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‘KHỞI ĐẦU MỚI, CẢM HỨNG MỚI’  
Ngày nay, với mô hình phát triển và sáng tạo của trường Đại học Quốc gia Pukyong, chúng tôi tự 
hào xây dựng một môi trường Đạii học dành riêng để tạo ra một tầm nhìn  mới về giáo dục đại học, 
nghiên cứu và phục vụ cộng đồng trong kỷ nguyên mới.  

Hãy góp sức cùng chúng tôi tham gia “Cảm hứng mới”, Đại học Quốc gia Pukyong đã có một bước 
tiến lớn với niềm đam mê mãnh liệt. Một ngôi trường đại học vươn lên một lần nữa bằng cách khả 
năng quyết tâm và phát triển sức mạnh để bắt đầu với “KHỞI ĐẦU MỚI” là ĐẠI HỌC QUỐC GIA PUKY-
ONG. 

Trên hết, Đại học quốc gia Pukyong tôn trọng các giá trị tự chủ, khả năng sáng tạo và sẽ cống hiến 
cho sự phát triển của khu vực và quốc gia bằng cách nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua: -> 
Thúc đẩy tài năng hội tụ sáng tạo, -> Hỗ trợ nghiên cứu và phúc lợi tốt nhất ở Hàn Quốc,nâng cao 
quyền tự do của trường học -> tăng cường sức mạnh tài chính, với những điều này, chúng tôi sẽ đáp 
ứng nhu cầu về vai trò và nhiệm vụ của trường đại học quốc gia. 

Trường Đại học Quốc gia Pukyong sẽ trở thành tương lai của chúng ta, và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ 
lực tối đa để trở thành một trường đại học phát triển hang đầu. cùng với bạn.  
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KHẨU HIỆU  |  XAY Dl/NG Tl/dNG LAI CHO CHINH CHUNG TA 
LÝ TƯỞNG GIÁO DỤC | Chúng tôi xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho nhân loại với cách nhìn cởi mở hơn. 
MỤC TIÊU GIÁO DỤC | Đại học Quốc gia Pukyong nhằm mục đích nuôi dưỡng những cá nhân có trách nhiệm 

được trang bị một tâm trí cởi mở và quyền hành pháp, những người có thể góp phần 
hiện thực hóa một tương lai tươi sáng hơn cho cộng đồng, quốc gia và xã hội toàn cầu 
thông qua nghiên cứu sáng tạo và giáo dục tự do.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA PUKYONG 
1996. 7.  6. Đại học Thuỷ sản Quốc gia Busan và Đại học Công nghệ Quốc gia Busan 
1996. 11. 26. Trở thành Đại học Quốc gia Pukyong 

Xây dựng Trung tâm trao đổi Quốc tế và Trung tâm thông tin Châu Âu 
1997. 6. 18. Xây dựng Trung tâm nghiên cứu Khoa học thuỷ sản địa phương tại viện nghiên cứu khoa 

học phía Tây của Bộ Thuỷ hải sản và Đại dương của Canada 
1999.  12.  24. Thành tập Trung tâm giáo dục Trọn đời 
2002. 11. 22. Khai trương Trung tâm Khoa học và Công nghệ thuỷ sản (FSTC) 
2004.  9. 17. Khai trương Trung tâm nghiên cứu quy trình sinh học biển 
2007. 9. 20. Khai trương Trung tâm đổi mới sáng tạo trong Giáo dục Kỹ thuật 
2010. 10. 29. Khai trương Trung tâm R&D công nghệ hội tụ LED-Marine 
2011. 3. 24. Khai trương Trung tâm phát triển nguồn nhân lực vật liệu hạt nhân 
2011. 10. 13. Khai trương Viện Khoa học Thủy sản trong Tổ hợp Nghiên cứu Thủy sản & Khoa học 

Biển 
2012. 11. 26. Khai trương Trung tâm nghiên cứu thực vật ngoài khơi hội tụ 
2013. 3. 1. Xây dựng trường đại học thủy sản toàn cầu hệ sau đại học 
2014. 3. 1. Trường Sau đại học hội tụ công nghệ khoa học 
2015. 9. 3. Đặt Nara, một tàu nghiên cứu, trong hoa hồng 
2016. 3.  1. Lắp đặt trường sau đại học quản ly ́công nghệ 
2016. 7. 5. ITrường cao đẳng hội tụ trong tương lai được cài đặt 
2017. 9. 1. Lắp đặt trường sau đại học thủy sản thế giới 
2018. 3. 27. Được chọn là Trường Đại học Đổi mới Sáng tạo hàng đầu của Cuộc Cách mạng Công 

nghiệp lần thứ 4(Bộ Giáo dục, Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc) 
2018. 4. 11. Được chọn là dự án phát triển đại học quốc gia 

(Bộ Giáo dục, Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc) 
2018. 4. 12. Được chọn là đối tác hỗ trợ cho hệ thống giáo dục đại học suốt đời (Bộ Giáo dục) 
2020. 3. 4. Ra mắt tàu huấn luyện 'Baek-kyong' lần đầu tiên 
2020. 10. 19. Lễ nhậm chức chính thức của Giáo sư Jang Young-soo với tư cách là Hiệu trưởng thứ 7 

của Đại học Quốc gia Pukyong 
  
Đại học Công nghệ Quốc gia Busan  |  KKCơ sở giáo dục kỹ thuật hiện đại đầu tiên của Hàn Quốc 
1924. 5. 5.  Được công nhận là Trường Bổ trợ Kỹ thuật Busan 
1963. 3. 11.  Được nâng lên thành Trường Nâng cao Kỹ thuật Busan 
1973. 9. 29. Được công nhận là Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quốc gia Busan 
1983. 12. 7.  Được nâng lên Đại học Mở Busan 
1993. 2. 24.  Đổi tên thành Viện Công nghệ Quốc gia Busan 
 
Đại học Thủy sản Quốc gia Busan  | Tổ chức giáo dục đại học thủy sản đầu tiên của Hàn Quốc 
1941. 3. 28. Được công nhận là Trường Tiên tiến Thủy sản Chính phủ Busan (cao đẳng 4 năm) 
1946.  9. 1.  Được nâng lên trường Cao đẳng Thủy sản Quốc gia Busan 
1986. 11. 6. Hệ thống phân chia (Phòng Thủy sản và Khoa học Biển, Khoa Khoa học Tự nhiên và Kỹ 

thuật, Khoa Khoa học Xã hội) được phê duyệ 
1990. 3. 1.  Được nâng lên thành Đại học Thủy sản Quốc gia Busan, với 9 khoa tại 4 trường cao đẳng

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
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2002 Giáo dục kỹ thuật được chứng nhận bởi Hội đồng kiểm định giáo dục kỹ thuật 

2007 Được Bộ Giáo dục và Phát triển Nguồn nhân lực chọn là Trường Đại học Quốc gia sáng tạo xuất sắc 

2008 Giáo dục kiến trúc được chứng nhận bởi Hội đồng kiểm định kiến trúc Hàn Quốc 

2009 Giáo dục quản trị kinh doanh được chứng nhận bởi KABEA 

2010 Giáo dục thương mại được chứng nhận bởi Hội đồng Kiểm định Giáo dục Thương mại Hàn Quốc 

2013 Được DongA Ilbo chọn là Đại học Giấc mơ Thanh niên - Người ủng hộ xuất sắc cho quỹ việc làm và kinh doanh
(2013~2015)  

2014 Xếp thứ nhất về tỷ lệ việc làm trong nhóm các trường đại học quốc gia 'A' (Bộ Giáo dục) 
Xếp hạng 1 trong lĩnh vực khoa học đời sống trong nước (Leiden Ranking) 
Xếp thứ 3 trong số các trường đại học trong nước trong Bảng xếp hạng Đại học Châu Á (Chosun Ilbo) 

2015 Xếp thứ nhất về tỷ lệ việc làm trong nhóm các trường đại học quốc gia 'A' (Bộ Giáo dục) 
Xếp hạng 1 trong lĩnh vực y sinh trong nước (Leiden Ranking) 
Xếp thứ 4 trong số các trường đại học trong nước không có trường cao đẳng y tế trong Bảng xếp hạng đại học châu Á 
(Chosun Ilbo)  

2017 Lắp đặt trường sau đại học thủy sản thế giới (Dự án thí điểm trường Cao đẳng Thủy sản Thế giới) 

2018 Được chọn là 'Đại học hàng đầu về đổi mới công nghiệp lần thứ tư' (Bộ Giáo dục) 

2019 Được chọn là tổ chức hàng đầu về kinh doanh gói khởi nghiệp năm 2019 (Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi 
nghiệp, Viện Khởi nghiệp và Phát triển Khởi nghiệp Hàn Quốc) 

2020 Được chỉ định là khu vực cụm công nghệ và khởi nghiệp mới (Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp)  
11 nhóm nghiên cứu giáo dục được chọn cho dự án Brain Korea (BK) 21 (Bộ Giáo dục, Quỹ nghiên cứu quốc gia Hàn 
Quốc) 

 

Tầm nhìn
PKNU dẫn đầu tương lai thông qua sáng tạo kiến thức mới  

PKNU với nhân văn trên tinh thần phục vụ 

Châm ngôn Từ hội nhập đến hội tụ, từ hội tụ đến sáng tạo kiến thức mới 

Mục tiêu
Thiết lập một hệ thống đại học sáng tạo thông qua 
lịch sử hội nhập của PKNU và giáo dục và nghiên 

cứu liên ngành

Góp phần hội nhập xã hội thông qua hệ  
thống đại học sáng tạo và môi trường giao  

tiếp bền vững

2 Định  
hướng  
chiến  
lược  
chính

6 Chiến  

lược chính

Dự án đại  
diện liên  

quan

mở rộng đầu ra giáo dục và nghiên cứu  
liên ngành dựa trên chuyên ngành

Tạo ra và duy trì một môi trường giao  
tiếp bền vững 

Đóng góp vào hội nhập xã hội thông  
qua việc phục vụ nhu cầu địa phương

Chương trình Hỗ trợ Đổi mới Sáng tạo Đại học, 
BK21+,HK+, SSK, Đại học Sáng tạo dẫn đầu  

cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4

Chương trình xúc tiến đại học quốc gia,  
Chương trình giáo dục suốt đời của trường  

đại học, Chương trình thúc đẩy giáo dục  
trung học 

LINC+

• Tăng cường tính bền vững của hệ thống đại học (chuyên ngành, hội tụ, khuếch tán) và môi trường xung 
quanh - ment (truyền thông, khu vực và xã hội) 

• Kết nối hiệu quả đổi mới của trường với hoạt động công cộng của trường 
• Hình thành mối quan hệ chặt chẽ của các dự án giáo dục và nghiên cứu đa dạng (các dự án đổi mới và 

canh tác và LINC +)

Chuyên ngành 

Thiết lập một  
hệ thống giáo  
dục và nghiên  
cứu chuyên  

ngành

Hội tụ 

Thiết lập 7 hệ thống 
giáo dục và nghiên 
cứu định hướng hội  

tụ

Sự phổ biến 

Mở rộng mạng 
 lưới và khuếch 
 tán đầu ra giáo  
dục và nghiên  

cứu

Giao tiếp 

Tạo môi trường 
quản trị cho giao  

tiếp

Liên địa phương

Kết nối sự phát triển 
của trường với khu 

vực và phát huy  
năng lực văn hóa

Liênxãhội

Thiết lập một  
hệ thống đóng  

góp xã hội

VISION

Chuyên ngành 

Hội tụ Sự phổ biến 

Giao tiếp 

Liên địa phương Liênxãhội
Cầu tàu nghiên cứu 'Nara'
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nghiên cứu hợp tác công nghiệp-đại học, Cơ sở Gijang cho khoa học thủy sản và Cơ sở Goseong 

cho trung tâm khoa học và công nghệ biển. Có 3.500 sinh viên đại học, hơn 25.000 sinh viên 

hiện tại và hơn 600 giáo sư tại Khoa Chuyên ngành Chưa khai báo và Thăm dò △ Đại học 

Khoa học nhân văn △ Đại học Khoa học Tự nhiên △ Đại học Quản trị Kinh doanh △ Đại 

học Kỹ thuật △ Đại học Khoa học Thủy sản △Đại học Khoa học và Công nghệ môi trường 

và Biển△ 7 Cao đẳng bao gồm Đại học Hội tụ tương lai, Trường Sau đại học tổng hợp và 

6 trường sau đại học đặc biệt,. 

 

Các Bộ phận đầu tiên và duy nhất đặt ra trên một con đường mới 

Các khoa đầu tiên được thành lập tại Hàn Quốc, là các khoa ban đầu hiện chỉ có ở Đại học 

Quốc gia Pukyong, chiếm 15 trong số các khoa (72), chiếm hơn 20% và các khoa đã tồn tại hơn 

90 năm kể từ khi trường được thành lập cũng rất xuất sắc. Hiện nay, mở rộng chỉ tồn tại ở Đại học Puky-

ong, hơn 20% của tất cả các khoa (72), một số trong đó đã tồn tại hơn 90 năm kể từ khi trường được thành lập. Đại 

học Quốc gia Pukyong đang tiên phong trong một con đường mới bằng cách nuôi dưỡng các cá nhân có tài năng 

hội tụ và sáng tạo, những người sẽ lãnh đạo tương lai dựa trên các nghiên cứu chuyên ngành như kỹ thuật, thủy sản 

và lĩnh vực biển. 

 

'Xuất sắc' trong đánh giá và thực hiện ở nước ngoài 

Đại học Quốc gia Pukyong duy trì xếp hạng cao nhất về hiệu suất của các tiêu chuẩn bên ngoài, tuyển sinh năm 

nhất và tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp, trong khi đứng đầu về số lượngtài liệu trên mỗi giảng viên của các 

trường đại học quốc gia ở Hàn Quốc (2015), đầu tiên trong tỷ lệ việc làm nhóm 'A' của các trường đại học quốc 

gia trên toàn quốc (2015), đầu tiên trong số các trường đại học trong nước trong lĩnh vực khoa học đời sống của 

Xếp hạng Leiden (2014) và đầu tiên trong số các trường đại học trong nước trong lĩnh vực khoa học y sinh (2015). 

 

Dự án hỗ trợ tài chính với chính phủ:’Rich ' 

Đại học Quốc gia Pukyong có nhiều dự án do chính phủ tài trợ. Chúng tôi tham gia vào nhiều dự án như 'Phát triển 

Đại học Quốc gia', 'Hỗ trợ đổi mới đại học', 'Dự án LINC +', 'Hỗ trợ đại học hàng đầu ngành công nghiệp thứ 4', 

'Nhân văn Korea Plus', 'Đóng góp của đại học cho giáo dục trung học', 'Hỗ trợ hệ thống giáo dục suốt đời, phát triển 

đại học hợp tác công nghiệp' và 'Hỗ trợ nghiên cứu khoa học xã hội Hàn Quốc' để tăng khả năng cạnh tranh của 

chúng tôi. 

 

‘Cơ sở Yongdang’ tại Đại học Quốc gia Pukyong, trung tâm hợp tác giáo dục công nghiệp ở khu vực Đông 

Nam Bộ 

Cơ sở Yongdang đã được mở cửa hoàn toàn cho các công ty từ năm 2015, sự sáng tạo của Đại học Quốc gia Puky-

ong để tạo ra một nền tảng sáng tạo cho tinh thần kinh doanh và giáo dục đại học công nghiệp, đã trở thành một 

chính sách quốc gia. Đây là ‘Dự án phát triển phức hợp hợp tác công nghiệp - đại học (URP+)' do Bộ Giáo dục tổ 

chức. 'Cơ sở Yongdang' của Đại học Quốc gia Pukyong đang thu hút sự chú ý như một cái nôi hợp tác giáo dục 

công nghiệp ở khu vực Đông Nam Bộ. 

 

Chúng tôi phát triển như 'Người Pukyong’ để mở ra một con đường mới cho một cơ hội mới 

Với 210.000 cựu sinh viên trong và ngoài nước, Đại học Quốc gia Pukyong sẵn sàng đặt ra một nền tảng mới cho 

sự phát triển quốc gia, thịnh vượng công đồng cho nhân loại và hòa bình thế giới bằng cách nuôi dưỡng những 

người tài năng học được một bài học mới từ lịch sử, thách thức tương lai, tạo ra giá trị và tôn trọng mọi người

 

 

 

 

 

Đổi mới để dẫn đầu ngành công nghiệp mới tiên tiến trong tương lai 

Đại học Quốc gia Pukyong không chỉ thiết lập các chuyên ngành mới 

chưa từng có trước đây để nuôi dưỡng nhân tài dẫn đầu cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ 4 và các ngành công nghệ cao trong tương lai, mà 

còn vận hành chương trình đào tạo các chuyên gia về lập trình trí tuệ 

nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data). 

 

Đổi mới thông qua các lớp học sáng tạo 

Đại học Quốc gia Pukyong (Chủ tịch Jang Young-soo) đang dẫn đầu sự 

đổi mới của các trường đại học bằng cách biến các bài giảng thành "Lớp 

học sáng tạo" với trọng tâm là sự sáng tạo để nâng cao năng lực của sinh 

viên. 

Bắt đầu từ học kỳ đầu tiên của năm học 2021, 901 lớp học, một phần 

ba các bài giảng, sẽ được thực hiện bằng các kỹ thuật "Lớp học sáng 

tạo" như "Đồng giảng dạy và giảng dạy theo nhóm", "học lật" và "học 

tập kết hợp". Sinh viên Đại học Quốc gia Pukyong đang dẫn đầu quá 

trình học tập của riêng mình và tiến bộ về tài năng sáng tạo và đổi mới 

trong tương lai. 

 

Đại học quốc gia đầu tiên: 'Hình mẫu' phát triển đại học quốc gia 

Đại học Quốc gia Pukyong được thành lập bởi Đại học Thủy sản Quốc 

gia Busan và Đại học Công nghệ Quốc gia Busan lần đầu tiên vào năm 

1996, là trường đại học đầu tiên hội nhập thành công và là một trường 

đại học sáng tạo đóng vai trò là ví dụ hàng đầu trong số các trường đại 

học quốc gia  Hàn Quốc. Đại học Thủy sản Quốc gia Busan, được khai 

giảng vào năm 1941 với tư cách là tổ chức giáo dục đại học thủy sản 

đầu tiên ở Hàn Quốc và Đại học Công nghệ Quốc gia Busan, được 

thành lập vào năm 1924 với tư cách là tổ chức giáo dục công nghệ công 

nghiệp hiện đại đầu tiên của Hàn Quốc, và là một trường đại học đã 

nuôi dưỡng những người tài năng, những người tận tâm với đất nước 

và cộng đồng và mở rộng trong việc thúc đẩy kinh tế của lịch sử Hàn 

Quốc hiện đại. 

 

Đại học Quốc gia quy mô lớn với 25.000 sinh viên tại bốn cơ sở của 

khu học ch 

Hiện nay, Đại học Quốc gia Pukyong có bốn cơ sở, bao gồm Cơ sở 

Daeyeon tập trung vào giáo dục và nghiên cứu, Cơ sở Yongdang cho 

KHỞI ĐẦU MỚI, 
CẢM HỨNG MỚI!

B
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g
Người tham dự tại ngày Lễ Quốc tế

Sinh viên Quốc tế  
tham dự buổi  
hướng nghiệp
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Khoa Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc giúp sinh viên tiếp thu một cách có hệ thống kiến thức về ngôn 

ngữ và văn học Hàn Quốc và thành công với tinh thần sáng tạo chứa đựng kiến thức hiểu di sản văn hóa 

truyền thống của chúng tôi. Chương trình giảng dạy của chúng tôi không chỉ cung cấp các khóa học lý 

thuyết về ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc mà còn cung cấp các khóa học ứng dụng khác nhau. Điều này 

mở ra một loạt các con đường cho sinh viên, cho phép sinh viên phát triển trở thành chuyên gia và có cơ 

hội làm việc cho các lĩnh vực khác nhau. 

 

 

Bộ phận này kết hợp các lĩnh vực văn học Anh, giáo dục tiếng Anh, ngôn ngữ học tiếng Anh và nghiên 

cứu Mỹ, và nhằm mục đích nuôi dưỡng các tmở rộng. Thông qua sự nhấn mạnh của bộ phận về văn hóa, 

ngôn ngữ, văn học và nghiên cứu khu vực, sinh viên học cách ứng phó tích cực với những thách thức của 

toàn cầu hóa thông qua giáo dục, và có được các kỹ năng và tư duy cần thiết để phát triển trong môi 

trường trong nước và quốc tế. 

● Chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Anh 

Chuyên ngành này cung cấp cho sinh viên cơ hội để có được sự hiểu biết vững chắc về văn học và văn 

hóa Anh và Mỹ, ngôn ngữ học tiếng Anh và giáo dục tiếng Anh. Nhấn mạnh không chỉ tiếng Anh thực 

tế và kỹ năng giao tiếp, mà còn phát triển các kỹ năng phân tích phù hợp cần thiết cho trí thức cho kỷ 

nguyên quốc tế. Các lớp học được cung cấp bao gồm viết, ngữ âm, cú pháp, ngữ pháp, giao tiếp, văn 

học và các khía cạnh và phương pháp giáo dục tiếng Anh. 

● Chuyên Ngành nghiên cứu Hoa Kỳ 

Chuyên ngành này nhấn mạnh sự hiểu biết về các hiện tượng văn hóa, giáo dục, lịch sử và tài chính đã 

định hình Hoa Kỳ, cũng như sự tương tác thường phức tạp giữa các nền văn hóa khu vực do toàn cầu 

hóa. Ngoài các khóa học đặc biệt tập trung vào Mỹ như Văn hóa Đại chúng Hoa Kỳ, Mỹ và Kinh tế Toàn 

cầu, Điện ảnh và Xã hội Hoa Kỳ, và Chính sách Giáo dục và Xã hội Hoa Kỳ, sinh viên cũng chọn từ một 

loạt các khóa học về văn học và ngôn ngữ tiếng Anh. 

 

 

Bộ phận Ngôn ngữ và Văn học Nhật Bản nhằm mục đích đào tạo về nghiên cứu tiếng Nhật. Chương 

trình giảng dạy được thiết kế cho sinh viên muốn học tiếng Nhật, văn học, chính trị-kinh tế, xã hội và 

văn hóa. Trong năm đầu tiên, sinh viên được yêu cầu tham gia các mô-đun giới thiệu và sau đó, chọn 

chuyên ngành của họ - tức là ngôn ngữ & văn học Nhật Bản hoặc nghiên cứu tiếng Nhật. 

● Chuyên ngành ngôn ngữ và Văn học tiếng Nhật 

Chương trình này tập trung vào nghiên cứu về ngôn ngữ và văn học Nhật Bản kết hợp với các nghiên cứu 

về ngôn ngữ học Nhật Bản. Đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng sự lưu loát hơn và kỹ năng giao tiếp sâu 

rộng bằng tiếng Nhật, cũng như phát triển kiến thức của sinh viên về văn hóa Nhật Bản. Chương trình giảng 

dạy áp dụng nhiều hình thức đa phương tiện công nghệ và kỹ thuật số khác nhau, hỗ trợ sinh viên đạt trình 

độ tiếng Nhật cao. Do đó hỗ trợ sinh viên trong việc thu thập và phân tích thông tin được truyền từ Nhật 

Bản. 

● Chuyên ngành Nghiên cứu tiếng Nhật 

Chương trình này nhằm mục đích trau dồi những sinh viên có đủ kiến thức về Nhật Bản và những người 

sẽ có thể thúc đẩy mối quan hệ tích cực và hiểu biết lẫn nhau giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Sinh viên 

tham gia các khóa học liên quan đến một lĩnh vực học tập chuyên ngành hơn, chẳng hạn như lịch sử Nhật 

Bản, chính trị, kinh tế, xã hội hoặc văn hóa. Sinh viên phát triển các kỹ năng tiếng Nhật thực tế cũng như 

các kỹ năng phân tích tạo điều kiện cho sinh viên hiểu biết về xã hội Nhật Bản. Điều này làm cho sinh 

viên có khả năng phân tích các vấn đề hiện tại ở Đông Bắc Á. 

 

 

Khoa Lịch sử nhằm mục đích tạo ra các chuyên gia có cái nhìn 

sâu sắc về tương lai bằng cách giáo dục sinh viên kiểm tra 

nền tảng lịch sử của các nền văn minh phương Tây và 

phương Đông với những thành tựu độc đáo và nguồn sáng 

tạo văn hóa của sinh viên thông qua  khóa học do bộ phận 

cung cấp. 

Học sinh có thể phát triển các quan điểm khác nhau về các vụ 

kiện khác nhau đã xảy ra trên thế giới và nhận ra lập trường 

hiện tại của họ trong lịch sử. 

 

 

Khoa Thiết kế Thời trang nhằm mục đích đào tạo các chuyên 

gia về thiết kế thời trang, những người có thể đáp ứng nhu 

cầu của thế giới toàn cầu hóa của tương lai. Chương trình 

giảng dạy bao gồm thiết kế trang phục, sản xuất quần áo, 

thiết kế dệt may, tiếp thị, thiết kế thời trang máy tính và lịch 

sử quần áo. Sinh viên học một cách có hệ thống các lý thuyết 

thiết kế chuyên sâu và được đào tạo thực tế. 

 

 

Khoa Pháp chế nhằm mục đích đào tạo các nhà lãnh đạo có kiến thức pháp lý cần thiết trong thời đại 

thông tin toàn cầu và mong muốn thực hiện công bằng xã hội với tư duy hợp lý, logic và sáng tạo. Khoa 

chuẩn bị cho sinh viên các kỳ thi quốc gia với các khóa học về luật cơ bản, toàn cầu hóa với các khóa 

học về luật so sánh, luật ngoại ngữ và luật quốc tế, thay đổi nhu cầu xã hội với các bài giảng về luật môi 

trường, hàng hải, đất đai, kinh tế và sở hữu trí tuệ, và thực hành pháp luật với các bài giảng của các 

chuyên gia luật như thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư và kế toán. 

Khoa Ngônngữ và 
Văn học Hàn Quốc

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhằm mục 
đích giáo dục những người toàn cầu cởi mở, những 
người sẽ phát triển một cách sáng tạo di sản và truyền 
thống của Hàn Quốc, các chuyên gia sẽ lãnh đạo xã hội 
của chúng ta trong nền kinh tế tri thức toàn cầu, các nhà 
lãnh đạo khoa học xã hội, những người sẽ phục vụ xã 
hội với ý thức công lý trong các lĩnh vực luật pháp, kinh 
tế chính trị và báo chí, và các cá nhân sẽ tạo ra các thiết 
kế sáng tạo và độc đáo thông qua các nghiên cứu đa 
dạng về nhân văn, xã hội học và thiết kế. 

+82-51-629-5405

Khoa Ngôn ngữvà 
Văn học Anh

+82-51-629-5370~5371

Chuyên ngành Ngôn 
ngữ và Văn học 
Nhật Bản

+82-51-629-5390~1 

Lịch sử hình 
thành

+82-51-629-5422~3

 +82-51-629-5303~8  

Japaness field training participants

College of Humanities and Social Sciences 

Khoa  Thiết kế thời 
trang

+82-51-629-5352

Khoa Pháp chế

+82-51-629-5435~6
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có được kiến thức thực tế về các tập đoàn cộng đồng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nhân tài địa 

phương từ phía các tổ chức cộng đồng và chuẩn bị cho các bài kiểm tra năng khiếu và việc làm của các 

cơ sở xã hội. Theo dõi phúc lợi xã hội cũng được giới thiệu để phát triển các chuyên gia trong lĩnh vực 

phúc lợi xã hội vào năm 2020. Khoa Hành chính cung cấp chương trình giảng dạy cho phép sinh viên có 

được Giấy phép lao động xã hội cấp độ 2 cần thiết để làm việc trong lĩnh vực phúc lợi xã hội, lĩnh vực 

dịch vụ xã hội y tế, khu vực dịch vụ xã hội trường học và lĩnh vực dịch vụ xã hội sửa đổi 

 

● Chuyên ngành Xã hội học  

Chuyên ngành phúc lợi xã hội nuôi dưỡng nguồn nhân lực có năng lực theo yêu cầu của các lĩnh vực 

phúc lợi xã hội khác nhau. Nếu bạn hoàn thành các khóa đào tạo lý thuyết và thực địa được mở về chuyên 

ngành phúc lợi xã hội, bạn có thể lấy chứng chỉ nhân viên xã hội văn bằng hai. Sau khi hoàn thành chuyên 

ngành phúc lợi xã hội, một người có thể tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau như viên chức nhà nước 

phúc lợi xã hội, tổ chức công và nhân viên xã hội. 

 

 

Khoa Giáo dục Mầm non nhằm mục đích giáo dục giáo 

viên và chuyên gia tương lai trong lĩnh vực giáo dục mầm 

non ở Hàn Quốc. Khoa tập trung vào việc tăng cường 

khả năng của các giáo viên mầm non để giáo dục trẻ mẫu 

giáo đang trong giai đoạn phát triển quan trọng nhất của 

con người. Được cung cấp các khóa học giáo dục tích 

hợp cho các lý thuyết và thực tiễn liên quan đến giáo dục 

mầm non.

Chuyên ngành này nhằm mục đích đào tạo các chuyên gia khu vực về Trung Quốc, những người có kiến 

thức toàn diện và kỹ năng điều hành trên mặt sau của khả năng ngoại ngữ thực tế. Để đạt được điều này, 

khoa được điều hành một khóa học giáo dục thực tế cho phép sinh viên hoàn thành một chương trình 

ngôn ngữ Trung Quốc và có được kiến thức thực tế và triển vọng quốc tế cho khu vực thích hợp. 

 

 

 

 

Khoa Khoa học, Chính trị và Ngoại giao nhằmmục đích tạo ra các chuyên gia được trang bị cácquan điểm 

chuyên môn về các vấn đề chính trị và ngoại giao bằng cách giáo dục một cách có hệ thống cho sinh viên 

về các hiện tượng chính trị khác nhau ở các quốc gia khác trên thế giới, nghiên cứu so sánh, quan hệ 

quốc tế và ý tưởng chính trị. 

 

 

 

 

● Chuyên ngành nghiên cứu toàn cầu 

Chuyên ngành nghiên cứu toàn cầu nhằm mục đích đào tạo các chuyên gia về các vấn đề và lĩnh vực 

đa dạng trên thế giới, đặc biệt tập trung vào nghiên cứu châu Âu và Bắc và Nam Mỹ để sinh viên có 

thể tiếp thu kiến thức toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa của các khu vực cũng như các 

ngôn ngữ như tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Bằng cách này, nhằm mục đích đào tạo ra các chuyên 

gia quốc tế và khu vực được trang bị kiến thức toàn diện và khả năng điều hành cùng với kỹ năng 

ngoại ngữ mạnh mẽ. 

● Chuyên ngành Hợp tác và Phát triển Quốc tế 

Chuyên ngành Hợp tác Phát triển Quốc tế cung cấp kiến thức toàn diện về các lý thuyết và thực tiễn liên 

quan đến hợp tác phát triển quốc tế. Chương trình nhằm hỗ trợ sinh viên phát triển năng lực phân tích ở 

trình độ chuyên môn, thực hiện các chương trình hợp tác phát triển quốc tế và phát triển chuyên môn 

quốc tế và khu vực có giá trị cho việc làm tại thị trường khu vực. 

 

 

Mục tiêu chính là đưa ra các chuyên gia về kinh tế, những người có thể dẫn dắt quốc gia trên thị trường 

quốc tế cạnh tranh trong thế kỷ thông tin. Chương trình giảng dạy bao gồm ngành tài chính, quan hệ 

quản lý lao động, kinh tế kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ, kinh tế quốc tế và các lĩnh vực kinh tế thực tế 

khác. Sinh viên tìm hiểu về các lý thuyết gần đây về kinh tế, phương pháp phân tích kinh tế, kiến thức 

kinh tế thực tế và tiếp thu kiến thức về hiệu quả kinh tế, tăng trưởng, ổn định và công bằng. 

 

 

 

● Khoa Hành chính 

Khoa Hành chính nhằm mục đích đào tạo ra các chuyên gia về hành chính công, những người có thể hiểu 

và dự đoán một cách có hệ thống các vấn đề cộng đồng trong thời đại toàn cầu hóa, thông tin và nội địa 

hóa. Sinh viên học cách lập kế hoạch sáng tạo, tìm giải pháp hợp lý, làm việc hài hòa, đối phó với những 

thay đổi và thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả. Để kết thúc này, Theo dõi Hành chính công và Chính 

sách và Phúc lợi Xã hội trong bộ phận đã được giới thiệu vào năm 2020. Theo dõi chính sách và hành 

chính công giúp tạo ra các nhà quản lý chuyên ngành, tăng xác suất chấp nhận ứng viên cho công chức, 

Khoa   Nghiên cứu 
Trung Quốc

+82-51-629-7050 

Khoa Nghiên cứu 
Quốc tế và Khu vực

+82-51-629-5330~2

Chuyên ngành Kinh 
tế học 

+82-51-629-5310, 5312 

Khoa Khoa học,  
Chính trị và ngoại 
giao

+82-51-629-5465

Khoa Hành chính 
Công và Phúc lợi

+82-51-629-5450 

Khoa  Giáo dục Mầm 
non

+82-51-629-5490
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Tại Khoa Toán ứng dụng, sinh viên nâng cao kỹ năng tư duy như tư duy logic, khả năng suy 

luận, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp toán học. Sinh viên học các lý thuyết cơ 

bản về đại số, phân tích, hình học và địa hình học trong toán học thuần túy, lý thuyết và ứng 

dụng của các môn học khác nhau trong toán học ứng dụng. Những kỹ năng này có thể được áp 

dụng cho khoa học xã hội cũng như nghiên cứu khoa học tự nhiên và cho phép sinh viên trở 

thành giáo viên trung học cơ sở.   

 

 

Khoa Vật lý nhằm đào tạo các chuyên gia sẽ áp dụng kiến thứ cho các lý thuyết cơ bản về vật lý, 

vật lý thực nghiệm và vật lý ứng dụng trong các công việc khác nhau trong các lĩnh vực khoa học 

và công nghệ. Chương trình giảng dạy đại học bao gồm vật lý lý thuyết để hiểu về thế giới vật lý, 

vật lý thực nghiệm để đo lường và giải thích các hiện tượng tự nhiên, và vật lý ứng dụng để học 

những thay đổi khác nhau của thế giới vật chất.Sinh viên có thể xây dựng kiến thức sâu rộng về lý 

thuyết về vật lý và phát triển khả năng quan sát và hiểu hợp lý các hiện tượng tự nhiên thông qua 

các thí nghiệm. Sinh viên tốt nghiệp có thể đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực vật lý, khoa 

học cơ bản, khoa học ứng dụng và công nghệ mới với kiến thức và kỹ năng có được từ khoa. 

 

 

Khoa Hóa học cung cấp một nền giáo dục cân 

bằng, chất lượng cao về hóa lý, hữu cơ, phân tích, 

vô cơ và sinh học để đào tạo các chuyên gia hóa 

học sáng tạo. Sinh viên học kiến thức thực tế thông 

qua các thí nghiệm, thực hành và các dự án nghiên 

cứu nhóm mà họ có thể áp dụng trong việc làm sau 

khi tốt nghiệp. 

Khoa Vi sinh nhằm đào tạo các chuyên gia công nghệ 

sẽ làm việc trong các lĩnh vực sinh  học như kỹ thuật 

di truyền và công nghiệp  lên men. Sinh viên học các 

ngành khoa học cơ bản như vi sinh tổng quát, sinh học 

phân tử, hóa sinh, enzyme học và tiếp tục nghiên cứu 

các ngành khoa học ứng dụng như kỹ thuật di truyền, 

vi sinh thực phẩm, lên men và vi sinh học công nghiệp, 

vi sinh vật biển, vi sinh vật gây bệnh, vi sinh vật môi  

trường, virus học và sinh học tế bào. Sinh viên tốt 

nghiệp làm việc trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm và 

năng lượng, công nghiệp dược phẩm, vật liệu hóa học và bảo vệ môi trường. Khoa cũng điều hành 

các chương trình sau đại học về vi sinh học (Hệ sau đại học), vi sinh công nghiệp (Trường Công 

nghiệp và Công nghệ Sau đại học) và giáo dục sinh học (Trường Giáo dục Sau đại học). 

 

 

 

Khoa Thể thao Biển nhằm đào tạo các chuyên gia thể thao biển và các vận động viên thể thao có 

kiến thức lý thuyết và năng lực thể chất mạnh mẽ thông qua giáo dục có hệ thống các lý thuyết và 

bài tập thực hành. Sinh viên tốt nghiệp làm việc trong lĩnh vực thể thao biển, cho các tổ chức, hoặc 

các trung tâm khoa học thể thao và thể dục như nhà sản xuất thiết bị thể thao biển, đội thể thao biển 

được tài trợ của công ty, cảnh sát biển, doanh nghiệp liên doanh thể thao biển, trung tâm nghiên 

cứu khoa học thể thao và trung tâm tập luyện và thể dục. 

 

 

 

Sinh viên trong Khoa Mô phỏng Hệ thống Khoa học học các kỹ năng để hiểu các hệ thống vật lý, sinh 

học và xã hội phức tạp. Sinh viên học các cách tiếp cận lý thuyết để mô phỏng và phân tích mô hình 

trong các hệ thống phức tạp, các kỹ thuật toán học cần thiết để phát hiện cấu trúc trong bộ dữ liệu đa 

chiều lớn và kỹ thuật tính toán hiệu suất cao để mô phỏng mô hình trong hàng trăm hoặc hàng nghìn 

điểm tương đồng. 

 

Trường Khoa học Tự nhiên

Trường Khoa học Tự nhiên nhằm mục đích đào tạo các 
nhà khoa học có thể đóng vai trò quan trọng trong học 
viện, nghiên cứu và công nghiệp với chuyên môn về 
công nghệ tiên tiến có giá trị trong xã hội tương lai. 7 
ngành học bao gồm Toán học, Thống kê, Vật lý, Hóa 
học, Vi sinh, Điều dưỡng và Thể thao biển và các chủ đề 
liên quan bao gồm từ lý thuyết cơ bản đến khoa học ứng 
dụng.

+82-51-629-5503~7

Khoa Toán Ứng 
dụng

+82-51-629-5515~6

Khoa Vật Lý

+82-51-629-5545~7 

Khoa Điều dưỡng

+82-51-629-5780~1 

Khoa mô phỏng hệ 
thống Khoa học  

+82-51-629-5595

College of Natural Sciences 1

 Thực hành phòng thí nghiệm của Khoa Vi sinh  

Khoa Vi sinh

+82-51-629-5610, 5621

Khoa Hoá Học

+82-51-629-5580~2 
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Khoa Quản trị Kinh doanh đã được nhận chứng nhận đầu tiên tại Busan từ Hiệp hội Kiểm định 

Giáo dục Kinh doanh Hàn Quốc. Sinh viên học quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính và du lịch để 

trở thành những nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu với sự sáng tạo và kỹ năng thực tế.   

● Chuyên ngành Quản trị kinh doanh 

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh là một nghiên cứu về lý thuyết kinh doanh và phương pháp 

thực tiễn có thể được áp dụng để tối đa hóa kết quả quản lý dựa trên sự thích nghi chiến lược với 

quản lý doanh nghiệp hợp lý và thay đổi môi trường. Chuyên ngành này phân biệt và tích hợp quản 

trị doanh nghiệp từ quan điểm quản lý, đưa ra quyết định và tập trung vào việc tạo ra các chuyên gia 

có thể đóng vai trò hàng đầu trong đổi mới quản lý và góp phần phát triển nền kinh tế quốc gia.  

● Chuyên ngành Kế toán và Tài chính   

Chuyên ngành này kết hợp kế toán và tài chính theo cách khuyến khích sinh viên trở thành chuyên 

gia trong lĩnh vực tài chính kế toán. Chuyên ngành kế toán tập trung vào đào tạo Kế toán viên công 

chứng (CPA) và Kế toán viên thuế được chứng nhận (CTA), những người đóng vai trò quan trọng 

trong việc cung cấp thông tin kế toán doanh nghiệp minh bạch. Chuyên ngành tài chính nhằm mục 

đích đào tạo các nhà giao dịch và nhà phân tích an ninh trong tương lai quốc tế, những người đang 

có nhu cầu lớn kể từ cuộc khủng hoảng IMF và những người sẽ đóng góp cho sự phát triển của 

Busan như một trung tâm tài chính toàn cầu.  

● Chuyên ngành Quản trị Du lịch 

Quản trị du lịch nhằm đào tạo các chuyên gia du lịch, những người sẽ dẫn đầu ngành du lịch như 

một ngành công nghiệp chiến lược lớn của thế kỷ 21. Chương trình giảng dạy hướng tới giáo dục 

du lịch cũng như các doanh nghiệp dịch vụ, dựa trên các nghiên cứu quản lý kinh doanh chung. 

Sinh viên có được chuyên môn thực tế và được trang bị cho toàn cầu hóa, thị trường tự do và thời 

đại thông tin ngày nay 

Khoa Thương mại Quốc tế nhằm đào tạo các chuyên gia thương mại toàn cầu, những người có thể 

phân tích tình hình và môi trường quốc tế nhằm đáp ứng đúng đắn với sự phát triển của xã hội quốc 

tế. Khoa đã giành được sự công nhận đầu tiên cho chương trình giảng dạy thương mại quốc tế tại 

Busan.  Ba chuyên ngành là thương mại quốc tế, hậu cần thương mại quốc tế và kinh doanh quốc tế.   

● Chuyên ngành Thương mại Quốc tế  

Chuyên ngành này bao gồm các lý thuyết về 

thương mại quốc tế và các kỹ thuật quản lý thực tế 

cần thiết để đối phó với môi trường thương mại 

quốc tế thay đổi nhanh chóng. Sinh viên tốt nghiệp 

làm việc trong các lĩnh vực thương mại và công 

nghiệp quốc tế và đóng góp cho nền kinh tế và phúc 

lợi quốc gia.  

● Chuyên ngành Thương mại và Hậu cần Quốc tế 

Chuyên ngành thương mại và hậu cần quốc tế tập 

trung vào việc tiến hành các nghiên cứu có hệ thống 

về các vấn đề giao hàng, lưu trữ, tải, đóng gói, thông tin và phân phối trong nỗ lực thúc đẩy thương 

mại và nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế của các ngành công nghiệp trên thế giới. Góp phần 

phát triển nền kinh tế quốc gia và thúc đẩy phúc lợi của tất cả nhân loại thông qua sự phát triển liên 

tục của ngành logistics quốc tế bằng cách nuôi dưỡng các chuyên gia hậu cần có thể giải quyết các 

vấn đề hậu cần. 

● Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế  

Kinh doanh Quốc tế là một nghiên cứu về ra quyết định chiến lược trong hoạt động quốc tế của 

các doanh nghiệp kinh doanh. Nó bao gồm môi trường kinh doanh toàn cầu, quản lý toàn cầu, chiến 

lược kinh doanh toàn cầu, quản lý chức năng, chiến lược và mối quan hệ với nước chủ nhà. Sinh 

viên tốt nghiệp làm việc tại các tổ chức vì lợi nhuận và phi lợi nhuận, và các tổ chức quốc tế sau 

khi nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết cho khảo sát thị trường quốc tế, nghiên cứu thị trường 

khu vực, văn hóa kinh doanh quốc tế và truyền thông kinh doanh. 

 

 

 

 

 

 

CAO ĐẲNG QUẢN TRỊ KINH DOANH
Cao đẳng Quản trị Kinh doanh nhằm đào tạo các 
chuyên gia kinh doanh và chuyên gia thương mại quốc 
tế trong tương lai, những người sẽ đóng vai trò hàng đầu 
trong các lĩnh vực công nghiệp, tài chính và cộng đồng 
với năng lực quốc tế. Sinh viên sẽ có được các lý thuyết 
tiên tiến và kỹ năng thực tế thông qua một chương trình 
giảng dạy bao gồm quản lý, thông tin quản lý, thương 
mại quốc tế, hậu cần, kinh tế và các ngành khoa học xã 
hội liên quan khác. 

+82-51-629-5702~8 

Khoa  Quản trị kinh 
doanh

+82-51-629-5715~7

Chuyên  ngành 
Thương mại Quốc 
tế

+82-51-629-5750~1

Giảng viên tại Khoa thương mại Quốc tế 

College of Business Administration

CAO ĐẲNG QUẢN TRỊ KINH DOANH
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● Kỹ thuật điện  

Khoa Kỹ thuật Điện đào tạo các kỹ sư tương lai, những người sẽ phân biệt mình trong lĩnh vực kỹ thuật điện, 

một cơ sở cho khoa học ứng dụng trong xã hội công nghệ tiên tiến của chúng ta. Sinh viên có được các kỹ năng 

để trở thành chuyên gia về phần mềm máy tính được sử dụng trong các ngành kỹ thuật, những người có thể 

đối phó với các vấn đề trong ngành. Chương trình giảng dạy cũng bao gồm đào tạo các kỹ năng giao tiếp cho 

các chủ đề kỹ thuật và giáo dục ngôn ngữ cho các kỹ năng giao tiếp quốc tế. Các giáo sư xuất sắc của khoa dạy 

điện tử và điện tử, điều khiển tự động, năng lượng điện, chuyển đổi năng lượng tái tạo, hệ thống điện, xử lý vi 

mô, điều khiển kỹ thuật số, xử lý tín hiệu kỹ thuật số, điện tử y sinh, xe điện, tàu cao tốc và kỹ thuật cảm biến 

với một loạt các thiết bị tập thể dục. 

● Kỹ thuật Điều khiển và Thiết bị  

Khoa Kỹ thuật Điều khiển &thiết bị đo lường đã góp phần phát triển công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật điều 

khiển và cảm biến tự động chính xác với trọng tâm là kỹ thuật điều khiển và thiết bị đo lường để dẫn đầu trong 

công nghệ kỹ thuật hiện đại. Khoa cũng tiến hành nghiên cứu về lý thuyết và công nghệ trong các hệ thống 

điều khiển và thiết bị đo lường. 

● Bộ phận Kỹ thuật Hiển thị 

Khoa Khoa học Hình ảnh & Kỹ thuật là một nghiên cứu về thu thập, hình thành, ghi lại, xử lý, phân tích và lưu 

trữ hình ảnh thông qua các bài giảng và thực hành. Công nghệ hình ảnh bao gồm công nghệ vật liệu hình ảnh.  

kết hợp vật liệu polymer / hữu cơ và công nghệ nano dựa trên công nghệ hình ảnh và công nghệ hệ thống hình 

ảnh sử dụng công nghệ điện tử như kỹ thuật ảnh, đa phương tiện và hiển thị.  Các lĩnh vực liên quan đến hình 

ảnh (bán dẫn, TFT-LCD, ELD, LED) có triển vọng lớn như các ngành công nghiệp công nghệ cao trong tương 

lai và bộ phận này nhằm mục đích phát triển các công nghệ liên quan và sản xuất các chuyên gia. 

 

 

● Khoa Cơ Khí 

Khoa Cơ khí nhằm mục đích nuôi dưỡng đội ngũ nhân viên chuyên 

nghiệp tiên tiến với kỹ năng thiết kế và phân tích toàn diện dựa trên 

tư duy sáng tạo và tinh thần thách thức. Ngoài ra, chúng ta sẽ đóng 

góp cho sự phát triển của xã hội quốc gia và con người thông qua 

nghiên cứu về các công nghệ cơ bản ở cấp độ quốc tế và các công 

nghệ cốt lõi công nghiệp trong các lĩnh vực ô tô, hàng không vũ trụ, đóng tàu, máy móc chính xác và năng 

lượng. 

● Khoa Kỹ thuật Thiết kế Cơ khí 

Khoa này này nhằm mục đích đào tạo các kỹ sư sáng tạo với khả năng thiết kế toàn diện, khả năng giải quyết 

vấn đề sáng tạo, phát triển công nghệ mới và khả năng ứng dụng. Sinh viên có thể đóng góp cho các lĩnh vực 

kỹ thuật định hướng trong tương lai dựa trên chuyên môn của họ về kỹ thuật cơ khí. Sinh viên được giáo dục 

nền tảng về kỹ thuật cơ khí như cơ khí, cơ học rắn, thiết kế các yếu tố máy móc, động học, kỹ thuật nhiệt và 

kỹ thuật chất lỏng. Sinh viên cũng đối phó với các môn học cơ bản về kỹ thuật điện và điện tử, điều khiển tự 

động, kỹ thuật cảm biến và CAD / CAM. Hơn nữa, bộ phận cung cấp cơ hội nghiên cứu điều khiển kỹ thuật 

số, kỹ thuật robot và tự động hóa sản xuất, v.v. 

 

 

● Khoa Kỹ thuật làm lạnh và điều hoà không khí 

Khoa Kỹ thuật Điện lạnh và Điều hòa không khí tiến hành giáo dục 

và nghiên cứu về điện lạnh và điều hòa không khí ngày càng trở nên 

quan trọng hơn khi chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. 

Lĩnh vực điện lạnh và điều hòa không khí đang phát triển nhanh 

chóng mỗi năm. Tương lai của nó có triển vọng lớn cho lĩnh vực 

thiết bị gia dụng điện tử như tủ lạnh và máy điều hòa không khí, 

giao thông vận tải, làm mát và sưởi ấm các tòa nhà và máy bơm 

nhiệt, điều hòa không khí, năng lượng tái tạo mới, các lĩnh vực đông 

lạnh nơi lưu trữ các sản phẩm có giá trị cao và hơn thế nữa. Khi 

chúng ta tập trung vào sự hiểu biết lý thuyết cùng với các kỹ năng 

thực tế, khoa tự hào về các giáo sư xuất sắc, những người có khả 

năng đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai trong ngành điện lạnh và 

điều hòa không khí. Đây là bộ phận đầu tiên trong lĩnh vực công nghiệp tại Hàn Quốc và đã đào tạo kỹ sư để 

làm việc cho lĩnh vực này trong 40 năm qua.  

● Khoa Kỹ thuật hệ thống Cơ khí 

Kỹ thuật hệ thống cơ khí nhằm mục đích đào tạo các kỹ thuật viên có trình độ cao đối phó với mật độ, tự động 

hóa và trí tuệ của các kỹ thuật viên hàng hải và hệ thống cơ quan khác nhau cũng như các kỹ thuật viên hàng 

hải phụ trách vận hành, bảo trì và quản lý tàu tự động. Bộ phận chuyên sâu liên quan đến thiết kế, sản xuất và 

vận hành các hệ thống máy móc và cơ quan nơi kỹ thuật cơ khí được kết hợp với kỹ thuật điện, kỹ thuật điện 

tử và kỹ thuật điều khiển, các thí nghiệm, phòng thí nghiệm và tàu đào tạo được sử dụng hiệu quả trong các lĩnh 

vực nhiệt, chất lỏng, rắn, điện, điện tử và điều khiển để cung cấp các thử nghiệm, thực hành và đào tạo hàng 

hải có hệ thống dựa trên các lý thuyết. Khoa cũng vận hành các trung tâm nghiên cứu theo khu vực để hỗ trợ 

các hoạt động nghiên cứu sáng tạo được thực hiện bởi sinh viên tốt nghiệp và các lĩnh vực nghiên cứu đại diện 

bao gồm hệ thống tự động hóa tàu, hệ thống động cơ diesel, giải thích rung trục, hệ thống nhiệt động lực học, 

thiết kế và xử lý máy tính hỗ trợ, hệ thống thủy lực và khí nén. Sinh viên tốt nghiệp làm việc trong các ngành 

công nghiệp, học viện và trung tâm nghiên cứu, có thể nộp đơn vào ROTC của Hải quân trước khi làm sĩ quan 

hải quân sau khi tốt nghiệp. Những người đã làm việc như một sĩ quan hải quân trong một khoảng thời gian 

nhất định sau khi có được giấy phép sĩ quan tàu được miễn nghĩa vụ quân sự.

CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Cao đẳng Kỹ thuật nhằm đào tạo các kỹ thuật viên 
sáng tạo và hiệu quả, những người sẽ lãnh đạo các 
ngành công nghiệp địa phương và quốc gia. Trường 
cung cấp giáo dục kỹ thuật cơ bản đáng kể, nghiên cứu 
chuyên ngành nâng cao và đào tạo tại chỗ thông qua 
hợp tác với các ngành công nghiệp. Chương trình 
giảng dạy được chứng nhận bởi Hội đồng Kiểm định 
Giáo dục Kỹ thuật Hàn Quốc. 

+82-51-629-6006~12, 6015~19, 6025~27 College of Engineering 1

Khoa Kỹ thuật Điện 
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Khoa Cơ Khí
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Kỹ thuật Hệ thống 
Giao thông Năng 
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Phòng thí nghiệm thực hành của Khoa Kỹ thuật Điện 
lạnh và Điều hòa không khí 
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● Khoa Kỹ thuật Polymer 

Khoa này nhằm đào tạo các chuyên gia có thể đóng góp vào việc phát triển và áp dụng các vật liệu polymer 

mới, tạo thành một trong những ngành công nghiệp chiến lược quốc gia trong cái gọi là "Kỷ nguyên nhựa" của 

thế kỷ 21. Vật liệu polymer mới là vật liệu chính của ngành công nghiệp tương lai này vì khả năng hoạt động 

cao và giá trị của chúng đối với ngành công nghiệp và bao gồm các vật liệu cho các mục đích sử dụng điện, 

hàng không vũ trụ và y tế. Chương trình giảng dạy bao gồm các ngành khoa học cơ bản như hóa học hữu cơ 

và vật lý và kỹ thuật vật liệu và khoa học ứng dụng như tổng hợp vật liệu polymer và sản xuất các vật liệu hữu 

cơ và phi hữu cơ. Có những cơ hội để thực hành khu công nghiệp và kinh nghiệm thiết kế tổng thể cho sinh 

viên để phát triển sự sáng tạo và kỹ năng thực tế của họ. Sinh viên tốt nghiệp làm việc trong các lĩnh vực khác 

nhau của ngành công nghiệp hóa chất và vật liệu mới. 

 

 

 

● Chuyển ngành Kỹ thuật quản lý Công nghiệp 

Chuyên ngành Kỹ thuật Quản lý Công nghiệp nhấn mạnh hoạt động hiệu quả của các hệ thống công nghiệp 

trong lĩnh vực sản xuất và hậu cần bằng cách kết hợp ngành kỹ thuật công nghiệp truyền thống với các phương 

pháp tiếp cận mới để đổi mới quy trình. Sự nghiệp tương lai của sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia, nhưng 

không giới hạn ở quản lý sản xuất, kỹ thuật chất lượng, hậu cần và công nghệ thông tin. 

● Chuyên ngành Kỹ thuật Công nghệ và Dịch vụ 

Chuyên ngành Kỹ thuật Công nghệ & Dịch vụ đã được tiên phong để giải quyết tốt hơn các vấn đề quản lý và 

vận hành trong các ứng dụng phi sản xuất, chẳng hạn như tài chính, hệ thống thông tin, tư vấn kỹ thuật và quản 

lý công nghệ, với sự gia tăng quan tâm gần đây về khoa học và kỹ thuật dữ liệu. 

● Khoa Kỹ thuật An toàn  

Kỹ thuật an toàn là một nghiên cứu thiết yếu và cơ bản để cải thiện chất lượng cuộc sống phân tích một cách 

có hệ thống nguyên nhân và sự phát triển của thảm họa trong xã hội công nghiệp phức tạp và tiên tiến của 

chúng ta để khám phá các biện pháp phòng ngừa. Chương trình giảng dạy bao gồm quản lý an toàn chung, an 

toàn hóa chất, an toàn cơ khí và thiết bị, an toàn điều khiển điện, công thái học và an toàn hệ thống, an toàn xây 

dựng và an toàn năng lượng để đào tạo các kỹ sư an toàn trong tương lai.   

 

 

 

Sự gia tăng nhanh chóng của các kiểu tai nạn hỏa hoạn và thảm họa đang mở ra những cơ hội đầy thách thức 

to lớn, các kỹ sư phòng cháy chữa cháy được đào chữa là cần thiết rộng rãi. Để đáp ứng nhu cầu của thời đại, 

Khoa Kỹ thuật Phòng cháy chữa cháy thuộc Đại học Quốc gia Pukyong được thành lập - trường đầu tiên trong 

số các trường đại học quốc gia. Đến nay, đội ngũ giảng viên xuất sắc và giàu kinh nghiệm trong khoa đã cung 

cấp các chương trình đại học và sau đại học được tổ chức tốt và chất lượng cao. Khoa Kỹ thuật Phòng cháy 

chữa cháy đã tích cực thúc đẩy nhiều nghiên cứu hơn và tốt nghiệp thành công với nhiều chuyên gia hơn bất 

kỳ trường đại học nào khác. Chúng tôi tập trung vào việc thiết kế, xây dựng, kiểm tra và bảo trì các cơ sở 

phòng cháy chữa cháy cũng như phòng chống thiên tai và đánh giá rủi ro của các cấu trúc, thành phố, nhà máy 

điện hạt nhân, tàu và máy bay. Sinh viên tốt nghiệp có trình độ cao hiện đang làm việc trong các lĩnh vực công 

nghiệp, tập đoàn công cộng, chính phủ và dịch vụ cứu hỏa.   

 

 

● Khoa Kiến trúc Hải quân và Kỹ thuật Hệ thống Hàng hải 

Khoa Kiến trúc Hải quân và Kỹ thuật Hệ thống Hàng hải có 

các giáo sư xuất sắc giảng dạy sinh viên xuất sắc trên các 

tàu như tàu chở dầu lớn, tàu buôn, tàu LNG, tàu cao tốc, tàu 

chở khách và tàu đánh cá và về các lý thuyết và công nghệ 

liên quan đến thiết kế, xây dựng và đánh giá hiệu suất của 

các cấu trúc ngoài khơi khác nhau được sử dụng cho các 

hoạt động dầu đại dương và khoáng sản đại dương và phát 

triển tài nguyên năng lượng với mục đích đào tạo các nhà 

lãnh đạo tương lai trong hải quân kiến trúc. 

 

 

Sinh viên tại Khoa Công nghiệp Hoá chất sẽ được học các khái niệm cơ bản về hóa học trước và sau đó đi sâu 

vào các ngành chính của công nghiệp hoá chất. Chương trình giảng dạy bao gồm các kiến thức ứng dụng như 

công nghiệp hoá học vô cơ,công nghiệp hoá học hữu cơ, công nghiệp hoá học chính xác, công nghiệp hoá học 

polymer cao, hóa học điện, hóa học bề mặt, và bộ phận chủ động cải thiện khả năng kỹ thuật không chỉ cho các 

sản phẩm hóa học chính xác khác nhau mà còn cho các sản phẩm hóa chất nặng bao gồm dầu mỏ, điện tử, ô 

tô obiles và đóng tàu.  

Trong những năm 2000, chuyên ngành này đã dẫn đầu trong việc phát triển các vật liệu mới tiên tiến bao gồm 

vật liệu điện tử. Bộ phận này nhằm mục đích tạo ra các chuyên gia có trình độ cao được trang bị sự sáng tạo và 

lãnh đạo, những người có thể liên kết kết quả nghiên cứu với những tiến bộ công nghệ thông qua các thí nghiệm 

và thực hành trong các môn học ứng dụng đa dạng. 

 

 

Khoa Kỹ thuật Thông tin Nghệ thuật Đồ họa nhằm đào tạo các kỹ sư tương lai, những người sẽ cống hiến sự 

nghiệp của họ cho các ngành công nghiệp in ấn của quốc gia. Khoa giáo dục sinh viên không chỉ trong các môn 

học truyền thống như mực, làm giấy, xuất bản điện tử và nghiên cứu màu sắc mà còn trong các công nghệ mới 

hợp nhất cho các thiết bị điện tử và màn hình in. Các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ của trường cung cấp đào 

tạo nâng cao để trở thành những kỹ sư sáng tạo và có năng lực theo yêu cầu của các ngành công nghiệp điện tử 

và hiển thị in công nghệ cao cũng như các ngành công nghiệp in ấn truyền thống. Khoa này là tổ chức đầu tiên 

thuộc loại này ở Hàn Quốc và có một lịch sử và khát vọng đáng tự hào để trở thành tổ chức giáo dục in ấn tốt 

nhất trong in ấn truyền thống và công nghệ cao tại Hàn Quốc.   

 

 

● Khoa Kỹ thuật Hóa học 

Kỹ thuật hóa học là một nhánh của kỹ thuật áp dụng khoa học (ví dụ: hóa học, vật lý, sinh học, v.v.), toán học và 

thậm chí cả kinh tế để sản xuất, biến đổi, vận chuyển và sử dụng đúng hóa chất, vật liệu và năng lượng. Các kỹ 

sư hóa học về cơ bản quan tâm đến các quá trình tạo ra hoặc chuyển đổi hóa chất và năng lượng thành các hình 

thức hữu ích hoặc có giá trị hơn. Ngoài ra, khoa cũng quan tâm đến việc tiên phong các vật liệu có giá trị và các 

kỹ thuật liên quan trong các lĩnh vực như công nghệ nano, pin nhiên liệu và bioengineering. Do đó, Khoa Kỹ 

thuật Hóa học giảng dạy các nguyên tắc vật lý và hóa học cơ bản cũng như nhiều kiến thức cần thiết để sinh viên 

trở thành kỹ sư hàng đầu trong tương lai trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, chương trình giảng dạy bao 

gồm hầu hết các khóa học tiên quyết để sinh viên tiếp tục học tại các trường sau đại học dược sau khi tốt nghiệp. 

Phòng thí nghiệm thực hành của Bộ Kiến trúc Hải quân và 
Kỹ thuật Hệ thống Hàng hải 
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● Khoa Khoa học và Công nghệ Thực phẩm 

Mục đích của Khoa Khoa học và Công nghệ Thực phẩm là giáo dục sinh viên về các nguyên tắc cơ bản của 

quy trình và kỹ thuật thực phẩm, hóa học thực phẩm, vi sinh thực phẩm, an toàn thực phẩm, bảo quản thực 

phẩm và chất lượng thực phẩm. Sinh viên có được kiến thức từ các khóa học lý thuyết và thực hành thực 

nghiệm bằng cách sử dụng các công nghệ tiên tiến. Khi kết thúc nghiên cứu, sinh viên được trang bị để đóng 

góp kiến thức có được của họ để bảo tồn tài nguyên thực phẩm, phát triển các thành phần thực phẩm chức 

năng, công nghệ chế biến mới, phát triển các sản phẩm thực phẩm mới và cải thiện đời sống chế độ ăn uống 

và cải thiện sức khỏe quốc gia.  

 

● Khoa Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng 
Khoa Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng đào tạo các chuyên gia tương lai, những người sẽ đóng góp cho 
sự phát triển của lĩnh vực dinh dưỡng thông qua giáo dục và nghiên cứu về bản chất của các hiện tượng sinh 
học liên quan đến thực phẩm và về cách kiểm soát các chức năng của cơ thể con người với các yếu tố thực 
phẩm. Khoa đặc biệt chú ý đến việc giúp học sinh có được một chuyên gia dinh dưỡng được cấp phép và 
giấy phép giáo viên dinh dưỡng. Đối với những mục đích này, chương trình giảng dạy cung cấp các khóa 
học nâng cao cơ bản và đa dạng và cơ hội sử dụng thiết bị công nghệ cao cho sinh viên để thực hành những 
gì họ học.   
 
 
 
Khoa Công nghệ sinh học đặt mục tiêu đào tạo những cá nhân xuất sắc và tài năng cho các ngành công 
nghiệp công nghệ cao của công nghệ sinh học thế kỷ 21. Cung cấp các khóa học khác nhau, khoa tạo điều 
kiện cho sinh viên học các kiến thức sinh học cơ bản và kiến thức nâng cao về công nghệ sinh học do nghiên 
cứu đa dạng về sinh vật biển. Chương trình giảng dạy bao gồm các môn học cơ bản như hóa sinh, vi sinh, 
hóa hữu cơ, di truyền học và hợp tử học và các môn học ứng dụng như sinh học phân tử, kỹ thuật phản ứng 
sinh học, kỹ thuật nuôi cấy tế bào, kỹ thuật năng lượng sinh học, kỹ thuật sinh vật biển, kỹ thuật di truyền 
và công nghệ sinh học môi trường. Sinh viên có cơ hội áp dụng những gì họ học được vào các thí nghiệm 
và bài tập và trở thành những chuyên gia có thể đóng góp cho sự phát triển của công nghệ cao, công nghiệp 
nước và hàng hải, và các ngành công nghiệp tăng trưởng xanh làm việc tại các trung tâm nghiên cứu và công 
ty liên quan đến cung cấp thực phẩm, môi trường, kỹ thuật di truyền, năng lượng và (mới) y học. 
 
 

Cao đẳng Khoa học Thủy sản
Cao đẳng Khoa học Thủy sản đã và đang tiến hành 
giáo dục và nghiên cứu về thủy sản và nhằm mục đích 
đóng một vai trò nhất định trong sự phát triển của 
ngành thủy sản và tài sản của con người bằng cách 
cung cấp các chuyên gia sáng tạo và thích ứng. Kể từ 
khi thành lập vào năm 1941, trường đã tiếp tục quảng 
cáo và phát triển, và các giáo sư và sinh viên của 
trường cam kết phát triển ngành thủy sản và hàng hải 
trong thế kỷ 21. 

+82-51-629-5803~8
Cao đẳng Khoa học Thủy sản

Khoa Khoa học Thực 
phẩm

+82-51-629-5820~1
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● Khoa Kỹ thuật Luyện kim 

Kỹ thuật luyện kim là nền tảng của toàn bộ ngành công nghiệp và nền văn minh hiện đại, cần thiết cho sự phát 

triển công nghệ mới. Sinh viên học các kỹ năng cần thiết cho nghiên cứu và phát triển luyện kim, công nghệ 

sản xuất, kim loại để sử dụng và chức năng đặc biệt, vật liệu mới, vật liệu phức tạp luyện kim, quản lý sản xuất, 

quản lý vật liệu, quản lý chất lượng và tiếp thị công nghệ. Chương trình giảng dạy được thiết kế để đào tạo các 

kỹ sư tương lai với các thí nghiệm có cấu trúc, thực hành và đào tạo tại chỗ để có được các kỹ năng cho sản 

xuất công nghiệp thực tế.  

● Khoa Khoa học Vật liệu và Kỹ thuật 

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu nhằm đào tạo các kỹ sư tương lai về kim loại, vật liệu vô cơ (gốm sứ), vật 

liệu polymer, vật liệu composite và nghiên cứu vật liệu điện tử để họ có hiểu biết vĩ mô / vi mô để tối đa hóa 

tiện ích của các vật liệu này. Chương trình giảng dạy bao gồm các lý thuyết cơ bản về cấu trúc và tính chất vật 

liệu, lý thuyết về tính độc đáo của kim loại hữu cơ / phi tổ chức, thay đổi cơ học và điện tử trong các đặc tính 

gây ra bởi sự thay đổi cấu trúc và khiếm khuyết trong vật liệu rắn, vật liệu tạo năng lượng sạch, vật liệu bán 

dẫn, vật liệu thân thiện với môi trường, vật liệu hàng không vũ trụ, hợp kim lưu trữ hydro và vật liệu siêu dẫn. 

Sinh viên tiến hành các thí nghiệm và thực hành khác nhau để có được các kỹ năng áp dụng thực tế cho các 

ngành công nghiệp. 

● Khoa Kỹ thuật Hệ thống Vật liệu 

Khoa Kỹ thuật Hệ thống Vật liệu cung cấp các bài giảng khác nhau về vật liệu bán dẫn, vật liệu nano, chế biến 

bột, xử lý vô định hình, xử lý đông máu, kỹ thuật không phá hủy, kỹ thuật hệ thống, hàn và tham gia vào tiến 

hành nghiên cứu về lựa chọn, ứng dụng và tạo ra các phương pháp xử lý tối ưu hóa xem xét các đặc tính của 

các vật liệu mới khác nhau cũng như các vật liệu hiện có để đáp ứng mong muốn thiết kế trên một phần của 

industri tiên tiến es theo đuổi độ chính xác, cường độ cao, trọng lượng nhẹ, đa chức năng và phức tạp.   

 

Kỹ thuật kiến trúc là nghiên cứu về mọi yếu tố cần thiết để tạo ra môi trường kiến trúc cho con người. Nó bao 

gồm việc thực hiện công việc xây dựng và thiết bị xây dựng. Bộ phận này nhằm mục đích sản xuất các kỹ 

thuật viên chuyên ngành thông qua các khóa học giáo dục cơ bản và thực hành chuyên nghiệp kiến trúc về sức 

mạnh của sự hiểu biết cơ bản về thiết kế kiến trúc. Sinh viên tham dự các lớp học lớn và hội thảo học thuật, 

tham quan các địa điểm và tham gia thực hành, và sinh viên tốt nghiệp làm kiến trúc sư và kỹ sư.   

 

 

● KhoaXây dựng 

Xây dựng dân dụng là một ngành kỹ thuật công cộng nhằm tái cấu trúc môi trường vật lý để tốt hơn cho cuộc 

sống của con người và tiến hành nghiên cứu điều tra, lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng, kiểm tra an toàn, bảo 

trì và quản lý cơ sở hạ tầng xã hội. Kỷ luật bao gồm đường cao tốc và đường phố, đường sắt, cầu, đập, đường 

thủy, đường hàng không và cảng biển, dự án cải tạo, hình thành các khu công nghiệp, cải thiện đất nông nghiệp, 

phát triển nhà ở, quy hoạch đô thị và địa phương, hệ thống giao thông, phát triển hàng hải, kỹ thuật môi trường 

và xử lý nước, tất cả đều là điều kiện tiên quyết để cải thiện cuộc sống của con người. Khoa nhằm đào tạo các 

chuyên gia tương lai, những người có thể tích cực tham gia vào các lĩnh vực này với đầy đủ giáo dục về kiến 

thức chung, lý thuyết cơ bản và nghiên cứu nâng cao về kỹ thuật dân dụng. 

● KhoaKỹ thuật Sinh thái 

Khoa Kỹ thuật Sinh thái chuyên về giáo dục và nghiên cứu các công nghệ để duy trì hoặc khôi phục năng 

lực sản xuất và đồng hóa của các hệ sinh thái mà con người là một phần không thể thiếu. Sinh viên được 

đào tạo để trở thành kỹ sư sinh thái có trình độ cho các tổ chức môi trường quốc tế, cơ quan chính phủ, viện 

nghiên cứu và ngành công nghiệp môi trường với tư cách là nhà nghiên cứu và quản lý hành chính. 

Khoa Kỹ thuật Vật 
liệu Hội tụ

+82-51-629-6336~7

Khoa  Kỹ thuật Kiến 
trúc

+82-51-629-6081, 6082 

Khoa Kỹ thuật Bền 
vững

+82-51-629-6060~1

Khoa Công nghệ 
sinh họ

+82-51-629-5860~1  
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Khoa Giáo dục Nghề cá đặt mục tiêu đào tạo giáo viên trung học tương lai về thủy sản và khoa học biển. 
Sinh viên được đào tạo để không chỉ là những nhà giáo dục chuyên nghiệp mà còn là các chuyên gia công 
nghệ có thể đóng góp cho sự phát triển công nghiệp. Sinh viên chọn chuyên ngành năm thứ 2 của mình là kỹ 
thuật cơ khí, kỹ thuật điện lạnh, kỹ thuật thực phẩm, kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, kỹ thuật thủy sản, kỹ thuật 
điều hướng và có được giấy phép giáo viên chuyên ngành đó sau khi hoàn thành việc học. Sinh viên cũng 
có thể chọn nhiều chuyên ngành, và giấy phép được cấp mà không cần kiểm tra sau khi tốt nghiệp. 
 
 
 
● KhoaKinh doanh và Kinh tế Biển và Thủy sản 
Khoa Kinh tế và Kinh doanh Hàng hải & Thủy sản là khoa khoa học xã hội duy nhất ở Hàn Quốc tiến hành 
nghiên cứu liên ngành về biển, thủy sản, kinh tế và các vấn đề quốc tế có liên quan. Chương trình giảng dạy 
của trường cung cấp giáo dục về quản trị kinh doanh cơ bản và thực tiễn và kinh tế, thủy sản quốc tế và 
chính sách hàng hải trong nỗ lực nuôi dưỡng các chuyên gia về các vấn đề hàng hải và thủy sản.  
 
● Chuyên ngành Kinh tế Tài nguyên và Môi trường 
Chuyên ngành này nhằm mục đích đưa các chuyên gia về kinh tế tài nguyên và môi trường bằng cách giảng 
dạy theo phương pháp sử dụng hiệu quả và quản lý bền vững, phân phối trong nước và quốc tế, phân tích 
và đánh giá kinh tế liên quan đến thủy sản, nông nghiệp, năng lượng và tài nguyên môi trường và các vấn 
đề khác. Chương trình giảng dạy không chỉ bao gồm lý thuyết kinh tế tài nguyên và môi trường điển hình, 
mà bao gồm các hệ thống thông tin khu vực, mô hình không gian nhà nước và phương pháp khảo sát dựa 
trên thống kê, kinh tế học và kinh tế môi trường. 

● Chuyên ngành Khoa học Sản xuất Hàng hải   
Chuyên ngành Khoa học Sản xuất Hàng hải với truyền thống lâu đời tại PKNU nhằm nuôi dưỡng các chuyên 
gia công nghệ cao, những người sẽ đóng góp cho sự phát triển quốc tế của ngành thủy sản bằng cách truyền 
đạt kiến thức chuyên môn cho sinh viên để sản xuất và sử dụng thích hợp tài nguyên biển và quản trị thủy sản.  
 
● Chuyên ngành Khoa học Cảnh sát Biển 
Chuyên ngành Khoa học Biển và Cảnh sát nhằm mục đích nuôi dưỡng các chuyên gia có thể kiểm soát và 
chỉ đạo quảng cáo ngư nghiệp và an toàn hàng hải xung quanh bán đảo Triều Tiên bằng cách truyền đạt kiến 
thức chuyên môn về quản lý nghề cá và an toàn hàng hải cho sinh viên đồng thời cung cấp kiến thức cơ bản 
về công việc mà cảnh sát biển thực hiện. 
 
 
 
● Khoa Vật liệu sinh học biển và nuôi trồng thủy sản 
Mục tiêu giáo dục của Cục Vật liệu sinh học biển và Nuôi trồng 
thủy sản là phát triển vật liệu sinh học biển mới dựa trên công 
nghệ sinh sản. Khoa nhằm mục đích đào tạo các chuyên gia toàn 
cầu trong tương lai trong việc tìm kiếm, khám phá và phát triển 
các vật liệu sinh học biển mới hữu ích để từ đó sản xuất và cung 
cấp ổn định các vật liệu đó. Chương trình giảng dạy bao gồm 
nuôi trồng thủy sản của cá, động vật không xương sống và rong 
biển dự kiến sẽ là xương sống của các ngành công nghiệp sinh 
học trong tương lai và nền tảng cho các nghiên cứu lý thuyết 
như sinh thái học, sinh lý học, dinh dưỡng, sinh học môi trường, 
kỹ sư di truyền, sinh học phân tử, hóa sinh và công nghệ sinh học tế bào. Khoa được trang bị các phòng thí 
nghiệm chuyên về kỹ thuật tăng sinh tài nguyên, di truyền phân tử, sinh lý sinh sản, chuyển hóa dinh dưỡng, 
sinh học môi trường, kỹ thuật tài nguyên di truyền, hóa sinh phân tử, hệ thống nuôi trồng thủy sản kỹ thuật 
tế bào và sinh lý học sinh sản. 
 
● Khoa Sinh học Biển 
Khoa Sinh học Biển đặt mục tiêu đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai về sinh học biển và các ngành liên quan 
tập trung vào việc sử dụng hiệu quả, bảo tồn và quản lý tài nguyên sinh vật biển. Chương trình giảng dạy 
bao gồm các môn học cơ bản và ứng dụng khác nhau như icthyology, động vật học không xương sống, thực 
vật học biển, sinh lý động vật, sinh học phát triển, sinh thái biển, sinh học thủy sản và sinh vật phù du. Khoa 
cũng cung cấp các chương trình sau đại học cho các bằng cấp tiên tiến về sinh học biển và tài nguyên sinh 
học với mục đích giúp sinh viên tiến vào các lĩnh vực liên ngành bao gồm thủy sản và sinh học biển.  
 
 
 
Khoa Y tế sinh vật thủy sản nhằm đào tạo các chuyên gia tương lai có khả năng điều trị và ngăn ngừa các 
bệnh về cá, động vật giáp xác, động vật có vỏ và các sinh vật biển khác, góp phần cung cấp ổn định các sản 
phẩm thủy sản và bảo vệ đời sống thủy sản. Chương trình giảng dạy bao gồm các ngành khoa học cơ bản 
như giải phẫu, sinh lý học, hóa sinh, thần học, miễn dịch học, vệ sinh và vệ sinh công cộng, và nhiễm trùng 
đời sống thủy sinh liên quan đến vi sinh vật bao gồm vi khuẩn, ký sinh trùng, virus và nấm. Bộ nuôi dưỡng 
các trí thức có thể đóng vai trò quan trọng trong quản lý sức khỏe động vật thủy sản và cải thiện sức khỏe 
cộng đồng thông qua các lý thuyết và thực hành học thuật khác nhau. Sinh viên tốt nghiệp có bằng cử nhân 
y học đời sống thủy sản đã có được giấy phép quản lý bệnh thủy sản quốc gia từ năm 2004.

Khoa Quản lý Hệ 
thống Sản xuất 
Hàng hải

+82-51-629-5880~3

Khoa Thủy sản và Khoa 
học Đời sống

+82-51-629-5909~10

Phòng thí nghiệm thực hành của Cục Vật liệu sinh 
học và Nuôi trồng thủy sản biển 

Khoa Y học đời sống 
thủy sản

+82-51-629-5935~6

KhoaGiáo dục Nghề 
cá

+82-51-629-5965~6

KhoaKinh doanh và 
Kinh tế Biển và 
Thủy sản

+82-51-629-5950  
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● Khoa Kỹ thuật Môi trường 

Khoa Kỹ thuật Môi trường cung cấp giáo dục và nghiên cứu về công nghệ thân thiện với môi trường cần 

thiết để giải quyết các vấn đề gây ra bởi biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và phá hủy hệ sinh thái và 

nhằm mục đích đào tạo các chuyên gia tương lai sẽ làm việc tại các công ty, trung tâm nghiên cứu của chính 

phủ và học viện để đóng vai trò hàng đầu trong việc bảo vệ môi trường trái đất và làm cho sự phát triển của 

con người bền vững.  

 

● Khoa Hải dương học 

Khoa Hải dương học cung cấp kiến thức chuyên ngành về hải dương học một cách toàn diện và có hệ thống 

để thúc đẩy sự hiểu biết về các hiện tượng khác nhau xảy ra trong đại dương. Khoa nhằm mục đích đào tạo 

các chuyên gia có thể góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên biển và bảo tồn môi trường biển.  

 

● Khoa Khoa học Trái đất và Môi trường 

Khoa Khoa học Trái đất và Môi trường cung cấp giáo dục về các 

môn học cơ bản về nguồn gốc, sự phát triển, tiến hóa và cấu trúc 

của đá trên Trái đất. Cung cấp đào tạo về các chủ đề ứng dụng 

như bảo tồn và phát triển nước ngầm, ô nhiễm và phục hồi đất 

và nước, phong hóa hóa học và chu trình carbon, phát triển tài 

nguyên khoáng sản và năng lượng, các mối nguy hiểm địa chất, 

bao gồm động đất và khả năng tiếp đất. Khoa nhằm mục đích 

thúc đẩy các chuyên gia có khả năng chẩn đoán môi trường Trái 

Đất và dự đoán tương lai của nó với một loạt kiến thức về khoa học địa chất. 

 

● Khoa Khoa học Khí quyển Môi trường 

Khoa Khoa học Khí quyển Môi trường tiến hành giáo dục chuyên sâu về lý thuyết, đo lường và mô hình 

hóa các hiện tượng vật lý và hóa học trong khí quyển để điều tra và phân tích ô nhiễm không khí và thảm 

họa thời tiết / khí hậu. Các chủ đề nghiên cứu của chúng tôi bao gồm các hiện tượng khí quyển khác nhau 

từ quy mô đô thị đến toàn cầu dựa trên mô hình hóa và đo lường số: hiện tượng khí tượng và môi trường 

trong lớp tán đô thị; lớp ranh giới khí quyển; vật lý đám mây và lượng mưa; động lực học quy mô mesoscale 

và synoptic; biến đổi khí hậu và dự báo/thảm họa thời tiết; bình xịt; khuếch tán ô nhiễm; hóa học khí quyển 

và ô nhiễm.  

 

● Khoa Kỹ thuật Thông tin Không gian 

Các giáo sư trong bộ phận của chúng tôi dạy các lý thuyết 

và kỹ năng cần thiết để sử dụng dữ liệu thu thập được từ 

các vệ tinh không gian và nhiều nguồn khác nhau trong 

việc xây dựng hệ thống thông tin địa chất. Kỹ thuật thông 

tin địa chất và kỹ thuật thông tin không gian không chỉ giúp 

ra quyết định chính sách nhanh chóng và chính xác trong 

môi trường toàn cầu phức tạp và xã hội công nghiệp tiên 

tiến của chúng ta mà còn đóng vai trò thiết yếu trong đời 

sống kinh tế và an toàn hàng ngày của cá nhân. Bộ phận 

nhằm mục đích cung cấp các chuyên gia xuất sắc có thể 

xây dựng và vận hành GIS, hệ thống thông tin đô thị (UIS), viễn lánh (RS), hệ thống định vị toàn cầu (GPS) 

và hệ thống giao thông thông minh (ITS).  

 

 

 

Khoa Kỹ thuật Đại dương nhằm đào tạo các kỹ sư đại dương trong tương lai, những người sẽ lãnh đạo sự 

phát triển của công nghệ hàng hải cho không gian đại dương bền vững, tài nguyên và năng lượng. Chương 

trình giảng dạy tập trung vào việc giảng dạy công nghệ biển cốt lõi để đảm bảo môi trường biển tự nhiên và 

xây dựng bền vững. Các khóa học này bao gồm sử dụng không gian đại dương, tài nguyên và năng lượng, 

cấu trúc biển, tương tác đất cấu trúc chất lỏng, thăm dò đại dương điều khiển từ xa, khai thác và quản lý dữ 

liệu và môi trường biển bền vững.  

 

 

 

Khoa Kỹ thuật Tài nguyên Năng lượng tiến hành nghiên cứu trong các lĩnh vực thăm dò tài nguyên năng 

lượng, phát triển không gian biển sâu quy mô lớn để lưu trữ tài nguyên và các mục đích đặc biệt, và khảo sát 

địa vật lý biển để xây dựng, kỹ thuật dân dụng và đánh giá ô nhiễm thông qua việc sử dụng sóng âm thanh, 

sóng điện và thăm dò điện từ.   

 

 

 

 

Cao đẳng Khoa học và Công  
nghệ Môi trường và Biển

Cao đẳng Khoa học và Công nghệ Môi trường và Biển 
được thành lập để tăng cường nghiên cứu và giáo dục 
trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ môi trường 
và biển. Để kết thúc này, trường tạo điều kiện cho việc 
tìm kiếm sự hiểu biết về môi trường trái đất, đại 
dương, khí quyển và trái đất rắn, khai thác tài nguyên 
biển, thiết kế và xây dựng cấu trúc ven biển và ngoài 
khơi, và bảo tồn và kiểm soát không gian và môi 
trường biển. 

 +82-51-629-6503~7, +82-51-629-6503~7

Khoa Khoa học Hệ 
thống Môi trường 
Trái đất

+82-51-629-6520~1

Cao đẳng Khoa học và Công nghệ Môi trường và Biển

Field practice of Department of Earth  
and Environmental Sciences

Thực hành thực địa của Khoa Khoa học Khí quyển  
Môi trường 

KhoaKỹ thuật Đại 
dương

+82-51-629-6580, 6592

Khoa Kỹ thuật Tài 
nguyên Năng lượng

+82-51-629-6550~1
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Trường đại học hội tụ thông tin
Khoa Hội tụ Thông tin được thành lập để ươm mầm 
những tài năng sẽ dẫn đầu kỷ nguyên công nghiệp lần 
thứ 4 và nghiên cứu phát triển các công nghệ cốt lõi 
liên quan và hệ sinh thái hội tụ. Được giảng dạy và 
nghiên cứu sự hội tụ với chăm sóc sức khỏe, truyền 
thông và thiết kế, tập trung vào các công nghệ cốt lõi 
trong ngành thứ tư, bao gồm trí tuệ nhân tạo, dữ liệu 
lớn, thông tin điện tử và truyền thông. 

+82-51-629-4071

● Khoa Kỹ thuật Điện tử  

Khoa Kỹ thuật Điện tử nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên kiến thức toàn diện và hiện đại trong lĩnh vực 

kỹ thuật điện tử để họ có thể làm việc thành công trong các lĩnh vực nghề nghiệp có liên quan. Chương trình 

giảng dạy bao gồm một số chủ đề chính như giao tiếp, điều khiển, robot, chất bán dẫn, hệ thống nhúng, hệ 

thống radar và xử lý tín hiệu hình ảnh. Trường cũng có đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị để giúp sinh viên có 

đủ kinh nghiệm để hiểu sâu hơn về kiến thức lý thuyết. 

 

● Khoa Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông 

KhoaKỹ thuật Thông tin và Truyền thông nhằm đào tạo các chuyên gia thông tin và truyền thông trong tương 

lai, những người sẽ làm việc trong xã hội thông tin đang phát triển nhanh chóng và nhấn mạnh nghiên cứu lý 

thuyết và ứng dụng thực tiễn. Chương trình giảng dạy bao gồm viễn thông, xử lý thông tin, hệ thống truyền 

thông và thiết bị đo lường và trau dồi năng lực chuyên môn. 

 

 

● KhoaKỹ thuật Máy tính 

Dựa trên các lý thuyết khoa học máy tính cơ bản, bộ cung cấp giáo dục về phần cứng máy tính, phần mềm và 

xử lý đa phương tiện để nuôi dưỡng các kỹ sư có thể tạo ra công nghệ mới và áp dụng các kỹ năng của họ vào 

các ngành công nghiệp có liên quan. Sáng tạo kỹ thuật luôn được kết hợp với các công cụ mới và sự đổi mới 

của công nghệ. Ngày nay, công nghệ máy tính là công cụ mạnh mẽ nhất để xử lý và lưu trữ dữ liệu hiệu quả và 

nó có ảnh hưởng rất lớn đến sáng tạo trí tuệ và tiềm năng to lớn cho sự phát triển trong tương lai.  Chương 

trình giảng dạy bao gồm kiến trúc máy tính, thuật toán, hệ thống nhúng, mạng máy tính, trí tuệ nhân tạo, hệ 

thống quản lý dữ liệu, điện toán phổ biến, công nghệ quy trình đa phương tiện và bảo mật máy tính.

● Phần mềm trí tuệ nhân tạo chuyên ngành 

Khi công nghệ thông tin hiện nay được mở rộng thành dịch vụ và công nghệ infra trong các lĩnh vực khác nhau 

giới hạn trong lĩnh vực CNTT với sự tiến bộ của công nghệ kỹ thuật số, Khoa Hội tụ CNTT và Kỹ thuật ứng 

dụng nhằm phát triển các chuyên gia CNTT sáng tạo, những người có thể hội tụ chuyên môn của họ với các 

lĩnh vực ứng dụng khác nhau. Để làm được điều này, tập trung vào việc phát triển các chuyên gia vượt trội 

không chỉ ở máy tính, mà còn về sự sáng tạo và khả năng thích ứng có thể được liên kết với các lĩnh vực khác 

và tạo ra trí thức cạnh tranh với một tâm trí cởi mở trong kỷ nguyên toàn cầu. 

 

 

● Khoa Kiến trúc 

Bộ phận này nhằm mục đích đào tạo các kiến trúc sư có thể góp 

phần tạo ra không gian sống dễ chịu cho sự phát triển của văn hóa 

xây dựng và hoạt động của con người. Sinh viên có được một loạt 

các kiến thức kiến trúc để có thể thích nghi với xã hội công nghệ 

cao luôn thay đổi và đóng vai trò là nhà lãnh đạo trong việc phát 

triển kiến trúc. Hiện nay, giáo dục kiến trúc Hàn Quốc được chứng 

nhận là một chương trình 5 năm và chương trình giảng dạy được 

tổ chức trong khoảng thời gian 5 năm để đạt được mục tiêu của 

các kiến trúc sư chuyên nghiệp.  

 

● KhoaThiết kế Truyền thông Trực quan  

Khoa Thiết kế Truyền thông Trực quan nhằm mục đích đi 

sâu vào các thiết kế phương tiện truyền thông trực quan 

khác nhau bao gồm kỹ thuật thiết kế quảng cáo, thiết kế 

bao bì, lập kế hoạch CI của công ty, thiết kế biên tập và 

thiết kế hình ảnh bên cạnh truyền thông xã hội có tính chất 

cộng đồng.  

Khoa đã tập trung vào việc tạo ra các chuyên Gia thiết kế 

theo yêu cầu của xã hội thông tin hiện đại thông qua giáo 

dục thực tế dựa trên việc mua lại một hệ thống lý thuyết 

để thiết kế hợp lý và áp dụng các kỹ thuật và quy trình thiết kế và phát triển khả năng hình thành sáng tạo. 

 

● Khoa Thiết kế Công nghiệp 

Khoa Thiết kế Công nghiệp nhằm mục đích nuôi dưỡng các nhà lãnh đạo sáng tạo trong thế kỷ 21 và 

hiện thực hóa 'giáo dục quốc tế tạo ra giá trị thiết kế mới'. Cuối cùng, sinh viên năm nhất tham gia các 

khóa học cơ bản tìm hiểu cách sử dụng và cảm nhận của các công cụ thiết kế được sử dụng trong các 

ngành công nghiệp và khu vực công thông qua các thí nghiệm thiết kế và các biểu thức cá nhân và tích 

hợp. Trong các năm thứ 2, 3 và 4, sinh viên tiếp tục phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng chuyên nghiệp 

thông qua kinh nghiệm thiết kế đa dạng sẽ tiếp tục sự nghiệp hình thành sự chuyên nghiệp của họ.

Trường Kỹ thuật 
Thông tin Điện tử và 
Truyền thông

+82-51-629-6205~6, 6208

KhoaKỹ thuật Máy 
tính

+82-51-629-6260~1 

Khoa Nghệ thuật và 
Thiết kế

+82-51-629-6080, 6083 

Department of Visual Communications  
Design Exhibition
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● Chuyên ngành tích hợp nhân lực Công nghệ thông tin 

Các chuyên ngành tích hợp nhân lực CNTT tập hợp trong nhiều lĩnh vực học thuật khác nhau như 

truyền thông, kỹ thuật máy tính, quản trị kinh doanh và tâm lý học để giáo dục mọi người về cách 

thức và quy trình tạo ra các công nghệ và dịch vụ trí tuệ nhân tạo lấy con người làm trung tâm. Dựa 

trên cơ sở này, nó không chỉ tập trung vào công nghệ mà còn tập trung vào giải quyết các vấn đề 

xã hội do công nghệ gây ra và thúc đẩy khả năng lập kế hoạch các nền tảng và dịch vụ lấy con 

người làm trung tâm. 

 

 

 

●  Chuyên ngành tổng hợp dữ liệu lớn (Big Data) 
Chuyên ngành Tổng hợp dữ liệu lớn về cơ bản trau dồi các kỹ năng lập trình phân tích dữ liệu lớn khác 
nhau liên quan đến việc đạt được các chứng chỉ chuyên môn. Dựa trên khả năng lập trình, nó nhằm mục 
đích đào tạo nhân tài địa phương toàn cầu, những người có thể tạo ra giá trị mới bằng cách hiểu được lượng 
lớn dữ liệu lớn được tạo ra trong các lĩnh vực chuyên biệt và phân tích chúng bằng cách sử dụng máy học 
và trí tuệ nhân tạo. Nó cũng hỗ trợ giáo dục công nghệ dữ liệu lớn cho các chuyên ngành khác thông qua 
việc mở và hội tụ các khóa học nghệ thuật tự do lập trình dữ liệu lớn khác nhau và hình thức các chuyên 
ngành chia sẻ. 
 

●  Khoa Thống Kê 
Thống kê là một chủ đề khoa học sử dụng phân tích khoa học về dữ liệu tự nhiên, xã hội và kinh tế trong 
việc hỗ trợ ra quyết định hợp lý và dự báo chính xác thông qua học máy móc. Bộ phận này nhằm mục đích 
đào tạo sinh viên có khả năng hiểu, thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu với những người làm việc từ các 
ngành nghề khác nhau để giải quyết các vấn đề trong thế giới thực. Để đạt được điều này, chúng tôi cung 
cấp chương trình giảng dạy cho phép sinh viên tích lũy các loại kiến thức và kinh nghiệm đa dạng trong việc 
sử dụng các kỹ thuật thống kê và tính toán.  
 

● Khoa Kỹ thuật Y sinh 

Khoa Kỹ thuật Y sinh với chương trình giảng dạy bốn năm được thành lập vào năm 2010 để hướng dẫn 

thế hệ kỹ sư y sinh tiếp theo. Khoa cung cấp hai chương trình sau đại học cho bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ 

trong Chương trình Liên ngành Kỹ thuật Cơ điện Y sinh từ năm 2011 cũng như tại Trường Kỹ thuật Y 

sinh từ năm 2013. Chương trình liên ngành đã được chọn cho Brain Korea (BK) 21Plus vào năm 2012 để 

nhận được khoản tài trợ 7 năm của chính phủ (3 tỷ won) để hỗ trợ học tập và tài chính cho sinh viên tốt 

nghiệp học tập trong các lĩnh vực hội tụ. Khoa cũng đã nhận được khoản tài trợ 5 năm của chính phủ (32 

tỷ won) cho Dự án Phát triển Công nghệ Sinh học Hàng hải và Thủy sản bắt đầu từ năm 2015. Dự án chủ 

yếu tập trung vào việc tích hợp các thiết bị y sinh sáng tạo với các vật liệu và thông tin dựa trên biển để 

chuyển giao công nghệ mới được phát triển cho ngành chăm sóc sức khỏe cũng như giáo dục và đào tạo 

các chuyên gia mới cho các lĩnh vực y sinh trong tương lai. 

 

● Khoa Thể thao Biển 

Khoa Thể thao Biển nhằm đào tạo các chuyên gia thể 

thao biển và các vận động viên thể thao có kiến thức 

lý thuyết và năng lực thể chất mạnh mẽ thông qua giáo 

dục có hệ thống các lý thuyết và bài tập thực hành. 

Sinh viên tốt nghiệp làm việc trong lĩnh vực thể thao 

biển, cho các tổ chức, hoặc các trung tâm khoa học thể 

thao và thể dục như nhà sản xuất thiết bị thể thao biển, 

đội thể thao biển được tài trợ của công ty, cảnh sát 

biển, doanh nghiệp liên doanh thể thao biển, trung tâm 

nghiên cứu khoa học thể thao và trung tâm tập luyện 

và thể dục. 

 

● Khoa Hội tụ Sinh học của nhân loại 

Khoa Hội tụ Sinh học của Nhân loại nhằm mục đích đào tạo nhân lực thực tế dẫn đầu các ngành 

công nghiệp chăm sóc sức khỏe con người và chăm sóc sức khỏe sinh học theo yêu cầu của xã hội 

tương lai. Nghiên cứu môi trường kỹ thuật số của bệnh viện, kết hợp vật lý, hóa học, vật liệu và 

công nghệ thiết bị, đồng thời nghiên cứu cơ bản và ứng dụng từ dữ liệu y tế kỹ thuật số và hình ảnh 

y tế trong bệnh viện đến các nền tảng dịch vụ y tế mới và thiết bị chăm sóc sức khỏe thông minh. 

Được thiết kế và thực hành thiết bị điều trị, trị liệu kỹ thuật số, thuốc điện tử, nền tảng chăm sóc 

sức khỏe thông minh, vật liệu chăm sóc sức khỏe sinh học và cảm biến thích hợp sinh học là những 

công nghệ chi tiết sẽ dẫn đầu lĩnh vực chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số, đồng thời xử lý và phân tích 

dữ liệu trực tiếp. 

 

 

● Chuyên ngành Thông tin Truyền thông 

Bộ Truyền thông Đại chúng nhằm mục đích tạo ra các 

chuyên gia có thể đưa kiến thức của họ vào thực hành 

trong công việc của họ với một chương trình giảng dạy 

bao gồm các lý thuyết truyền thông, nghiên cứu truyền 

thông và thực hành truyền thông. 

Bộ phận chăm sóc 
Smart Care

+82-51-629-5871~2

Thực hành phòng thí nghiệm thăm dò đại dương 

Khoa Truyền thông 
và Truyền thông

+82-51-629-5475~6 

Khoa Khoa học-
Thông tin Dữ liệu

+82-51-629-6205~6, 6208

Giảng viên tại Khoa  Truyền thông đại chúng 
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Tài năng toàn cầu / Tài năng hài hòa / Giải quyết vấn đề sáng tạo

Khoa Giáo dục và Tư vấn Học tập Suốt đời nhằm mục đích tận dụng các chuyên gia trong việc phát 

triển và vận hành các chương trình tư vấn và giáo dục suốt đời được sử dụng trong thực hành thực 

địa bằng cách học các phương pháp giáo dục và can thiệp vào tư vấn dựa trên giáo dục và tâm lý 

học. Ngoài ra, nhằm mục đích thúc đẩy một nhà tư vấn giáo dục tích hợp, sinh viên có thể làm việc 

trong các lĩnh vực liên quan đến giáo dục và tư vấn suốt đời bằng cách khám phá các khóa học 

chuyên ngành để có được các chứng chỉ quốc gia có liên quan như chuyên gia giáo dục suốt đời và 

cố vấn thanh niên và cải thiện chất lượng và kỹ năng làm việc của một chuyên gia tư vấn và giáo 

dục suốt đời.  
 
 
Khoa Cơ khí & Kỹ thuật Hội tụ Đóng tàu đào tạo các cá nhân phát triển các công nghệ tổng hợp 

trong tương lai và chuyên môn sáng tạo kết hợp các lĩnh vực cơ khí và đóng tàu. Bộ phận này phát 

triển đội ngũ nhân viên kỹ thuật tiên tiến với các kỹ năng thực tế cần thiết và khả năng sử dụng các 

công cụ kỹ thuật tiên tiến cho các địa điểm công nghiệp thông qua các chương trình giảng dạy và 

thí nghiệm khác nhau. 

 

 

Khoa Kỹ thuật Điện, Điện tử và Phần mềm giáo dục khả năng phát triển công nghệ hội tụ trong 

tương lai và chuyên môn sáng tạo trong kỷ nguyên dịch vụ thông tin toàn cầu dựa trên kiến thức 

giáo dục suốt đời. Sự phát triển nhanh chóng gần đây của lĩnh vực CNTT về điện, điện tử và phần 

mềm đã dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng trong các lĩnh vực hoạt động có liên quan và số lượng 

người trong nước và ngành công nghiệp, và bộ phận này được thiết kế để thúc đẩy một kỹ sư sáng 

tạo định hướng trong tương lai, người sẽ cung cấp một loạt các chuyên môn và đóng vai trò hàng 

đầu trong nền kinh tế sáng tạo với giáo dục phù hợp với thực tiễn lĩnh vực thông qua các chương 

trình giảng dạy và thực hành thử nghiệm khác nhau.   
 
 
Khoa An toàn công cộng và Khoa học Cảnh sát nhằm mục đích bồi dưỡng các cá nhân trong việc 

hội tụ các học bổng liên quan như Khoa học Cảnh sát, Tội phạm học và Quản lý thảm họa để đảm 

bảo phúc lợi và an ninh công cộng, bảo vệ tính mạng và tài sản của công dân khỏi các mối nguy 

hiểm và thảm họa xã hội khác nhau, và góp phần phát triển xã hội. 

 

Cao đẳng Hội tụ Tương lai
Cao đẳng Hội tụ tương lai là một trường cao đẳng mới 
dành cho những người chọn làm việc sau khi tốt nghiệp 
trung học hoặc những người có bằng tốt nghiệp trung 
học trở lên, nhằm mục đích nuôi dưỡng những người có 
tài năng sáng tạo để lãnh đạo nền kinh tế khu vực và đặc 
điểm khu vực và tăng cường vai trò là một trường đại học 
trung tâm giáo dục suốt đời cho người dân địa phương 

 +82-51-629-6601~6

KhoaGiáo dục và Tư vấn 
Suốt đời

+82-51-629-6595

KhoaCơ khí & Đóng tàu 
Hội tụ Kỹ thuật

+82-51-629-6597 

KhoaKỹ thuật Điện, Điện 
tử và Phần mềm

+82-51-629-6596 

Khoa An toàn Công cộng 
và Khoa học Cảnh sát

+82-51-629-6599

Bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu & Liên ngành

| Khóa học giáo dục tự do  | 
Giáo dục tự do trong các lĩnh vực học thuật cơ bản khác nhau bao gồm văn học, triết học, xã hội 
học và khoa học tự nhiên  

| Các khóa học giáo dục toàn cầu | 
Nâng cao năng lực toàn cầu thông qua kinh nghiệm ở nước ngoài đa dạng bao gồm học ngoại ngữ 
ngắn hạn, trải nghiệm ở nước ngoài, trao đổi sinh viên và thực tập quốc tế  

| Các khóa học giáo dục | 
Giáo dục tự do trong các lĩnh vực học thuật cơ bản khác nhau bao gồm văn học, triết học, xã hội 
học và khoa học tự nhiên 

● Học ngoại ngữ ngắn hạn ở nước ngoài và ưu tiên lựa chọn sinh viên trao đổi quốc tế 
● Tham gia các chương trình nâng cao năng lực toàn cầu 
● Trao học bổng toàn phần cho sinh viên xuất sắc 
● Ưu tiên cho sinh viên xuất sắc muốn được sống trong ký túc xá 
● Không gian học tập chuyên dụng 
● Hướng dẫn trực tiếp được đưa ra bởi đội ngũ giảng viên xuất sắc 
● Duy trì bản sắc đại học trong 4 năm 

Tài năng tâm 

huyết

Khoá Giáo dục

Quyền lợi

Cao đẳng Đại học (Viện Giáo dục Tự do)  
Cao đẳng Đại học (Viện Giáo dục Tự do) đã xây dựng một chương trình giảng dạy và chương trình nghiêm 
ngặt để cải thiện tính cách hợp pháp, trí thông minh trưởng thành và đức tính bao gồm của sinh viên tại 
Đại học Quốc gia Pukyong. Ngoài ra, viện chịu trách nhiệm hỗ trợ các giáo sư và sinh viên trong việc giảng 
dạy và học tập. 

 +82-51-629-6940~41, 6953

Hyangpa Bldg.
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Các trường sau đại học cung cấp nhiều cơ hội nghiên cứu. 

Các nhà nghiên cứu sinh viên tham gia vào các dự án nghiên cứu 

đặc biệt, và các nhà nghiên cứu sau tiến sĩ có thể ở lại PKNU sau 

khi hoàn thành luận án cấp bằng của họ. Các nhà nghiên cứu về 

các chương trình này có thể được công nhận gần như bình đẳng 

đối với sinh viên chương trình cấp bằng, tiếp cận các cơ sở của 

trường đại học và được ưu tiên bố trí nhà ở trong khuôn viên 

trường. 

 

 

 

Sinh viên nước ngoài có thể được nhận vào các chương trình thạc 

sĩ và tiến sĩ với sự giới thiệu của một giáo sư tại PKNU, người sẽ 

giám sát họ bất kể hạn ngạch nhập học. Sinh viên nước ngoài có 

thể nhận được sự hỗ trợ từ Văn phòng Trường Cao học và Văn 

phòng Các vấn đề Quốc tế. Họ cũng được tặng vé ưu tiên vào ký 

túc xá. 

 

 

 

• Khoa học Xã hội và Nhân văn 

Quản trị kinh doanh / Kinh tế / Ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc 

/ Nghiên cứu quốc tế và khu vực / Thương mại quốc tế và hậu 

cần / Luật / Lịch sử / Truyền thông đại chúng / Ngôn ngữ và 

Văn học tiếng Anh / Giáo dục mầm non / Kinh tế tài nguyên và 

môi trường / Ngôn ngữ và văn học Nhật Bản / Khoa học chính 

trị và ngoại giao / Nghiên cứu Trung Quốc / Kinh doanh và kinh 

tế biển / Hành chính công 

• Khoa học tự nhiên 

Điều dưỡng / Vật lý / Vi sinh / Vật lý Thủy sản / Thủy sản Y 

học / Sinh học Thủy sản / Thủy sản & Nguồn tái tạo con người 

biển Phát triển / Thực phẩm và Khoa học Đời sống / Toán học 

ứng dụng Khoa học hệ thống môi trường Trái đất (Chuyên 

ngành Kỹ thuật thông tin không gian, Chuyên ngành Khoa học 

Trái đất & Môi trường, Chuyên ngành Khoa học Khí quyển Môi 

trường, Chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường, Chuyên ngành Hải 

dương học) / Thống kê / Sinh học biển / Hóa học 

• Cơ khí 

Phòng Kỹ thuật Kiến trúc và Phòng cháy chữa cháy (Chuyên 

ngành Kỹ thuật Kiến trúc / Chuyên ngành Kỹ thuật Phòng cháy 

chữa cháy) / Kiến trúc / Kỹ thuật luyện kim / Kỹ thuật cơ khí / 

Kỹ thuật thiết kế cơ khí / Kỹ thuật hệ thống cơ khí / Kỹ thuật 

lạnh và điều hòa không khí / Kỹ thuật y sinh / Công nghệ sinh 

học / Kỹ thuật sinh thái / Quản lý và kỹ thuật hệ thống / Khoa 

học & công nghệ thực phẩm / Kỹ thuật hệ thống vật liệu / Kỹ 

thuật an toàn / Kỹ thuật tài nguyên năng lượng / Kỹ thuật hiển 

thị / Kỹ thuật đồ họa / Khoa học và kỹ thuật vật liệu / Kỹ thuật 

điện / Kỹ thuật điện tử / Kỹ thuật thông tin và truyền thông / Kỹ 

thuật điều khiển và thiết bị đo / Kiến trúc hải quân và hệ thống 

biển / Kỹ thuật máy tính / Kỹ thuật dân dụng / Kỹ thuật công 

nghiệp đại dương / Kỹ thuật hóa học ứng dụng (Chuyên ngành 

kỹ thuật polyme, Chuyên ngành hóa học công nghiệp, Chuyên 

ngành kỹ thuật hóa học) / Kỹ thuật ứng dụng và hội tụ CNTT 

• Nghệ thuật và thể thao  

Thiết kế công nghiệp / Giáo dục thể chất / Thiết kế thời trang 

 

 

 

• Liên ngành 

Kỹ thuật xây dựng & Quản lý / Tư vấn quản lý 

/ Tư vấn giáo dục / Tài chính toàn cầu / Nghiên cứu khu vực 

toàn cầu / Quản lý công nghệ / Cơ điện tử / Hàng hải 

Thiết kế hội tụ / Kỹ thuật hệ thống vũ khí / Kỹ thuật cơ điện y 

sinh / An toàn thông tin / Hệ thống thông tin / Kỹ thuật công 

nghiệp đại dương / Administra- tion và Nghiên cứu thông tin 

không gian / U-Eco City 

• Đại học – Công nghiệp 

Kỹ thuật cơ khí / Thủy văn / Kỹ thuật môi trường trái đất 

 

 

 

• Khoa học Xã hội và Nhân văn 

Quản trị kinh doanh / Kinh tế / Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc 

/ Nghiên cứu quốc tế và khu vực / Thương mại quốc tế & Hậu 

cần / Luật / Lịch sử / Truyền thông đại chúng / Ngôn ngữ và 

Văn học Anh / Giáo dục mầm non / Kinh tế tài nguyên và môi 

trường / Ngôn ngữ và Văn học Nhật Bản / Khoa học chính trị và 

Ngoại giao / Nghiên cứu Trung Quốc / Kinh doanh và Kinh tế 

biển / Hành chính công 

• Khoa học tự nhiên 

Vật lý / Vi sinh / Vật lý thủy sản / Y học đời sống thủy sản 

/ Sinh học thủy sản / Thủy sản & Phát triển nguồn nhân lực biển 

/ Khoa học thực phẩm và đời sống / Toán ứng dụng / Khoa học 

hệ thống môi trường trái đất (Chuyên ngành Kỹ thuật thông tin 

không gian, Chuyên ngành Khoa học Trái đất & Môi trường, 

Chuyên ngành Khoa học Khí quyển Môi trường, Chuyên ngành 

Kỹ thuật Môi trường, Chuyên ngành Hải dương học) / Thống 

kê / Sinh học biển / Hóa học 

• Cơ khí 

Kỹ thuật kiến trúc / Kiến trúc / Kỹ thuật luyện kim / Cơ khí / Kỹ 

thuật thiết kế cơ khí /Kỹ thuật hệ thống cơ khí / Điện lạnh và 

Kỹ thuật điều hòa không khí / Kỹ thuật y sinh / Kỹ thuật phòng 

cháy chữa cháy / Công nghệ sinh học / Kỹ thuật sinh thái / Quản 

lý và kỹ thuật hệ thống / Khoa học & Công nghệ thực phẩm / 

Kỹ thuật hệ thống vật liệu / Kỹ thuật an toàn / Kỹ thuật tài 

nguyên năng lượng / Kỹ thuật hiển thị / Kỹ thuật đồ họa / Kỹ 

thuật vật liệu / Kỹ thuật điện tử / Kỹ thuật thông tin và truyền 

thông / Kỹ thuật điều khiển và thiết bị / Kiến trúc hải quân và hệ 

thống hàng hải Kỹ thuật / Kỹ thuật máy tính / Kỹ thuật xây dựng 

/ Kỹ thuật công nghiệp đại dương / Kỹ thuật hóa học Chuyên 

ngành Hóa công nghiệp, Chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học) / Kỹ 

thuật hội tụ và ứng dụng IT 

• Nghê thuật và Thể thao 

Thiết kế công nghiệp / Giáo dục thể chất / Thiết kế thời trang 

 

 

 

• Liên ngành 

Kỹ thuật xây dựng & Quản lý / Tư vấn quản lý / Tư vấn giáo 

dục / Tài chính toàn cầu / Nghiên cứu toàn cầu và khu vực / 

Quản lý công nghệ / Cơ điện tử / Thiết kế hội tụ hàng hải / Kỹ 

thuật hệ thống vũ khí / Kỹ thuật cơ điện y sinh / An toàn thông 

tin / Hệ thống thông tin / Kỹ thuật / Quản trị và Nghiên cứu thông 

tin không gian / Kỹ thuật chiếu sáng LED và trạng thái rắn 

 

• Đại học  - Công nghiệp 

Kỹ thuật cơ khí / Thủy văn / Kỹ thuật môi trường trái đất 

Các trường sau đại học của PKNU cung cấp cho sinh viên vô số cơ hội để theo đuổi nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu 
chuyên sâu ở cấp độ nâng cao. Chúng giúp sinh viên có được kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiên cứu độc lập để theo 
đuổi thực hành chuyên nghiệp. Một sự tiến bộ cân bằng được theo đuổi trong các ngành kỹ thuật, nhân văn và khoa học xã 
hội, khoa học tự nhiên, nghệ thuật, thủy sản và khoa học hàng hải để chuẩn bị cho toàn cầu hóa, quốc tế hóa và tự do hóa 
của thế kỷ 21. Họ cũng cố gắng củng cố và cải thiện hệ thống giáo dục và nghiên cứu sau đại học để nuôi dưỡng trí thức có 
khả năng giảng dạy và nghiên cứu công nghệ cao. Để thu hút sinh viên có tầm cỡ cao, các trường cung cấp các khoản tài 
trợ học bổng hỗ trợ nghiên cứu và giảng dạy. Các trường cũng cố gắng thu hút sinh viên quốc tế để quốc tế hóa khuôn viên 
trường và làm cho trải nghiệm của sinh viên phong phú nhất có thể. 

 +82-51-629-5191~4

Trường Giáo dục Sau đại học được mở vào năm 1996 và đã đào tạo các chuyên gia cho các lĩnh vực liên quan đến giáo dục khác nhau. 

Bằng cách cung cấp một loạt các chương trình giáo dục sáng tạo, trường giúp học sinh phát triển như những chuyên gia giáo dục và 

những nhà lãnh đạo có thể đối phó với nhu cầu của xã hội đang thay đổi nhanh chóng.  

 

Chương trình Thạc sĩ 20 chuyên ngành trong 4 nhóm 

Sở Giáo dục 

Tư vấn giáo dục / Giáo dục Hàn Quốc / Giáo dục tiếng Anh / Giáo dục Thủy sản / Giáo dục Toán học / Giáo dục Khoa học Máy tính / Giáo dục 

Vật lý / Giáo dục Hóa học / Giáo dục Sinh học / Giáo dục Khoa học Trái đất / Giáo dục Nhật Bản / Giáo dục Thiết kế / Giáo dục thể chất / Giáo 

dục lịch sử / Tâm lý trẻ em và tư vấn / Giáo dục tiếng Anh tiểu học / Giáo dục mầm non / Giáo dục toán tiểu học / Giáo dục tiếng Hàn như một 

ngoại ngữ / Giáo dục suốt đời và phát triển nguồn nhân lực 

Chương trình nghiên cứu 

Tuyển sinh cho sinh viên nước ngoài 

Các Chương trình Bằng Thạc sĩ-Các Chương trình Tổng quát 

Các Chương trình Bằng Thạc sĩ-Các Chương trình Liên kết

Chương trình tiến sĩ-Chương trình tổng quát 

Chương trình tiến sĩ-Chương trình chung 

Trường giáo dục sau đại học  +82-51-629-5508~9  
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Trường Công nghiệp Sau đại học đã chính thức được phê duyệt vào 
năm 1987 để cung cấp giáo dục sau đại học chuyên ngành về các công 
nghệ mới của xã hội công nghiệp tiên tiến của chúng tôi cho các kỹ 
thuật viên và quản lý cấp trung. Trường có 26 chương trình thạc sĩ 
và nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng cần thiết để giải quyết các 
vấn đề mà các nhà quản lý và kỹ thuật viên cấp trung phải đối mặt 
tại nơi làm việc của họ trong các ngành được ưu tiên bởi các chính 
sách của chính phủ để họ có thể đóng góp cho sự phát triển quốc gia. 
 
Chương trình Thạc sĩ cho 26 khoa 
Kỹ thuật kiến trúc / Kiến trúc / Kỹ thuật luyện kim / Cơ khí / Hệ thống 

cơ khí và Kỹ thuật kiến trúc hải quân / Kỹ thuật thiết kế cơ khí / Kỹ 
thuật điện lạnh và điều hòa không khí / Thiết kế công nghiệp / Vi sinh 
/ Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy / Kỹ thuật hệ thống vật liệu / Kỹ thuật 
an toàn / Kỹ thuật tài nguyên năng lượng / Tâm lý học ứng dụng / Kỹ 
thuật hóa học ứng dụng / Dinh dưỡng lâm sàng / Khoa học và Kỹ thuật 
vật liệu / Kỹ thuật điện / Máy tính và Thông tin / Kỹ thuật điện tử và 
viễn thông / Kỹ thuật điều khiển và thiết bị / Khoa học môi trường trái 
đất / Kỹ thuật máy tính / Kỹ thuật xây dựng dân dụng / Khoa học và 
công nghệ đại dương / Kỹ thuật môi trường 
 

Sau đại học ngành Công nghiệp +82-51-629-6047

Trường xây dựng đội ngũ giảng viên xuất sắc và nghiên cứu đầy 

đủ để đáp ứng môi trường thay đổi nhanh chóng một cách tích cực, 

và sẽ phát triển nó như một trường sau đại học đặc biệt nâng cao 

nhận thức quốc tế sở hữu các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học 

thủy sản. Hơn nữa, chúng tôi cố gắng hết sức để kích thích sự phát 

triển sử dụng các nguồn lực trong và ngoài nước và quốc tế hóa 

các ngành thủy sản sau khi chúng tôi xây dựng mạng lưới các nhà 

lãnh đạo trong lĩnh vực khoa học thủy sản. 

 

5 khoa và 1 chương trình thạc sĩ liên ngành  

Tài nguyên sinh học / Kỹ thuật công nghiệp thực phẩm / Nuôi trồng 

thủy sản / Sản xuất thủy sản / Kinh doanh và chính sách hàng hải / 

Chương trình sau đại học quốc tế về khoa học thủy sản (do KOICA 

tài trợ) 

Sau đại học nghề hải sản toàn cầu +82-51-629-5806

Trường Quản lý Công nghệ (Bộ GTVT) theo đuổi giáo dục và 

nghiên cứu tiên tiến để nuôi dưỡng các nhà đổi mới sáng tạo có 

khả năng đóng góp vào sự tăng trưởng và thương mại hóa các 

ngành công nghiệp và khởi nghiệp trong khu vực. 

Chương trình giảng dạy của Bộ GTVT bao gồm một cơ sở chung 

và hai bài hát chuyên ngành được tạo thành từ (1) tăng trưởng sáng 

tạo cho các ngành công nghiệp cốt lõi và (2) khởi nghiệp và tạo ra 

các ngành công nghiệp mới. Từ năm 2016, nhà trường đã cung cấp 

nhiều chương trình hỗ trợ khác nhau, bao gồm học bổng xuất sắc, 

tham gia nghiên cứu / hội nghị và các chương trình thực tập ở nước 

ngoài. Hiện tại, trường được hỗ trợ bởi chương trình của Bộ 

Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc. 

 

Chương trình Thạc sĩ/Khoa Quản lý Chương trình Tiến sĩ Công 

nghệ/Khoa Quản lý Công nghệ 

Sau đại học quản lý công nghệ +82-51-629-5656~7

Chương trình Thí điểm Đại học Thủy sản Thế giới được thành 

lập vào tháng 9 năm 2017 với tư cách là một tổ chức sau đại học 

để đào tạo và nghiên cứu với trách nhiệm đạt được các Mục tiêu 

Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs) với chủ đề Zero 

Hunger, Good Health and Well-Being. Giáo dục được cung cấp 

bởi 

Chương trình thạc sĩ theo tiêu chuẩn quốc tế. 

Chương trình WFU được thiết kế để đáp ứng nhu cầu hiện tại 

của ngành thủy sản thông qua sự cân bằng giữa nghiên cứu học 

thuật và kinh nghiệm thực tế.  

Thông qua các cơ sở nghiên cứu rộng lớn và các học giả được 

quốc tế công nhận, sinh viên sẽ được trải nghiệm ứng dụng các 

lý thuyết và công nghệ mới nhất. Chương trình cũng sẽ trang bị 

cho sinh viên một bộ kiến thức và kỹ năng thực dụng thúc đẩy 

hợp tác quốc tế và mở rộng trao đổi giữa sinh viên tốt nghiệp và 

chuyên gia quốc tế. 

3 chuyên ngành Thạc sĩ Khoa học Thủy sản 

Công nghệ nuôi trồng thủy sản/ Quản lý tài nguyên thủy sản/ 

Khoa học xã hội thủy sản 

Chương trình thí điểm Đại học Thủy sản Thế giới +82-51-629-6683

Được thành lập vào năm 1998, Trường Quản trị Kinh doanh Sau đại 
học cung cấp các chương trình thạc sĩ tại 6 khoa và 2 chuyên ngành 
cộng với các khóa học CEO về quản trị kinh doanh, thương mại quốc 
tế và kinh tế. Với chương trình giảng dạy sáng tạo và thiết thực, các 
chương trình đào tạo sinh viên trở thành quản trị viên công cộng và 
doanh nghiệp, những người có thể chủ động ứng phó với môi trường 
kinh doanh thay đổi trong thời đại cạnh tranh không giới hạn. Ngoài 
ra, các khóa học CEO cung cấp cơ hội cho các nhà lãnh đạo công 

cộng và doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau để nâng cao kỹ 
năng kinh doanh cho để quản lý tích cực và hiệu quả các tổ chức. 
 
Chương trình thạc sĩ của 6 khoa 
Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Thương mại và Hậu cần Quốc tế 
Khoa Kinh tế 
Cục Quản lý thuế, Cục Quản lý Khách sạn và Du lịch, Cục Quản trị 
Kinh doanh Toàn cầu 

Sau đại học ngành Kinh doanh +82-51-629-5705~7 

Trường Nghiên cứu Chính sách và Toàn cầu sau đại học bao gồm 8 
khoa và 4 chuyên ngành bao gồm Nghiên cứu Nhật Bản, Nghiên cứu 
Trung Quốc, Nghiên cứu Quốc tế, Khoa học Chính trị và Báo chí, Hành 
chính công (Chuyên ngành Hành chính công & Phúc lợi Xã hội), 
Nghiên cứu Thị giác và Nội dung Văn hóa, Nghiên cứu Văn hóa 
(Chuyên ngành Văn hóa Hàn Quốc & Chuyên ngành phân tích văn 
học), TESOL, Chương trình Liên ngành Khoa học Cảnh sát và Chương 
trình Liên ngành Nghiên cứu Hàn Quốc. Sinh viên học kiến thức cần 
thiết để trở thành chuyên gia địa phương với tư duy toàn cầu. 
Chương trình giảng dạy thực tế được định hướng với các nghiên cứu 
cơ bản về ngôn ngữ và lịch sử của các khu vực khác nhau và nghiên 

cứu nâng cao về truyền thống xã hội và văn hóa và chính trị, kinh tế 
và luật pháp của các khu vực đó.  
Nhà trường mong muốn nuôi dưỡng các chuyên gia sẽ góp phần quốc 
tế hóa xã hội địa phương và năng lực cạnh tranh quốc gia về hợp tác 
và thương mại quốc tế. +82-51-629-5308 
 
Chương trình thạc sĩ cho 8 khoa và 4 chuyên ngành  
Nghiên cứu Nhật Bản / Nghiên cứu Trung Quốc / Nghiên cứu Quốc tế 
/ Khoa học Chính trị và Báo chí / Hành chính công / Nghiên cứu thị 
giác và nội dung văn hóa / Nghiên cứu văn hóa / TESOL / Khoa học 
Poice / Nghiên cứu Hàn Quốc 

Sau đại học nghiên cứu toàn cầu và chính sách +82-51-629-5308
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Thư viện Đại học Quốc gia Pukyong bao gồm Thư viện trung tâm, Thư viện Kỹ thuật và Trung 

tâm Cheongun. Là một thư viện phù hợp với một xã hội dựa trên kiến thức, nó đóng vai trò trung 

tâm trong giáo dục tại Hàn Quốc, bằng cách cung cấp dịch vụ lấy người dùng làm trung tâm hỗ 

trợ các hoạt động học tập và nghiên cứu của giáo sư và sinh viên.  

Với hệ thống thông tin học thuật dựa trên trang web tiên tiến, thư viện cung cấp hệ thống kỹ thuật 

số tích hợp cung cấp các nội dung và dịch vụ đa dạng, chẳng hạn như thông tin học thuật, thông 

tin thư mục và tích hợp các dịch vụ tìm kiếm.  

Phấn đấu trở thành một thư viện phổ biến dẫn đầu xã hội thông tin tri thức trong thế kỷ thứ 21.  

Thông qua sự hợp tác lẫn nhau với các thư viện khác trong và cả ngoài nước, thư viện hoạt động 

như một trung tâm tin học, đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng về thông tin, cũng như cung cấp môi 

trường thư viện thoải mái cho cộng đồng người dùng.  

 

Thiết bị  Thư viện Trung tâm: Phòng chuyên khảo, Phòng Tạp chí định kỳ, Phòng đọc sách, 

Phòng đa phương tiện, Phòng học và hội thảo video.  

Thư viện Kỹ thuật: Phòng chuyên khảo, Phòng Tạp chí định kỳ, Phòng đọc sách  

Trung tâm Cheongun: Phòng đọc sách 

Chỗ ngồi Central Library 2,782seats | Engineering Library 914seats | Cheongun Center 1,250seats 

Sách Monographs 1,186,434 | Periodicals 612 | Nonbook materials 123,399 

 

Chiến lược đại học về công nghệ thông tin và hạ tầng CNTT được trung tâm thiết lập nhằm nâng 

cao hiệu quả giáo dục, nghiên cứu và quản trị. Trung tâm giám sát, quản lý và điều phối các khía 

cạnh tổng thể của công nghệ thông tin tại PKNU. 

Tình trạng cơ sở vật chất 

Ký túc xá nhằm mục đích nuôi dưỡng các nhà lãnh đạo bằng cách cho phép sinh viên nâng cao 

tinh thần hợp tác và tinh thần tuân thủ quy định trong khi cung cấp chỗ ở thuận tiện cho sinh 

viên. 

Tình trạng cơ sở vật chất 

Phân loại Phòng thí nghiệm Số lượng máy tính Toà nhà 

Ccr s& Daeyeon

Phòng thí nghiệm PC I, Phòng thí 

nghiệm PC II, Phòng thí nghiệm PC 

III, Phòng tìm kiếm Internet

181 loại

Toà nhà số 1 khoa Khoa 

học tự nhiên 

 (tang 1. tang 2)

Ccr s& Yongdang

Phòng thí nghiệm PC I, Phòng thí 

nghiệm PC II, Phòng thí nghiệm PC 

III, Phòng đa phương tiện

86 loại
Toà nhà quản lý  

(tang 4)

Phân loại Toà nhà Sức chứa 

Cơ sở Daeyeon

Sejong số 1 1,632 người 

Sejong số 2 1,011 người (Bao gồm 15 phòng đôi)

Kí túc xá Happiness 1,500 người 

Cơ sở Yongdang Gwanggaetogwan 507 người 

THƯVIỆN
 +82-51-629-6705 

Trung tâm 
Thông tin và 
Máy tính

+82-51-629-6808

Kí túc xá

Administrative 
Office(Sejonggwan) 
+82-51-629-6731  /  
(Gwanggaetogwan) 
+82-51-629-5266  /  
(Happiness Dormitory) 
+82-51-711-0314

Trang thiết bị cơ bản Trang thiết bị ủng hộ 

Sejong No. 1Library Lobby
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Trung tâm được thành lập vào ngày 15 tháng 10 năm 2001 để khuyến khích nghiên cứu về nhân 
văn, khoa học xã hội và nghệ thuật để phát triển quốc gia và xã hội. +82-51-629-5307 

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn | Trung tâm nghiên cứu thiết kế | Viện Nghiên 
cứu Toàn cầu và Khu vực | Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội | Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật 
| Trung tâm nghiên cứu chính sách công| Phát triển Trung tâm Nghiên cứu Nhân sự và Lao động | Trung 
tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ | Institue hỗ trợ phát triển cho trẻ nhỏ | Viện Phân cấp và Phát triển | Viện 
nghiên cứu nhân văn hàng hải Trung tâm nghiên cứu văn hóa hàng hải, Trung tâm nghiên cứu văn hóa 
Đông Bắc Á, Trung tâm nghiên cứu lịch sử và văn hóa, Trung tâm nghiên cứu kể chuyện châu Á, Trung 
tâm nghiên cứu đảo Daema 

Trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn

Viện Khoa học Thủy sản (Gijang) 

Trung tâm Khoa học và Công nghệ Thủy sản (Goseong) 

Cơ sở nghiên 
cứu Tổ chức này tiến hành nghiên cứu và phát triển về khoa học thủy sản cơ bản và công nghệ ứng 

dụng và nhằm mục đích đóng góp vào việc đạt được một giai đoạn tiên tiến của ngành thủy sản và 
sự phát triển của xã hội quốc gia. +82-51-726-1003~5 

Viện Khoa học Thủy sản (Gijang) | Viện Khoa học Thực phẩm | Trung tâm nghiên cứu dinh dưỡng thức 
ăn và thực phẩm | Viện Khoa học Sinh vật Biển | Viện nghiên cứu chính sách công nghiệp hàng hải | 
Trung tâm Khoa học và Công nghệ Thủy sản (Goseong) | Viện sinh vật biến đổi sinh vật biển | Viện 
Công nghệ Sản xuất Hàng hải Carbon thấp | Viện Y học Đời sống Thủy | Viện Nghiên cứu Tài nguyên 
Cực | Viện Nghiên cứu Giáo dục Thủy sản Biển 

Tổ chứcNghiên cứu khoa học thủy sản 

Viện được thành lập để khuyến khích và phát triển nghiên cứu về khoa học và công nghệ môi 
trường và biển cho sự phát triển quốc gia và xã hội. +82-51-629-6507 

Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghiệp đại dương | Viện nghiên cứu môi trường | Trung tâm 
nghiên cứu địa lý | Viện Khoa học Địa chất Môi trường | Trung tâm siêu máy tính | Viện nghiên cứu 
môi trường khí quyển | Viện Tài nguyên Năng lượng | Trung tâm Thông tin Đại dương và Khí tượng| 
Viện Khoa học Đại dương| Viện Thông tin Không gian | Viện nghiên cứu giảm thiểu rủi ro động đất & 
đứt gãy hoạt động 

 

 

Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường và Biển

Trung tâm hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên cơ bản để sáng tạo kiến thức và 
khoa học ứng dụng cho phát triển công nghiệp và xã hội để có thể góp phần nâng cao địa phương 
và quốc gia về công nghệ khoa học và công nghiệp cơ bản. +82-51-629-5509 

Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ bản | Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Nano | Viện nghiên cứu 
ngân hàng phốt pho | Nghiên cứu Insititute cho khoa học thể thao | Trung tâm nghiên cứu vật liệu và 
thiết bị thông minh về vật lý 

Trung tâm nghiên cứu khoa học cơ bản

Trung tâm góp phần phát triển đất nước và xã hội bằng cách tiến hành các hoạt động sau. 
△ Nghiên cứu về kinh doanh, kinh tế, thương mại △ Nghiên cứu phát triển công nghiệp địa phương 
và phát triển ngành cá △ Nghiên cứu tư vấn kinh doanh, vận chuyển, cảng biển, sân bay, vận tải 
biển, vận tải đường thủy nội địa và công nghiệp logistics và cơ sở hạ tầng của các nước công nghiệp 
lớn △ Nghiên cứu về các ngành công nghiệp văn hóa, du lịch như du lịch biển, du lịch thị trấn 
đánh bắt cá, du lịch sinh thái, tự nhiên, du lịch thay thế , du lịch văn hóa, du lịch thành phố và 
quốc gia.+82-51-629-5708 

Trung tâm nghiên cứu ngành thủy sản | Trung tâm nghiên cứu quản lý chiến lược | Trung tâm nghiên 
cứu phân phối toàn cầu | Trung tâm nghiên cứu hàng hải toàn cầu 

Trung tâm nghiên cứu kinh doanh

Trung tâm được thành lập để khuyến khích và phát triển nghiên cứu về kỹ thuật cho sự phát triển 
quốc gia và xã hội. +82-51-629-6011 

Trung tâm nghiên cứu công nghệ khoa học công nghiệp | Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật rung âm thanh 
| Trung tâm nghiên cứu truyền thông thông tin điện tử | Trung tâm nghiên cứu công nghệ sản xuất sạch 
|  Trung tâm nghiên cứu công nghệ hiển thị | Trung tâm nghiên cứu phòng chống thiên tai | Trung tâm 
nghiên cứu hệ thống chuyển giao thân thiện với môi trường | Viện Khoa học và Công nghệ Quốc phòng 
| Trung tâm nghiên cứu điện tử in| Viện nghiên cứu đổi mới hệ thống công nghiệp | Trung tâm công 
nghệ hàn cho vật liệu và linh kiện | Trung tâm công nghệ lớp phủ đổi mới sáng tạo | Viện Nghiên cứu 
Khoa học và Công nghệ Bức xạ | Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Kiến trúc Hải quân và Hệ thống Hàng hải 
| Trung tâm nghiên cứu công nghệ bionics tích hợp hàng | Nghiên cứu công nghệ cơ sở đa ngành | Viện 
nghiên cứu vật liệu lai trong hệ thống giao thông năng lượng | Viện Trí tuệ nhân tạo | Viện Quản lý Công 
nghệ và Đổi mới sáng tạo | Viện nghiên cứu sản xuất thông minh và hội tụ robot | Viện nghiên cứu công 
nghệ an toàn cháy nổ thông minh và khoa học hành vi của con người 

Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật
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Trung tâm tư vấn sinh viên +82-51-629-6763~6 
Trung tâm thực hiện các bài kiểm tra tâm lý, tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm và các chương trình, đồng thời 
xuất bản các tài liệu thông tin về sức khỏe tâm lý để giúp sinh viên thích nghi với cuộc sống đại học và 
vượt qua các vấn đề tâm lý và giữa các cá nhân. Trung tâm cũng cung cấp dữ liệu để hỗ trợ hoạch định 
chính sách về sức khỏe tâm lý của học sinh và điều chỉnh bằng cách thực hiện các cuộc khảo sát giữa các 
học sinh.  
 
Trung tâm Cơ sở Nghiên cứu +82-51-629-6881/5287  
Đây là một trung tâm hỗ trợ nghiên cứu được thành lập để nâng cao trình độ công nghệ khoa học của quốc 
gia và nâng cao đặc tính và khả năng cạnh tranh của trường đại học vào năm 1998. Nó cung cấp hỗ trợ cho 
các thí nghiệm do các nhà nghiên cứu trong nước, các công ty và trung tâm nghiên cứu khác nhau thực 
hiện và tiến hành giáo dục về cách sử dụng các thiết bị . Nó vận hành Phòng kính hiển vi điện tử, Phòng 
phân tích cấu trúc, Phòng phân tích khối phổ, Phòng phân tích mùi VOCs, Phòng phân tích dấu vết / quang 
điện tử, Phòng sở hữu màng mỏng, Phòng hóa sinh, Phòng phân tích tia X, Phòng phân tích hóa học phóng 
xạ, Phòng thí nghiệm cấu trúc / cường độ vật chất, Phòng thí nghiệm Đo lường, Phòng Sửa chữa Điện / 
Điện tử và Phòng Sửa chữa Máy móc & Máy tính và hỗ trợ 3.000 trường hợp phân tích trở lên mỗi năm. 
 
Phòng trưngbày +82-51- 629-6771~3  
Nó hoàn thành trách nhiệm của mình như một cơ sở giáo dục xã hội nhằm giúp sinh viên phát triển ý thức 
lịch sử chính xác bằng cách khám phá, thu thập, nghiên cứu và trưng bày các tài liệu khác nhau về khảo cổ 
học, lịch sử, hải dương học và khoa học ngư nghiệp, thành công với văn hóa khu vực và hiểu rõ hơn về di 
sản văn hóa Hàn Quốc. Nó sở hữu 2.500 bài triển lãm bao gồm tài sản văn hóa bị chôn vùi, sinh vật biển, 
ngư cụ, tàu đánh cá, tàu biển và tài liệu lịch sử trường đại học và vận hành Sảnh khảo cổ thời tiền sử, Sảnh 
hàng hải và ngư nghiệp, Sảnh lịch sử & văn hóa dân gian, Phòng đánh cá & thuyền đánh cá, Triển lãm đặc 
biệt Hội trường và Phòng triển lãm Lịch sử Đại học. 
 
Trung tâm chăm sóc sức khoẻ +82-51-629-6781 
Nó thường xuyên cung cấp cho sinh viên và giảng viên dịch vụ khám sức khỏe, quản lý bệnh tật, chăm sóc 
y tế ban đầu, giáo dục sức khỏe, tư vấn, các chương trình phòng chống bệnh truyền nhiễm và các chương 
trình nâng cao sức khỏe và góp phần phát triển nguồn nhân lực lành mạnh bằng cách thực hiện thói quen 
lành mạnh.  
 
Văn phòng nhà xuất bản Đại học +82-51-629-6920 
Nó nhằm mục đích báo cáo một cách công bằng và chính xác tất cả các hoạt động được thực hiện trong 
khuôn viên trường và phát triển dư luận xã hội dựa trên sức mạnh của các ý kiến   và phản biện mang tính 
xây dựng. Nó nỗ lực thúc đẩy văn hóa đại học lành mạnh và góp phần quảng bá trường đại học như một 
tổ chức truyền thông đại chúng của trường cao đẳng. Nó bao gồm Ban Dự án Văn hóa, Ban Biên tập Báo, 
Ban Tổ chức Phát thanh và Ban Biên tập Báo tiếng Anh.  
 
Trung tâm giáo dục PKNU  +82-51-629-7901  
Trung tâm cung cấp các khóa đào tạo đủ điều kiện và đào tạo nghề nhằm phát huy những phẩm chất cơ 
bản và tính chuyên nghiệp của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. 
 
Trung tâm dành cho sinh viên có nhu cầu đặc biệt  +82-51-629-5062 
Nó được giới thiệu vào năm 2008 nhằm cung cấp cho học sinh khuyết tật quyền được học tập và các 
dịch vụ phúc lợi giáo dục khác nhau. Nó tiến hành các hoạt động sau: △ Cung cấp hỗ trợ quyền học 
tập cho học sinh khuyết tật △ Cung cấp hỗ trợ cho việc học tập của giảng viên, tư vấn phúc lợi sinh 
viên và các tiện nghi △ Quản lý và vận hành hệ thống trợ giúp △ Quản lý và vận hành thiết bị giáo 

dục và các thiết bị hỗ trợ. 
 
Khoa Điền kinh trường Đại học +82-51-629-5630 
Nó bao gồm Câu lạc bộ Đua thuyền và Câu lạc bộ Bóng đá. Không quá 10 vận động viên sinh viên được 
tuyển chọn hàng năm để tham gia Bộ môn Thể thao Biển. 
 
Trung tâm đào tạo người hướng dẫn thể thao cho mọi người +82-51-629-5633 
Nó nhằm mục đích phát triển các môn thể thao cho tất cả các giảng viên được trang bị lý thuyết về giáo 
dục thể chất và kỹ thuật thực hành. 
 
Văn phòng Trung đoàn Dự bị +82-51-629-6936~7 
Nó được lắp đặt để giảm thời gian đào tạo lực lượng dự bị bằng cách cho phép giảng viên và sinh viên 
(bao gồm cả sinh viên sau đại học) được tích hợp vào Lực lượng Dự bị Nơi làm việc để họ có thể cống 
hiến hết mình cho các hoạt động học tập và hệ thống phòng thủ địa phương (nơi làm việc) có thể được 
thiết lập trong tình trạng tình trạng khẩn cấp quốc gia. 
 
Trung tâm Lãnh đạo Dịch vụ Xã hội +82-51-629-5051  
Với nỗ lực quản lý một cách có hệ thống các hoạt động dịch vụ xã hội khác nhau do sinh viên thực hiện, 
Trung tâm Lãnh đạo Dịch vụ Xã hội cung cấp hỗ trợ cho các dịch vụ xã hội trong và ngoài nước, thực hiện 
đào tạo tình nguyện viên, quản lý các hoạt động dịch vụ xã hội và vận hành các đối tượng liên quan đến 
dịch vụ xã hội. 
 
Trung tâm quản lý an toàn  +82-51-629- 7311~2, 7308  
Nó có trách nhiệm tạo môi trường thích hợp cho các hoạt động nghiên cứu an toàn do các thành viên thực 
hiện thông qua phòng ngừa tai nạn an toàn, tập trung vào việc giảm thiểu hoặc loại bỏ các yếu tố gây ra rủi 
ro như một tháp kiểm soát thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro một cách có hệ thống, bao gồm cả an toàn 
của các phòng thí nghiệm nội bộ. 
 
Lưu trữ Đại học +82-51-629-6991~3  
Nó quản lý một cách có hệ thống các kho lưu trữ và hồ sơ khác nhau, bằng chứng về các hoạt động đa 
dạng được thực hiện bởi các tổ chức, hiệp hội và thành viên khác nhau, trong toàn bộ quá trình từ sản xuất, 
bảo trì và loại bỏ đến bảo quản. Đây là một tổ chức hành chính, văn hóa và học thuật, giữ an toàn cho di 
sản hồ sơ quý giá và đảm bảo sử dụng đa dạng thông tin cho kinh doanh, nghiên cứu, giáo dục và quảng 
bá. Về vấn đề này, Lưu trữ của Đại học Quốc gia Pukyong đang nỗ lực để tạo ra giá trị mới cho tương lai 
bằng cách tuân theo triết lý giáo dục của trường đại học và bảo tồn lịch sử và truyền thống của trường đại 
học. 
 
Trung tâm chăm sóc trẻ em PKNU +82-51-629-7491  
Nó cung cấp các dịch vụ chăm sóc trẻ em đáng tin cậy cho các thành viên của trường đại học bằng cách 
thiết lập môi trường hỗ trợ chăm sóc trẻ em có chất lượng nhằm mục đích hiện thực hóa chính sách nhà 
trẻ phù hợp với Đạo luật Chăm sóc Trẻ sơ sinh. 
 
Học viên Quân sự Huấn luyện Quân đoàn (ROTC) +82-51-629-6956 (Army) +82-51-919-6963 (Navy) 
Nó được quản lý ngoài việc giáo dục các chuyên ngành của họ để nuôi dưỡng các nhà lãnh đạo đóng góp 
cho quân đội và xã hội thông qua việc bồi dưỡng các sĩ quan ưu tú trong tương lai. 
Sau hai năm huấn luyện quân sự, anh sẽ được mang quân hàm trung úy sau khi tốt nghiệp để phục vụ hai 
năm nghĩa vụ quân sự và sẽ xuất ngũ. 

Cơ sở vật 
chất trực 
thuộc 
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Trung tâm Đổi mới Giáo dục Kinh doanh  +82-51-629-5708  
Trung tâm hỗ trợ các chương trình đại học về quản trị kinh doanh và các hoạt động học thuật tổng 
thể nhằm nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo ngành quản trị kinh doanh. 
 
 
Trung tâm thực hành tổng hợp kỹ thuật  +82-51-629-6050~8  
Trung tâm phát triển công nghệ công nghiệp góp phần nâng cao năng suất trong thời đại thông tin 
của thế kỷ 21 và các tài liệu giáo dục về công nghệ tạo điều kiện cho các bài tập thực hành cơ bản và 
ứng dụng cũng như các thí nghiệm nghiên cứu và sinh viên khác và cuối cùng đóng góp vào sự tiến 
bộ của giáo dục công nghiệp.  
 
Trung tâm Đổi mới Giáo dục Kỹ thuật   +82-51- 629-5246~8 
Trung tâm đặt ra một hướng đi đúng đắn cho đổi mới giáo dục kỹ thuật, phát triển chương trình giáo 
dục và điều phối các dự án cho giáo dục kỹ thuật. 
● Bộ phận Công nhận Giáo dục Kỹ thuật 

Chịu trách nhiệm về việc kiểm định giáo dục kỹ thuật, đây là một nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện 
hiệu quả giáo dục kỹ thuật. 

● Bộ phận phát triển chương trình giảng dạy 
Có trách nhiệm quan sát và cải tiến chương trình giảng dạy và hiệu suất của nó để có thể giáo dục 
kỹ thuật hiệu quả hơn. 

● Phòng Hợp tác Công nghiệp - Đại học 
Chịu trách nhiệm thiết lập một hệ thống hợp tác đại học ngành và một hệ thống đổi mới công 
nghệ hợp tác đại học công nghiệp khu vực thông qua việc sử dụng năng lực hợp tác giữa các 
trường đại học công nghiệp. 

● Bộ phận đánh giá 
Có trách nhiệm đổi mới việc đánh giá hiệu suất của các giáo sư để tất cả các giáo sư có thể đóng 
góp vào sự đổi mới của giáo dục kỹ thuật 

 
 
Trung tâm đào tạo ngành Thủy sản và Khoa học Biển  +82-51-629-5979 
● Trang trại nuôi trồng thủy sản 

Trang trại tiến hành giáo dục và nghiên cứu về nuôi cá, di truyền và nhân giống cá, thức ăn và 
dinh dưỡng, và các phương tiện nuôi. Nó có tổng không gian là 11.000㎡ và mặt nước là 6.000
㎡. Các cơ sở của nó bao gồm một trại cá với hệ thống lọc nước, một cơ sở chăn nuôi với một 
hệ thống lọc tuần hoàn công nghệ cao, và 120 bể chứa nước cho các thí nghiệm chăn nuôi. 

● Nhà máy chế biến thực phẩm 
Nhà máy hỗ trợ các giáo sư và sinh viên thực hiện các nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế biến, 
bảo quản thực phẩm và phát triển sản phẩm mới. Nó cũng cung cấp cơ sở vật chất cho các thí 
nghiệm của sinh viên, nghiên cứu của giáo sư và nghiên cứu hợp tác giữa các trường đại học và 
công nghiệp. 
 

Trung tâm quản lý tàu đào tạo  +82-51-629-5984~7 
Trung tâm được thành lập khi con tàu huấn luyện được mua lại vào năm 1947. Nó nhằm mục đích 
nuôi dưỡng những tài năng tuyệt vời, những người có thể tham gia một cách sáng tạo vào việc khám 
phá đại dương và phát triển ngành thủy sản với đào tạo và nghiên cứu trên tàu. Trách nhiệm của nó 
là quản lý và vận hành con tàu một cách hiệu quả. 

Tàu huấn luyện & tàu nghiên cứu  +82-51-611-6347, 636-4615 
● Tàu huấn luyện 

Nó nhằm mục đích thu nhận kiến   thức về khoa học cơ bản và ứng dụng liên quan 
đến phát triển các ngành công nghiệp hàng hải và bảo vệ môi trường hàng hải, đào 
tạo ra các sĩ quan hàng hải hiệu quả, những người có thể hoạt động như các nhà ngoại 
giao dân sự thông qua giao lưu quốc tế và nâng cao khả năng nghiên cứu về đào tạo 
và nghiên cứu thực địa về khoa học ngư nghiệp và hải dương học. 

● Tàu nghiên cứu 
Nó nhằm mục đích chuẩn bị cho kỷ nguyên của ngành công nghiệp hàng hải trong 
thế kỷ 21 dựa trên nghiên cứu tăng cường về đại dương của Hàn Quốc, một quốc gia 
hàng hải. 

 
Trung tâm kiểm soát bệnh động vật thủy sản   +82-51-629-5877 
Viện là một bệnh viện thú y khuyến khích sự tôn trọng cuộc sống, tình yêu với thiên nhiên và sự phát triển của ngành thủy sản. 
Nó cung cấp cho ngư dân bảo vệ bệnh tật, chăm sóc y tế, chẩn đoán, phân tích chất độc hại và phân tích hiệu quả để giúp tăng 
thu nhập của ngư dân và đóng góp vào sự phát triển của ngành thủy sản. 
 
 
 
Viện Nghiên cứu và Giáo dục Hàng hải   +82-51-629-6505  
Học viện phân phối kiến   thức về đại dương cho sinh viên, giáo viên và người dân và đóng góp không chỉ vào sự phát triển 
của ngành hải dương học và công nghệ biển mà còn thúc đẩy văn hóa biển. Nó tổ chức các bài giảng, thí nghiệm và thực hành, 
đào tạo trên tàu và tiến hành các hoạt động đề xuất chính sách và quảng bá cho văn hóa biển.  
 
 
 
Trung tâm Giáo dục Suốt đời  +82-51-629-6791 
Trung tâm cung cấp các cơ hội giáo dục suốt đời để người dân địa phương tự nhận thức và đóng góp vào sự phát triển cộng 
đồng địa phương và quốc gia bằng cách cung cấp các khóa học khác nhau như nghệ thuật tự do. 
 
 
 
Trung tâm phân tích thực phẩm của Đại học Quốc gia Pukyong   +82-51-629-7356 
Trung tâm phân tích thực phẩm của Đại học Quốc gia Pukyong, một công ty của trường, đang thực hiện các dự án phân tích 
thực phẩm bằng cách sử dụng các công nghệ chuyên biệt trong lĩnh vực nước và biển do trường sở hữu. Nó được chỉ định là 
một tổ chức kiểm tra vệ sinh thực phẩm theo Điều 24 của Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược 
phẩm Hàn Quốc và thực hiện tự kiểm tra chất lượng lô hàng. Ngoài ra, tất cả các dự án của các công ty trong trường đều gắn 
với chương trình giảng dạy, và các chương trình đào tạo lĩnh vực khác nhau được vận hành với mục đích bồi dưỡng nguồn 
nhân lực thực tế. 
 
Trung tâm tư vấn gia đình và trẻ em Pukyong   +82-51-629-7572 
Trung tâm tư vấn gia đình và trẻ em Pukyong, một công ty trường học, được thành lập để hỗ trợ sự phát triển lành mạnh của 
trẻ em và gia đình. Các nhà tư vấn gia đình và trẻ em chuyên nghiệp làm việc cộng tác. Nhân viên tư vấn có mặt bất cứ lúc 
nào trừ chủ nhật. Các trung tâm này cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau như liệu pháp chơi, liệu pháp nghệ thuật, liệu pháp cặp 
đôi và liệu pháp gia đình. Các chương trình chính của trung tâm này bao gồm tư vấn cá nhân và nhóm nhỏ, kiểm tra tâm lý, 
giáo dục phụ huynh, giáo dục giáo viên và thực tập. Chương trình phiếu quà tặng cũng có sẵn. 

Các đơn vị liên kết với Khoa Quản trị kinh doanh 

Các đơn vị liên kết với Khoa Kĩ thuật 

Các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Khoa học Thủy sản 

Các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Môi trường và Hàng hải 

Các đơn vị liên kết với Trường Cao đẳng Hội tụ Tương lai 

Tiện ích khác 

Các đơn vị 
liên kết với 
các trường 
cao đẳng

Traing ship 'Baekkyung' 

Research Vessel  ‘Nara’
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Mục Số vị trí Vị trí đang chiếm 

Tổng giám đốc 1 1

Khoa

Giáo sư 

628

397

Phó giáo sư 85

Trợ lý giáo sư 126

Tổng 628 608

Giảng viên 134 147

Nhân viên 
hành chính

Nhân viên hành chính 267 259

Nhân viên hoạt động quản lý 10 10

Kế toán 288 272

Tổng 565 541

Tình trạng ghi danh Đã đăng ký Hiện tại Đã tốt nghiệp 

Đại học 21,498 15,647 5,851

Tốt nghiệp 1,558 1,408 150

Tốt nghiệp đặc biệt 924 821 103

Tốt nghiệp thạc sĩ 145 129 16

Tổng 24,125 18,005 6,120

Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Sinh viên  
học tiếng

Sinh viên  
trao đổi Tổng

228 257 761 239 27 1,512

[2021. 4 . 1.  Criteria]

Tư cách thành viên

Giảng viên và 
nhân viên 

Số lượng  
sinh viên

Số lượng sinh 
viên quốc tế

Giám đốc

Ủy ban các vấn đề học thuật 

Phó Chủ tịch về Các vấn đề Học thuật 

Cao đẳng 

• Khoa học Xã hội và Nhân văn 
• Khoa học tự nhiên 
• Quản trị kinh doanh 
• Kỹ thuật công trình 
• Khoa học Thủy sản 
• Trường đại học hội tụ thông tin 
• Khoa học Môi trường và Biển 
• và Công nghệHội tụ trong tương lai 
   (Trung tâm hỗ trợ học tập dành cho 

người lớn) 
• Chuyên ngành 
• Cao đẳng đại học 
  (Viện Giáo dục Phổ thông)

Trường Đại học đặc biệt 

• Trường Công nghiệp Sau đại học 
• Trường Giáo dục Sau đại học 
• Trường Kinh doanh Sau đại học 
• Trường Nghiên cứu Chính sách và Toàn 

cầu sau đại học 
• Trường Cao học Thủy sản Toàn cầu 
• Trường Sau đại học Đại học Thủy sản 

Thế giới (WFU)

Trường đại học 

• Trường Đại học 
  (Cơ quan thúc đẩy đổi mới sáng tạo của 
trường sau đại học) 

Trường sau đại học chuyên nghiệp 

• Tốt nghiệp Trường Quản lý Công nghệ

Thượng viện họcthuật

Phó Chủ tịch Đối ngoại và Phát triển 

Tổ chức giáo dục

Tổ chức hành chính
Văn phòng Học thuật 

Cơ sở vật chất cơ  
bản về giáo dục Thư viện Trung tâm Thông tin & Máy tính

Cơ sở vật chất khác Doanh nghiệp Đại học

Cơ sở vật chất hỗ trợ

Viện nghiên cứu Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội và Nhân văn / Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Cơ bản / Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh / Trung tâm 
Nghiên cứu Kỹ thuật/ Tổ chức nghiên cứu khoa học thủy sản / Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường và Biển

Cơ sở vật chất  
liên kết

Trung tâm tư vấn sinh viên / Trung tâm lãnh đạo dịch vụ xã hội / Văn phòng thử nghiệm và thực hành chung / Trung tâm đào tạo 
quản lý an toàn / Bảo tàng / Trung tâm dịch vụ y tế / Trung tâm dịch vụ giáo dục trẻ em / Quân đoàn đào tạo sĩ quan dự bị / Văn 
phòng báo chí PKNU / Trung tâm Nhân quyền / (Quân đoàn đào tạo sĩ quan dự bị quân đội) / Trung tâm đào tạo sĩ quan dự bị hải 
quân ) / Trung tâm hỗ trợ nghề nghiệp trung cấp / Viện xúc tiến thể thao / Viện giáo dục con- tinuing

Kí túc xá

• Bộ phận Các vấn đề Học thuật 
• Phòng Giáo dục 
• Trung tâm Giảng dạy và Học tập 
• Nâng cao

Quỹ Hợp tác Công nghiệp-Đại học 

• Khoa Hợp tác Công nghiệp-Đại học 
• Khoa Xúc tiến Học thuật 
• Trung tâm liên lạc hỗ trợ doanh 

nghiệp, Ngành doanh nghiệp vừa và 
nhỏ Trung tâm hợp tác đại học, Văn 
phòng kiểm toán tìm kiếm lại, Trung 
tâm chuyển giao và kinh doanh công 
nghệ, Trung tâm hỗ trợ kế toán BK21, 
Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp, Vật 
liệu, Thành phần, Trung tâm hỗ trợ 
công nghệ thiết bị

Văn phòng Sinh viên 
• Bộ phận Dịch vụ Sinh viên & Phúc lợi 
• Bộ phận Phát triển Năng lực Sinh viên     

(Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo Thực địa) 
  (Trung tâm phát triển nghề nghiệp nữ)

Office of Planning and Coordination

• Phân chia Kế hoạch Chiến lược 
• Bộ phận Đối ngoại và Trung tâm 

Hiệu suất và Thông tin P.R.

Văn phòng Tổng cục 

• Bộ phận tổng hợp 
• Bộ phận Tài chính • Bộ phận quản lý 
• Phòng Quản lý xây dựng và cơ sở vật 

chất 

Văn phòng Các vấn đề Quốc tế 

• Phòng Quan hệ Quốc tế 
• Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ Toàn cầu 
•  Trung tâm Giáo dục Toàn cầu Hàn Quốc 

Văn phòng Tuyển sinh 

• Division of Admissions

Văn phòng Hội tụ Công nghiệp-Đại học Mới 

• Khoa Công nghiệp-Đại học Mới 
• Phát triển (Trung tâm Giáo dục Hội tụ 

Công nghiệp-Đại học Tương lai) 
 (Trung tâm hợp tác doanh nghiệp) (Trung 
tâm hợp tác cộng đồng) 

[2021.  4.  1.  Criteria] 
 

sơ đồ tổ chức
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Bộ phận các vấn đề học thuật (Các vấn đề học thuật / Đội ngũ nhân viên giảng viên / Nhóm 
hỗ trợ giảng viên) 

 +82-51-629-5021~5032 
Bộ phận chịu trách nhiệm điều hành các cuộc họp giảng viên, các cuộc họp về các vấn đề học thuật và các cuộc 
họp về giáo dục, quản lý các quy định của trường, thiết lập và sửa đổi chương trình giảng dạy, thiết lập lịch học, 
trường cao đẳng và sau đại học, sử dụng và quản lý giảng viên và trợ giảng, tiến hành đánh giá giảng viên, kiểm 
soát giảng viên và giáo sư hỗ trợ.   
 
Phòng Giáo dục (Lịch học/Đăng ký) +82-51-629-5036~5043 
Bộ phận chịu trách nhiệm quản lý tuyển sinh lớp học, lưu giữ hồ sơ tín chỉ và điểm số, hoạt động của các lớp 
học mùa hè và mùa đông, phân bổ phòng giảng dạy, đánh giá khóa học, hoạt động của OCU và KCU, trao và lưu 
giữ hồ sơ bằng cấp, nghỉ phép và lưu giữ, trục xuất, rút lui, nhập học, hồ sơ sinh viên, chuyển tín chỉ cho sinh 
viên chuyển trường, trẻ vị thành niên, chuyên ngành kép, chuyên ngành liên quan , chuyên ngành hội tụ và giáo 
dục giáo viên (suốt đời). 
※ Trung tâm Nâng cao Giảng dạy và Học tập 
 
 
Bộ phận Dịch vụ sinh viên & Phúc lợi (Dịch vụ sinh viên / Học bổng / Phúc lợi) 

+82-51-629-5051~5, 5057~62, 5682~4  
Bộ phận hỗ trợ và giám sát các hoạt động của sinh viên và hoạt động của các tổ chức tự quản của sinh viên. Nó 
cũng quản lý các quỹ học bổng được hình thành từ doanh thu và quyên góp của trường đại học, cung cấp các 
khoản vay sinh viên và điều hành các cơ sở phúc lợi và hợp tác xã tiêu dùng.   
 
※ Hội Sinh viên  
Nó bao gồm 108 câu lạc bộ đã đăng ký dựa trên 7 bộ phận bao gồm Phòng Học thuật, Phòng Thể thao, Phòng 
Biểu diễn, Phòng Triển lãm Văn học, Phòng Nghệ thuật Tự do, Phòng Dịch vụ Xã hội và Phòng Tôn giáo. 3.000 
thành viên tham gia các hoạt động của câu lạc bộ.  
 
※ Bộ phận Phát triển Năng lực Sinh viên +82-51- 629-7338~9  
IBộ phận này quản lý chung các lĩnh vực phi nhân sự (việc làm, khởi nghiệp, nghề nghiệp, tâm lý học, thực hành 
lĩnh vực, v.v.) Bộ phận này chịu trách nhiệm tư vấn, phát triển nghề nghiệp và giáo dục khác nhau, hỗ trợ việc 
làm, chương trình giảng dạy phi môn học và thống kê việc làm để giúp sinh viên phát triển và quản lý con đường 
sự nghiệp của họ. Ngoài ra, nó phục vụ các chương trình giáo dục nghề nghiệp, đào tạo và hỗ trợ việc làm khác 
nhau. Đối với mục tiêu, bộ phận này bao gồm hai trung tâm - trung tâm hỗ trợ đào tạo thực địa và trung tâm phát 
triển nghề nghiệp của phụ nữ. 
 
Bộ phận Phát triển Năng lực Sinh viên 

+82-51-629-6750~6757, 6759~6761, 6767~6768, 6691~6694, 6928, 6944, 6954 
Bộ phận này quản lý chung các lĩnh vực phi nhân sự (việc làm, khởi nghiệp, nghề nghiệp, tâm lý học, thực hành 
lĩnh vực, v.v.) Bộ phận này chịu trách nhiệm tư vấn, phát triển nghề nghiệp và giáo dục khác nhau, hỗ trợ việc 
làm, chương trình giảng dạy phi môn học và thống kê việc làm để giúp sinh viên phát triển và quản lý con đường 
sự nghiệp của họ. Ngoài ra, nó phục vụ các chương trình giáo dục nghề nghiệp, đào tạo và hỗ trợ việc làm khác 
nhau. Đối với mục tiêu, bộ phận này bao gồm hai trung tâm - trung tâm hỗ trợ đào tạo thực địa và trung tâm phát 
triển nghề nghiệp của phụ nữ. 
 
 
Bộ phận Lập kế hoạch & Chiến lược (Nhóm chiến lược / Nhóm đánh giá / Nhóm dự án tài 
chính) +82-51-629-5075~5086, 5197. 5199 
Bộ phận lập quy hoạch tổng thể phát triển đại học, quản lý các dự án chuyên ngành đại học, xây dựng cơ sở dữ 
liệu trong khuôn viên trường đại học, điều phối Chương trình trao quyền giáo dục, giới thiệu chi phí không gian 
tự hỗ trợ và quy hoạch tổng thể khuôn viên trường, viện và bãi bỏ các đơn vị hành chính, tiến hành đánh giá về 
các trường cao đẳng, khoa và trung tâm nghiên cứu và quản lý chi phí làm việc của các dự án hỗ trợ tài chính 
trên toàn bộ. 

Trung tâm Hiệu suất và Thông tin +82-051-629-7661~7664 
Bộ phận lập kế hoạch quản lý hiệu suất, giám sát hiệu suất, kiểm tra hệ thống đánh giá và phản hồi hiệu suất, 
tự sao lưu các dự án hỗ trợ tài chính, đánh giá bên ngoài và quản lý chỉ số hiệu suất bằng các bài báo đánh giá. 
 
Phòng Đối ngoại và PR (Nhóm Hợp tác Đối ngoại / Nhóm Quan hệ Công chúng Đối ngoại)     

+82-51-629-5091~8, 7300  
Bộ phận gây quỹ phát triển trường đại học, vận hành các quỹ công, quản lý hợp tác bên ngoài, hỗ trợ các hiệp 
hội cựu sinh viên, phát triển kế hoạch xúc tiến tổng thể của trường đại học, viết và phân phối thông cáo báo chí, 
xuất bản thông tin và tin tức về trường đại học, quản lý các tài liệu quảng bá trực tuyến (ví dụ: webzine), ghi lại 
các sự kiện lớn bằng cách ghi video và các phương tiện khác và lưu giữ các bản ghi về lịch sử PKNU.  
 
※ Hiệp hội cựu sinh viên PKNU  +82-51-611-2441  
Hiệp hội giám sát các dự án khác nhau nhằm tạo sự đoàn kết của 200.000 cựu sinh viên PKNU và sự phát triển 
của PKNU, đồng thời nó cũng quản lý Quỹ Học bổng Cựu sinh viên (Tài khoản đóng góp: Ngân hàng Suhyup 
705-01-252464) và Hội trường Cựu sinh viên PKNU. Hiệp hội có nhiều phân nhóm như Seoul PKNU Alumni, 
PKNU MBA Alumni, Ulsan PKNU Alumni, Jeju PKNU Alumni, New York PKNU Alumni, PKNU AMP 
Alumni, PKNU Techno CEO, PKNU Army ROTC Alumni và PKNU Navy ROTC Alumni.  
 
※ Văn phòng Tài trợ  +82-51-629-5092, 7300 
Văn phòng hỗ trợ các chương trình học bổng, các dự án nghiên cứu và xuất bản và các dự án cải thiện môi 
trường giáo dục. Bao gồm Quỹ Phát triển PKNU, Quỹ Nghiên cứu Học thuật Dongwon, Quỹ Giáo dục Daehwa 
và Quỹ Tiến bộ Học thuật Wolhae 
 
 
Bộ phận Tổng hợp (Nhóm Công tác Tổng hợp / Nhóm Nhân sự)  

+82-51-629-5101~7, 5110~5  
Bộ phận giữ con dấu của trường đại học, giám sát hệ thống an ninh của trường đại học và quản lý tài liệu, kiểm 
tra hoạt động của các phòng ban, tổ chức ngày đêm, ban hành các quy định của PKNU, hỗ trợ các sự kiện của 
trường đại học, quản lý các dịch vụ bưu chính của trường đại học, kiểm soát các tòa nhà và khuôn viên, điều tiết 
giao thông, giám sát phòng cháy chữa cháy , chỉ đạo Trung đoàn Dự bị, điều hành Trung tâm Tư vấn Pháp luật, 
quản lý nhân sự hành chính, nâng cao đạo đức làm việc, ban hành khen thưởng và kỷ luật, đào tạo việc làm, cấp 
thẻ căn cước và giấy chứng nhận việc làm, và giải quyết các vấn đề về hưu trí, bảo hiểm và xã hội đại học.  
 
Phòng Tài chính (Tổ Tài chính / Tổ Quản lý Tài sản) +82-51-629-5131~9, 5141~6  
Bộ phận chịu trách nhiệm quản lý tổng hợp kế toán, lập kế hoạch ngân sách, chi tiêu, tài sản quốc gia, hàng hóa, 
tiền lương, điều chỉnh thuế cuối năm và trích lập học phí. 
 
Phòng Xây dựng và Quản lý Cơ sở vật chất (Đội Lập kế hoạch Cơ sở / Đội Thi công / Đội Kỹ 
thuật điện / Đội Cơ sở Cơ khí Xây dựng) 

+82-51-629-5151~4, 5156~60, 5161~2, 5163~5, 5160~70 
Bộ phận chịu trách nhiệm lập kế hoạch các dự án cơ sở, quản lý và bảo trì các cơ sở, xử lý nước thải, kiểm soát 
ô nhiễm không khí và nước, và thiết lập các kế hoạch tiết kiệm năng lượng.  
 
 
Bộ phận Tuyển sinh (Nhóm Quản lý Tuyển sinh / Nhóm Hoạt động Tuyển sinh / Nhóm Phát 
triển Tuyển sinh)  

+82-51-629-5066~74, 6280~4, 6285~8, 6290 
Bộ phận chịu trách nhiệm thiết lập và quản lý một kế hoạch cơ bản về tuyển sinh, cải tiến hệ thống xét tuyển, 
phân tích mức độ đạt được theo hình thức xét tuyển, xúc tiến tuyển sinh và thực hiện các dự án liên quan đến 
bình thường hóa giáo dục trung học phổ thông.  
 
 
Phân khu Hội tụ Đại học-Công nghiệp Mới +82-51-629-4261~64, 4266~4267 
Nhóm này đặt mục tiêu tạo ra sự phát triển học thuật mới trong giáo dục và dịch vụ theo định hướng công nghiệp, 
nhấn mạnh vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, các hoạt động hỗ trợ dựa vào cộng đồng, học tập dựa 
trên dự án. Do đó, nó cung cấp MỘT DỪNG Tất cả các bộ cho nhu cầu của các thành viên cộng đồng và ngành 
công nghiệp địa phương. 

※ Trung tâm Giáo dục Hội tụ Đại học-Công nghiệp Tương lai, Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp, Trung tâm 
Hợp tác Cộng đồng 

Phòng Giáo vụ

Tổ chức quản lý

Phòng Công 
tác Sinh viên

Phòng Hành 
chính Tổng hợp

Văn phòng tuyển 
sinh

Văn phòng Hội tụ 
Đại học-Công 
nghiệp Mới 

Văn phòng Kế 
hoạch và Điều 
phối 
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Nhóm hỗ trợ nền tảng 
Đây là một tổ chức được chọn làm dự án nuôi dưỡng một trường đại học hàng 
đầu cho các doanh nghiệp liên doanh vừa và nhỏ. Công ty đang thúc đẩy các 
công ty liên doanh thông qua việc phát hiện ra các mặt hàng khởi nghiệp xuất 
sắc và chịu trách nhiệm hỗ trợ khởi nghiệp của sinh viên. Công ty vận hành một 
cách có hệ thống các chương trình khác nhau, bao gồm tài trợ để thương mại 
hóa các mặt hàng khởi nghiệp, hoạt động của các khóa học kinh doanh thực tế, 
thúc đẩy khởi nghiệp thanh niên và đặc điểm hỗ trợ cho các công ty khởi nghiệp.  
+82-51-629-7472~7 
 
Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp 
Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp đại học quốc gia Pukyong, được khai trương 
vào năm 1999, cung cấp một nền tảng cho các công ty khởi nghiệp, hỗ trợ hành 
chính, hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ tài chính để tìm và nuôi dưỡng các công ty liên 
doanh xuất sắc. 
Nó hỗ trợ các công ty khởi nghiệp thành công như tổ chức các cuộc họp tư vấn 
xuất khẩu, điều hành các nhóm hỗ trợ cố vấn chuyên nghiệp, tổ chức các hội 
thảo để tăng cường khả năng kinh doanh và vận hành các chương trình giáo dục 
tùy chỉnh.  +82-51-629-5205 
 
Trung tâm chuyển giao công nghệH 
hỗ trợ trợ các hợp đồng nghiên cứu và thỏa thuận hướng dẫn kỹ thuật (hợp 
đồng tư vấn) để có được và quản lý quyền sở hữu trí tuệ, chẳng hạn như ứng 
dụng, đăng ký, bảo trì, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa +82-51-629-
5676,   5212, 5217, 5669, 7853 
 
Trung tâm hợp tác công nghiệp-học thuật 
Bằng cách sử dụng nguồn nhân lực chuyên môn và cơ sở nghiên cứu của các 
trường đại học và hỗ trợ cải tiến các công nghệ khó khăn trong các cơ sở sản 
xuất liên quan đến các doanh nghiệp nhỏ địa phương, nó góp phần tăng cường 
khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và thúc đẩy nền kinh tế địa 
phương. Nó hỗ trợ phát triển các công nghệ mới và sản phẩm mới bằng cách 
kích hoạt các hoạt động nghiên cứu của các tổ chức kinh doanh và các nhà nghiên 
cứu thông qua các hội thảo kỹ thuật, bài giảng kỹ thuật, hội thảo và hướng dẫn 
kỹ thuật tại chỗ. 
+82-51-629-5218, 6272 
 
Công ty Cổ phần Kỹ thuật, Đại học Quốc gia Pukyong, Ltd. 
Công ty cổ phần công nghệ Pukyong National University, được thành lập bởi 
đạo luật thúc đẩy giáo dục công nghiệp và thúc đẩy hợp tác iidustrial, đang thúc 
đẩy thương mại hóa các công nghệ thuộc sở hữu của các trường đại học thông 
qua các công ty con như PKNU nước mắm Lab Co., Ltd. 
+82- 51-629-5662 
 
Trung tâm đánh giá rủi ro LMO thủy sản biển 
Cơ quan đánh giá ổn định các sinh vật biến đổi gen (LMO) trong lĩnh vực Thủy 
sản biển do Bộ Đại dương và Thủy sản chỉ định.   +82-51-629-7066 
 
Trung tâm hỗ trợ quản lý bữa ăn trẻ em Busan Nam-gu 
Quản lý dinh dưỡng và vệ sinh có hệ thống cho các trung tâm dịch vụ bữa ăn trẻ 
em ở Nam-gu, Busan theo đạo luật đặc biệt về quản lý an toàn chế độ ăn uống 
của trẻ em.  +82-51-629-7870 
 
Trung tâm nghiên cứu công nghệ hội tụ hàng hải LED 
Tạo ra công nghệ hội tụ giữa LED và các ngành công nghiệp hàng hải và hiệu 

suất của các dự án liên quan đến đèn LED như chứng nhận quốc tế  etc.  +82-
51-629-7773 
 
ink Plus Nhóm Kinh doanh 
Thành lập các trường đại học hàng đầu về hợp tác công nghiệp-học thuật dựa 
trên khuôn viên ngành mới và đào tạo tài năng sáng tạo cho hợp tác học thuật-
công nghiệp thân thiện với xã hội.  +82-51-629-4267 
 
Trung tâm nghiên cứu chế biến thủy sản 
Thiết lập cơ sở hạ tầng nghiên cứu chung cho các tổ chức học thuật công nghiệp 
trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm thủy sản và đào tạo các chuyên 
gia xuất sắc.  +82-51-629-6101 
 
Trung tâm nghiên cứu công nghệ hội tụ phương pháp hội hoạ 
Thiết lập thiết bị và đào tạo cá nhân để đảm bảo khả năng cạnh tranh quốc tế 
của các công ty liên quan đến sơn và ăn mòn. 
 
Khoa học tự nhiên và kỹ thuật nữ nâng cao tài năng và nhóm thúc 
đẩy sử dụng 
Bồi dưỡng, hỗ trợ nữ kỹ thuật viên khoa học khu vực Đông Nam Bộ, thúc đẩy 
và bồi dưỡng nguồn sinh viên nữ ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật.  +82- 51-
629-7531  
 
Nhóm hỗ trợ khởi nghiệp 
Đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng địa phương bằng cách cung cấp một 
hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp một cửa và hồi sinh các công ty khởi nghiệp.  +82-
51-629-7476    
 
Trung tâm hỗ trợ dịch vụ cộng đồng 
Trung tâm mục đích dự án chứng từ giáo dục suốt đời được điều hành bởi trung 
tâm giáo dục suốt đời.  +82-51-629-6794    
 
Trung tâm nghiên cứu sản xuất hội tụ sinh học LED-Fishery 
Phát triển công nghệ hội tụ giữa các ngành công nghiệp LED và ngành sinh học 
thủy sản và thực hiện các dự án của Bộ Đại dương và Thủy sản, chẳng hạn như 
chứng nhận quốc tế. 
+82-51-629-7773 
 
Trung tâm nghề nghiệp Đại học 
Thống nhất hướng nghiệp và dịch vụ hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp trong các 
trường đại học; thiết lập một hệ thống dịch vụ việc làm một cửa thông qua việc 
thành lập và hoạt động của chính phủ việc làm thanh niên địa phương.  +82-51-
629-6767    
 
Tập đoàn Doanh nghiệp Nhân văn Korea Plus 
Thiết lập cơ sở hạ tầng nghiên cứu nhân văn và phổ biến kết quả nghiên cứu 
thông qua sự phát triển chuyên sâu của nghiên cứu nhân văn trong trường học.  
+82-51-629-7012    
 
nhóm dự án phát triển nguồn nhân lực tùy chỉnh công nghiệp khu 
vực  
Cung cấp giáo dục và đào tạo phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp và 
ngành công nghiệp địa phương để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực và 
nâng cao tỷ lệ việc làm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.   +82-51-629-5231    

Quỹ Hợp tác Đại học Công nghiệp đã thiết lập một hệ thống hợp tác công nghiệp - đại học dựa trên tri thức tiên tiến và công nghệ 
nguồn, đồng thời nuôi dưỡng các nhà lãnh đạo cho hợp tác công nghiệp - đại học. 
 
Quỹ Hợp tác Đại học Công nghiệp được thành lập để thực hiện các chính sách hợp tác đại học ngành ở cấp đại học nhằm mục đích giải quyết 
văn hóa hợp tác đại học công nghiệp nhằm chuẩn bị cho một xã hội dựa trên tri thức trong thế kỷ 21 và đề xuất một mô hình hợp tác đại học 
công nghiệp mới phù hợp với xã hội dựa trên tri thức và khoa học - công nghệ làm trung tâm bằng cách quản lý một cách có hệ thống tài sản 
trí tuệ thuộc sở hữu của giảng viên. 
Đăng ký, Bảo trì và Quản lý Đơn đăng ký Bằng sáng chế, △ Tư vấn Kỹ thuật (Hợp đồng), Tư vấn Nghiên cứu và Hợp đồng Chuyển giao 
Công nghệ, △ Hỗ trợ Thành lập và Vận hành Phòng Hợp đồng Tùy chỉnh △ Vận hành và Hỗ trợ Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp △ Trung 
tâm Hợp tác Doanh nghiệp Nhỏ △ Nguồn nhân lực Quốc gia Dự án Liên minh Phát triển △ Hoạt động của Hanmir EH và các trung tâm 
nghiên cứu trực thuộc △ Quản lý Dự án Nghiên cứu và △ Các Dự án Quốc gia. 
 
 

• Nhóm lập kế hoạch công nghiệp-học thuật 
Hỗ trợ lập kế hoạch hợp tác công nghiệp- học thuật và các dự án quốc gia, khảo sát thực trạng hợp tác học 
thuật trong ngành và hoạt động của các bộ phận hợp đồng 
+82-51-629-5206, 5203, 5207, 5675, 5664 

• Nhóm hỗ trợ hoạt động 
Quản lý nhân viên và dịch vụ, quản lý hàng hóa, quản lý quy định, công nghiệp và hỗ trợ nhân viên nghiên 
cứu  
+82-51-629-5211, 5215, 5216, 5673, 5624

• Đội ngũ chiến lược R&D 
Hỗ trợ lập kế hoạch và chuẩn bị các dự án nghiên cứu chuyên ngành của trường đại học, TFT hỗ trợ vv. 
+82-51-629-5671, 5228, 5664 

• Đội ngũ tài chính 
Quỹ hợp tác công nghiệp-học thuật và quản lý ngân sách chi phí, hợp đồng mua hàng trung tâm, thỏa thuận 
được ký kết, v.v. 
+82-51-629-5671, 5209, 5224, 5225, 5227, 5228, 5665 

• Nhóm quản lý nghiên cứu I 
Hỗ trợ nghiên cứu học thuật, dự án quốc gia và phát triển nhân lực 
+82-51-629-6266, 5218, 5226, 5250, 6268, 6269, 6275, 6276 

• Nhóm quản lý nghiên cứu II 
Hỗ trợ nghiên cứu học thuật, dự án quốc gia và phát triển nhân lực 
+82-51-629-6279, 5230, 5239, 5241, 6267, 6270, 6271, 6277, 6300 

•  Đội ngũ kế toán BK21  
Quản lý ngân sách dự án BK21. 
 +82-51-629-6266, 6275  
 

• Duy trì các ứng dụng bằng sáng chế, đăng ký và quản lý các thỏa thuận chuyển giao công nghệ (tư vấn) và 
chạy các lỗ thông hơi và phỏng vấn chuyên sâu. 
+82-51-629-5676, 7853, 5212, 5217, 5669

Quỹ Hợp tác Đại học Công nghiệp Các dự án lớn bao gồm các dự án quốc gia

Phòng Hợp tác Đại học 
Công nghiệp

Phòng quảng cáo R&D

Trung tâm chuyển giao 
công nghệ 

• Công việc kiểm toán liên quan đến chi phí nghiên cứu (thường xuyên, thường xuyên, đặc biệt) 
+82-51-629-4330, 5670

Văn phòng nghiên cứu 
và kiểm tra 

• Thu hút, ký hợp đồng và quản lý các công ty trong trường đại học 
+82-51-629-5677, 4331, 5660, 5667, 5674, 5679 

Trung tâm hỗ trợ doanh 
nghiệp 

Yongdang Campus

R&D performance presentation
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Nhóm dự án đại học hàng đầu về đổi mới cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4  
Phát triển các chuyên gia chăm sóc sức khỏe thông minh với khả năng phát triển 
công nghệ hội tụ trong xã hội và đào tạo đổi mới sáng tạo  +82- 51-629-7047  
 
Trung tâm hỗ trợ quản lý bữa ăn trẻ em Busan Joongdong-gu 
Quản lý dinh dưỡng và vệ sinh có hệ thống cho các trung tâm dịch vụ bữa ăn trẻ 
em ở Jung-gu và Dong-gu, Busan theo đạo luật đặc biệt về quản lý an toàn chế 
độ ăn uống của trẻ em.  +82- 51-461-0041  
 
Campus-Asia-AIMS Nhóm kinh doanh 
Công nhận lẫn nhau về tín chỉ của Đại học Hàn Quốc-ASEAN, phát triển và 
vận hành chương trình giảng dạy chung, và thúc đẩy trao đổi sinh viên với các 
nước ASEAN.  +82-51-629-5814    
 
Nhóm dự án hợp tác công nghiệp-học thuật 
Tổ hợp hợp tác công nghiệp - học thuật tại Dragon Valley để thu hút các công 
ty thuê và hỗ trợ tăng trưởng doanh nghiệp.  +82-51-629-7582    
 
Nhóm nghiên cứu chuyên gia PKNU tuân thủ công nghiệp Đông 
Nam 
Đào tạo các cá nhân có khả năng giải quyết các hệ thống chuyên ngành trong 
thế giới thực của các doanh nghiệp bằng cách hỗ trợ các nhóm nghiên cứu đa 
ngành tập trung vào sinh viên đại học khoa học tự nhiên và kỹ thuật và sinh viên 
tốt nghiệp. +82- 51-629-7329  
 
Nhóm dự án phát triển nguồn nhân lực khu vực IP liên kết việc làm  
Phát triển tài năng sở hữu trí tuệ theo yêu cầu của các doanh nghiệp địa phương 
bằng cách mở và vận hành một cách có hệ thống chương trình giảng dạy về sở 
hữu trí tuệ liên kết trong các trường đại học và cung cấp các chương trình xúc 
tiến việc làm.  +82- 51-629-7398  
 
Nhóm phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp lan tỏa dự án 
công nghệ hội tụ 
Đào tạo nhân viên công nghiệp chuyên nghiệp dựa trên công nghệ hội tụ công 
nghiệp thứ 4 góp phần vào sự phát triển của đổi mới công nghiệp thông qua 
thương mại hóa các công ty đông nam.  +82-51-629-5657 
 
Phòng chống động đất Phát triển nguồn nhân lực chuyên ngành 
Bồi dưỡng các chuyên gia trình độ thạc sĩ và tiến sĩ về thiết kế địa chấn và chẩn 
đoán an toàn, khảo sát lỗi hoạt động trên toàn quốc, v.v. thông qua một chương 
trình giảng dạy có hệ thống trong lĩnh vực phòng chống động đất.  +82-51-629-
6620 
 
[4stage BK21] Nhóm nghiên cứu giáo dục môi trường toàn cầu i-
SEED 
Bồi dưỡng các cá nhân trình độ thạc sĩ và tiến sĩ và thúc đẩy các trường đại học 
định hướng nghiên cứu đẳng cấp thế giới đi đầu trong việc ứng phó với những 
thay đổi xã hội, chẳng hạn như Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thay đổi 
cơ cấu dân số. +82- 51-629-7390  
 
4stage BK21] Tòa nhà cao tầng Marine City và Tập đoàn Giáo dục 
Công nghệ Phòng cháy chữa cháy 
Bồi dưỡng các cá nhân trình độ thạc sĩ và tiến sĩ và thúc đẩy các trường đại học 
định hướng nghiên cứu đẳng cấp thế giới đi đầu trong việc ứng phó với những 
thay đổi xã hội, chẳng hạn như Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thay đổi 
cơ cấu dân số.  +82-51-629-7392    
 
[4stage BK21] Nhóm nghiên cứu giáo dục thiết kế biển MADEC 
Bồi dưỡng các cá nhân trình độ thạc sĩ và tiến sĩ và thúc đẩy các trường đại học 
định hướng nghiên cứu đẳng cấp thế giới đi đầu trong việc ứng phó với những 

thay đổi xã hội, chẳng hạn như Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thay đổi 
cơ cấu dân số. +82-51-629-7831    
 
[4stage BK21] Nhóm nghiên cứu giáo dục chuyên nghiệp nghiên 
cứu khu vực toàn cầu để thúc đẩy đô thị hóa cửa ngõ của Busan 
quốc tế 
Bồi dưỡng các cá nhân trình độ thạc sĩ và tiến sĩ và thúc đẩy các trường đại học 
định hướng nghiên cứu đẳng cấp thế giới đi đầu trong việc ứng phó với những 
thay đổi xã hội, chẳng hạn như Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thay đổi 
cơ cấu dân số.  +82-51-629-5811    
 
[4stage BK21] Tập đoàn kinh doanh chăm sóc sức khỏe thông 
minh cao cấp mới 
Bồi dưỡng các cá nhân trình độ thạc sĩ và tiến sĩ và thúc đẩy các trường đại học 
định hướng nghiên cứu đẳng cấp thế giới đi đầu trong việc ứng phó với những 
thay đổi xã hội, chẳng hạn như Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thay đổi 
cơ cấu dân số.  +82-51-629-7045   
 
[4stage BK21] Nhóm dự án phát triển nguồn nhân lực ứng dụng 
khoa học dữ liệu để tăng trưởng sáng tạo trong cộng đồng địa 
phương 
Dữ liệu lớn được cho là dầu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thông 
qua phân tích dữ liệu lớn, chúng tôi hy vọng sẽ đổi mới trong cộng đồng địa 
phương (đặc biệt là Busan).  +82-51-629-7054    
 
[4stage BK21] Nhóm nghiên cứu giáo dục hội tụ trí tuệ nhân tạo  
Bồi dưỡng các cá nhân trình độ thạc sĩ và tiến sĩ và thúc đẩy các trường đại học 
định hướng nghiên cứu đẳng cấp thế giới đi đầu trong việc ứng phó với những 
thay đổi xã hội, chẳng hạn như Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thay đổi 
cơ cấu dân số.  +82-51-629-7829    
 
[4stage BK21] Nhóm nghiên cứu giáo dục ứng dụng hội tụ robot 
thông minh  
Bồi dưỡng các cá nhân trình độ thạc sĩ và tiến sĩ và thúc đẩy các trường đại học 
định hướng nghiên cứu đẳng cấp thế giới đi đầu trong việc ứng phó với những 
thay đổi xã hội, chẳng hạn như Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thay đổi 
cơ cấu dân số.  +82-51-629-7490    
 
[4stage BK21] Nhóm nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực Smart 
Green Convergence Materials  
Bồi dưỡng các cá nhân trình độ thạc sĩ và tiến sĩ và thúc đẩy các trường đại học 
định hướng nghiên cứu đẳng cấp thế giới đi đầu trong việc ứng phó với những 
thay đổi xã hội, chẳng hạn như Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thay đổi 
cơ cấu dân số.  +82-51-629-7489    
 
[4stage BK21] Vật liệu gắn kết chức năng Nhóm phát triển nguồn 
nhân lực tương lai 
Bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ thạc sĩ và tiến sĩ và bồi dưỡng các trường 
đại học định hướng nghiên cứu đẳng cấp thế giới đi đầu trong việc ứng phó với 
những thay đổi xã hội, chẳng hạn như Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và 
những thay đổi trong cơ cấu dân số.  +82-51-629-7388    
 
[4stage BK21] Nhóm nghiên cứu và giáo dục công nghệ giảm thiểu 
thiên tai cơ sở hạ tầng thành phố biển thông minh 
ồi dưỡng các cá nhân trình độ thạc sĩ và tiến sĩ và thúc đẩy các trường đại học 
định hướng nghiên cứu đẳng cấp thế giới đi đầu trong việc ứng phó với những 
thay đổi xã hội, chẳng hạn như Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thay đổi 
cơ cấu dân số.  +82-51-629-6580    

Văn phòng Các vấn đề Quốc tế đang nuôi dưỡng các tài năng toàn cầu với tầm nhìn quốc tế dựa trên các 
chương trình nghiên cứu sáng tạo, giáo dục và toàn cầu hóa. 
Văn phòng Các vấn đề Quốc tế đang nuôi dưỡng các tài năng toàn cầu với tầm nhìn quốc tế dựa trên các chương 
trình nghiên cứu sáng tạo, giáo dục và toàn cầu hóa. 
Đại học Quốc gia Pukyong đang tạo ra những kết quả đáng kể về số lượng và chất lượng bằng việc không ngừng 
mở rộng các thỏa thuận trao đổi với các trường đại học nước ngoài. Bắt đầu bằng một thỏa thuận với Đại học Hải 
dương Quốc gia Đài Loan vào năm 1977, PKNU đã thiết lập các thỏa thuận với 356 trường đại học và học viện ở 
61 quốc gia và đã tiến hành trao đổi cá nhân và học thuật quốc tế. 
Văn phòng Các vấn đề Quốc tế bao gồm Phòng Giáo dục Quốc tế và Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ Toàn cầu, và 
các nỗ lực được thực hiện để bắt kịp với quá trình toàn cầu hóa và cởi mở của giáo dục. 
Văn phòng Các vấn đề Quốc tế thực hiện các chức năng quan trọng như △ Thiết lập Cơ sở hạ tầng cho Trao đổi 
Học thuật Quốc tế, △ Vận hành các Chương trình Quốc tế hoá, △ Hỗ trợ Nhập học và Quản lý Sinh viên Nước 
ngoài và △ Chương trình Tiếng Hàn. 
 
■ Văn phòng hợp tác Quốc tế  

• Đội giáo dục Quốc tế +82-51-629-6902~04,6906,6913,6916,6918 
• Đội hỗ trợ sinh viên Quốc tế +82-51-629-6905,6907,6908,6843,6846, 

■ Trung tâm giáo dục ngôn ngữ nước ngoài +82-51-629-6842,6845,6848,6909 
 

Chương trình Quốc tế 

Chương trình sinh viên trao đổi  I Hoàn thành các khóa học thông thường (6 tháng – 1 năm), công nhận tín chỉ & tuyển sinh vào trường

Chương trình sinh viên trao đổi  II Du học được hỗ trợ bởi trường đại học, các khóa học thường xuyên & ghi danh vào cả hai trường cao đẳng

Chương trình sinh viên trao đổi  III Du học được hỗ trợ bởi trường đại học, du học

Chương trình sinh viên trao đổi IV Học tập, thực tập và ghi danh ở nước ngoài được hỗ trợ tại cả hai trường đại học

Chương trình sinh viên trao đổi V Tự hỗ trợ du học, các khóa học thường xuyên, học ngôn ngữ & ghi danh vào cả hai trường đại học

Bằng kép Có được bằng kép sau khi hoàn thành chương trình tại một trường đại học chị em ít nhất 2 năm

Trường Hè Quốc tế (PKNU-ISS) Kết hợp phát triển chuyên môn, nghiên cứu liên ngành và cơ hội học tập đa văn hóa

Chuẩn bị cho chương trình du học Khóa luyện thi TOEFL & IELTS

Chương trình giao lưu văn hóa Nhật Bản Lễ hội công dân Asakura, Sự kiện giao lưu văn hóa Tsushima

Sự kiện giao lưu văn hóa cho sinh viên 
quốc tế 

Ngày Quốc tế vào tháng 5 / tháng 10 (Trải nghiệm trao đổi văn hóa), I-Friend (Chương trình trao đổi / trải 
nghiệm giữa người Hàn Quốc và người nước ngoài) 

Chương trình ngôn ngữ tiếng Hàn PKNU
4 học kỳ (Mùa xuân đến mùa đông), 200 giờ mỗi học kỳ với 1 (cơ bản) ~ 6 (nâng cao) cấp độ & trợ cấp học 
bổng PKNU 

Thực hành ngôn ngữ Toàn cầu Chương trình học ngôn ngữ và văn hóa (tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Việt) ở nước ngoài

Văn phòng hợp tác Quốc tế

Pukyong saurus Fossil

International students participating      in the lecture and festival



Fact Book  5554

Ⅰ.  Lịch nhập học

Thủ tục
Đại học Tốt nghiệp 

Mùa thu 2021 Mùa thu 2021 

Nộp đơn qua bưu điện hoặc trực tiếp 
※ Tuyển sinh đại học Đơn đăng ký trực tuyến có sẵn www.studyinkorea.go.kr 

3 ~21 tháng 5, 
2021 

3 ~21 tháng 5, 
2021 

Đánh giá năng lực học tập cho mỗi đơn vị tuyển sinh (chuyên ngành) 
- Tùy thuộc vào chuyên ngành bạn đăng ký, bạn có thể được mời phỏng vấn. 

Tháng 6. 2021 Tháng 6. 2021

Thông báo cuối cùng về việc chấp nhận 
- Được thông báo trực tuyến hoặc thông báo riêng. 

Tháng 7. 2021 Tháng 7. 2021

Ⅱ.  Trình độ chuyên môn (Yêu cầu đầu vào) 
1. Yêu cầu về quốc tịch

Thông thường Loại A Loại B 

Ứng viên không phải là công dân Hàn 
Quốc 

Cha mẹ của người nộp đơn phải có quốc 
tịch không phải là người Hàn Quốc. 

Một hoặc cả hai cha mẹ của người nộp 
đơn phải có quốc tịch Hàn Quốc 

Loại
TOEFL

IELTS TEPS
PBT CBT iBT

Yêu cầu 550 210 80 5.5 550

Loại Học bổng Trình độ chuyên môn Ghi chú 

Học bổng 
PKNU

80% học phí
Hoàn thành Chương trình Tiếng Hàn PKNU 
(Dành cho sinh viên đăng ký ít nhất 6 tháng 
với 85% tỷ lệ đi học)

TOPIK cấp 4/5
Đại học 

(Sinh viên mới) 

TOPIK cấp 4
Đại học 

(Sinh viên mới) 

40% học phí
Hoàn thành Chương trình Tiếng Hàn PKNU (Dành cho sinh viên 
đăng ký ít nhất 6 tháng với 85% tỷ lệ đi học và TOPIK 3)

Đại học

Học bổng tuyển 
sinh

40% học phí
TOPIK cấp 4 (for 1 year)

Đại học 
(Sinh viên mới) 

TOPIK cấp 5 (for 1 year)
Đại học(Sinh viên 

chuyển tiếp) 

Toàn bộ học phí
TOPIK cấp 5 or cao hơn (cho 1 year)

Đại học 
(Sinh viên mới) 

TOPIK cấp 6 (cho 1 year)
Đại học(Sinh viên 

chuyển tiếp) 

Học bổng cho lớp 
cao cấp (Sinh 
viên hiện tại) 

- 80% of tuition 
20% of tuition

- Top 7% trong số sinh viên nước ngoài của mỗi trường đại học 
- Top 7%~30% trong số sinh viên nước ngoài của mỗi trường đại học 
   (Đối với sinh viên đạt trên điểm trung bình 2.5 học kỳ trước) 

Đại học

Học bổng dành cho sinh 
viên làm việc trong 
khuôn viên trường 

KRW 240,000 
Mỗi tháng

Làm việc tại các văn phòng hành chính trong khuôn viên trường Đại học

Học bổng 
TOPIK 

KRW 100,000 
mỗi tháng 

Dành cho sinh viên có trình độ TOPIK được cải thiện sau khi 
nhập học 

Đại học

Học bổng  
gia đình

- 20% học phí Với hai (hoặc nhiều hơn) thành viên gia đình đã đăng ký
Đại học/ Sau đại học 
của nghiên cứu tổng 

quát 

học bổng 
Toàn phần 

- Một phần học 
phí

Theo khuyến nghị của cố vấn học thuật
Trường sau đại học 
Nghiên cứu chung 

2. Yêu cầu học tập (Loại A và B)

Chương trình Yêu cầu học tập 

Đại học 
 (Sinh viên năm nhất)

□ Ứng viên nên hoàn thành hoặc dự kiến sẽ hoàn thành chương trình giảng dạy học thuật từ tiểu học 
đến trung học trong 12 năm trong hoặc ngoài Hàn Quốc.

Đại học (Chuyển tiếp)

□ Ứng viên phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: 
 - Ứng viên đã hoàn thành ít nhất 2 năm (4 học kỳ) tại một trường đại học 4 năm hoặc thực tập sinh hoặc 

trong nước, và có được ít nhất 66 tín chỉ hoặc 70 tín chỉ tùy thuộc vào chuyên ngành của bạn. 
 - Ứng viên tốt nghiệp hoặc dự kiến sẽ tốt nghiệp đại học 2 năm.

Tốt nghiệp
□ Ứng viên nên hoàn thành hoặc dự kiến sẽ hoàn thành chương trình giảng dạy học thuật từ một 

trường đại học / sau đại học trong hoặc ngoài Hàn Quốc.

※ Ngoại lệ đối với các yêu cầu về quốc tịch 

 - Đơn đăng ký có sẵn nếu người nộp đơn và một trong những cha mẹ của họ là Formosan hoặc Đài Loan ở nước ngoài theo nguyên tắc có đi có lại 

 - Nếu cha mẹ của người nộp đơn đã ly dị hoặc một cha mẹ đã chết, quốc tịch của cha mẹ đang hoạt động và quốc tịch của người nộp đơn được xem xét 

và quốc tịch của cha mẹ kia bị coi thường. (Yêu cầu giấy chứng nhận ly hôn hoặc tử vong)

※ Chú ý: 
1. Sinh viên chỉ có thể lấy bằng cử nhân khi nhận được ít nhất TOPIK Cấp độ 4. 
2. Yêu cầu này sẽ được miễn cho các ứng viên tốt nghiệp trung học ở một quốc gia nói tiếng Anh. 
3. Kết quả kiểm tra phải có hiệu lực tính đến thời hạn nộp đơn. 
4. Tốt nghiệp : Ứng viên có đề xuất từ giáo sư giám sát tại PKNU vẫn có thể nộp đơn mà không cần bất kỳ điểm kiểm tra trình độ ngôn ngữ nào. 

※ Thông tin về học bổng trên có thể thay đổi. Vui lòng kiểm tra với Văn phòng Các vấn đề Quốc tế trước khi bạn nộp đơn. 
※ Một sinh viên không thể nhận được hai hoặc nhiều học bổng cùng một lúc. 
※ Ngoài học bổng trên, Đại học Quốc gia Pukyong cũng đã được công nhận là một viện để chính thức giới thiệu sinh viên của mình cho các học bổng bên 

ngoài. 
 - Học bổng ngoài : Viện Giáo dục Quốc tế (NIIED), Quỹ Hoạt động Quốc tế Busan, Hiệp hội Hữu nghị Hàn Quốc-Trung Quốc Korea Exchange Bank 

Global Scholarship, JS Foundation Scholarship, v.v. 
  

Ⅳ. Yêu cầu nhập học 
 
�  Liên: IĐội ngũ dịch vụ sinh viên quốc tế, Văn phòng các vấn đề quốc tế 

- Đại học : +82-51-629-6905 / jieunlee@pknu.ac.kr 
- Tốt nghiệp : +82-51-629-6846 / grad-admission@pknu.ac.krr 
- Chương trình ngôn ngữ tiếng Hàn: +82-51-629-6907 / admissions@pknu.ac.kr 
 

Ⅲ. Học bổng

※ There may be additional admission depending on circumstance

Lưu ý bổ sung cho loại B: Ứng viên phải hoàn thành hoặc dự kiến sẽ hoàn thành chương trình giảng dạy ở nước ngoài tương ứng với hệ thống 
giáo dục Hàn Quốc từ tiểu học đến trung học trong 12 năm. (Theo học tại các trường nước ngoài ở Hàn Quốc không được công nhận là hoàn 
thành chương trình giảng dạy ở nước ngoài.) 
[Hạn chế tuyển sinh] 
 - Quốc tịch kép, người không quốc tịch (Chấp nhận nhập học có thể bị hủy nếu được xác minh sau) 
 - Ứng viên đã vượt qua kỳ thi đánh giá năng lực quốc gia quốc tế hoặc trong nước để nhập học đại học (Ngoại trừ trường hợp vượt qua kỳ 

thi đánh giá năng lực trong nước sau khi hoàn thành chương trình giảng dạy trong 12 năm tại một trường không được chấp thuận như trường 
thay thế). 

 - Ứng viên tốt nghiệp từ các trường không được chấp thuận như trường dạy nghề hoặc viện ngôn ngữ dựa trên quy định giáo dục của đất 
nước mình. 

3. Yêu cầu trình độ ngôn ngữ (Đại học và Sau đại học): Ứng viên phải đáp ứng ít nhất một trong các 
yêu cầu dưới đây. 

- TOPIK Cấp độ 3 trở lên (Cấp độ 4 cho Phòng Quản trị Kinh doanh) 
- Yêu cầu điểm kiểm tra trình độ tiếng Anh tối thiểu (Sinh viên đại học phải ở trình độ trung cấp của trình độ tiếng Hàn) 

Hướng dẫn Nhập học cho Sinh viên Quốc tế
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A11 Adiministration Bldg. 
A12 Ungbi Bldg. 
A13 Nuri Bldg.  
A15 Hyangpa Bldg. 
A17 Walker House  
A21 Mirae Bldg.  
A22 Design Bldg.  
A23 Narae Bldg. 
A26 BUSAN START-UP cafe 
A27 Food Processing Plant 
 
B11 With Center  
B12 Nabi Center 
B13 Chungmu Bldg.  
B14 College of Enviromental and  

Marine Sciences and Technology  
B15 College of Natural Science 1  
B21 Gaon Bldg.  
B22 Cheong-un Hall 
 
C11 Fish Hospital  
C12 Jangyeongsil Bldg.  
C13 Korea Inter-University Institute of  

Oceanography  
C14 PKNU Childcare Center 
C21 College of Fisheries Science  
C22 Architecture Bldg. 
C23 Hoyeon Bldg.  
C24 College of Natural Science 2  
C25 College of Humanities and  

Social Sciences · Business Administration 
C26 Bio Business Support Center 
C27 Ship Model Basin 
C28 Areum Center 
 
D11 Happiness Dormitory 
D12 Tennis Court                   
D13 Stadium 
D14 Hanul Hall 
D15 Changui Bldg. 
D21 Auditorium  
D22 Gymnasium  
 
E11 Sejong Hall 1 
E12 Sejong Hall 2 
E13 College of Engineering 1 
E14 Library, Academic Information Hall 
E16 Hansol Blgd. 
E18 Haneoulteo 
E21 College of Engineering 2 
E22 Dongwon Jang Bogo Hall  
E26 Pine Hill 
E27 Fish Farm 
E28 Fish Farm parking Lot 
E29 Fish Farm Controller  

Daeyeon Campus

Campus Map
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1 Engineering Bldg. #1  
2 Engineering Bldg. #2  
3 Engineering Bldg. #3  
4 Engineering Bldg. #4 
5 Engineering Bldg. #5  
6 Engineering Bldg. #6 
7 Engineering Bldg. #7  
8 Engineering Bldg. #8  
9 Engineering Bldg. #9  
10 Engineering Bldg. #10  

21 Engineering Bldg.  
22 Liberal Arts Bldg. 
23 Student Union 
24 Library  
25 Hanmir Bldg.  
31 Gwanggaeto Hall  
32 Engineering General Practice Center 
33 University Welfare Center 
41 Center of Industry – University Cooperation 
42 ROTC 

43 Bussiness Establishment and Incubation Center 
52 Power Plant #1  
53 Power Plant #2  
55 Fisheries Processing Research Center 
70 LED-Marine Convergence Technology R&D Center 

Campus Map
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Yongdang Campus

Reinvented Pukyong National University 

New beginning, New inspiration
Convergent creative manpower education 

Co-teaching Team-teaching Flip learning Blended learning  

Autonomous subjection selection.Curriculum managed by AI 

Over 200 companies with annual sales of 186 billion won 

Establishment of Academic Convergence Bachelor's Organization 

Alter 1/3 of all lectures into innovative classes through institutionalization 

Introduction of Leading Student Design Major 

Enterprise Support Contact Center in Southeast Asia



Daeyeon Campus 
48513 
45, Yongso-ro, Nam-gu, Busan 

Yongdang Campus 
48547 
365, Shinseon-ro, Nam-gu, Busan

Gijang Fisheries & Marine Science Park 
46041 
474, Ilgwang-ro, Ilgwang-myeon,  Gijang County, Busan 

Goseong Fisheries Science and Technology Center 
52957 
63, Donghwa 3-gil, Hail-myeon, Goseong County, South Gyeongsang Province 
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