiên cứu về nâng cao sức cạnh tranh của thể

dục và phân tích hành vi thể thao, Y học thể thao, Đạo

Management, Cross - Cultural Issues for Management

dục thể thao, nghiên cứu về kiểm tra thể lực, phương

đức quản lý thể thao, Quản trị kinh doanh thể thao, Lý

pháp tập luyện, nghiên cứu về vận động như dự phòng

thuyết và thực hành thể thao đặc thù, Phương pháp

Định hướng nghề nghiệp

thương tổn, giáo dục an toàn thể thao, các nghiên cứu

nghiên cứu thể thao, Thông tin truyền thông thể thao,

về phát triển nguồn nhân lực nữ trong các cuộc đấu

Kiểm tra và thử nghiệm lâm sàng thể thao, Văn hóa thể

thể thao quốc tế..., Trung tâm nghiên cứu khoa học thể

thao và viết luận, Công nghiệp thể thao đại cương, Đánh

Chuyên gia nghiệp vụ văn phòng tại cơ quan nhà nước

thao còn thực hiện các hoạt động như xuất bản tạp chí

giá thể thao, Thực tập chuyên môn thể thao và thực

và doanh nghiệp lớn Hàn Quốc, thư ký chuyên môn,

nghiên cứu, tổ chức các buổi công bố phát biểu nghiên

hành, Thực tập đưa tin thể thao, Lý thuyết và thực hành

quản lý văn phòng, chuyên viên nhân sự/ chuyên gia

cứu, thuyết giảng và lớp học ngắn.

thể thao cho người già, Triết lý và lịch sử văn hóa thể

tài chính, nhà kế hoạch chiến lược, nhà tư vấn, quản

thao, Phát triển chương trình và thực hành chỉ đạo thể

lý dự án, học tiếp hệ sau đại học, du học nước ngoài,

thao cho trẻ em.

làm việc cho công ty nước ngoài như Goldman Sachs

‒ Môn thực hành

(Singapore), JP Morgan (Hong Kong)...

Điền kinh, Aerobic, Thể dục, Bơi lội, Thể thao ngoài trời,

Những điểm nổi bật

Bóng chuyền, Golf, Tennis, Trượt tuyết, Bóng rổ, Khiêu
vũ thể thao, Cưỡi ngựa, Thể hình cá nhân, Cứu hộ dưới

nước, Bóng đá, Thể thao dưới nước, Yoga, Cầu lông,

• Trung tâm nghiên cứu trực thuộc khoa: Trung tâm

Bóng chày, Bóng ném, Tin tức thể thao, Đào tạo vận

hội nghị quốc tế là nơi đào tạo nhân lực có chuyên môn

động viên, Cân bằng và thể thao chống mất cân bằng,

về hội nghị quốc tế, giáo dục về quốc tế hóa và thu hút

Thực hành điện tâm đồ.

hội nghị quốc tế. Hiện nay, trung tâm đã mở chương
trình 'Học viện sáng tạo Ewha' do thành phố Seoul và

Những điểm nổi bật

viện phát triển công nghiệp thông thương Seoul tài trợ,

mỗi năm đào tạo 300 chuyên gia trong lĩnh vực hội nghị

quốc tế, thu hút các hội nghị quốc tế và kế hoạch tổ

• Thành tích: Điều hành Viện giáo dục tài năng thể

chức hội nghị quốc tế.

thao trẻ Đại học nữ Ewha: Tìm kiếm và phát hiện sớm tài
năng thể thao trẻ với đối tượng học sinh lớp 2 đến lớp 6
tiểu học, giảng dạy các môn thể thao thuộc ngành Khoa
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ĐẠI HỌC KHOA HỌC CÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP

Khoa Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm

Khoa Y tế tổng hợp

Khoa Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm đào tạo những nữ lãnh đạo năng động, có năng lực nghiên cứu sáng tạo và tri
thức tổng hợp để trở thành những người dẫn đầu hệ thống quản lý sức khỏe với quan điểm tân tiến trong lĩnh vực công
nghiệp dịch vụ thực phẩm và khoa học thực phẩm dinh dưỡng hướng đến sức khỏe thế kỉ 21. Thông qua việc đẩy mạnh
hợp tác với các doanh nghiệp, Nhà trường và Khoa xác lập nền tảng nghiên cứu tầm cỡ quốc tế, tăng cường sức cạnh tranh
quốc tế, tính chuyên nghiệp và sáng tạo cần thiết trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật tối tân mà ngành thực phẩm dinh dưỡng
đang hướng tới.
Khoa Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm chia thành mảng là thực phẩm dinh dưỡng và công nghiệp dịch vụ thực phẩm,
đào tạo chủ lực các chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp dịch vụ thực phẩm và thực phẩm dinh dưỡng.

Mục tiêu của khoa Y tế tổng hợp là đào tạo những nữ chuyên gia y tế, phát huy được tài năng toàn diện và tính sáng tạo tại
môi trường y tế toàn cầu. Nhà trường và Khoa thực hiện chương trình đào tạo với trọng tâm là phát triển năng lực quản lý
y tế, giúp sinh viên am hiểu lý luận và giỏi nghiệp vụ để sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại lĩnh vực quản lý và chính sách y
tế, kế hoạch dịch vụ chăm sóc sức khỏe, an toàn y tế, thông tin y tế và y tế quốc tế.
Sinh viên ra trường có thể trở thành chuyên gia hành chính y tế, chuyên gia phòng chống dịch bệnh và tăng cường sức khỏe
tại các cơ quan y tế dân sự, các cơ quan nhà nước như Bộ Y tế và phúc lợi sau khi hoàn thành một số môn học yêu cầu. Ở
lĩnh vực công nghiệp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, những sinh viên sau này có thể trở thành chuyên gia về sức khỏe, chẩn
đoán nhu cầu sức khỏe cá nhân hay tập thể, lên kế hoạch dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp
khoa Y tế tổng hợp cũng có thể hoạt động tại các tổ chức y tế quốc tế như WHO, trở thành chuyên gia trong lĩnh vực kế
hoạch hội nghị và hội thảo quốc tế về y tế, công nghiệp du lịch y tế và y tế quốc tế. Khoa Y tế tổng hợp đang nỗ lực hết sức để
tăng cường tích hợp với các chuyên ngành khác, hợp tác chuyên môn với các tổ chức nhà nước, dân sự và cơ quan giáo dục,
mở rộng cơ hội thực tập trong và ngoài nước, cống hiến xã hội để phát triển đạo đức và tinh thần hợp tác cho sinh viên, giúp
các em trở thành những nhân tài về cả tri thức và đạo đức.

Các môn học chính

Định hướng nghề nghiệp

Các môn học chính

nghiên cứu thuộc viện nghiên cứu doanh nghiệp và viện

công cộng, Y tế quốc tế, Ngôn ngữ Y học II, Điện toán

Dinh dưỡng và xã hội hiện đại, Thực phẩm và xã hội hiện

Giảng viên đại học trong và ngoài nước, nhân viên

hóa học, Thói quen ăn uống và hóa học thực phẩm đại

nghiên cứu nhà nước, giáo viên dinh dưỡng, công chức

đại, Chu kỳ dinh dưỡng cuộc đời, Khoa học nấu ăn, Sinh

cương, Sinh lý học dinh dưỡng, Dinh dưỡng học cao cấp,

nhà nước, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng, chuyên gia

Vi sinh vật học thực phẩm đại cương, Thực hành nấu ăn

dinh dưỡng và tư vấn sức khỏe, nhà phân tích thông tin

Hàn Quốc, Thực hành nấu ăn phương Tây, Dinh dưỡng

dinh dưỡng thực phẩm, nhà báo chuyên về dinh dưỡng,

và chính sách xã hội, Thí nghiệm dinh dưỡng thực

chuyên gia phát triển thực phẩm sinh học, chuyên gia

phẩm, Chế biến và đóng gói thực phẩm, Thực phẩm

đánh giá hiệu quả thực phẩm chức năng, nhà quản lý

chức năng và dinh dưỡng, Thông tin dinh dưỡng thực

thực phẩm chức năng, nhà kinh doanh thuộc doanh

phẩm và truyền thông, Tiếp thị quảng cáo công nghiệp

nghiệp dịch vụ thực phẩm và cung cấp lương thực, tư

dịch vụ thực phẩm, Giáo dục dinh dưỡng và thực hành

vấn khởi nghiệp, nhà kế hoạch thực đơn, nhà kế hoạch

tư vấn, Dinh dưỡng học lâm sàng, Quản trị kinh doanh

sản phẩm văn hóa ẩm thực truyền thống, nhà nghiên

cung cấp thực phẩm, Thực hành kế hoạch và phát triển

cứu thực phẩm trị liệu, nhà báo chuyên về thói quen ăn

thực đơn, Nấu ăn thực nghiệm, Luật dinh dưỡng và thí

uống, chuyên gia kế hoạch sản phẩm mới

nghiệm, Thực hành quản lý cấp dưỡng tập thể, Phương
pháp nấu ăn và thực hành, Thực hành chuyên gia dinh
dưỡng, Vệ sinh thực phẩm và luật liên quan, Dinh dưỡng
và sinh vật học phân tử

Giáo dục y tế, Y tế trường học, Ngôn ngữ Y học I, Y tế

y tế, Giáo dục an toàn, Hành chính y tế, Động lực học,
Giao tiếp y tế, Luật y tế, Lý luận phát triển con người,

Phương pháp luận về giáo dục y tế, Thống kê và thực

hành thống kê y tế, Giáo dục sức khỏe trẻ em, Đảm bảo
chẩn đoán thích hợp, Kế toán tài vụ y tế, Quản lý ghi
chép y tế, Thực hành phân loại bệnh, Kế hoạch y tế và
đánh giá, Phương pháp điều tra thăm dò, Khai báo ung
thư, Quản lý thông tin y tế, Y tế công nghiệp, Thực hành

ghi chép y vụ, Y tế cộng đồng, Nghiệp vụ bảo hiểm y tế,
Phát triển khả năng lãnh đạo quản lý y tế, Thực tập giáo

dục y tế, Sức khỏe tinh thần, Tổ chức y tế, Lý thuyết và
thực tiễn về du lịch y tế

Định hướng nghề nghiệp

Nhà giáo dục y tế, công chức nhà nước về y tế, người vào
sổ y bạ, chuyên gia y tế quốc tế, nhà kế hoạch du lịch
y tế, nhà nghiên cứu thuộc cơ quan y tế, chuyên viên

hành chính của tổ chức dân sự, người quản lý bảo hiểm,
chuyên viên hành chính bệnh viện, tư vấn kế hoạch

chăm sóc sức khỏe, nhà kế hoạch quảng cáo tăng cường
sức khỏe, nhà kế hoạch tổ chức hội thảo sức khỏe, nhà

kế hoạch chiến dịch y tế của tổ chức dân sự, nhà báo
chuyên về y tế, nhà kế hoạch dịch vụ tăng cường sức

khỏe tại bệnh viện, đứng đầu các cơ sở phúc lợi người
già, quản lý cơ sở y tế
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ĐẠI HỌC Y TÁ ĐIỀU DƯỠNG

Khoa Y tá điều dưỡng

Khoa Điều dưỡng và Sức khỏe toàn cầu

Khoa Y tá điều dưỡng đặt mục tiêu đào tạo ra những y tá nữ chuyên môn, có đầy đủ năng lực chăm sóc bệnh nhân một cách
khoa học, cần thiết và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, dựa trên sự chăm sóc ân cần, tôn trọng bệnh nhân, góp phần giúp
bệnh nhân tăng cường sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, hồi phục thể trạng, giảm nhẹ sự đau đớn. Sinh viên sẽ được thực
hành một cách tổng hợp giữa chuyên ngành về y tá điều dưỡng với khoa học nhân văn, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên,
nghệ thuật, được đào tạo về lý thuyết, tích lũy kinh nghiệm thực tế tại các tại các trường học, doanh nghiệp, cơ quan nghiên
cứu, cơ quan Nhà nước, từ đó trở thành những người có năng lực cạnh tranh tầm cỡ quốc tế, đi đầu toàn cầu hóa.

Khoa Điều dưỡng và sức khỏe toàn cầu đặt mục tiêu bồi dưỡng các chuyên gia về y tế có năng lực chuyên môn quốc tế ở các
lĩnh vực chính sách y tế, kinh doanh và hành chính, dựa trên nền tảng triết học về chăm sóc con người, mang lại những lợi
ích lớn nhất cho cá nhân, gia đình, cộng đồng, quốc gia và nhân loại.

Quản lý y tế, Thực hành quản lý điều dưỡng, Chăm sóc
người già, Thực hành chăm sóc người già, Chăm sóc bà

mẹ, Thực hành chăm sóc bà mẹ, Chăm sóc sức khỏe

Định hướng nghề nghiệp

Các môn học chính

Chăm sóc sức khỏe người trưởng thành và thực hành

người già, gây mê, phúc lợi, công nghiệp, cấp cứu, tâm

sóc người cao tuổi và thực hành chăm sóc người cao

Chăm sóc sức khỏe cộng đồng và thực hành chăm sóc

Y tá bệnh viện, y tá chuyên môn (gia đình, truyền nhiễm,

người trưởng thành, Thực hành chăm sóc sức khỏe
người trưởng thành, Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Thực

thần, u bướu, bệnh nhân nặng, chăm sóc người lâm

hành chăm sóc sức khỏe trẻ em, Chăm sóc sức khỏe

trung, lâm sàng, trẻ em), nhân viên nhà nước về y tế,

cộng đồng, Thực hành chăm sóc sức khỏe cộng động

chăm sóc sức khỏe ngườI trưởng thành, Chăm sóc sức
khỏe trẻ em và thực hành chăm sóc sức khỏe trẻ em,

Quản lý chăm sóc và thực hành quản lý chăm sóc, Chăm

sức khỏe cộng đồng, Chăm sóc sức khỏe tinh thần và

tuổi, Chăm sóc bà mẹ và thực hành chăm sóc bà mẹ,

thực hành chăm sóc sức khỏe tinh thần, Giới thiệu về

sức khỏe toàn cầu, thực hành dự án giao lưu và hợp tác

giảng dạy về phúc lợi (y tá phúc lợi), nhân viên chẩn

khu vực, Chăm sóc sức khỏe tinh thần, Thực hành chăm

quốc tế, Giới thiệu về công nghiệp chăm sóc sức khỏe

đoán y tế, y tá giám định bảo hiểm, nữ hộ sinh, y tá

sóc sức khỏe tinh thần, Chăm sóc và dinh dưỡng lâm

toàn cầu, Hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn cầu, Thông

chăm sóc người cao tuổi, y tá đánh giá về chăm sóc

sàng, Liệu pháp điều dưỡng truyền thống, Chính sách y

tin y tế quốc tế và dịch tễ học, Quản lý thiên tai và nguy

người cao tuổi, y tá thăm nom người cao tuổi, trưởng

tế phúc lợi, Môi trường sức khỏe và an toàn, Các vấn đề

cơ quốc gia, Quy hoạch chương trình chăm sóc sức khỏe

phòng các cơ quan về người cao tuổi, giám đốc các cơ

điều dưỡng toàn cầu, Tư vấn di truyền và điều dưỡng,

toàn cầu.

quan về điều dưỡng, giáo dục, nhân viên hành chính y

Đạo đức sinh mệnh và điều dưỡng, Nền tảng cơ bản

tế, chuyên viên nghiên cứu, giáo sư đại học.

điều dưỡng, Thử nghiệm điều dưỡng lâm sàng tổng hợp,

Phát triển khả năng lãnh đạo chuyên môn, Hội thảo

• Cơ quan, doanh nghiệp tiêu biểu : Bệnh viện Đại

sóc sức khỏe, Thực hành tự chọn, Thực hành tổng hợp

Seoul Samsung, bệnh viên Đại học Seoul, Bệnh viện

tổng hợp chuyên môn về điều dưỡng, Kinh doanh chăm

Định hướng nghề nghiệp

học Ewha Mokdong, Bệnh viện Seoul Ansan, Bệnh viện

tự chọn.

Chuyên viên chính sách bảo hiểm y tế, giáo sư đại học

y tá (trong nước và quốc tế), y tá, trợ lý phòng ủy viên

Severance Shinchon, Bộ Y tế và phúc lợi.

quốc hội, nhà nghiên cứu về y tế điều dưỡng, chuyên

viên về luật y tế điều dưỡng, chuyên viên doanh nghiệp
tư nhân về y tế điều dưỡng, chuyên gia về chính sách

điều dưỡng và chuyên gia hành chính, chuyên viên về
điều dưỡng quốc tế.

▷ Doanh nghiệp, tổ chức tiêu biểu: Viện giám định bảo

hiểm y tế, Tổng công ty bảo hiểm Hàn Quốc, Bộ Y tế và

phúc lợi, Trung tâm y tế, Cơ quan pháp chế chuyên môn
phúc lợi xã hội, Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm,
Cơ quan quản lý dịch bệnh, Quỹ tăng cường sức khỏe

người dân, Quỹ y tế phúc lợi quốc tế Hàn Quốc, Viện
nghiên cứu phúc lợi xã hội Hàn Quốc, Viện chấn hưng
công nghiệp y tế Hàn Quốc, Viện phát triển nguồn nhân

lực phúc lợi y tế Hàn Quốc, Viện phát triển thông tin y tế
và phúc lợi Hàn Quốc, KOICA, KOPHI, UN, WHO , UNICEF
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ĐẠI HỌC DƯỢC

Khoa Dược
Khoa Dược đặt mục tiêu đào tạo ra nguồn nhân lực chuyên môn về ngành dược, có kiến thức cơ bản về lý thuyết và kỹ thuật
chuyên môn liên quan tới dược phẩm được sử dụng trong phòng ngừa và chữa bệnh, có khả năng ứng dụng lâm sàng và
nghiên cứu chuyên sâu.
Đào tạo nhân lực chuyên môn ngành dược có kỹ thuật chuyên môn cần thiết liên quan tới việc sản xuất dược phẩm, quản
lý chất lượng và ứng dụng, tham gia vào quá trình sản xuất dược phẩm, nghiên cứu phát triển tân dược và các khía cạnh
nghiên cứu học thuật liên quan. Mục đích của Đại học Dược, Đại học nữ Ewha là bồi dưỡng các dược sĩ có thể ứng phó một
cách linh hoạt với công việc liên quan tới dược phẩm, đóng góp vào phúc lợi người dân.

Các môn học chính

Định hướng nghề nghiệp

Phân tích dược phẩm, Lý thuyết dược, Sinh hóa dược,

Nhà nghiên cứu, nhà tư vấn về bản quyền, giáo sư đại

học, Dược hóa học, Phân tử sinh vật học, Dược phẩm

quản lý thông tin y dược, nhà kinh doanh tại các cơ

Vật lý dược học, Giải phẫu học, Sinh lý học, Vi sinh dược

học trong và ngoài nước, phóng viên chuyên về y dược,

thiên nhiên, Động dược học, Thống kê dược học, Thông

quan như bệnh viện, hiệu thuốc, Viện nghiên cứu khoa

tin dược phẩm, Hành chính dược, Thảo dược lâm sàng,

học quốc gia, Viện Y tế quốc gia, Viện nghiên cứu môi

Sinh dược học, Điều kiện sinh lý, Dược dự phòng, Điều

trường quốc gia, Cơ quan an toàn thực phẩm và dược

trị dược học, Miễn dịch học, Phân tích thiết bị dược,

phẩm, Viện nghiên cứu công nghệ sức khỏe Hàn Quốc,

Dược di truyền học, Độc tính học, Cơ chế tác dụng hữu

Viện nghiên cứu hóa học Hàn Quốc, KIST.

cơ của thuốc, Dược phẩm có tính phóng xạ, Miễn dịch

* Trường đại học dược không tuyển sinh viên nước ngoài

lâm sàng học, Thực phẩm chức năng, Động dược học

(hệ đại học)

lâm sàng, Quản lý chất lượng thuốc, Hóa y dược, Quy
định pháp luật dược sĩ, Điều chế dược, Sản xuất dược,

Kinh doanh hiệu thuốc, Đánh giá văn bản và thiết kế

nghiên cứu lâm sàng, Chế thuốc Đông y, Quản lý sản

xuất dược phẩm, Quy chế dược phẩm, Hương liệu, Kinh
tế học dược phẩm.
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Chương trình Đại học
* Sinh viên quốc tế (Hệ Đại học) không được đăng ký cho Chuyên ngành mở
và Chuyên ngành Khoa học Não bộ & Nhận thức thuộc Đại học Scranton

EWHA WOMANS UNIVERSITY

ĐẠI HỌC SCRANTON

Chuyên ngành mở

Chuyên ngành Khoa học Não bộ và Nhận thức

Chuyên ngành mở của Đại học Scranton được thành lập vào tháng 3 năm 2007 theo tâm nguyện của bà Mary F.Benton,
người đã thành lập trường Đại học nữ Ewha. Đây là một khoa theo mô hình tương lai đầu tiên tại Hàn Quốc, bồi dưỡng
nguồn nhân lực chuyên môn ở các lĩnh vực xã hội, vừa có kiến thức và phẩm chất. Các sinh viên trong khoa được nhập học
theo chuyên ngành mở, học các môn cơ bản rồi sau một năm mới quyết định chyên ngành của mình. Sinh viên có thể tự do
lựa chọn tất cả các chuyên ngành trong trường, ngoại trừ Đại học sư phạm và một số khoa thuộc khối nghành nghệ thuật.
Đại học Scranton có chương trình Honors Program để đào tạo những nhân tài xuất sắc nhất. Các sinh viên của khoa ngoài
chọn chuyên ngành chính cho bản thân còn có thể học một chuyên ngành mình thích khác theo chương trình này. Để làm
được điều này, Nhà trường và Khoa lập ra năm chuyên ngành nhỏ, sinh viên có thể chọn một trong số đó, không phân biệt
khối ngành tự nhiên hay xã hội, làm chuyên ngành tự chọn để theo học. Như vậy, những sinh viên học khoa này khi tốt
nghiệp sẽ có hai bằng tốt nghiệp cho hai chuyên ngành khác nhau.

Chuyên ngành Não bộ và Nhận thức là một lĩnh vực học thuật rất có triển vọng trong tương lai, có thể trở thành một động
lực tăng trưởng mới. Trong hàng chục năm qua, nhân loại đã đúc kết được nhiều kiến thức đa dạng về bộ não, cơ quan điều
khiển nhận thức, suy nghĩ, ngôn ngữ và hành động của con người. Khoa học não bộ và nhận thức đang có sự biến đổi một
cách nhanh chóng, kết nối những kiến thức về bộ não con người với nhiều lĩnh vực học thuật khác nhau.
Chương trình đào tạo chuyên ngành não bộ và nhận thức của Đại học Scranton bao gồm nhiều kiến thức chuyên môn ở các
lĩnh vực não bộ, nhận thức con người, dựa trên nền tảng đó kết hợp với nhiều lĩnh vực ứng dụng khác như nhân văn, khoa
học xã hội, khoa học tư nhiên, pháp luật, y học. Nói cách khác, mục tiêu cuối cùng của chuyên ngành này là hình thành khả
năng tìm ra phương án giải quyết một cách sáng tạo vượt lên trên những kiến thức đã có ở mỗi lĩnh vực. Đây là một phương
thức giáo dục đại học mang tính bước ngoặt đầu tiên tại Hàn Quốc. Với những nỗ lực này, Đại học nữ Ewha kỳ vọng sẽ có
thể bồi dưỡng được những chuyên gia “hội tụ học” là nữ giới, chiếm lĩnh được vị trí đi đầu trong lĩnh vực khoa học não bộ
và nhận thức.

Năm chuyên ngành

môn chuyên ngành của đại học xã hội và nhân văn, đại

Các môn học chính

não bộ và thực nghiệm ứng dụng I,II, Hội thảo khoa học

Để có một cái nhìn đúng đắn về văn hóa của một xã hội

Để hiểu về khoa học kỹ thuật ứng dụng trong các vấn đề

thần kinh chức năng, Hình ảnh tâm trí con người, Cảm

Định hướng nghề nghiệp

học tự nhiên, đại học quản trị kinh doanh.
‒ Chuyên ngành Khoa học tổng hợp

‒ Chuyên ngành Nghiên cứu Văn hóa tổng hợp

lớn nhỏ của cuộc sống cần sử dụng phương pháp luận

cần tới sự hiểu biết tổng hợp về ngôn ngữ, triết học, lịch

khoa học như một công cụ để tìm hiểu và đánh giá thực

sử của xã hội đó. Chuyên ngành nghiên cứu văn hóa

tế. Nhà trường và Khoa lập ra chuyên ngành này nhằm

tổng hợp đặt mục tiêu giúp sinh viên hiểu được một

đào tạo một cách chuyên sâu, giúp sinh viên có thể có

cách tổng hợp về văn hóa ở ba lĩnh vực triết học, lịch

cái nhìn xa hơn về khoa học, có năng lực gắn kết các yếu

sử và văn học. Chương trình học không chỉ gồm các bộ

tố khoa học vào các lĩnh vực liên quan. Sinh viên được

môn về nhân văn mà còn gồm các môn về khoa học xã

học các môn chuyên ngành liên quan tới khoa học cơ

hội, khoa học tự nhiên, công nghệ kỹ thuật liên quan tới

bản và khoa học ứng dụng, khoa học sinh mệnh con

triết học, tư tưởng, lịch sử, văn hóa. Mục đích cuối cùng

người, quản trị kinh doanh, điện toán, truyền thông, môi

của chuyên ngành này là đào tạo ra nhân tài có thể đi

trường.

đầu về sự sáng tạo và phát triển nền văn hóa mới, dựa

‒ Chuyên ngành Xã hội và Đảm bảo công bằng

trên sự hiểu biết về tính đa dạng của các nền văn hóa và

não bộ và nhận thức.

Phát kiến lớn về khoa học não bộ, Giải phẫu học I,II về

xúc và lý trí, Tâm lý học, Thần kinh pháp luật, Trạng thái
ngủ, Giấc mơ và vô thức, Hội tụ y học, Khoa học sinh

Học tiếp lên cao học trong và ngoài nước, cao học

mệnh và khoa học não bộ, nhận thức, Hội tụ khoa học

chuyên ngành luật, cao học y, học chuyển tiếp sang

xã hội và khoa học não bộ nhận thức, Khoa học thần

Đại học Y, làm việc tại các cơ quan Chính phủ liên quan

kinh về hành động, Khoa học nhận thức, Di truyền học

tới khoa học kỹ thuật, các cơ quan hành chính, chính

thần kinh, Não bộ và sự trao đổi thông tin, Não bộ nữ

trị như Quốc hội, cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp

giới, Khái quát các bệnh về não bộ, Đạo đức thần kinh,

trong nước và công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp

Dược học, Não bộ, Hành vi, Khoa học thần kinh não bộ,

lớn, tư vấn về bản quyền.

Khoa học thần kinh và thực nghiệm I, II, Khoa học não

* Không tuyển sinh viên nước ngoài

bộ, nhận thức và thực hành I, II, Khoa học nhận thức,

Chuyên ngành này đào tạo cho những sinh viên mong

con người.

muốn tiến thân vào những lĩnh vực như pháp luật hành

‒ Chuyên ngành Nhân văn Kỹ thuật số

chính, giúp sinh viên học tập về các lĩnh vực cơ bản như

Chuyên ngành nhân văn học kỹ thuật số được hình

nhân văn, xã hội, khoa học tự nhiên, từ đó trở thành

thành nhằm nâng cao tầm hiểu biết về xã hội thông

những người có chuyên môn và năng lực toàn diện. Sinh

tin cho sinh viên ở nhiều chuyên ngành lĩnh vực khác

viên được học các môn chuyên ngành về phân tích và

nhau. Qua đó đào tạo cho sinh viên có năng lực sản xuất

phương pháp luận như thống kê, điều tra xã hội học, các

và lên kế hoạch tổng thể và toàn diện các nội dung kỹ

lĩnh vực khoa học ứng dụng, xã hội như luật, chính trị,

thuật số. Chuyên ngành gồm các môn học chính liên

hành chính, lĩnh vực cơ bản như nhân văn, tự nhiên, xã

quan tới truyền thông kỹ thuật số, văn hóa như nghiên

hội.

cứu văn hóa sử dụng web, kể chuyện kỹ thuật số (digital

storytelling), nghệ thuật truyền thông, thực hành video

Định hướng nghề nghiệp

kỹ thuật số, điện ảnh và triết học, thiết kế thông tin.
‒ Chuyên ngành Sáng kiến Khoa học Xã hội

Nghiên cứu một cách hệ thống về sự hình thành và biến

Học tiếp lên cao học các chuyên ngành về pháp luật, y

môn học về triết học, lịch sử, khoa học tự nhiên, giúp

chuyên gia tài chính, tư vấn bản quyền, hoặc làm việc tại

đổi của con người và các hiện tượng xã hội. Bao gồm các

học, kế toán viên, phóng viên, chuyên gia truyền thông,

sinh viên có một cái nhìn tổng quan và hệ thống về sự

các công ty lớn, thi tuyển vào công chức Bộ Ngoại giao,

biến đổi của xã hội, hiểu sâu về các lý thuyết và tư tưởng

Bộ Hành chính và nội vụ.

chính trong khoa học xã hội. Sinh viên được học các

* Không tuyển sinh viên nước ngoài
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Chuyên ngành Quốc tế học

Chuyên ngành Hàn Quốc học

Chuyên ngành Quốc tế học được thành lập đầu tiên tại Hàn Quốc vào tháng 3 năm 2001, là cái nôi đào tạo những chuyên
gia về quốc tế. Khoa Quốc tế học giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, là khoa đầu tiên tại Hàn Quốc thực hiện chương
trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh ở bậc đại học. Sinh viên khoa Quốc tế học không chỉ được học các nội dung tổng
hợp giữa các ngành kinh tế, chính trị, quản trị kinh doanh, lịch sử, luật... mà còn được học cách phân tích về lý luận quốc tế
học. Ngoài ra, Nhà trường và Khoa còn tạo cơ hội cho sinh viên phát triển thành những chuyên gia quốc tế hoạt động cho
các tổ chức quốc tê, doanh nghiệp đa quốc gia và quá trình hiệp thương quốc tế, giúp các em nâng cao độ nhạy bén quốc tế
thông qua chương trình giáo dục sánh ngang tầm với các trường đại học trên thế giới.

Chuyên ngành Hàn Quốc học là ngành học tổng hợp được thành lập từ tháng 3 năm 2015. Là chương trình học liên ngành
khoa học xã hội và nhân văn, tất cả các môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh. Sinh viên được đào tạo trở thành chuyên
gia Hàn Quốc học trong thời đại toàn cầu hóa, có đầy đủ kiến thức nhân văn mang tính tương tác văn hóa ở toàn bộ các lĩnh
vực lịch sử, văn học, văn hóa, kinh tế và xã hội Hàn Quốc. Chuyên ngành Hàn Quốc học đang tiến tới mục tiêu bồi dưỡng
những nhà lãnh đạo nữ trong lĩnh vực Hàn Quốc học, những người dẫn đầu thời đại quốc tế hóa trên nền tảng kiến thức
văn hóa xã hội Hàn Quốc.

Các môn học chính

International Society & Public Diplomacy, East Asian

Các môn học chính

of International Marketing, Microeconomics

Development, Special Topics in East Asian Studies,

Culture & Thought, Political Economy of East Asia,

Global Strategic Management, International Economic

Q u a n t i tat i ve a n d F i n a n c i a l A n a l y s i s , P r i n c i p l e s

Politics and Diplomacy of China, Contemporary Issues

Macroeconomics, International Law, International

in East Asia, U.S.-China Relations

Business Law, Globalization and Culture, International

Organization and Global Governance, Politics and

Định hướng nghề nghiệp

Diplomacy of Korea, International Political Economy,
East Asian History & Civilization, International Trade
& Investment, International Financial Management,

Học tiếp hệ sau đại học và trường luật trong và ngoài

International Monetar y Economics, International

quốc tế và tập đoàn đa quốc gia, cơ quan truyền thông

International Marketing, Human Resource Management,

nước, tập đoàn lớn Hàn Quốc, cơ quan tài chính, tổ chức

Trade Law, Public International Law, International

và ngôn luận, doanh nghiệp tư vấn

Relations in East Asia, International Security and Peace,

Advanced Topics in East Asian Religion, Contemporary

South Korean Fiction, Ethnographies of East Asia,
Everyday Life in Modern Korea, Government and olitics

of East Asia, Introduction to Korean Music, Korean
Business Ethnics, Korean Cultural Heritage, Korean

Diaspora, Korean Film and Media Studies, Korean
Landscape and Urban Space, Korean Studies Workshop,

Korean Traditional Art, Language and Culture of Korea,
Multiculturalism and Korean Society, North Korean
Society and Culture, Reading Academic Korean Ⅰ&Ⅱ,

Sociological Topics in Contemporary Korea, Special

Topics in Korean Studies Ⅰ&Ⅱ, Sur vey of Korean

Literature, Thematic Approaches to Korean Culture
Ⅰ&Ⅱ, Traditions of Political Thoughts in East Asia,
Understanding Korean Religion, Understanding Korean
Society, Women and Gender in East Asia

Định hướng nghề nghiệp

Tổ chức quốc tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước, cơ
quan truyền thông và ngôn luận, các cơ quan Chính phủ

và cơ quan dân sự, doanh nghiệp liên quan đến văn hóa,

học tiếp hệ sau đại học ở Hàn Quốc và nước ngoài như
trường cao học Quốc tế, cao học chuyên ngành luật, cao
học chuyên ngành quản trị kinh doanh...
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Khoa Lịch sử mỹ thuật
Giới thiệu chung

Hướng nghiệp

kinh tế, chính trị, tâm lý, xã hội, văn học, sử học, triết

thể trở thành nhà nghiên cứu, phụ trách các chương

Dựa trên nền tảng là các lĩnh vực xã hội nhân văn như

Sau khi tốt nghiệp Khoa lịch sử mỹ thuật, sinh viên có
trình giáo dục và nghiên cứu về lịch sử mỹ thuật tại các

học..., lịch sử mỹ thuật là bộ môn phân tích và nghiên

trường đại học hoặc viện nghiên cứu. Hiện nay, ngoài

cứu lịch sử của các tác phẩm mỹ thuật Đông-Tây thông

trở thành giảng viên đại học góp phần đào tạo những

qua các phương pháp luận đa dạng như: phương pháp

thế hệ đi sau, sinh viên tốt ngiệp Khoa lịch sử mỹ thuật

tiếp cận theo hình thức, mô tả bằng hình ảnh, tâm

HỆ SAU ĐẠI HỌC

còn đang hoạt động rất sôi nổi trong lĩnh vực khác liên

lýhọc, lịch sử xã hội, Nữ giới học, kýhiệu học...

quan đến mỹ thuật như chuyên gia quản lýtại các viện

Mục đích và mục tiêu đào tạo

bảo tàng, phòng tranh, gallary, phóng viên mỹ thuật,

chuyên viên nghiên cứu, hay trong các ngành truyền
thông, xuất bản, internet có liên quan đến mỹ thuật...

Với tiêu chuẩn chân - thiện - mỹ của cơ đốc giáo và

ýniệm giáo dục của Hàn Quốc là nhằm đào tạo ra các

chuyên gia dẫn đầu về văn hóa mỹ thuật sáng tạo, Khoa
lịch sử mỹ thuật hướng tới mụctiêu đào tạo sau:

1. Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn một cách có hệ

Chương trình Hệ sau Đại học

thống về lịch sử mỹ thuật thông qua các phương pháp

luận về lịch sử mỹ thuật đa dạng như phương pháp tiếp
cận theo hình thức, mô tả bằng hình ảnh, lịch sử xã hội,
tâm lý học, nữ giới học, ký hiệu học...

2. Mở rộng tầm nhìn của sinh viên để có thể phân tích và
phê bình các tác phẩm mỹ thuật một cách chính xác dựa

trên quan điểm và kiến thức thực tế về lịch sử thông qua
các khóa thực tập như khai quật, khảo sát.

3. Sinh viên được tiếp thu kinh nghiệm thực tế để có thể

phụ trách các chương trình giáo dục, nghiên cứu học

thuật về lịch sử mỹ thuật tại các trường đại học hay viện

nghiên cứu, hoặc có thể trở thành chuyên gia mỹ thuật
hoạt động trong ngành xuất bản và ngôn luận, điều
hành các viện bảo tàng, phòng tranh, gallary...
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Khoa Nữ giới học

Khoa Trẻ em học

Giới thiệu chung

cứu có kiến thức chuyên môn và các nhà lãnh đạo,
chuyên gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực đa dạng của
xã hội.

Nữ giới học là bộ môn nghiên cứu các vấn đề của cuộc
sống con người trên quan điểm của chủ nghĩa nam nữ

Hướng nghiệp

bình. Chuyên ngành Nữ giới học xuất phát từ quá trình

hình thành hệ thống kiến thức cơ bản và từ việc đặt ra

các câu hỏi phản biện chính quan điểm cơ bản đó. Mục

- Lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến giới, lĩnh vực chính sách

tiêu của chuyên ngành Nữ giới học là đưa ra triển vọng

- Lĩnh vực phúc lợi, các tổ chức phi lợi nhuận

về một xã hội không còn phân biệt giới tính, dựa trên
việc phân tích và so sánh phụ nữ trong quá khứ và hiện

Hướng nghiệp

Giới thiệu chung

• Giáo viên
• Tư vấn viên trẻ em cấp 1 / Chuyên gia tư vấn trẻ em

Trẻ em học là bộ môn tổng hợp giữa lý luận và thực tiễn

về sự phát triển xã hội, tình cảm, tri thức, cơ thể của

• Chuyên gia phát triển trẻ em (Hiệp hội Trẻ em Hàn

trẻ em. Khoa trẻ em học có mục đích chính là đào tạo

Quốc)
• Chuyên viên trị liệu trò chơi / Chuyên gia trị liệu bằng

khả năng chuyên môntrong lĩnh vực chăm sóc và giáo
dục mầm non, chính sách nuôi dạy trẻ, tư vấn trẻ em -

trò chơi / Chuyên gia trị liệu trò chơi bằng cát
• Tư vấn viên trẻ vị thành niên (Tư vấn viên trẻ vị thành

phụ huynh... với nền tảng cơ sở là kiến thức lý luận về
sự phát triển của trẻ em. Chuyên ngành này tổng hợp

niên Hàn Quốc)
• Giáo viên mầm non / Nghiên cứu viên Viện nghiên

lĩnh vực phát triển của trẻ em với các phương pháp tiếp

tại. Bên cạnh đó, chuyên họcngành Nữ giới còn chú

cận khoa học xã hội khác, các sinh viên theo học được

trọng đến những khác biệt về giới tính, bản năng giới,

cứu chính sách chăm sóc và giáo dục trẻ em
• Người đứng đầu các cơ quan chăm sóc và giáo dục

khuyến khích học các bộ môn liên quan đến tâm lý học,

giai cấp, chủng tộc, vùng miền.., đồng thời coi phương

giáo dục mầm non, quản lý y tế, phúc lợi xã hội, xã hội

thức cấu trúc được chi phối trong mối quan hệ quyền

trẻ mầm non
• Nghiên cứu viên liên quan đến gia đình và phát triển

học, y học và điều dưỡng... Tại đây, sinh viên được đào

lực của những khác biệt đó là vấn đề, đưa ra nhãn quan

tạo trình độ chuyên môn thông qua quá trình thực hiện

sâu sắc để mở rộng việc hiện thực hóa xóa bỏ phân biệt

trẻ em
• Nghiên cứu viên tại các cơ quan hành chính như Bộ

nghiên cứu, sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các

trong xã hội loài người. Khoa Nữ giới học của trường Đại

lĩnh vực như phát triển trẻ em, giáo dục mầm non, tư

học nữ Ehwa là Khoa Nữ giới học chính quy đầu tiên tại

Phụ nữ và Gia đình, Bộ Y tế và Phúc lợi
• Các cơ quan điều tra xã hội, doanh nghiệp liên quan

vấn trẻ em - phụ huynh, phát triển chương trình dành

Châu Á, tính đến năm 2012 đã đào tạo ra khoảng 270

cho trẻ em và thanh thiếu niên, phát triển các phần mền

thạc sỹ và 30 tiến sỹ kể từ sau khi chương trình cao học

đến trẻ em
• Nghiên cứu viên tại các trung tâm tư vấn trể em và

liên quan đến phát triển trẻ em...

được thành lập năm 1982. Và các sinh viên nữ Ehwa

Mục đích và mục tiêu đào tạo

đang nằm giữ các vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh

vực xã hội, dẫn đầu cộng đồng chủ nghĩa nữ giới thế kỷ
21.

thanh thiếu niên
• Nhà hoạch định và phát triển sách báo, phần mềm
liên quan đến phát triển trẻ em.

Dựa trên nền tảng là việc nghiên cứu sự phát triển của

trẻ em với trọng tâm là mối quan hệ cha mẹ - con cái,

Mục đích và mục tiêu đào tạo

bạn bè và môi trường xã hội, Khoa trẻ em học đào tạo

ra các chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc và giáo dục
trẻ mầm non, tư vấn và điều trị cho trẻ em, phụ huynh

Mục đích giáo dục của Khoa Nữ giới học là phân tích

giới, phân biệt giới..., tìm và thực hiện các biện pháp để

nhằm giúp trẻ em phát triển lành mạnh.
• Bắt đầu từ những kiến thức về quá trình và đặc điểm

thuật cơ bản có sẵn, chúng tôi tiến hành nghiên cứu

trẻ mầm non, thời kỳ đi học đến thời kỳ thanh thiếu

các điều kiện xã hội đa dạng liên quan đến nhận thức

phát triển của trẻ từ thai kỳ, thời kỳ trẻ ấu nhi, thời kỳ

giải quyết những vấn đề đó. Để vượt qua ranh giới học

niên, và tập trung vào mối quan hệ giữa cha mẹ - con

tổng hợp các vấn đề học thuật. Nữ giới học đang phát

cái, quan hệ gia đình, quan hệ bạn bè của trẻ.
• Tìm hiểu và cải thiện sự phát triển của trẻ em, học

triển phương pháp nghiên cứu liên ngành, giao lưu giữa
nhiều chuyên ngành học thuật đa dạng. Nữ giới học chú

các phương pháp hướng dẫn thực tế.
• Nghiên cứu đặc điểm gia đình, khu vực, xã hội là yếu

ý đến chuyện của những người thuộc số ít và thường

bị che khuất trong các thần thoại nổi tiếng, đặt ra các
quan điểm của hệ thống kiến thức có sẵn. Giáo dục Nữ

tố bảo vệ sự phát triển của từng cá nhân.
• Hiểu các vấn đề đa dạng mà trẻ em phải trải qua ở

đau khổ mà con người phải gánh chịu vì bất bình đẳng

dẫn trẻ khắc phục các vấn đề đó, đồng thời bằng việc

câu hỏi mang tính phản biện về quá trình hình thành và

từng giai đoạn phát triển, tư vấn để dự phòng và hướng

giới học chú trọng đến vấn đề bất bình đẳng và những

đào tạo ra các chuyên gia có khả năng giáo dục và thiết

phát sinh trong nhiều tình huống từ sinh hoạt thường

lập các chính sách liên quan đến trẻ em, góp phần vào

nhật đến cấp độ toàn cầu, mở ra một trang mới để có

việc nâng cao phúc lợi gia đình.

thể phân tích những hiện thực đó dựa trên quan điểm

chủ nghĩa phụ nữ. Với nền tảng cơ bản này, mục tiêu của
Khoa Nữ giới học là đào tạo ra những chuyên gia nghiên
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Khoa Bắc Triều Tiên học

Khoa Rối loạn ngôn ngữ

Giới thiệu chung

• Chuyên gia Bắc Triều Tiên tại các cơ quan ngôn luận,

Tiên học thuộc Trường cao học, Đại học nữ Ewha đã

tư vào Bắc Triều Tiên
• Tham gia vào các cơ quan nhà nước cần thiết cho sự

báo chí, truyền hình
• Chuyên gia Bắc Triều Tiên tại các doanh nghiệp đầu

Năm 1998, chương trình đào tạo liên ngành Bắc Triều
được nâng cấp thành chương trình đào tạo liên ngành

nghiệp thống nhất đất nước
• Tư vấn chuyên môn tại các cơ quan nước ngoài liên

sau đại học chính quy chuyên nghiên cứu tổng hợp về

Bắc Triều Tiên, và được đổi thành Khoa Bắc Triều Tiên

quan đến Bắc Triều Tiên

học vào năm 2013.

Khoa này được thành lập với mục đích đào tạo các học

Cơ quan trực thuộc

giả và chuyên gia là nữ giới liên quan đến Bắc Triều Tiên
- những người có khả năng làm việc tại các cơ quan nhà

nước và các viện nghiên cứu trong và ngoài nước. Khoa

• Viện nghiên cứu trực thuộc: Viện nghiên cứu Thống

Bắc Triều Tiên học tiến hành đào tạo mở rộng về chính

nhất

trị, kinh tế, xã hội, nữ giới học, triết học với trọng tâm là

Giới thiệu khoa/chuyên ngành

Mục đích giáo dục

học liên quan tới ngôn ngữ, lời nói, thính giác của con

mang tinh thần nhân văn và sứ mệnh cao cả.
• Hiểu và áp dụng những khái niệm, lý thuyết quan

• Đào tạo ra chuyên gia điều trị rối loạn ngôn ngữ

Khoa Rối loạn ngôn ngữ nghiên cứu về các môn khoa

người, từ đó tìm ra phương pháp phòng ngừa, chẩn

đoán và điều trị rối loạn về trao đổi ngôn ngữ. Hiện

trọng về rối loạn ngôn ngữ vào thực tế.
• Có năng lực chẩn đoán, điều trị cho trẻ em và người

khoa đang đi đầu cả nước về ngành nghiên cứu rối loạn

ngôn ngữ. Cấp độ đào tạo thạc sĩ tập trung đào tạo ra

trưởng thành về các chứng rối loạn ngôn

các chuyên gia lâm sàng về ngôn ngữ, cấp độ tiến sĩ tập

trung nghiên cứu về ngôn ngữ, lời nói, thính giác của

ngữ, có năng lực nghiên cứu, có năng lực hành chính.
• Có thể vận dụng phương tiện hỗ trợ điều trị tiên tiến,

dưỡng được nhiều chuyên gia lâm sàng về trị liệu ngôn

ngữ mà xã hội tương lai yêu cầu.

con người. Kể từ sau năm 1995 tới nay, chúng tôi đã bồi

phát triển các cách chẩn đoán, điều trị rối loạn ngôn

ngữ và nhiều giáo sư ưu tú.

Hướng nghiệp

Bắc Triều Tiên, thường xuyên mời các chuyên gia và học

giả nổi tiếng trong và ngoài nước đến thực hiện các bài

• Bệnh viện (đa khoa, tư nhân): Khoa tai mũi họng,

giảng đa dạng và chuyên sâu. Ngoài ra bắt đầu từ học kỳ

khoa thần kinh, khoa tâm thần trẻ em, khoa phục hồi

mùa thu năm học 2000, chương trình cử nhân chuyên

chức năng
• Các trung tâm phúc lợi: Trung tâm phúc lợi tổng hợp

ngành Bắc Triều Tiên học được thành lập tại trường Đại
học nữ Ewha, tạo cơ hội cho mọi sinh viên muốn học

cho người tàn tật, người cao tuổi, người bình thường
• Cơ sở đào tạo: Các trường học đặc biệt, nhà trẻ,

Bắc Triều Tiên học.

trường học thông thường
• Chuyên gia về rối loạn ngôn ngữ tại các trung tâm

Mục đích và mục tiêu đào tạo
•

lâm sàng về rối loạn ngôn ngữ ở các trường đại học.

Đào tạo các học giả và nữ chuyên gia về Bắc Triều

Tiên, cung cấp nguồn nhân lực hoạt động trong các

trường đại học trong nước.
• Đào tạo các chuyên gia nữ chuẩn bị trước cho sự

thống nhất đất nước, hoạt động trong các viện nghiên
cứu và các cơ quan nhà nước.
• Đào tạo các chuyên gia về thống nhất đất nước có

khả năng giải quyết các vấn đề về phụ nữ và phụ trách

các chương trình giáo dục về Bắc Triều Tiên, tham gia
vào phong trào dân chủ hóa tại Bắc Triều Tiên sau thống
nhất.
• Đào tạo nguồn nhân lực để thành lập chi nhánh
trường học tại Bình Nhưỡng

Hướng nghiệp

• Giảng viên tại các khoa liên quan đến Bắc Triều Tiên
tại các trường đại học trong nước
• Giảng viên các bộ môn liên quan đến Bắc Triều Tiên

tại các trường đại học trong nước
• Nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu liên quan
đến Bắc Triều Tiên như Viện nghiên cứu Thống nhất
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Khoa Luật

Khoa Âm nhạc trị liệu

Giới thiệu chung

pháp luật.

nơi nghiên cứu, đào tạo chuyên sâu về học thuật, bồi

đầu trong xã hội hiện đại toàn cầu.

4. Tăng cường năng lực giải quyết phân tranh trong lĩnh
vực thương mại quốc tế và trật tự quốc tế, có tư chất đi

Khoa Luật thuộc trường Cao học, Đại học nữ Ewha là

dưỡng nhân lực nghiên cứu chuyên môn về pháp luật

Hướng nghiệp

là nữ giới. Tự hào với đội ngũ giáo sư hàng đầu tại Hàn
Quốc (39 người, trong đó có 1 phó giáo sư), với một thư

viện rộng lớn gồm hơn 100.000 tài liệu về pháp luật, và

Sinh viên tốt nghiệp khoa Luật có thể làm việc trong

trung nghiên cứu và đào tạo về tất cả các lĩnh vực luật

quan, tổ chức về hành chính, ngoại giao, chính trị, tài

tài liệu điện tử từ các nước Mỹ, Pháp, Nhật. Khoa tập

ngành luật, giáo dục, học thuật, cũng như tại các cơ

truyền thống như Hiến pháp, Luật hình sự, Luật dân

chính, doanh nghiệp.

sự, Luật thương mại, Luật hành chính, Luật lao động,
Luật quốc tế, và cả những lĩnh vực mới như Luật về

Giới thiệu chung

• Có năng lực nghiên cứu cần thiết và đa dạng về chẩn

thông thạc sĩ tiến sĩ. Chương trình thạc sĩ học về trị liệu

tính năng về cảm xúc xã hội của âm nhạc cần thiết đối

âm nhạc trị liệu cho trẻ em, cho người trưởng thành và

về phát triển các tài liệu, nội dung âm nhạc trị liệu hiệu

đoán và trị liệu bằng âm nhạc.
• Hiểu về tính năng điều trị tâm lý, phục hồi chức năng,

Khoa âm nhạc trị liệu có các khóa tiến sĩ, thạc sĩ, và liên
bằng âm nhạc, chương trình tiến sĩ phân nhỏ thành

với con người hiện đại, có tri thức chuyên sâu cần thiết

người cao tuổi. Ngoài ra, chúng tôi là khoa đầu tiên tại

quả.

Hàn Quốc chuyên về âm nhạc trị liệu với đầy đủ các các

Hướng nghiệp

cấp bậc thạc sĩ, tiến sĩ…

Mục đích và mục tiêu đào tạo

• Cơ sở đào tạo: Giáo viên điều trị sau giờ lên lớp cho
học sinh tiểu học, trung học, trung học phổ thông, trung

tâm hỗ trợ giáo dục đặc biệt, trung tâm trị liệu cho trẻ

Dựa trên nền tảng cơ sở hạ tầng vượt trội, chúng tôi

giao dịch thương mại điện tử, Luật sở hữu trí tuệ, Luật

em, cơ quan đào tạo chuyên môn
• Cơ sở tư vấn: Trung tâm tư vấn, trung tâm phúc lợi

hướng tới mục đích truyền thụ kiến thức về trị liệu bằng

nhân quyền quốc tế, Luật về nữ giới. Khoa được trang

âm nhạc, điều rất cần thiết cho sức khỏe và chất lượng

bị các phòng học tập, nghiên cứu hiện đại, phòng máy

các khóa đào tạo hệ thống, bài bản và chuyên môn về trị

tổng hợp địa phương, trung tâm về tâm thần
• Cơ sở y tế/phục hồi chức năng: Khoa tâm thần, khoa

điểm, kỹ năng âm nhạc trị liệu.

đại học chuyên ngành về thần kinh âm nhạc

cuộc sống của con người trong xã hội hiện đại, cung cấp

tính, giảng đường, các phòng thực hành web với những
trang thiết bị tiên tiến, phục vụ hiệu quả quá trình học

thần kinh, khoa phục hồi chức năng, khoa Đông y
• Cơ sở nghiên cứu: Các cơ quan nghiên cứu, trường

liệu bằng âm nhạc.
• Nắm rõ lý thuyết và kỹ năng thực tế về những đặc

tập, nghiên cứu của sinh viên. Ngoài ra, chúng tôi còn

có nhiều chế độ trợ giảng, học bổng, hỗ trợ học tập đa

dạng. Tổng cộng 420 thạc sĩ, 54 tiến sĩ đã tốt nghiệp tại
khoa, trong đó nhiều người sau khi có bằng thạc sĩ đã

tiếp tục học lên tiến sĩ ở các trường đại học danh tiếng
trong và ngoài nước, trở thành giáo sư về ngành luật,

nghiên cứu tại các cơ quan tổ chức nghiên cứu, hoạt
động trong lĩnh vực nghiên cứu về pháp luật, hoặc đỗ kỳ
thi tư pháp để làm trong lĩnh vực tư pháp.

Mục đích và mục tiêu đào tạo

Khoa Luật được đặt nền tảng trên tinh thần của cơ đốc
giáo, mục đích bồi dưỡng những nữ chuyên gia về pháp

luật có tinh thần cống hiến cho xã hội, góp phần nâng

cao vị thế của người phụ nữ. Để đạt được mục đích nói

trên, chúng tôi đề ra những mục tiêu giáo dục cụ thể
như sau:

1. Bồi dưỡng năng lực hiểu biết, phân tích và phản biện
về xã hội hiện nay, thông qua pháp luật và công lý, có
thể đề ra được hướng đi cho xã hội.

2. Hiểu rõ về những xung đột lợi ích đa dạng xảy ra trong
xã hội hiện đại, nâng cao hiểu biết về những nguyên lý,
trình tự pháp lý, giải quyết mâu thuẫn một cách dân
chủ.

3. Xem xét, phân tích những điều luật hiện hành, thực
hành đa dạng, hiểu một cách hệ thống về trật tự pháp

luật, rộng hơn là có năng lực giải quyết phân tranh theo
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Khoa Sự sống và Dược học

Khoa Khoa học sinh thái

Giới thiệu chung

Mục đích và mục tiêu đào tạo

Giới thiệu chung

Hướng nghiệp

phẩm y sinh học là một lĩnh vực trọng tâm trong ngành

đuổi mục đích đào tạo và nghiên cứu về khoa học sự

hợp nghiên cứu về không gian, thời gian và quá trình

tự nhiên và môi trường ngày càng được đề cao, cùng

Trong xã hội tri thức thế kỷ 21, ngành công nghiệp dược

Khoa Sự sống và Dược học, Trường Cao học Ewha, theo

công nghiệp động lực tăng trưởng tương lai thế hệ mới.

sống tiên tiến, dựa trên nền tảng tích hợp giữa khoa học

Đặc biệt, gần đây các công nghệ tiên tiến như công nghệ

sự sống, dược học, khoa học thông tin và y học. Mục tiêu

thông tin, công nghệ vật liệu nano đang được tích hợp

đào tạo cụ thể của khoa như sau:

với công nghệ khoa học sự sống (BT), bao gồm y học và

1. Đào tạo và nghiên cứu lĩnh vực chuyên ngành đa dạng

dược học, để chuyển sang một thời đại “Khoa học sự

của thời đại khoa học sinh mệnh tích hợp.

sống tích hợp”. Trong dòng chảy thời đại này, trường

2. Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu phát triển tổng hợp,

chúng tôi đã thành lập một khoa mới là Khoa Sự sống

phù hợp với xu hướng mới trong lĩnh vực khoa học sự

và Dược học, nhằm đào tạo và nghiên cứu về khoa học

sống và dược học.

sự sống tiên tiến, dựa trên nền tảng kết hợp Khoa khoa

3. Bồi dưỡng nhân lực chuyên môn là nữ giới đi đầu các

học sự sống phân tử, Cao học Đại học dược, Khoa khoa

dự án nghiên cứu khoa học sự sống, phát triển tân dược.

học sự sống, Đại học khoa học tự nhiên. Khoa Sự sống

Hướng nghiệp

và Dược học gồm hai chuyên ngành là Khoa học sự sống

và Dược học. Sinh viên theo học chuyên ngành khoa học

sự sống được nhận bằng chuyên ngành tự nhiên công

Các sinh viên tốt nghiệp cao học Khoa dược học và sự

nhận bằng dược khi tốt nghiệp.

tử, có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực đa dạng. Ví dụ

nghệ, sinh viên theo học chuyên ngành dược học được
Khoa Sự sống và Dược học bao gồm những đặc điểm và
tiên tiến, phù hợp với xu thế mới của khoa học sự sống

tích hợp.
• Môi trường đào tạo, nghiên cứu ưu việt: Cơ sở vật

nghiên cứu điều tra khoa học, Viện nghiên cứu khoa học

sự sống, Viện nghiên cứu môi trường quốc gia)/ Viện

nghiên cứu ở các công ty lớn (Samsung, LG, SK, KCC)/

chất nghiên cứu tối tân, ký túc xá hiện đại
• Chế độ học bổng và hỗ trợ sinh viên đa dạng: Học

Viện nghiên cứu các công ty dược (JW, Schering-plough,
Hanmi, Donga, Daewoong, Taepyeongang, Green

bổng cho toàn bộ sinh viên cao học, hỗ trợ nghiên cứu

Croos)/Trung tâm về Luật bằng sáng chế/ du học Quốc

sinh tại nước ngoài ngắn hạn và dài hạn.
• Thành tích nghiên cứu tiêu chuẩn quốc tế: Phần lớn

chưa thực sự đầy đủ. Giờ đây, Hàn Quốc đang nỗ lực
đứng vào hàng ngũ các quốc gia phát triển của thế giới,

luận văn được đăng tải trên các tạp chí danh tiến như

nhưng cũng đồng thời cần phải nỗ lực bồi dưỡng các

Science, Nature, Cell

ngành đang bị thụt lùi phía sau. Do vậy, trường chúng

tôi quyết định lập mới Khoa khoa học sinh thái, đặt mục

tiêu bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyên môn nữ giới, có
thể dấn mình vào “Đại dương Xanh” (Blue Ocean-khái

niệm về môi trường cạnh tranh triển vọng) đang dần
hình thành.

viên có thể lựa chọn làm việc ở các trường đại học trong

phương án tiếp cận toàn diện (holistic approach) của

và ngoài nước, các cơ quan nghiên cứu nhà nước (Viện

khoa học xã hội nhân văn là cần thiết. Cụ thể, đây là

tài nguyên sinh vật quốc gia, Viện khoa học môi trường

khoa nghiên cứu tổng quát về các vấn đề môi trường

quốc gia, Viện sinh thái quốc gia, Cơ quan quản lýcông

đang đe dọa tới sự tồn vong của nhân loại thế kỷ 21

viên quốc gia, Viện nghiên cứu đánh giá chính sách môi

như biến đổi khí hậu, trong đó gồm cả hiện tượng Trái

trường Hàn Quốc, Viện khoa học lâm nghiệp Hàn Quốc,

Đất nóng lên, giảm sự đa dạng sinh học, suy giảm hệ

Cơ quan quản lý dịch bệnh), các cơ quan nhà nước (Bộ

sinh thái tự nhiên và môi trường con người, từ đó đề ra

Môi trường, Cục lâm nghiệp, Cục khí tượng, Bộ Y tế và
phúc lợi), Các viện thực động vật trong và ngoài nước,

phương pháp giải quyết hợp lý. Các nội dung nghiên cứu

truyền hình về khoa học, các công ty triển lãm, bảo tàng

gồm khoa học tự nhiên, tập trung vào sinh thái, công

tự nhiên, trung tâm khoa học.

nghệ, y học, đạo đức, lịch sử, pháp luật, chính sách.

biology”, một trục khác của sinh vật học. Gần đây,

Viện nghiên cứu y tế môi trường các tỉnh thành, Viện

lĩnh vực này cũng gia tăng. Sau khi tốt nghiệp, các sinh

methodology) điển hình của khoa học tự nhiên và

cụ thể về hướng đi sự nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp
cứu Nhà nước (Cơ quan an toàn thực phẩm, dược phẩm,

với đó là nhu cầu về nguồn nhân lực chuyên môn trong

nghiên cứu theo phương pháp phân tích (analytical

Đại học Ewha có truyền thống lâu đời về lĩnh vực “Micro-

Giáo sư đại học trong và ngoài nước/ các viện nghiên

Càng ngày, tầm quan trọng của nghiên cứu về sinh thái

xảy ra trong đơn vị sinh vật. Theo đó, việc đồng thời

sống phân tử, tiền thân Khoa dược học và sự sống phân
như sau:

ưu điểm như sau:
• Đào tạo và nghiên cứu về khoa học sự sống tích hợp/

Khoa học sinh thái (EcoScience) là chuyên ngành tổng

biology”, tiêu biểu cho phân tử sinh vật học, và “Macrochúng tôi đã phát triển chương trình công nghệ môi

trường tiêu chuẩn số một tại Hàn Quốc, tạo dựng được
nền móng để phát triển trở thành một cơ quan đào tạo

hàng đầu về khoa học sinh thái. Nếu có thêm sự tiếp sức
của các giáo sư trong lĩnh vực y học, thì trong thời gian

tới, khoa sẽ mở rộng thêm chương trình đào tạo tổng
hợp toàn diện, từ dịch tễ học tới y học dự phòng đối với

các bệnh truyền nhiễm, như cúm gia cầm, một bệnh có
khả năng sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Mục đích và mục tiêu đào tạo

Khoa chúng tôi đặt mục tiêu bồi dưỡng nguồn nhân lực

chuyên môn là nữ giới, có thể đáp ứng yêu cầu của thời

đại về việc bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên và cải thiện môi
trường sống con người, một bài toán quan trọng đặt ra
hiện nay.

Vấn đề môi trường là một trong số các vấn đề nghiêm

trọng mà nhân loại thế kỷ 21 đang phải đối mặt. Vậy

nhưng những nghiên cứu về sinh thái, môi trường đảm
bảo chất lượng cuộc sống con người trong quá trình
tăng trưởng “dồn nén” của Hàn
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Khoa Khoa học Não bộ và Nhận thức

Khoa Công nghệ Khoa học Khí quyển

Giới thiệu chung

2. Bộ ngành trực thuộc Chính phủ về khoa học kỹ thuật

nhiều triển vọng, có thể trở thành nguồn động lực phát

4. Nhà tư vấn về luật bản quyền, đạo diễn, nhà báo...

3. Các tập đoàn lớn, doanh nghiệp đa quốc gia ở lĩnh
vực khoa học sự sống tiên tiến và y dược

Khoa học Não bộ và Nhận thức là lĩnh vực học thuật
triển mới trong tương lai. Sau khi Khoa khoa học nhận
thức và não bộ được thành lập tại Viện cao học vào

Giới thiệu chung

và toàn diện. Những mục tiêu cụ thể như sau:

tiến, nghiên cứu các vấn đề trọng điểm về môi trường

chuyên môn là nữ giới cho các cơ quan liên quan tới

1. Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học kỹ thuật
chuyên ngành và đào tạo nhà khoa học khí quyển có

Công nghệ Khoa học Khí quyển là bộ môn tổng hợp tiên

công nghệ khoa học khí quyển

khí quyển cũng như tìm hiểu và dự đoán các hiện tượng

2. Đào tạo chuyên gia có thể đáp ứng nhu cầu của Chính

hoá học, vật lývề khí quyển, khí tượng thuỷ văn, sử dụng

tháng 3 năm 2010, lần đầu tiên tại Hàn Quốc, vào tháng

phủ và doanh nghiệp ở các lĩnh vực khí tượng, thủy văn

các kiến thức khoa học cơ bản về toán học, vật lý, hoá

3 năm 2015 chuyên ngành khoa học não bộ và nhận

và khí hậu

học, sinh vật, với các kỹ thuật tiên tiến như mạng thông

thức được thành lập tại Khoa tích hợp thuộc trường Đại

3. Đào tạo chuyên gia có thể đóng góp trong việc dự

tin tốc độ cao, siêu máy tính, khoa học tính toán, mô

học Scranton, đại học nữ Ewha. Nội dung đào tạo của

báo, theo dõi và tìm đối sách về biến đối khí hậu

hình số, quan sát từ xa, thăm dò hiện trường. Do tác

chuyên ngành Khoa học Não bộ và Nhận thức thuộc

4. Cơ quan giáo dục cấp cao nhằm đào tạo công chức

động của biến đổi khí hậu, thiên tai và thảm hoạ thiên

Khoa tích hợp bao gồm kiến thức chuyên môn thuộc

nhà nước về khí tượng cho các quốc gia đang phát triển

nhiên ngày càng xảy ra thường xuyên với mức độ lớn

lĩnh vực khoa học não bộ và nhận thức, từ đó hướng tới

hơn. Công nghệ khoa học khí quyển ngày càng đóng vai

phương pháp tiếp cận lĩnh vực này một cách tổng hợp

trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương

trò quan trọng, nhu cầu về kỹ thuật như khí tượng, khí

từ nhân văn học, khoa học xã hội, công nghệ và y dược

Hướng nghiệp

hậu, năng lượng nước, thiên tai, quan sát từ xa, mô hình

học. Ở mỗi lĩnh vực học thuật, chúng tôi đặt ra mục tiêu

số..., cũng như nhu cầu về nhân lực là những chuyên gia

cuối cùng là đào tạo nhân tài có khả năng giải quyết vấn

chính sách có cái nhìn mang tầm quốc tế về thích ứng

đề một cách sáng tạo chứ không dừng lại ở việc nắm bắt

Cơ quan thuộc Chính phủ và ban ngành ở lĩnh vực khí

biến đổi khí hậu (IPCC), hiệp ước về biến đối khí hậu của

kiến thức chuyên ngành. Phương phá giáo dục này ở bậc

tượng, khí hậu, môi trường (Cục khí tượng, Bộ Môi

UNESCO, hệ thống dịch vụ khí hậu toàn trái đất (GFCS),

đại học là bước thử nghiệm mang tính nhảy vọt đầu tiên

trường...), trung tâm nghiên cứu quốc gia (trung tâm

tổ chức khí tượng thế giới (WMO), tăng cao. Để đáp ứng

tại Hàn Quốc. Nhờ những nỗ lực như vậy, khoa Khoa học

nghiên cứu khí tượng quốc gia, trung tâm nghiên cứu

nhu cầu quốc gia về kỹ thuật cũng như nhân lực, từ năm

não bộ và nhận thức, trường Đại học nữ Ewha kỳ vọng

địa cực, viện khoa học kỹ thuật hải dương Hàn Quốc,

2012, chúng tôi đã thành lập khoa Công nghệ khoa học

sẽ vươn lên vị dẫn đầu trong lĩnh vực khoa học não bộ

viện khoa học môi trường quốc gia, viên nghiên cứu

khí quyển ở Trường cao học, tuyển chọn sinh viên ưu tú

và nhận thức, đào tạo ra những nữ chuyên gia có năng

hàng không và vũ trụ, viện nghiên cứu thông tin điện tử,

trong và ngoài nước cho chương trình đào tạo thạc sĩ và

lực toàn diện, hướng tới tương lai.

viện nghiên cứu và đánh giá chính sách môi trường...),

tiến sĩ nhằm đào tạo nguồn nhân lực cao cấp. Nhu cầu

cơ quan đầu tư chính phủ và trung tâm nghiên cứu

chuyên gia là nữ giới trong lĩnh vực công nghệ khoa học

Mục đích và mục tiêu đào tạo

trực thuộc (công ty năng lượng nước, công điện lực...),

khí quyển đang tăng cao ở cả trong và ngoài nước. Hiện

chuyên gia về khí hậu và khí tượng (giảng viên đại học,

nay, chúng tôi đang hợp tác với các tổ chức khí tượng

phát thanh viên thời tiết, phóng viên khoa học, nhà tư

trên toàn thế giới để thực hiện vai trò của cơ quan giáo

Chuyên ngành Khoa học Não bộ và Nhận thức được

vấn khí tượng...), các doanh nghiệp liên quan đến khí

dục chuyên nghiệp đào tạo các công chức nhà nước

thành lập nhằm nghiên cứu, tìm hiểu và giáo dục về não

tượng (công ty thông tin khí tượng, doanh nghiệp thiết

là nữ giới về khí tượng của các nước đang phát triển.

bộ qua việc tích hợp liên ngành, lần đầu tiên thực hiện

bị khí tượng...), các tổ chức quốc tế (WMO, APCC, GCF,

Chúng tôi tích cực giao lưu với các cơ quan giáo dục và

tại Hàn Quốc. Chúng tôi cung cấp chương trình đào tạo

GGGI...), các trung tâm nghiên cứu nước ngoài (NASA,

nghiên cứu nước ngoài như MIT, hợp tác nghiên cứu với

có hệ thống và nuôi dưỡng nhân tài toàn diện cho xã

NCAR, NCEP, UKMO, CSIRO)

các trung tâm nghiên cứu trong nước như Trung tâm

hội. Mục tiêu của chúng tôi là đào tạo những nhà khoa

kỹ thuật dự báo khí tượng, địa cực và thiên tai, Trung

học và bác sĩ về não bộ và nhận thức - lĩnh vực nghiên

tâm nghiên cứu dự báo biến đổi khí hậu và môi trường.

cứu cao nhất của nhân loại trong thế kỷ 21, đào tạo

Ngoài ra, chúng tôi là khoa đầu tiên tại Hàn Quốc thực

những chuyên gia hoạt động trong các lĩnh vực xã hội

hiện chương trình thực tập chuyên môn, tăng cường

tích hợp y học, khoa học sự sống, khoa học xã hội (tâm

giúp các học viên có học vị từ thạc sĩ trở lên tìm kiếm

lýhọc, luật học, kinh tế học, quản trị kinh doanh) với kỹ

việc làm.

thuật công nghệ, khoa học não bộ và nhận thức.

Hướng nghiệp

Mục đích và mục tiêu đào tạo

1. Các trường cao học trong và ngoài nước, trường cao

Với nền tảng là mục đích giáo dục của Đại học Công

học chuyên ngành về luật và y

nghệ, chúng tôi hướng tới đào tạo những nhà công nghệ

khoa học khí quyển là nữ giới có khả năng chuyên môn
116
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Chương trình Đào tạo liên
ngành Nghiên cứu khu vực

Chương trình Đào tạo liên
ngành Chính sách đạo đức
sinh học

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Quốc đang đòi hỏi cấp thiết về vốn tri thức sâu rộng

sinh học được thành lập vào tháng 3 năm 2007 với mục

Đón chào thời đại toàn cầu hóa thế kỷ 21, xã hội Hàn

Chương trình đào tạo liên ngành Chính sách đạo đức

mang tầm cỡ quốc gia và khu vực trên toàn thế giới và

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO
TẠO LIÊN NGÀNH

đích đào tạo nhân tài có thể cống hiến trong việc xác

cái nhìn rộng lớn về xã hội toàn cầu. Để đáp ứng nhu cầu

lập chính sách đạo đức sinh học đúng đắn, sự phát triển

đó của thời đại, chương trình đào tạo liên ngành nghiên

của y học và khoa học sự sống. Theo đà phát triển của

cứu khu vực được thành lập lần đầu tiên tại Hàn Quốc

khoa học kỹ thuật về sự sống, vấn đề đạo đức sinh học

vào ngày 1/3/1996, nhằm nghiên cứu một cách tổng

liên tục trở thành đề tài tranh cãi. Với sự phát triển của

hợp, liên ngành, đào tạo những chuyên gia và những

y học, mặc dù các vấn đề mới cần giải quyết về đạo đức

người dẫn đầu là nữ giới trong nghiên cứu khu vực.

được đưa ra, đồng thời các nghiên cứu về khoa học kỹ
thuật sự sống và việc thẩm định tính đạo đức của sử

Mục đích và mục tiêu đào tạo

dụng nghiên cứu được nhấn mạnh, và nhu cầu cần có
chính sách đạo đức sinh học được toàn xã hội nhất trí

tăng cao, nhưng những nhân lực có chuyên môn để thực

Giúp sinh viên nhận ra tầm quan trọng của chính trị,

hiện các vấn đề này vẫn còn thiếu sót. Do đó, các sinh

kinh tế và văn hóa trong hợp tác quốc tế, đào tạo

Chương trình Hệ sau Đại học

viên tốt nghiệp chương trình đào tạo liên ngành chính

chuyên gia nghiên cứu về khu vực nhằm tạo ra cộng

sách đạo đức sinh học mang sứ mệnh lớn lao. Chương

đồng xã hội mà các quốc gia và khu vực cùng tôn trọng

trình đào tạo liên ngành chính sách đạo đức sinh học

lẫn nhau trong mối quan hệ hữu cơ.

hiện đào tạo bậc thạc sĩ và tiến sĩ. 2. Chúng tôi tích cực

Hướng nghiệp

hợp tác với trung tâm nghiên cứu luật y học sự sống,
đơn vị được lựa chọn cho dự án hỗ trợ trung tâm nghiên

cứu trọng điểm đại học về lĩnh vực xã hội nhân văn năm

Các công ty nhà nước và cơ quan nghiên cứu trong nước

2012, do Quỹ nghiên cứu Hàn Quốc tài trợ vào tháng

và quốc tế, trường đại học, tổ chức thuộc chính phủ,

9/2012. Qua đó, chúng tôi đào tạo các chuyên gia nắm

cơ quan ngôn luận, doanh nghiệp đa quốc gia, tổ chức
quốc tế và tổ chức phi chính phủ

vững cả về lýluận và kỹ năng làm việc.

Hướng nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm giảng viên tại
trường đại học hoặc chuyên gia tại trung tâm nghiên

cứu liên quan đến đạo đức sinh học. Sinh viên cũng có
thể đảm nhận công việc liên quan đến đạo đức sinh
học, luật và giáo dục tại các cơ quan y tế, trung tâm thí
nghiệm lâm sàng và công ty dược phẩm...
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Chương trình Đào tạo liên ngành
Đa văn hóa và Văn hóa tương tác

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

hóa và văn hóa tương tác. Mục đích đào tạo cụ thể của

vượt qua phạm vi nghiên cứu tập trung vào một quốc

trẻ thuộc trường Đại học nữ Ewha (thạc sĩ, tiến sĩ, liên

sách và những nhà nghiên cứu học thuật thế hệ sau -

xã hội đa văn hóa Hàn Quốc và nước

Chương trình đào tạo liên ngành Nghiên cứu Đông Á học

Chương trình đào tạo liên ngành Giáo dục tài năng

gia đặc biệt, mà nghiên cứu phân tích đối chiếu đặc

thông thạc sĩ tiến sĩ) đưa ra nội dung và phương pháp

trưng của mỗi quốc gia Đông Á trên nền tảng là tổng thể

giáo dục tổng hợp, không chỉ giảng dạy kiến thức cần

nền văn minh khu vực. Chúng tôi vừa nghiên cứu trọng

thiết trong giáo dục tài năng trẻ mà còn đưa ra phương

tâm vào mỗi nước trong cả xã hội Đông Á nhưng cũng

pháp học tập và phương pháp sư phạm, cách tuyển

đồng thời tiếp cận cả tính chất và đặc thù của nước

chọn và đánh giá va cả khả năng lãnh đạo cần thiết cho

láng giềng. Bằng cách liên hệ quan điểm theo hệ thống

một nhà kỹ trị (technocrat) của tương lai.

dọc và đặc điểm mang tính tổng thể, chúng tôi tiếp

Mục đích và mục tiêu đào tạo

cận theo quan điểm đa tầng và đa phương diện (multidimensional approach), hướng tới nghiên cứu tổng hợp

và có hệ thống về một chủ đề nhất định, tức là về văn

Mục đích của chương trình đào tạo liên ngành giáo dục

hoá, truyền thống, tư tưởng, chính trị, xã hội, kinh tế.

tài năng trẻ là đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực giáo
dục tài năng trẻ. Mục tiêu cụ thể như sau:
• Phát hiện sớm tài năng trẻ, cung cấp chương trình

Mục đích và mục tiêu đào tạo

đào tạo giúp phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng nhạy

cứu Đông Á học là đào tạo các chuyên gia về Đông Á

bén
• Tăng cường giáo dục cả tri thức qua việc tìm hiểu sâu

sắc văn hoá và quan hệ quốc tế. Để đạt được mục đích

hợp tác với người khác, tinh thần trách nhiệm, đạo lý,

Mục đích của chương trình đào tạo liên ngành Nghiên

vào lĩnh vực học thuật và đạo đức bao gồm sự quan tâm,

học, tư tưởng, kinh tế chính trị, nghiên cứu xã hội, bản
trên, chúng tôi đặt ra những mục tiêu cụ thể như sau.

qua đó đưa ra phương pháp giáo dục đào tạo nhân tài

1. Xác lập tính hệ thống về học thuật cho ngành Đông Á
học

cho xã hội có đủ tài năng và phẩm chất đạo đức.
• Đưa ra phương pháp giáo dục về khả năng phát hiện

hiểu biết ngoại ngữ - yếu tố cơ bản của nghiên cứu Đông

chú trọng vào mỗi việc giải quyết vấn đề hóc búa.

2. Tăng cường khả năng giải thích có chuyên môn và

vấn đề và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, không

Á học

3. Mở ra khả năng hoạt động trọng điểm trong nghiên

Hướng nghiệp

cứu Đông Á học

Hướng nghiệp

chúng tôi như sau:

1. Nghiên cứu về tình hình và các trường hợp tiền lệ của

Để đào tạo những nhà hoạt động, chuyên gia lập chính

ngoài

những người sẽ dẫn đầu xã hội đa văn hóa Hàn Quốc

2. Đào tạo những chuyên gia về đa văn hóa có thể tham

trong thế kỉ 21, chương trình đào tạo liên ngành Đa văn

gia hoạt động và giáo dục một cách đúng đắn trong xã

hóa và văn hóa tương tác được thành lập năm 2014 với

hội đa văn hóa

mục đích bồi dưỡng khả năng tiếp cận một cách tổng

3. Tìm ra và cho thấy bản sắc riêng qua việc giao lưu

hợp các vấn đề về ngôn ngữ, văn hóa, tâm lý, giáo dục

tương tác văn hóa giữa dân bản địa và dân di cư.

trong xã hội đa văn hóa và xác lập những chính sách liên
quan. Chúng tôi xây dựng và thực hiện các chương trình

Hướng nghiệp

đào tạo kết hợp từ nhiều chuyên ngành của bậc đại học
và cao học, nhằm giúp sinh viên tìm hiểu vấn đề xã hội,

đưa ra cách giải quyết có ýnghĩa quốc tế, đồng thời có

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo liên ngành Đa

văn hóa được trang bị học vấn tốt, có thể trở thành giáo

thể đối phó với biến đổi của xã hội Hàn Quốc sau này.

sư hoặc nhà nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan. Có thể

Đặc biệt, chúng tôi đang thử tiếp cận một cách sâu và

trở thành người phụ trách chuyên môn, nhà lập chính

rộng qua việc kết hợp với phương pháp tiếp cận đa văn

sách, nhà hoạt động vì cộng đồng trong các lĩnh vực liên

hóa trên nền tảng tiếp cận mang tính văn hóa tương tác

quan hiện đang đòi hỏi nhiều nhân lực.

của châu Âu, có thể nói chúng tôi là nơi đầu tiên tại Hàn
Quốc đưa chương trình đào tạo liên ngành đa văn hóa
và văn hóa tương tác vào bậc cao học.

Mục đích và mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo liên ngành đa văn hóa và văn hóa

tương tác hướng tới cách tiếp cận liên ngành để chẩn

đoán, chuẩn bị cho hiện tại và tương lai của Hàn Quốc,
nơi đang biến đổi nhanh chóng thành xã hội đa văn

• Giáo viên tiểu học, THCS và THPT quốc lập và dân lập
• Nhà nghiên cứu tại các trung tâm nghiên cứu giáo
dục tài năng trẻ và chuyên gia phát triển của doanh

• Trở thành nhà nghiên cứu hoặc giảng viên về Đông Á

nghiệp
• Giáo viên dạy thêm ở trường và trung tâm đào tạo

học tại trường đại học nước ngoài
• Giảng viên môn học liên quan đến Đông Á học tại

thanh thiếu niên
• Giảng viên tại các trung tâm giáo dục suốt đời và

trường đại học trong nước
• Nghiên cứu tại trung tâm nghiên cứu về Đông Á học

trung tâm văn hóa
• Chuyên gia về chính sách giáo dục tài năng trẻ và

như trung tâm nghiên cứu Đông Á.

nghiên cứu giáo dục tài năng trẻ
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Giới thiệu chung

qua giao lưu giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

sinh thái động vật hoang dã, hướng dẫn viên tham quan

đào tạo những nhân tài có năng lực toàn diện về sáng

1. Thực hiện chương trình giáo dục tích hợp, bồi dưỡng

chuyên gia về du lịch sinh thái, giáo dục sinh thái, trưng

giảng viên học tập trải nghiệm, nhà nghiên cứu khoa

Mục tiêu đào tạo cụ thể của chúng tôi như sau:

Chương trình đào tạo liên ngành sáng tạo môi trường

bày, phim tài liệu về sinh thái, thiết kế môi trường dựa

tạo môi trường, có kiến thức chắc chắn về tài nguyên

trên nền tảng là sinh thái học và tài nguyên sinh vật, kết

sinh vật, sinh thái học và biết cách sử dụng kiến thức

hợp với mở rộng hệ thống giáo dục cao học về kinh tế

một cách sáng tạo. Để đạt được điều đó, chúng tôi

thành lập chương trình đào tạo liên ngành Sáng tạo

sáng tạo và khoa học môi trường – Phát triển chương

môi trường ở bậc cao học, với nền tảng là sự tổng hợp

trình đào tạo năng động, phát huy tối đa sự giao lưu

về học thuật giữa nhiều ngành trong trường như khoa

giữa các ngành – Phát triển chương trình giáo dục đi đầu

công nghệ môi trường, thiết kế công nghiệp, giáo dục

trong giáo dục tích hợp tiểu học, THCS và THPT trên nền

khoa học và một phần của khoa ngôn luận quảng cáo

tảng giáo dục sinh thái.

và truyền hình. Qua chương trình đào tạo này, chúng

2. Đào tạo nhân lực về sáng tạo môi trường là nữ giới –

tôi đang thử nghiệm đa dạng về việc cho nhân loại thấy

Đào tạo chuyên gia có khả năng giải quyết vấn đề một

sự thần bí của tự nhiên và áp dụng nguyên lýtác động

rừng, người trông nom nơi nuôi bày động vật dưới biển,

học sự sống, công chức nhà nước, người hướng dẫn môi
trường tự nhiên, nhiếp ảnh gia, chuyên gia kế hoạch
nhà xuất bản, biên kịch, người kể chuyện môi trường,

phóng viên môi trường, đạo diễn truyền hình chuyên

về môi trường, nhà làm phim hoạt hình về môi trường,

nhà quản lýmôi trường, chuyên gia quảng cáo và tuyên
truyền, nhà quản lýkế hoạch quảng cáo và tuyên truyền,
nhà báo, nhà kế hoạch tổ chức biểu diễn, biên tập hình
ảnh và thu hình, nhà phát triển sách giáo khoa và giáo
cụ

cách sáng tạo, dẫn đầu công nghiệp tương lai – Đào tạo

của tự nhiên vào các lĩnh vực khác. Các lĩnh vực áp dụng

nhân lực khởi nghiệp là nữ giới với sự tỉ mỉ và khả năng

gồm có thiết kế công nghiệp, thiết kế công cộng, truyền

biểu đạt nghệ thuật một cách tự nhiên

thông hình ảnh, trưng bày và giáo dục khoa học, du lịch

3. Đào tạo khởi nghiệp qua việc thành lập học viện sáng

sinh thái, chính sách môi trường và có triển vọng mở

tạo – Xây dựng hệ thống tích hợp khởi nghiệp và giáo

rộng hơn nữa trong tương lai. Chương trình đào tạo liên

dục biến ýtưởng thành khởi nghiệp – Bổ sung nhân lực

ngành sáng tạo môi trường bao gồm các chuyên ngành

giáo sư phụ trách khởi nghiệp – Xây dựng mạng lưới

nhỏ là khoa học sinh thái, giáo dục sinh thái, thiết

sáng tạo môi trường được tạo nên bởi các sinh viên cao

kế môi trường và truyền thông môi trường. Sinh viên

học và đội ngũ giáo sư thuộc các ngành cùng các doanh

chuyên ngành khoa học sinh thái và giáo dục sinh thái

nghiệp thân thiện với sinh thái.

được nhận bằng của khoa tự nhiên, sinh viên chuyên

4. Nâng cao năng lực nghiên cứu đề án chính sách môi

ngành thiết kế môi trường được nhận học vị ngành thiết

trường – Tập trung nghiên cứu khả năng đàn hồi giữa tự

kế và sinh viên chuyên ngành truyền thông môi trường

nhiên và xã hội theo chiều hướng nghiên cứu chính sách

được nhận học vị văn học khi tốt nghiệp.

môi trường đặc biệt – Xây dựng mạng lưới liên kết về

Đặc điểm và điểm mạnh của chương trình đào tạo liên

học thuật với các cơ quan nghiên cứu nước ngoài nhằm

ngành sáng tạo môi trường gồm có:

khám phá xu hướng nghiên cứu của thế giới

- Giáo dục và nghiên cứu phù hợp với quan điểm kinh tế

Hướng nghiệp

sáng tạo và tổng hợp giữa các lĩnh vực

- Hỗ trợ từ dự án BK21 Plus: học bổng, cơ hội đi đào tạo

nước ngoài ngắn hạn và dài hạn (bao gồm cả tham dự

Sinh viên tốt nghiệp có thể hoạt động ở nhiều lĩnh vực

các hội thảo quốc tế)

học thuật và công nghiệp đa dạng. Cụ thể như trung

tâm nghiên cứu nhà nước (viện sinh thái quốc gia,

Mục đích và mục tiêu giáo dục

viện nghiên cứu y tế môi trường của tỉnh, thành phố,
trung tâm nghiên cứu khoa học sự sống, viện nghiên
cứu môi trường quốc gia, cục sở hữu trí tuệ...), trung

Chương trình đào tạo liên ngành sáng tạo môi trường

tâm nghiên cứu thuộc tập đoàn lớn (Samsung, LG, SK,

vươn tới mục đích là đào tạo những nữ lãnh đạo xuất

KCC...), chuyên giachính sách môi trường, chuyên gia

sắc toàn diện, đưa ra đề án cho sự phát triển bền vững

trong bối cảnh tài nguyên cạn kiệt, khí hậu biến đổi và

về tiện nghi sinh thái, viện nghiên cứu quản lý phục hồi

những tác động xấu do công nghiệp hóa gây ra, thông

hệ sinh thái, nhà tiểu họa sinh thái, chuyên gia phục hồi
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ngành. Mục tiêu của chúng tôi là phát triển chương trình

biểu kết hợp giữa công nghệ máy tính tiên tiến và

nhân lực có kiến thức lý luận ở lĩnh vực thông tin sinh

đào tạo khác biệt trong lĩnh vực BIT tổng hợp như thông

tin sinh học hệ thống, gen thế hệ tiếp theo, đào tạo

Lĩnh vực thông tin sinh học là bộ môn tổng hợp tiêu
phương pháp thống kê để phân tích số liệu sinh học

học, có năng lực làm việc và khả năng lãnh đạo dẫn đầu

lớn như bản đồ gen người. Vì vậy, từ sau khi bản đồ gen

thời đại khoa học y và sự sống tương lai.

người được hoàn thành năm 2003, ngành thông tin sinh

Hướng nghiệp

học ngày càng đóng vai trò quan trọng. Trong 10 năm
gần đây, con người đã vượt qua việc xử lýlượng thông
tin lớn một cách đơn giản, phát triển thành sinh vật học

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại nhiều lĩnh vực

như khoa học sự sống, dược học và y học, đồng thời

hệ thống, nhằm làm rõ nguyên lýcủa sự sống ở mức

nhiều khả năng sáng tạo ra những ngành nghề mới. Cụ

độ hệ thống mang tính tổng thể. Từ đó hình thành nên

thể như sau. Giảng viên đại học trong và ngoài nước,

phương pháp luận nghiên cứu trọng điểm của lĩnh vực

trung tâm nghiên cứu nhà nước (viện nghiên cứu công

khoa học sự sống. Trước xu thế này, chúng tôi thành lập

nghệ sự sống Hàn Quốc, trung tâm ung thư quốc gia,

chuyên ngành liên kết ở bậc đại học và chương trình đào

viện nghiên cứu thông tin điện tử Hàn Quốc...), trung

tạo liên ngành ở bậc cao học, tổng hợp các môn học như

tâm thuộc tập đoàn lớn (điện tử Samsung, điện tử LG,

khoa học sự sống, công nghệ máy tính, thống kê, toán

SK Telecom...), trung tâm nghiên cứu thuộc công ty

học... với chủ đề chính là phân tích bản đồ gen cá nhân

dược (JW, Hanmi, Donga, Daewoong, Pacific, Green

– vấn

cross...), công ty đầu tư mạo hiểm (Macrogen, DNA Link,

đề đang nổi lên như điểm quan trọng nhất của y học

Theragenetex...), trung tâm nghiên cứu thuộc bệnh

tương lai và công nghệ sự sống trong thời gian gần

viện trường đại học (trung tâm y tế Samsung, bệnh viện

đây, đồng thời tạo nên phương pháp y học phù hợp với

Asan, bệnh viện trường đại học Seoul...), du học...

thông tin di truyền, phân tích dữ liệu lớn về sinh học.

Chương trình đào tạo liên ngành thông tin sinh học có
những đặc điểm và ưu điểm sau:

Giới thiệu chung

Hướng nghiệp

Chương trình Đào tạo liên ngành Phân tích dữ liệu lớn
là chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ thuộctrường Cao

• Doanh nghiệp, doanh nghiệp mạng, nhà phân tích dữ

học, Đại học nữ Ewha nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân

liệu thuộc các cơ quan nhà nước, nhà quản lý phân tích

lực cao cấp tại Hàn Quốc và nước ngoài về dữ liệu lớn.

Để trở thành nhà khoa học dữ liệu hàng đầu, không chỉ

kinh doanh, nhà quản lý DB
• Các doanh nghiệp và bộ phận quảng cáo tiếp thị,

cao khả năng phân tích dữ liệu và khả năng áp dụng vào

thị trường và người tiêu dùng thuộc bộ phận quảng cáo

cần giỏi kỹthuật liên quan đến IT mà còn cần phải nâng

nghiên cứu thị trường: chuyên gia phân tích xu hướng

kinh doanh. Để đạt được điều này, chương trình đào tạo

tiếp thị, công ty quảng cáo và nghiên cứu thị trường,
trung tâm nghiên cứu kinh tế kinh doanh, chuyên gia

của chúng tôi không chỉ bao gồm những lýluận cơ bản

phân tích dữ liệu thuộc cơ quan điều tra và nghiên cứu

về dữ liệu lớn mà còn tổng hợp nhiều môn học thuộc

như Cục thống kê...)
• Tư vấn IT, giải quyết IT, chuyên gia quản lý xây dựng

nhiều chuyên ngành như quản trị kinh doanh, công
nghệ máy tính, thống kê, mạng xã hội..., do đội ngũ giáo

sư đến từ nhiều khoa giảng dạy. Chương trình đào tạo

dữ liệu lớn của doanh nghiệp SI, tư vấn phân tích kinh

liên ngành phân tích dữ liệu lớn thuộc trường Đại học

doanh, Tư vấn DB, chuyên gia thiết kế thống kê
• Giảng viên, giáo sư...

nữ Ewha, đào tạo lý luận và thực hành những kỹ thuật

quan trọng về dữ liệu lớn cho những nhân tài tương lai
muốn trở thành nhà khoa học dữ liệu (Data scientist)

– một trong những nhóm chuyên gia chính đóng vai
trò chủ lực trong xã hội của chúng ta sau này. Qua đó,

chúng tôi nâng cao năng lực đa dạng của sinh viên.

Sinh viên tốt nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tài
tương lai, có năng lực ở lĩnh vực dữ liệu lớn vẫn còn mới
mẻ, và sẽ đóng góp lớn cho xã hội.

- Chương trình đào tạo và nghiên cứu tiên tiến, phù hợp

Mục đích và mục tiêu đào tạo

với quan điểm mới về khoa học sự sống tổng hợp giữa
các ngành

- Thông qua cách đào tạo tập trung vào nghiên cứu và

“Đào tạo những nhà khoa học dữ liệu hàng đầu, giỏi

thực hành đa dạng, bồi dưỡng khả năng giải quyết vấn

toàn diện ở nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, phân tích và

đề thực tế, tăng cường cơ hội làm việc tại các cơ quan

kinh doanh, có khả năng giải quyết vấn đề thực tế”
• Đào tạo nhân lực chủ chốt vừa có khả năng phân tích

nghiên cứu trong và ngoài nước, các doanh nghiệp

- Cấp học bổng và hỗ trợ sinh viên ưu tú: Hỗ trợ đào tạo

dữ liệu và các yếu tố kỹ thuật liên quan đến IT, vừa có

nhân lực tổng hợp BIT của Bộ khoa học sáng tạo tương

khả năng áp dụng trong kinh doanh
• Đào tạo chuyên gia vừa có nền tảng lý luận vững chắc

lai Hàn Quốc (học bổng, hỗ trợ chi phí đào tạo tại nước
ngoài ngắn hạn và dài hạn...)

vừa có khả năng áp dụng vào công việc một cách nổi

trội
• Đào tạo những nhà khoa học dữ liệu là nguồn nhân

Mục đích và mục tiêu đào tạo

lực chủ chốt dẫn đầu thị trường dữ liệu lớn và có thể đưa
ra phương pháp luận mới

Chương trình đào tạo thông tin sinh học tại bậc cao học,

trường Đại học nữ Ewha, là chương trình liên ngành cao

học, thực hiện dưới dạng liên kết giữa nhiều chuyên
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dục có năng lực và tri thức về nguyên nhân mang tính xã

là lĩnh vực đưa ra hiện tượng kinh tế một cách tổng hợp,

2. Đào tạo những thạc sĩ có kỹ năng làm việc nổi trội và

hội của kinh tế, nhận thức, tổ chức, các yếu tố phức tạp
và thuyết tiến hóa

Xã hội kinh tế học hành vi (Behavioral Socioeconomics)

các tiến sĩ có thể phát triển ra hướng mới về học thuật

kết hợp các ngành khoa học như kinh tế học, quản trị
kinh doanh học, xã hội học, tâm lýhọc, người tiêu dùng,

3. Tạo ra những thành quả nghiên cứu có ýnghĩa trên

khoa học nhận thức và khoa học sự sống. Xã hội kinh tế

toàn thế giới, đẩy mạnh giao lưu với các đoàn nghiên

học hành vi tập trung vào hiện tượng kinh tế xảy ra do

cứu trong và ngoài nước

những yếu tố xã hội, nhận thức, hành vi. Xã hội hiện đại

Hướng nghiệp

đang đòi hỏi những nhân tài theo mô hình chữ T, tức

là những người sở hữu cả bề rộng và bề sâu kiến thức,

không chỉ có trình độ học vấn sâu sắc mà còn cần cả khả

Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội hoạt động ở nhiều lĩnh

khác. Chương trình đào tạo liên ngành Xã hội kinh tế

tâm nghiên cứu nhà nước, trung tâm nghiên cứu của tập

năng tư duy tổng hợp, liên hệ với các ngành học thuật

vực như giảng viên đại học trong và ngoài nước, trung

học hành vi đào tạo phương pháp nghiên cứu, liên hệ

đoàn lớn (Samsung, LG, SK, KCC...), các tập đoàn lớn, cơ

hiện tượng kinh tế với quan hệ xã hội và kết nối xã hội,

quan tài chính tín dụng, công ty tiếp thị và tìm hiểu thị
trường.

tổ chức và chế độ, nhận thức, văn hóa và tâm lý, các yếu

tố khoa học tâm thần, cái nhìn theo thuyết tiến hóa, từ
đó căn cứ vào xã hội kinh tế học hành vi để nuôi dưỡng

những chuyên gia, nhà nghiên cứu và nhà giáo dục.
Chúng tôi coi trọng phương pháp phân tích, giáo dục

cách thí nghiệm, phân tích đa biến, phân tích dữ liệu
kiểu phạm trù, phân tích dữ liệu dọc, phân tích thống
kê mạng lưới, phân tích dữ liệu lớn và khai phá dữ liệu,

phương pháp nghiên cứu hệ thống phức, thử nghiệm,
phương pháp tiếp cận số học, mô phỏng nền tảng hành
vi của người thực hiện, làm hiển thị và phương pháp

tiến hành. Chúng tôi cũng coi trọng cả phương pháp

nghiên cứu khác như đối chiếu lịch sử, tham gia quan

sát. Đội ngũ giáo sư tham gia là những người có quan
tâm sâu sắc đến giáo dục tổng hợp và đang hoạt động
nghiên cứu sôi nổi. Nội dung đào tạo của chúng tôi ưu

tiên hàng đầu vào việc tăng cường đối thoại giữa giáo sư

và sinh viên, tăng cường nghiên cứu chung nhằm nâng
cao sức cạnh tranh của sinh viên.

Mục đích và mục tiêu đào tạo

Chúng tôi theo đuổi việc giáo dục và nghiên cứu trên
nền tảng kết hợp đa ngành giữa khoa học xã hội, khoa
học nhận thức và khoa học sự sống. Mục tiêu đào tạo cụ
thể như sau:

1. Đào tạo những chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà giáo
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