President message

Trường đại học Gimhae là trường đại học tư lập duy nhất tại Gimhae, với tư cách là trường đại
học nằm bên trong thành phố trung tâm của sự tăng trưởng kinh tế tại khu vực Đông Nam Đại
Hàn Dân Quốc, với trọng tâm là các hệ thống giáo dục mang tính nghiệp vụ như ngành y tế,
nghiệp vụ xã hội, khoa học kỹ thuật đang đào tạo các nhân tài một cách đa dạng thông qua giáo
dục trọng tâm tại trường. Kết quả đó được chỉ định bằng việc

là "trường đại học xuất sắc trong

năng lực giáo dục" được tuyển chọn bởi Bộ Giáo Dục Khoa Học và Kỹ Thuật, đã nhận được sự
công nhận

về mặt đối ngoại sự vượt trội của toàn bộ hoạt động giáo dục, trên cơ sở này đã

làm vững chắc thêm nền tảng giáo dục cho sự đào tạo nhân tài theo hình thức nghiệp vụ. Sau
này, mục tiêu đào tạo nhân tài của trường đại học Gimhae, thông qua hỗ trợ giáo dục đa dạng
và thông qua các phương thức giáo dục tập trung nghiệp vụ để đào tạo những chuyên gia về
sức khỏe y tế và chuyên gia kỹ thuật, đóng góp vào sự phát triển của nền công nghiệp đất nước
và khu vực, chúng tôi sẽ làm hết sức mình và nỗ lực hơn nữa để tiến lên phía trước.

 Tư vấn và phúc lợi xã hội (2 năm)
Đảm bảo cho một ngày mai tốt hơn, 21C chuyên nghành phúc
lợi cho những giấc mơ trở thành hiện thực !

Giới thiệu chuyên nghành
Gimhae Đại học Phúc lợi Xã hội và tư vấn sinh viên đã được thông qua một chương trình có sự tham gia
từ các lĩnh vực thực hành công tác xã hội để nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng,

trải nghiệm

thực tế của nhân viên xã hội phúc lợi xã hội và tư vấn viên với mức tăng trưởng tốt.

Đặc trưng chuyên môn – Hướng nghiệp
Và thông qua các hoạt động ủy thác Trung tâm Gimhae đóng góp cho phúc lợi của đào tạo nguồn nhân
phát triển cộng đồng .
Phúc lợi xã hội, phúc lợi xã hội dành riêng công chức, ‧ con trẻ ‧ tàn tật cao tuổi đóng góp lao động của
xã hội, Trung tâm Hỗ trợ y tế và gia đình, một trung tâm cộng đồng đa văn hóa, trung tâm trẻ em của
cộng đồng, trung tâm tư vấn thanh niên, trung tâm tư vấn, trường học phí tư vấn, ‧kết hợp cơ quan hợp
tác Nhật Bản (Envy Labo)

Chứng chỉ liên quan 
•chứng chỉ quốc gia
chứng chỉ phúc lợi xã hội cấp 2, chuyên gia sức khỏe chính quy, chuyên gia đào tạo thanh thiếu niên,
chuyên gia tư vấn thanh thiếu niên.
•chứng nhận tư nhân
Nhà tâm lý học tư vấn, nhân viên tư vấn trẻ em và người cao tuổi, tâm lý học nghệ thuật hướng dẫn, tư vấn nghề nghiệp, tư
vấn viên đa văn hóa,, hướng dẫn, kể cả sau giờ học trẻ hướng dẫn giải trí, tư vấn hướng dẫn cách giáo dục trẻ cho bố mẹ, tư
vấn hướng dẫn trong cuộc sống, tư vấn hướng nghiệp trong tương lai.

 Kỹ thuật cơ khí ô tô (2 năm)
Đào tạo chuyên gia trên toàn cầu trong lĩnh vực sửa chữa ô tô

Giới thiệu chuyên nghành
Chuyên ngành cơ khí thiết bị đang phát triển ỏ các trụ sở tại Busan, changuon, gimhae , đóng tàu, hàn,
toa xe máy theo yêu cầu thông qua sự hợp tác Hợp tác đúng nhịp để theo kịp với sự đổi mới, công
nghiệp, tiến hành đào tạo chuyên môn và năng lực trong lực lượng lao động kỹ năng thực hành tập trung,
mục tiêu cố gắng của chúng tôi là tạo mẫu, giải thích độ chính xác đo 2D, 3D, kỹ thuật đảo ngược, cho
ngành đóng tàu, máy móc thiết bị, phụ tùng ô tô thiết kế và gia công, đào tạo

chuyên môn và kỹ thuật

trong các kỹ năng thực hành thiết kế gia công.

Đặc trưng chuyên môn – Hướng nghiệp
Kỹ thuật, đào tạo chuyên nghiệp mà là dựa trên tư duy sáng tạo, thiết kế máy,hàn, bảo dưỡng ô tô, sự
hiểu biết văn hóa và kỹ năng ứng dụng các kiến thức kỹ thuật cần thiết, đào tạo thực tế tăng cường kết
hợp lý thuyết và thực hành, lĩnh vực phong phú của học thuật thông qua kinh nghiệm và tiếp thu kiến
thức mới có sự cộng tác của công ty đóng tàu hải dương

Daewoo, cộng tác của công ty Huorm, vì có

hiệp ước cộng tác của công ty đóng tàu hải dương Daewoo trong đại học chuyên ngành mỗi năm sẽ có 10
người được tuyển chọn làm việc tại công ty đóng tàu Daewoo, Doosan, công nghiệp S&T, điện tử
samsung/mạch bám dẫn, máy công nông, phụ tùng ô tô, đóng tàu quốc tế, chữa cháy Huyndai, chữa cháy
samsung, chữa cháy Dongbu,trung sĩ kỹ thuật, nhân viên quân sự 3 năm, 4 năm được tuyển vào đại học.

Chứng chỉ liên quan 
Bảo dưỡng xe kỹ sư công nghiệp, kỹ sư thiết kế cơ khí công nghiệp, hàn, kỹ sư công nghiệp, công nghiệp
kỹ sư máy móc nông nghiệp, vv

 Phòng Quản lý An toàn hỏa hoạn (2 năm)
Đào tạo công tác an toàn phòng cháy chữa cháy mạnh tại hiện
trường thực tế

Giới thiệu chuyên nghành
Ngành công nghiệp thế kỷ 21 tại Hàn Quốc, phòng chống tai nạn và an toàn, chuyên gia an toàn phòng
cháy chữa cháy được trung tâm lựa chọn như là một công nghệ thế hệ tiếp theo hứa hẹn trọng tâm của
xã hội quan tâm. Thông qua học tập và có hệ thống đào tạo thực hành trong lĩnh vực quản lý an toàn
cháy nổ trong lĩnh vực liên quan đến lửa và đào tạo của các chuyên gia, trong đó có các cơ quan cứu
hỏa. tai nạn

Đặc trưng chuyên môn – Hướng nghiệp
Cơ quan cứu hỏa kiểm tra hỗ trợ sau khi tốt nghiệp, phòng học video tư nhân liên quan đến lửa, video bài
giảng miễn phí, hình ảnh được đăng tải trên youtube và các bài viết liên quan hỗ trợ nâng cao kĩ năng,
bốn năm đại học không cần thi ( trường đại học, trường Đại học Dongguk và tốt nghiệp hỗ trợ nhà
trường, Busan-Gyeongnam kết hợp học tập hoàn chỉnh với các cơ quan cứu hỏa địa phương, quan chức
cứu hỏa. Đại học hyeomyak, quản lý an toàn cháy nổ kinh doanh, quản lý các nhà phân phối cháy, giám
định bảo hiểm hỏa hoạn, thiên tai hỏa hoạn, Viện Nghiên cứu phòng chống. Hỗ trợ thực hành trải nghiệm
nhân viên cứu hỏa hoạn ( sau khi tốt nghiệp tất cả đều có khả năng được tuyển chọn dự thi đặc biệt,
phòng học hình ảnh chuyên dùng của nhân viên cức hỏa, và hình ảnh được đăng tải trên youtube.

Chứng chỉ liên quan 
Quản lý Fire Safety (Đào tạo Sau khi lấy được bằng cấp 2 ), Quản lý an toàn hàng hóa, kỹ sư công nghiệp, thiết bị
chữa cháy, giám định pháp y, quản lí an toàn hỏa hoạn khu công nghiệp.
(Công ty Cổ phần Quản lý Nhân sự)

 Mạch điện cơ công nghiệp (2 năm)
Đào tạo chuyên nghành mạch điện cơ là công nghệ hàng đầu
trong ngành điện công nghiệp

Giới thiệu chuyên nghành 
Chuyên ngành điện công nghiệp là một đào tạo công nghệ điện cao thế tiên tiến thế kỷ 21 công nghiệp
hóa trở thành một nền tảng cho tương lai của đất nước như một bộ phận quan trọng dẫn đầu trong lĩnh
vực công nghệ thông tin của xã hội, tái tạo năng lượng và mạng lưới điện kĩ thuật cao trong các mục tiêu
cơ bản. Ngoài ra, một nền văn hóa mà phấn đấu cho trách nhiệm xã hội trong khí thải do các nhân viên
chuyên nghiệp với kiến thức kỹ thuật cơ bản và độ dẻo dai được trang bị với công nghệ điện để phát
triển, các khu công nghiệp có thể giảm bớt những kiến thức và kỹ năng đã học ở trường cho cộng đồng.

Đặc trưng chuyên môn – Hướng nghiệp
Đào tạo chuyên gia Mạch điện cơ, điện tử, máy móc cơ khí là nền tảng cơ bản trong thời đại công nghệ
khoa học kĩ thuật. Thực hành điều khiển tự động bằng PLC thiết bị điện thiết kế lý thuyết, thiết kế xây dựng
mạch điện cơ, điện tử thông qua các phòng thí nghiệm CAD. Sau khi tốt nghiệp có thể định hướng làm việc
tại các công ty liên thông như, Tổng công ty điện Hàn Quốc, công ty xây dựng đường sắt, công ty xây dựng
tàu điện ngầm, Tổng công ty điện an toàn, cán bộ kỹ thuật điện, doanh nghiệp.

Chứng chỉ liên quan 
Kỹ sư điện công nghiệp, kỹ sư công nghiệp Điện kỹ thuật, thiết bị điện kỹ sư công nghiệp, thiết bị chữa
cháy kỹ sư công nghiệp (điện trường), điện kỹ sư công nghiệp đường sắt, kỹ sư công nghiệp thông tin vô
tuyến, an toàn điện Industrial Engineer.

 QUẢN LÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE (2 năm)
Nuôi dưỡng đào tạo chuyên gia y tế mang lại kiến thức thích hợp
cho thời đại toàn cầu hóa

Đặc trưng chuyên nghành– Hướng nghiệp
Chuyên nghành quản lý chăm sóc sức khỏe, cơ sở y tế, các công ty bảo hiểm, chuyên gia hành chính
trong ngành y tế quản lý chăm sóc sức khỏe y tế phải được trang bị kiến thức và kinh nghiệm phong phú.
Trong việc giáo dục ngành y tế học giáo dục kiến thức và sự phục vụ nhẹ nhàng trên lý thuyết lẫn thực
hành tại các phòng thí nghiệm được đào tạo thực tế thông qua các hệ thống cở sở y tế để thích ứng với
thời đại chuyên môn hóa, thông tin hóa trở thành những chuyên gia chuyên nghiệp mang tính sáng tạo
(khoa thông tin y tế, quản lí hồ sơ y tế, quản lí bệnh viện ) và các cơ quan y tế hành chính.

Đặc trưng chuyên môn – Hướng nghiệp
Thông qua kinh nghiệm đào tạo phong phú của giáo sư chuyên nghành cộng thêm công nghệ khoa học
tiên tiến, các chuyên gia được đào tạo và bồi dưỡng năng lực tại hiện trường thực tế.
Tốt nghiệp và làm việc tịa khoa kiểm tra thông tin, khoa bảo hiểm, khoa hành chính ( phòng tiếp nhận hồ
sơ, kế hoạch, nhân sự, giám đốc điều hành chung)

và công đoàn bảo hiểm quốc dân, trung tâm tư vấn

bảo hiểm y tế, bộ quản lí bệnh tật, công nhân viên tại các cơ sở y tếhành chính, công ty điều chế thuốc,
hiệu thuốc , công ty thiết bị y tế
Nghĩa vụ bảo hiểm, kiểm tra, quản lý bệnh viện ( Kế hoạch, Nhân sự, Hành chính, Phòng Quản lý), Bảo
hiểm y tế quốc gia, giá bảo hiểm y tế và các Trung tâm Dịch vụ đánh giá kiểm soát dịch bệnh, Sức khỏe
& Y sĩ quan và nhân viên dân sự, các công ty bảo hiểm, các công ty dược phẩm, nhà thuốc, công ty thiết
bị y tế.
Quản trị Đại học Inje Chăm sóc sức khỏe, đại học điều dưỡng Chosun , đại học điều dưỡng masan , đại
học điều dưỡng chunhae, đại học điều dưỡng Busan, đại học điều dưỡng gimhae, , Khoa Vật lý trị liệu,
khoa bức xạ, đại học tư vấn phúc lợi xã hội jangsin, quản lý Dongseo, Du lịch Khoa học ,Quản trị y tế
Kosin ,đại học điều dưỡng Daegu , đại học điều dưỡng bức xạ

chunhae.

Chứng chỉ liên quan 
Bốn hồ sơ y tế, bệnh viện hành chính, người quản lí hồ sơ, các công ty bảo hiểm y tế, bệnh viện, dịch vụ
điều phối viên , giám định viên bảo hiểm .

 GIÁO DỤC TRẺ (3 năm)
Đào tạo giáo viên xuất sắc và lãnh đạo mới của chuyên nghành
phúc lợi

Giới thiệu chuyên nghành
Vụ cho các nhà lãnh đạo thế kỷ 21 trong trứng, vì vậy bạn có thể mở rộng trí tưởng tượng của bạn là
mục đích của đào tạo giáo viên đồng đều với các ký tự bạn muốn và cá tính như một giáo viên, dựa trên
lý thuyết và thực hành liên quan đến giáo dục mầm non về phía trước. Điều hành một chương trình giảng
dạy chuyên ngành để phản ánh nhu cầu của giáo dục và đào tạo là những giáo viên tốt nhất làm hết sức
mình để có được ra sau khi thông qua các bên trên là một tuyệt vời nghiệp đại học một trang web.
Nhìn vào chuyên nghành giáo dục trẻ là chuyên nghành ươm mầm cho những nhà lãnh đạo của thế kỉ 21
có thể mở rộng trí tưởng tượng là mục đích của giáo viên đào tạo mong muốn đào tạo con người và nhân
cách trên nền tảng lý thuyết và thực hành. Điều hành một chương trình giảng dạy phản ảnh nhu cầu của
giáo dục và làm hết sức mình để đào tạo nhân viên tốt nhất.

Đặc trưng chuyên môn – Hướng nghiệp
Silmuhyeong mầm non chuyên gia giáo dục thông qua thực hành trung tâm đào tạo giáo dục, một loạt các
chương trình làm giàu nhóm hoạt động, hoạt động sinh cá nhân hoá các chương trình học tập, nâng cao
kỹ năng thực tế thông qua hợp tác với các trường mẫu giáo và các liên kết trang web việc làm
Các tổ chức giáo dục trẻ thơ được thành lập và điều hành, những người chăm sóc, trị liệu và tư vấn trẻ,
trẻ mới biết đi cơ sở giáo dục và đào tạo của công ty.

Chứng chỉ liên quan 
Mẫu giáo lớp 2 trường chuyên nghiệp đạt yêu cầu, giáo viên mẫu giáo lớp hai, hướng dẫn kể chuyện , tư
vấn viên đa văn hóa, hướng dẫn nghệ thuật cho trẻ em, trẻ em Giáo viên dạy nhạc trẻ em , hướng dẫn
Nghệ thuật Tâm lý , tư vấn cho trẻ em, trẻ sơ sinh bằng tiếng Anh hướng dẫn, sách nghệ thuật, origami,
trị liệu hành vi cảm xúc, phát triển trẻ jindansa, giáo viên mẫu giáo.

 LÀM ĐẸP(2 năm)
Chăm sóc sắc đẹp nghệ sĩ tạo ra các bữa
ăn của riêng bạn.

Giới thiệu chuyên nghành
Xã hội hiện đại đang trở thành một ngành đòi hỏi chuyên môn hóa và đa dạng hóa được đẩy nhanh và
phân tích ngành vẻ đẹp ở góc độ khác nhau và một sự hiểu biết toàn diện hơn. Vẻ đẹp được đào tạo có
chuyên môn cao cùng với những sáng tạo để thích ứng với một xã hội thay đổi, dựa trên của vẻ đẹp và
sức khỏe có khoa học được hướng tới mục tiêu giáo dục của chuyên nghành thẩm mĩ.

Đặc trưng chuyên môn – Hướng nghiệp
Vẻ đẹp và giáo dục sức khỏe cho các khóa học chính mà tập trung vào giáo dục lý thuyết, chương trình
giảng dạy và kỹ thuật thực tế để được cung cấp như là một phần cần thiết

chuyên phát triển của sự

nhạy cảm thẩm mỹ.
Tóc / da / Trang điểm / Nail
Giáo viên hướng dẫn có chuyên môn cao, bệnh viện thẩm mỹ, bệnh viện da liễu công ty sản phẩm làm
đẹp, các nhà thiết kế tóc, quản lý salon làm móng tay, vv

Chứng chỉ liên quan 
Chứng chỉ thẩm mỹ, (làm tóc), chuyên gia thẩm mỹ ( chăm sóc da), chuyên gia thẩm mỹ ( làm nail),
chuyên gia thẩm mỹ( make up), chuyên gia thẩm mỹ ( color list ) kỹ sư công nghiệp phối màu, chuyên viên
trang điểm,( cấp 2,3 hướng dẫn kỹ thuật) Nail Specialist ( cấp 1-3) beauty style list, chuyên gia chăm sóc
da đầu, chuyên gia chăm sóc da đầu, điều phối bệnh viện.

 PHỤC VỤ ĂN UỐNG TẠI KHÁCH SẠN ( 2 NĂM)
Đào tạo chuyên gia nấu ăn xuất sắc nhất của quốc gia thông qua chương trình
đào tạo nhân viên chuyên nghiệp

Giới thiệu chuyên nghành
Gimhae University Hotel Catering Cookery nhằm phục vụ nấu ăn,đào tạo chuyên gia nghiệp sáng tạo trong
văn hóa ẩm thực của Hàn Quốc, Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, vv có đội ngũ giáo viên hướng dẫn thực
tế sôi động, hệ thống lý thuyết học tập và lĩnh vực kinh nghiệm giảng dạy thực tiễn phong phú.

Đặc trưng chuyên môn – Hướng nghiệp
Sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành/ Hệ thống chương trình giáo dục thực tiễn/ Hỗ trợ

đào tạo

nghiệp thông qua hội thảo với các chuyên gia giáo dục trong nước và ngoài nước/ Hướng dẫn chuyên môn
bao gồm các lớp học trong phòng thi nghiệm cùng với các chuyên gia hàng đầu của quốc gia ( đầu bếp kĩ
năng, đầu bếp khách sạn,vv)
Khách sạn, phục vụ nấu ăn tại công ty, phục vụ nấu ăn ở nhà hàng gia đình, phục vụ nấu ăn tại khách
sạn, cửa hàng bánh, công ty phục vụ ẩm thực dã ngoại, cửa hàng ẩm thực ấn độ.

Chứng chỉ liên quan 
Kỹ thuật chế biến (Hàn Quốc, phương Tây, Trung Quốc, Nhật Bản, blowfish), Craftsman bánh kẹo, Kỹ thuật viên chế biến bánh ,
kỹ sư công nghiệp (Hàn Quốc, phương Tây, Trung Quốc, Nhật Bản), an toàn vệ sinh, kỹ thuật chế biến thịt, công ty điều chế
bánh kẹo, công ty chế biến bánh, kỹ sư công nghiệp chế biến thực phẩm( hàn quốc, trung quốc, nhật bản, tây phương) kỹ sư
an toàn vệ sinh thực phẩm, kỹ sư kỹ thuật chế biến thực phẩm động vật.
Cuộc thi giải thưởng
2016 Liên hoan đầu bếp Artisan - tất cả thành viên bao gồm 19 người đạt huy chương vàng
2016 - Cuộc thi ẩm thực giải thưởng lớn trên toàn quốc tại Hàn Quốc
2016 - Cuộc thi giả thưởng lớn ẩm thực quốc tế- bao gồm Bộ phận nông nghiệp và Cục quản lí thực phẩm và dược phẩm.
2017 - Cuộc thi ẩm thực món ăn và sức khỏe, giải thưởng nghị viên diễn giả, giải thưởng hội nghị quốc hội.
2017 - Cuộc thi ẩm thực quốc tế, văn hóa du lịch thể thao có 20 người giành được huy chương vàng.
2017 - Cuộc thi ẩm thực quốc tế HOFEX tại HongKong đã giành được huy chương bạc.
2017 - Cuộc thi ẩm thực quốc tế tại Hàn Quốc-Cuộc thi chế tạo bánh kẹo đã giành được huy chương vàng.

 KÍNH QUANG HỌC (3 năm)
Đào tạo chuyên gia nhãn khoa chuyên nghiệp để chăm sóc thị giác
(Vision Care) của Quốc Dân.

Giới thiệu chuyên nghành
" Là trường học vị trí dẫn đầu trong 3 năm liên tục theo thống kê của quốc gia đảm bảo được sự nghiệp
lâu dài sau khi tốt nghiệp được làm việc với tỷ lệ 100% ". Mắt kính không đơn giản chỉ hỗ trợ thị lực mà
còn là thời trang, và người sử dụng mắt kính đã gia tăng một cách nhanh chóng. Vì thế nhu cầu về
chuyên gia nhãn khoa phải có trách nhiệm đối với sức khỏe thị giác của người tiêu dùng đang tăng lên
đáng kể trên các quốc gia phát triển, đang được nổi lên như một nghành nghề phổ biến nhất với xu
hướng chăm sóc sức khỏe cho thị giác hiện nay. Bộ môn kính quang học đang là một chuyên khoa trọng
tâm được đào tạo thực tế với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm giảng dạy thông qua chương trình kính
mắt, kính áp tròng, dụng cụ đo mắt quang học, xét nghiệm chức năng mắt, kiểm tra ống nhòm, khúc xạ
và kê đơn, lắp đặt hoặc chế tạo. Bồi dưỡng kiến thức sản phẩm, lý thuyết giáo dục nguồn lực con người
phải có trách nhiệm về sức khỏe của cộng đồng thông qua việc tập trung vào tiếp thị và thực hành thực
tế của các bộ phận đào tạo chuyên gia đo mắt chuyên nghiệp.

Đặc trưng chuyên môn – Hướng nghiệp
Giáo viên chuyên nghiệp kinh giàu kinh nghiệm giảng dạy thực tiễn, trọng tâm đào tạo/ khúc xạ/ kiểm tra
chức năng/ kiểm tra định kì / kiểm tra mắt, các chức năng đào tạo chuyên nghiệp.
Hiệp hội giáo dục đào tạo quốc tế (IACLE) resource center, điều hành IACLE priority Institute, thông qua
chương trình giáo dục thực tiễn cùng với sự cộng tác của các doanh nghiệp nhầm mục đích nâng cao kỹ
năng/Thông qua sự thực hành thực tiễn trên cơ sở khoa học công nghệ/ Thiết lập mạng lưới thông tin
tuyển dụng đạo tạo nghề. Chuyên viên do mắt nhãn khoa, chuyên viên kiểm tra mắt, công nhân viên chức
kiểm tra thị lực, chế tạo kính áp tròng, và nhóm nghành công nghiệp.

Chứng chỉ liên quan 
Giấy Phép kiểm Tra Nhãn Khoa, Bằng Kĩ Sư Kính Quang Học, Công Nhân Viên Chức Kiểm Tra Sức Khỏe.

 BỆNH LÍ LÂM SÀNG (3 năm)
Yếu Tố Điều Trị Y Học Hàng Đầu Kỷ Nguyên Trong Đời Sống Khoa Học

Giới thiệu chuyên nghành
Đời sống khoa học công nghệ trong các nghành công nghiệp trở thành động lực tăng trưởng mới để cung
cấp thông tin quan trọng của người đại diện tương lai của quốc gia trong việc chuẩn đoán và điều trị
bệnh tật. Khoa bệnh lí lâm sàng là cơ sở y tế đào tạo các chuyên gia y tế kĩ thuật trên lý thuyết lẫn thực
hành, đồng thời áp dụng những thiết bị y tế mới nhất góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Đặc trưng chuyên môn – Hướng nghiệp
Bệnh viện Đại học và bệnh viện đa khoa, các quan chức y tế & Y tế, KFDA, Viện khoa học điều tra, các công
ty dược phẩm, trường học và y tế giáo dục, vv
Giáo viên giảng dạy giàu kinh nghiệm thực tế ,nâng cao kỹ năng trong suốt quá trình đào tạo, thực tập trực
tiếp tại hiện trường liên tục 8 tuần trong phòng thí nghiệm của các bệnh viện lớn có sự hỗ trợ của các thiết
bị y tế mới nhất.
Bệnh viện lớn khoa đại học y tế, Bệnh viện y tế tổng hợp , Công nhân viên chức y tế ,Điều chế dược phẩm,
thực phẩm y dược. Viện nghiên cứu y dược phẩm quốc gia, Công ty điều chế dược phẩm, Viện điều tra khoa
học...vv.

Chứng chỉ liên quan 
Nhà bệnh lý học về tế bào quốc tế, Nhà khoa học y tế bệnh lí lâm sàng Hoa Kỳ, Bác sĩ xét nghiệm máu, Đơn
vị bức xạ y tế, Tư vấn quản lí môi trường, Xử lí vệ sinh, Xét nghiệm kiểm tra sinh lí học lâm sàng, Tư vấn
giáo dục sức khỏe.

 CỨU HỘ KHẨN CẤP (3 năm)
Khoa cứu hộ khẩn cấp đào tạo kĩ thuật viên cấp độ 1 chịu trách nhiệm sơ cứu
nhanh trong trường hợp nguy cấp

Giới thiệu chuyên nghành
Để trau dồi kĩ năng của kỹ thuật viên y tế khẩn cấp, để tăng tỷ lệ sống sót của bệnh nhân trong trường
hợp khẩn cấp, thông qua điều trị cấp cứu

kịp thời bệnh nhân, để phục vụ cộng đồng và y tế công cộng

và đồng thời góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Đặc trưng chuyên môn – Hướng nghiệp
Giảng viên chuyên nghiệp hướng dẫn đem lại cơ hội để đạt nhiều chứng chỉ khác nhau, tỷ lệ làm việc cao
hơn, Viên chức cứu hỏa đặc biệt/ Cảnh sát cứu hộ trên biển/ Y tá đặc vụ Quân đội, Hải quân-Không
quân-Lục quân/ Trung tâm y tế khẩn cấp/ Cơ sở y tế công nghiệp khẩn cấp.

Chứng chỉ liên quan 
Kỹ thuật viên y tế cấp cứu cấp 1, Gíao viên hướng dẫn sơ cứu, Trợ lí y tế, BLS Provider, KALS provider, ACLS
provider.

 TRỊ LIỆU VẬT LÝ(3 năm)
Đào tạo chuyên gia toàn diện trong lĩnh vực phục hồi chức năng
mang tính khoa học

Giới thiệu chuyên nghành
Đào tạo chuyên gia hàng đầu trong chuyên nghành trị liệu vật lí một khoa tối đa, dựa trên chuẩn đoán
khoa học và điều trị của Mỹ, các bằng chứng dựa trên các nước công nghiệp phát triển y tế, bao gồm
Australia, phục hồi chức năng dành cho đối tượng là người khuyết tật,để giúp trở lại hoạt động bình
thường trong cuộc sống xã hội.

Đặc trưng chuyên môn – Hướng nghiệp
Có tỷ lệ trúng tuyển cao kì thi quốc gia, giảng viên lâm sàng giàu kinh nghiệm, cung cấp thông tin về các đặc
tính kết hợp lý thuyết và thực hành, các kỹ thuật điều trị mới nhất, khả năng khởi đầu sự nghiệp bốn năm
với các điều kiện tương tự.
Bệnh viện vật lý trị liệu, trung tâm y tế, hiệp hội thể thao, bệnh viện quân đội, giáo viên điều trị

cho trường

đặc biệt , cơ sở y tế và phúc lợi cao cấp, cơ sở phúc lợi trẻ em tàn tật.

Chứng chỉ liên quan 
Bằng bác sĩ vật lý trị liệu, massage thể thao và thể thao thu hình, vật lý trị liệu độ chuyên môn (chỉnh hình
vật lý trị liệu, điều chỉnh đốt sống vật lí trị liệu ), hệ thống thần kinh trung ương để
nghiệp, vật lí trị liệu thể dục thể thao.

vật lý trị liệu chuyên

 ĐIỀU DƯỠNG (4 năm)
Đào tạo y tá với kỹ năng thực hành trở thành nhà lãnh đạo
nghành công nghiệp chăm sóc sức khỏe ở thế kỉ 21.

Giới thiệu chuyên nghành
Gimhae College đào tạo chuyên gia chuyên ngành y tế điều dưỡng toàn cầu mang tính sáng tạo, mang tính
tình nguyện phục vụ phúc lợi cho cá nhân, gia đình và cộng đồng trên cơ sở phòng chóng bệnh dịch,
phục hồi chức năng, tăng cường và duy trì sức khỏe.

Đặc trưng chuyên môn – Hướng nghiệp
Đào tạo y tá chuyên nghiệp với các kỹ năng thực hành điều dưỡng tổng hợp.
Bệnh viện tổng hợp , y tá và viên chức cơ sở y tế phúc lợi & trung tâm y tế (trạm y tế), ngành công
nghiệp y tế, cơ sở y tế phúc lợi người cao tuổi, trung tâm mầm non , y tá điều dưỡng hậu sản, làm việc ở
hải ngoại.

Chứng chỉ liên quan 
•Giấy phép y tá - Y tế & Phúc lợi xã hội.

Thông tin ký túc xá
Tất cả các sinh viên tham gia học phải sống trong ký túc xá Trung tâm Giáo dục Quốc tế
Chi phí ký túc xá: một học kỳ 600.000 ₩
Nơi cư trú của chúng tôi nằm trong Trung tâm Giáo dục Quốc tế và chỉ dành cho sinh viên
quốc tê , điều hành công việc tại viện giao lưu quốc tế.

chương trình Hàn Quốc
Korean Language Program
Trình độ

Người nước ngoài Pure - cả hai cha mẹ có quốc tịch nước

chuyên môn

ngoài, đối tượng người nước ngoài.

nhóm hỗ trợ

Tháng / 9

Chứng từ phải
nộp

Làm thế nào
để áp dụng
làm sao

Chuyên ngành và bằng cấp

Xem xét tài liệu, phỏng vấn

Gửi đơn và tài liệu

Các cơ sở giành cho sinh viên

xe buýt của trường học

ký túc xá

siêu thị nhỏ CU

quán Cafe

Hồ bơi

NHÀ ĂN

Những nơi khác: trường
vv......

lái xe, sân golf, phòng tập thể dục,

