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THÔNG BÁO
Chiêu sinh lớp Tiếng Hàn trình độ sơ cấp, khai giảng tháng 06/2019
Nhằm trang bị ngôn ngữ tiếng Hàn cho cán bộ, giảng viên, sinh viên, học sinh và người
lao động phục vụ cho nghiên cứu, học tập và làm việc, Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế (IEC)
chiêu sinh lớp Tiếng Hàn trình độ Sơ Cấp, tháng 06/2019 như sau:
1. Đối tượng chiêu sinh:
- Cán bộ, giảng viên, sinh viên, học sinh và cá nhân có nhu cầu học tiếng Hàn;
- Người lao động đang làm việc tại các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam, người có
nguyện vọng đi du học hoặc làm việc tại Hàn Quốc.
2. Thời gian, học phí:
Lớp

Thời gian

Thời lượng

Học phí

Lớp A: Thứ 2, 4, 6
Lớp B: Thứ 3, 5, 7
Lớp C: Thứ 7, Chủ Nhật

18h-20h00
18h-20h00
8h00-11h00

3 tháng

700.000
VND/ tháng

Khai giảng
Tháng
06/2019

* Ưu đãi 5% học phí cho 10 học viên ghi danh sớm nhất;
* Các học viên đóng học phí trọn khóa 3 tháng sẽ được giảm 10% học phí và được tặng
bộ giáo trình học tập.
3. Quyền lợi:
- Được trang bị ngôn ngữ, văn hóa ứng xử, kinh nghiệm sống và làm việc tại Hàn Quốc;
- Giáo viên có chuyên môn, tận tình (70% Tiết học giáo viên Việt Nam, 30% tiết học
giáo viên Hàn Quốc);
- Học tập tại Viện IEC - Môi trường học bậc nhất tại trường Đại học Giao thông vận tải
TP. Hồ Chí Minh;
- Kết thúc khóa học, học viên có thể thi đỗ Topik 2; nghe, nói, đọc, viết thành thạo trình
độ sơ cấp, giao tiếp căn bản, đồng thời được đánh giá và cấp chứng nhận hoàn thành khóa học
(nếu đạt yêu cầu). Tư vấn chuyển tiếp lên trình độ cao hơn để đạt Topik 3 - 6.
4. Thời gian và địa điểm ghi danh:
- Thời hạn đăng ký: Từ ngày thông báo đến hết ngày 20/6/2019, link online: Tại đây
- Địa điểm đóng học phí: Văn phòng Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế - Phòng C209,
Lầu 2, Dãy C, Cơ sở chính Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM (Số 2, đường Võ
Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM)
ĐT: 028.35121391 - 0938.805.818 Fanpage: https://www.facebook.com/iec.gtvttphcm/
Nơi nhận
- Tổ truyền thông - Phòng TC HC (đăng website);
- Lưu: HC, ĐT, KH-TC.
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