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Trường đại học là nơi chia sẻ và nơi đạt được sự phát triển bền vững bằng cách chia sẻ giá trị và 
công nghệ của nguồn nhân lực với cộng đồng địa phương và doanh nghiệp.

Trường đại học Quốc gia Gyeongsang muốn trở thành trung tâm của vai trò đó. 
Trường đại học Quốc gia Gyeongsang có năng lực giáo dục vững chắc và 

hiểu biết sâu sắc về thời đại thông qua lịch sử lâu đời hơn 110 năm.
Trường đại học chúng tôi có đủ năng lực để chuẩn bị cho một thế 

giới mới bằng cách dự đoán tương lai nhanh hơn bất kỳ ai khác. 
Trường đại học Quốc gia Gyeongsang sẽ tiếp tục đổi mới 

và phát triển thành một trường đại học tạo ra 
tương lai và giá trị lớn trong 100 năm.

Trường đại học 
tìm ra tương lai mới 

và chia sẻ giá trị xã hội.
Trường đại học 

Quốc gia 
Gyeongsang

Tầm nhìn

Mục tiêu

Trường đại học mà sinh viên  
muốn nhập học

Trường đại học địa  
phương ưa thích

Trường đại học dẫn đầu  
sự phát triển xã hội

Đứng thứ 3 trong các trường đại học quốc gia chủ 
chốt năm 2030, thứ 100 trong các trường đại học Châu Á

  

	 -		Thành	lập	trung	tâm	hợp	tác	
trường	Đại	học	và	Doanh	
nghiệp	cho	thành	phố	đổi	mới	
và	hàng	không	vũ	trụ	

	 -		Trường	Giám	đốc	Nền	tảng		
Đổi	mới	Khu	vực		
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	 -		Vai	trò	hàng	đầu	trong	việc	

phát	triển	giáo	dục,	nghiên		
cứu	và	hợp	tác	công	nghiệp-
học	thuật	ở	Gyeongnam
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Ý nghĩa của dấu hiệu của Trường đại học Quốc gia Gyeongsang
Bối cảnh
Cái	phễu	trong	thời	đại	đồ	đá	mới	là	biểu	tượng	của	sự	chuyển	đổi	từ	'văn	minh'	sang	'văn	hóa'	và	được	đánh	giá	là	
biểu	hiện	thế	giới	quan	hoàn	hảo	nhất	được	tạo	thành	do	các	dấu	chấm,	đường	thẳng	và	hình	tròn.	Trường	đại	học	
là	cái	bát	duy	nhất	chứa	đựng	quá	khứ,	hiện	tại	và	tương	lai	của	nhân	loại.
Dấu	hiệu	của	Trường	đại	học	Quốc	gia	Gyeongsang	thể	hiện	ý	chí	nhảy	vọt	vào	tương	lai	bằng	cách	kết	hợp	ý	nghĩa	
lịch	sử	văn	hóa	và	mục	tiêu	hướng	thời	gian.
Trường	đại	học	Quốc	gia	Gyeongsang	(Được	thành	lập	năm	1926)	đã	sáp	nhập	Cao	đẳng	Điều	dưỡng	Gyeongnam	
(Được	thành	lập	năm	1926),	Cao	đẳng	Thủy	sản	Tongyeong	(Được	thành	lập	năm	1917)	và	Đại	học	Khoa	học	và	
Công	nghệ	Gyeongnam	(Được	thành	lập	năm	1910)	và	nổi	bật	như	một	trường	đại	học	quốc	gia	chủ	chốt	đại	diện	
cho	Hàn	Quốc	ở	Gyeongnam.
Trường	đại	học	Quốc	gia	Gyeongsang	là	"trường	đại	học	tìm	ra	tương	lai	mới	và	chia	sẻ	giá	trị	xã	hội",	hướng	tới	một	
trường	đại	học	trẻ	mà	sinh	viên	muốn	theo	học,	được	ưa	thích	và	một	trường	đại	học	dẫn	đầu	sự	phát	triển	xã	hội.

Ý nghĩa
■		Bên	trái	và	bên	phải	và	khung	bên	dưới	dấu	hiệu	thể	hiện	rằng	Trường	đại	học	Quốc	gia	Gyeongsang	là	cái	bát	
lớn.	Đây	thể	hiện	một	trường	đại	học	quy	tụ	những	nhân	tài	từ	khắp	nơi	trên	thế	giới	và	một	trường	đại	học	chứa	
đựng	niềm	hy	vọng	của	cộng	đồng	địa	phương.

■			Thiết	kế																					chưa	hoàn	thành	đại	diện	cho	Trường	đại	học	Quốc	gia	Gyeongsang	đang	không	ngừng	nỗ	lực	
hoàn	thiện.				
Chúng	tôi	theo	đuổi	việc	hoàn	thiện	khoa	học	và	hạnh	phúc	trọn	vẹn	của	con	người	thông	qua	nghiên	cứu,	giáo	
dục,	dịch	vụ	và	hợp	tác	công	nghiệp-trường	đại	học.

■		Hình	dạng	mở	ra	hướng	bầu	trời	đại	diện	cho	Trường	đại	học	Quốc	gia	Gyeongsang,	mở	cửa	cho	thế	giới	chưa	
được	biết	đến.	
	Đây	tượng	trưng	cho	một	trường	đại	học	vượt	qua	ranh	giới	của	các	khu	vực,	quốc	gia	và	các	lĩnh	vực	học	vấn.

■			Đường	kết	nối	thể	hiện	giá	trị	của	Trường	đại	học	Quốc	gia	Gyeongsang,	cùng	tồn	tại	với	cộng	đồng	địa	phương	
thông	qua	hội	nhập	và	đổi	mới.	
	Đây	là	một	hứa	hẹn	chúng	tôi	sẽ	trở	thành	một	trường	đại	học	được	ưa	thích	trong	khu	vực	bởi	sự	phát	triển	công	
nghiệp	hàng	đầu	với	nhiều	chuyên	ngành	khác	nhau.

■			‘GNU	Blue’,	biểu	tượng	của	tuổi	trẻ	và	niềm	đam	mê,	có	nghĩa	là	những	người	tiên	phong	thách	thức	và	sáng	tạo	
và	đại	diện	cho	‘Trường	đại	học	Quốc	gia	Gyeongsang	trẻ’,	cái	nôi	của	những	tài	năng	tiên	phong	toàn	cầu.

Trường đại học Quốc gia Gyeongsang



Cơ sở hợp tác  
Đại Học - Công nghiệp 
tại Changwon
Chúng tôi nuôi dưỡng những nhân tài toàn 
cầu về các công nghệ hội tụ tiên tiến như 
nhà máy thông minh, IoT và AI dựa trên 
ngành máy móc và vật liệu.
Trụ	sở	chính	Ⅰ

Cơ sở Tongyeong 
Trường Khoa học Đại dương ở Cơ sở Tongyeong, được thành lập vào năm 1917, là cơ quan giáo 
dục đầu tiên chuyên về khoa học đại dương tại Hàn Quốc, chuẩn bị cho kỷ nguyên đại dương 
và kỹ thuật công nghệ cao trong tương lai. Chúng tôi nuôi dưỡng những nhân tài theo yêu cầu 
của ngành hàng hải và ngành công nghệ cao thông minh của tương lai.
Phân	khoa	học	Đại	dương

Cơ sở Naedong
Chúng tôi đang nuôi dưỡng các chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật năng lượng để đáp ứng 
nhu cầu của ngành năng lượng trong tương lai. Chúng tôi đang đảm bảo công nghệ nguồn 
năng lượng cốt lõi thông qua công nghệ năng lượng tái tạo và mới sáng tạo.
Khoa	Kỹ	thuật	Năng	lượng	/	Khoa	Phúc	lợi	Xã	hội

Cơ sở Chilam
Đây được chia thành cơ sở chính và cơ sở có phân khoa Y tế và phân khoa Điều dưỡng. Nơi đặt 
trụ sở chính của trường là một khuôn viên sáng tạo và dẫn đầu lĩnh vực ICT hội tụ, nuôi dưỡng 
những nhân tài dẫn đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Cơ sở có phân khoa y tế là 
trung tâm y tế tốt nhất ở Gyeongnam và có Bệnh viện Đại học Quốc gia Gyeongsang và Trung 
tâm Ung thư Gyeongnam.
Phân	khoa	Y	tế	/	Phân	khoa	Điều	dưỡng	/	Phân	khoa	Kỹ	thuật	Xây	dựng	và	Môi	trường	/	Phân	khoa	
Công	nghệ	Hội	tụ	/	Trụ	sở	chính	Ⅱ

Nuôi dưỡng ước mơ tuổi trẻ 
trong năm cơ sở chuyên biệt, 
một trường đại học
Trường đại học Quốc gia Gyeongsang, trường đại học tìm ra tương lai mới và  
chia sẻ giá trị xã hội, tiến tới một thế giới rộng lớn hơn dựa trên năm cơ sở chuyên biệt.
Chúng tôi sẽ khắc phục những hạn chế của các trường đại học tại địa phương,  
cạnh tranh với các trường đại học trên toàn thế giới và nuôi dưỡng những nhân 
tài có sức chuyển động thế giới.

Cơ sở Gajwa
Đây là cơ sở lớn nhất trong các cơ sở của 
Trường đại học Quốc gia Gyeongsang. 
Chúng tôi bồi dưỡng những nhân tài cần 
thiết cho đất nước và địa phương thông 
qua các lĩnh vực chuyên biệt như khoa 
học đời sống, hệ thống máy bay, vật liệu 
mới nano và hóa học, v.v.
Phân	khoa	Nhân	văn	/	Phân	khoa	Khoa	học	Xã	
hội	/	Phân	khoa	Khoa	học	Tự	nhiên	/	Phân	khoa	
Kinh	doanh	/	Phân	khoa	Kỹ	thuật	/	Phân	khoa	
Nông	nghiệp	và	Khoa	học	Đời	sống	/	Phân	
khoa	Luật	/	Phân	khoa	Sư	phạm	/	Phân	khoa	
Thú	y	/	Phân	khoa	Dược

Hình ảnh khuôn viên trườngOne for All



1910. 04. 
Trường công nghiệp Jinju hệ 
hai năm được thành lập
佐藤政次郞	nhậm	chức	Thầy	Hiệu	
trưởng	đầu	tiên
1925. 05.
今村忠夫	nhậm	chức	Thầy	Hiệu	
trưởng	lần	thứ	6
1931. 04.
Chuyển	đến	Chilam-dong

1946. 03. 
Đổi	tên	trường	thành	Trường	
Nông	nghiệp	Công	cộng	Jinju
1946. 08. 
Đổi	tên	trường	thành	Trường	
Trung	cấp	Nông	lâm	nghiệp	
Jinju

1965. 01. 
Được	thăng	cấp	lên	Trường	trung	
học	Nông	nghiệp	Jinju	hệ	5	năm
1972. 12.
Từ	trường	cấp	Tỉnh	chuyển	đổi	thành	
trường	cấp	Quốc	gia
1979. 01.
Được	thăng	cấp	lên	Cao	đẳng	Nông	
nghiệp	Jinju	hệ	2	năm

1993. 03. 
Được	thăng	cấp	lên	Đại	học	
Công	nghiệp	Jinju	4	năm
1997. 03. 
Thành	lập	trường	cao	học	công	
nghiệp

2000. 03. 
Thành	lập	Trường	Kinh	doanh
2004. 03. 
Thành	lập	Đoàn	Hợp	tác	Đại	Học	
-	Công	nghiệp	

Đại học Khoa học và 
Công nghệ GyeongnamĐi trước thời đại 

với niềm tự hào từ  
lịch sử hơn 110 năm

 1917. 
Thành	lập	Trung	tâm	Huấn	luyện	
Ngư	nghiệp	tỉnh	Gyeongsangnam
(Trường	Cao	đẳng	Thủy	sản	
Tongyeong	cũ)
1926. 
Thành	lập	Trung	tâm	Đào	tạo	Y	tá	
và	Hộ	sinh	tại	Bệnh	viện	Jinju	tỉnh	
Gyeongnam
(Nguyên	Cao	đẳng	Điều	dưỡng)

1969. 03. 
Từ	trường	cấp	Tỉnh		
chuyển	đổi	thành	trường	
cấp	Quốc	gia
1972. 07.
Đổi	tên	trường	thành	
Trường	Đại	học	Quốc	gia	
Gyeongsang													

Nâng cao giá trị với một trường 
đại học quốc gia

1980. 03.
Trở	thành	trường	Đại	học		
Tổng	hợp
1983. 03.
Thành	lập	Đại	học	Y	khoa
1984. 03.
Cao	đẳng	Điều	dưỡng	
Gyeongnam	được	hợp	nhất	
thành	Khoa	Điều	dưỡng
1987. 02.
Thành	lập	Bệnh	viện	Đại	học		
Y	khoa	trực	thuộc
1995. 03.
Sáp	nhập	trường	Cao	đẳng		
Thuỷ	sản	Tongyeong	và	Thành	
lập	Đại	học	Khoa	học	Hải	dương

Một bước ngoặt  
cho vươn lên

2004. 01.
Thành	lập	Đoàn	Hợp	tác	Đại		
Học	-	Công	nghiệp	
2004. 06.
Thành	lập	(GAST)	là	Doanh	nghiệp	
trường	học	Khoa	học	Công	nghệ	
Động	vật	Gyeongnam	và	Trung	tâm	
Y	tế	Động	vật	Gyeongsang	(GAMC)
2005. 10. 
Khởi	công	toà	nhà	người	tiên	phong	
LG
2009. 03. 
Thành	lập	Viện	Cao	học	Hàng	không	
Vũ	trụ

Tìm kiếm con đường  
dẫn đến sự thay đổi 

1910 1940 1960 1980 2000

Lịch sửOne for All

Trường đại học Gyeongsang

1910 Đặt nền móng cho một tổ 
chức giáo dục cận đại

Được thành lập với tư cách là 
cơ sở giáo dục chuyên nghiệp 
đầu tiên trong khu vực

Trường được thành lập như một trường công 
nghiệp Jinju vào tháng 4 năm 1910 để thúc đẩy 
nông nghiệp theo sắc lệnh của Hoàng đế Sunjong, 
vị hoàng đế cuối cùng của Đế chế Triều Tiên. 
Trường Đại học Quốc gia Gyeongsang, đã đi bước 
đầu tiên trong việc tiên phong trở thành cơ sở giáo 
dục chuyên biệt đầu tiên trong khu vực, xây dựng 
một nền tảng vững chắc cho tương lai trong lịch sử 
hơn 110 năm.
Chúng tôi đang chuẩn bị cho một tương lai 100 năm 
mới dựa trên lịch sử 110 năm qua.

1948. 10.
Tách khỏi Trường Trung  
cấp Nông lâm nghiệp  
Jinju và mở ra thành  
Trường Cao đẳng 
Nông nghiệp Jinju tỉnh 
Gyeongnam
Tiến	sĩ	Hwang	Woon-seong	
nhậm	chức	trưởng	khoa	đầu	
tiên
1953. 02. 
Được	thăng	cấp	lên	Cao	
đẳng	Nông	nghiệp	Jinju	tỉnh	
Gyeongnam	hệ	4	năm

2010. 04.
Kỷ	niệm	100	năm
2011. 01.
Đổi	tên	trường	từ	Đại	học	Công	nghiệp	
Jinju	thành	Đại	học	Khoa	học	và	Công	
nghệ	Quốc	gia	Gyeongnam
2011. 03.
Chuyển	đổi	sang	đại	học	tổng	hợp
2016. 11.
Khu	rừng	kỷ	Jura	trong	cơ	sở	Chilam	
được	chọn	là	'Rừng	đẹp	trên	Quốc	gia'
2017. 08.
Được	chọn	cho	Dự	án	xây	dựng	trung	
tâm	in	3D	Gyeongnam	K-ICT

2014. 06.
Được	chọn	là	“Trường	Đại	học	đặc	thù	
hóa	Doanh	nghiệp”,	đứng	đầu	khu	vực	
Busan·Ulsan·Gyeongnam
2015. 11.
Được	chọn	làm	Dự	án	Hỗ	trợ	Đổi	mới	Đại	học	
Quốc	gia	(PoINT)	do	Bộ	Giáo	dục	chủ	trì
2016. 02.
Khánh	thành	Bệnh	viện	Đại	học	Changwon	
Gyeongsang
2017. 08.
Thành	lập	khuôn	viên	nghiên	cứu	hợp	tác	
trường	Đại	học	-	Công	nghiệp	Changwon
2018. 08.
Được	chọn	là	trường	Đại	học	đổi	mới	dựa	trên	
kết	quả	đánh	giá	năng	lực	trường	Đại	học
2019. 07.
Được	chọn	làm	dự	án	đào	tạo	Đại	học	cho	
khu	vực

Củng cố vị thế của một 
trường đại học quốc gia

2020. 09.
Được	chọn	làm	dự	án	Brain	Korea	21	
(BK21)	bước	thứ	4
2021. 03. 01.
Mở	ra	Trường	đại	học	Quốc	gia	
Gyeongsang	
2021. 04. 30.
Lễ	khánh	thành	chính	thức	Trường	đại	
học	Quốc	gia	Gyeongsang
2021. 05.
Được	chọn	làm	mô	hình	mở	rộng	
Ulsan-Gyeongnam	cho	dự	án	nền	
tảng	đổi	mới	khu	vực	vào	năm	2021
2021. 06. 
Mở	ra	Khu	liên	hợp	thể	thao	GNU

2022
Ra khơi Trường đại học 
Quốc gia Gyeongsang 

2010 2020 2022
Một lịch sử mới bắt đầu 
với sự tích hợp
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Trở thành tiêu chuẩn mới 
cho các trường đại học quốc  
gia ở Hàn Quốc
Sự hợp nhất trường đại học quốc gia giữa Đại học 
Gyeongsang và Đại học Khoa học và Công nghệ 
Gyeongnam là dấu mốc tuyệt vời để tăng cường năng lực 
cạnh tranh của các trường đại học quốc gia.
Khuôn viên mở rộng, quy mô nhân viên và cựu sinh viên, 
cùng nhiều lĩnh vực học vấn khác nhau đã trở thành tiêu 
chuẩn cho các trường đại học quốc gia ở Hàn Quốc.

135khoa  281chuyên ngành

3,45tỷ won
ngân sách học bổng toàn thời gian, tính đến năm 2021

Khuyến khích hỗ trợ nghiên cứu  
trường cao học
Chúng tôi đang kích hoạt hỗ trợ cho nghiên cứu sau đại học để hoàn 
thành các nghiên cứu chuyên sâu. Do đó, chúng tôi đã đạt được tỷ lệ 
sinh viên tốt nghiệp nhập học hàng năm gần 100%, đồng thời tự hào 
với quy mô và lĩnh vực nghiên cứu rộng hơn thông qua tích hợp.

Dự án BK21 giai đoạn 1 ~ 4 được thực hiện liên tiếp (1999 ~ 2027)

Phân khoa và ngành
Chúng tôi đào tạo và nghiên cứu một loạt các 
lĩnh vực học thuật, từ nhân văn, xã hội, khoa học, 
y học, nghệ thuật và đại dương. Đây sẽ trở thành 
nền tảng để nuôi dưỡng những nhân tài độc đáo 
trên thế giới thông qua giáo dục hội tụ và nghiên 
cứu sâu.

Chuyên môn hóa xin việc làm trong các 
cơ quan công cộng
Chúng tôi duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Thành phố Đổi mới 
Gyeongnam được thành lập ở Jinju và đang giới thiệu nhiều nhân tài 
cho các cơ quan công cộng.

17Phân khoa 

109đơn vị tuyển sinh 

Khoa và ngành

260trường đại học

39quốc gia 

Trường đại 
học Trao đổi

Giao lưu với các trường đại 
học ở nước ngoài
Chúng tôi cung cấp cơ hội để học nhiều loại 
ngôn ngữ, văn hóa và học thuật bằng cách trao 
đổi với các trường đại học hàng đầu trên thế giới 
tại Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Châu Phi, v.v.

Khuôn viên
Chúng tôi có năm cơ sở trong một trường đại học: Gajwa, Chilam, Tongyeong, 
Changwon và Nae-dong. Tổ chức bao gồm 8 văn phòng, 1 cục, 1 trụ sở chính,  
2 ban, 4 đoàn, một chủ tịch và ba phó chủ tịch.

Ký túc xá sinh viên
Có tổng cộng bốn ký túc xá sinh viên ở ba địa điểm: ‘cơ 
sở Gajwa’, ‘cơ sở Chilam’ và ‘cơ sở Tongyeong’.  
Gần đây, ký túc xá sinh viên cũ đã được tu sửa lại nên 
các phòng cho 4 người và phòng 3 người của 4 tòa 
nhà đều được chuyển thành phòng cho 2 người, có 
thể nghỉ ngơi và học tập trong một môi trường rộng rãi 
và thoải mái hơn.

5260người
Sức chứa của Ký túc xá Sinh viên

88% 

121người trong  136người 

Tỷ lệ tuyển dụng sinh viên Trường đại học Quốc gia 
Gyeongsang trong số các Doanh nghiệp công cộng ở 
Thành phố Đổi mới Gyeongnam (tính đến năm 2020)

1 trường đại học 

5cơ sở

30%
Tỷ lệ tuyển dụng tài năng địa phương tại các tổ chức công 
của thành phố đổi mới Gyeongnam 

*  Thành phố đổi mới Gyeongnam và Ulsan thừa nhận 
tuyển dụng nhân tài địa phương lẫn nhau 

Quy mô trường với con số 12One for All
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Trường đại học Quốc gia Gyeongsang là một trường 
đại học quốc gia chủ chốt ở tỉnh Gyeongsangnam 
đại diện cho Hàn Quốc.
Đại học Quốc gia Gyeongsang, được thành lập 
vào năm 1948, và Đại học Khoa học và Công nghệ 
Gyeongnam, được thành lập năm 1910, hợp nhất 
vào tháng 3 năm 2021 để trở thành một trường đại 
học lớn với lịch sử hơn 100 năm và tuyển sinh hơn 
4.500.
Trường đại học Quốc gia Gyeongsang, tìm ra tương 
lai mới và chia sẻ giá trị xã hội, đang hết sức nỗ lực 
để đạt được mục tiêu đứng thứ 3 trong các trường 
đại học quốc gia chủ chốt năm 2030, thứ 100 trong 
các trường đại học Châu Á. Thông qua đó, chúng tôi 
đang phát triển thành một trường đại học mà sinh 
viên muốn theo học, được ưa thích và một trường 
đại học dẫn đầu sự phát triển của xã hội.
Các lĩnh vực khoa học đời sống, hệ thống máy bay, 
vật liệu mới nano và hóa học của Trường đại học 
Quốc gia Gyeongsang có sức cạnh tranh nghiên cứu 
và giáo dục và được đánh giá là cấp trường đại học 
công lập hàng đầu của Hoa Kỳ.  Lĩnh vực chuyên 
biệt dẫn đến phát triển học vấn và nuôi dưỡng tài 
năng thông qua hợp tác công nghiệp-đại học với 11 
cơ sở công cộng ở Thành phố Đổi mới Jinju, Hãng 
hàng không Jinju / Sacheon, Nhà máy hàng hải 
Tongyeong, Miryang Nano, Máy móc Changwon và 
khu công nghiệp quốc gia hóa dầu Yeosu.
Ngoài ra, Trường đại học Quốc gia Gyeongsang 
đang nỗ lực thực hiện các từ khóa chính trong 
tương lai: đổi mới kỹ thuật số, đại học chia sẻ và 
các Mục tiêu Phát triển Bền vững(SDG). Để cụ thể 
hóa những điều này, chúng tôi đang chuẩn bị các 
nhiệm vụ chiến lược cụ thể cho từng lĩnh vực như 
giáo dục và sinh viên, nghiên cứu và hợp tác ngành-
học viện, liên kết với khu vực và quản lý trường đại 
học, đồng thời đang thúc đẩy ba chiến lược chuyên 

biệt: chuyên biệt hóa các lĩnh vực học vấn, chuyên 
biệt hóa chương trình giảng dạy và chuyên biệt hóa 
khuôn viên trường.
Trường đại học Quốc gia Gyeongsang dẫn đầu sự 
đổi mới của giáo dục đại học trong khu vực bằng 
cách tạo ra một hệ thống giáo dục đại học mới có 
tên là ‘USG Shared University’ lần đầu tiên trong cả 
nước với tư cách là trường đại học phụ trách dự án 
nền tảng đổi mới khu vực Ulsan-Gyeongnam. Và thu 
thập các tài năng xuất sắc từ khắp nơi trên đất nước 
và đào tạo họ thành 'những tài năng tiên phong sáng 
tạo với nghệ thuật, kiến thức và học tập'. Nhân tài 
tiên phong góp phần vào sự phát triển của đất nước 
và hạnh phúc của con người.
Trường đại học Quốc gia Gyeongsang có tất cả các 
trường Y tế, trường Điều dưỡng, trường Dược và 
trường Thú y (Duy nhất ở Busan·Ulsan·Gyeongnam). 
Bệnh viện Đại học Quốc gia Gyeongsang, Bệnh 
viện Đại học Quốc gia Gyeongsang Changwon 
và Trung tâm Y tế Masan (quản lý ủy thác) chịu 
trách nhiệm hạnh phúc lành mạnh của người dân 
Gyeongsangnam. Ngoài ra, chúng tôi có nhiều khoa 
đa dạng liên quan đến bầu trời (hàng không vũ trụ), 
biển (khoa học biển) và đất (sinh học nông nghiệp) 
cũng như nhân văn, khoa học xã hội, luật, quản trị 
kinh doanh, sư phạm, khoa học tự nhiên, khoa học 
biển, sinh học nông nghiệp và kỹ thuật.
Trường đại học Quốc gia Gyeongsang đi tiên phong 
trong tương lai với các nhà lãnh đạo của thế kỷ 21. 
Trường đại học Quốc gia Gyeongsang chia sẻ và thực 
hành giá trị đổi mới trong địa phương thông qua cải 
cách giáo dục. Vui lòng quan tâm đến Trường đại 
học Quốc gia Gyeongsang.

Thầy hiệu trưởng Trường đại học Quốc gia Gyeongsang

Kwon Soon Gi

Trường đại học Quốc gia Gyeongsang 
tìm ra tương lai mới và chia sẻ giá trị xã hội

Lời chào của thầy hiệu trưởng 14One for All
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17Năng lực cạnh tranh 16One GNU

Sự ra đời của Trường đại học Quốc gia Gyeongsang là dầu mốc 
để phát triển cộng đồng địa phương hơn nữa. Đại học Quốc gia 
Gyeongsang ngày càng phát triển lớn mạnh với hơn 180.000 cựu 
sinh viên giỏi. Sự chung sống và hợp tác với các tổ chức và công 
ty địa phương sẽ phá bỏ ranh giới và trở thành động lực để thực 
hiện giá trị vô hạn trong tương lai.

Tiên phong cho các giá trị mới cho tương lai bằng hợp tác và sự chung sống

Mô hình trường đại học Platform đầu tiên của Hàn Quốc
GNU, Trường Giám đốc Nền tảng Đổi mới Khu vực Ulsan-Gyeongnam

Đại học chia sẻ 
USGSở hữu khả năng nghiên cứu đẳng cấp thế giới 

(đứng đầu bảng xếp hạng đại học thế giới)

World Class
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Một nền tảng đáng tin cậy 
để thực hiện giá trị tương lai của nhân loại

Trường đại học Quốc gia Gyeongsang không ngừng thử thách để trở thành một "nền tảng đổi mới địa phương", 
hiện thực hóa các giá trị khác nhau của thế giớ,i và đạt được những kết quả rực rỡ.

Bộ Giáo dục
•   Dự án nền tảng đổi mới khu vực (2021)    

260 tỷ won / 4 năm
•  Dự án Đại học Trọng điểm Đào tạo Chuyên 

nghiệp Sở hữu Trí tuệ (2021)    
7,04 tỷ won / 5 năm

•  ‘Dữ liệu lớn’ (2021), một dự án trường đại học 
chia sẻ đổi mới để nuôi dưỡng tài năng cho các 
công nghệ kỹ thuật số mới      
61,2 tỷ won / 6 năm

•  Được chọn làm dự án hỗ trợ đại học đóng 
góp cho giáo dục trung học trong 12 năm liên 
tục(2021) 862 triệu won

•  Được chọn cho Dự án Xe buýt Trải nghiệm 
nghề nghiệp trong 4 năm liên tiếp (2021)     
130 triệu won

•  Dự án BK21 với 4 giai đoạn (2020)      
35,37 tỷ won / 7 năm

•  Dự án Hỗ trợ Viện Nghiên cứu Đại học Khoa 
học và Kỹ thuật (2020)  
Viện Nghiên cứu Hội tụ Năng lượng Xanh      
8 tỷ won / 9 năm 
Viện nghiên cứu công nghệ sinh học thực vật       
7,7 tỷ won / 9 năm 

•  Dự án đổi mới khu vực dựa trên hợp tác giữa 
chính quyền địa phương và trường đại học 
(2020)   44,8 tỷ won (chi phí dự án đầu tiên)

•  Được chọn làm 6 dự án cho chương trình 
nghiên cứu đại học (2020)   5,2 triệu won cho 
mỗi dự án

•  Dự án Hỗ trợ Thành phố Nhân văn (2020)    
408 triệu won / 3 năm

•  Dự án Hỗ trợ xây dựng Trung tâm Hỗ trợ Nghiên 
cứu chủ chốt (2019)   4,2 tỷ won /  9 năm

•  Dự án nuôi dưỡng trường đại học hàng đầu 
trong khu vực (Liên kết Đại học - Cơ quan địa  
phương - Cơ quan Nhà nước - Doanh nghiệp 
để hợp tác) (2019) 7,75 tỷ won / 5 năm 

Giáo sư Seol Jae-bok,  
Kim Jung-gi, Sung Hyo-kyung
Hình dung ra sự sắp xếp nguyên 
tử lý tưởng của vật liệu  đầu tiên ở 
Hàn Quốc và thứ ba trên thế giới

Innovative R&D   Kết quả nghiên cứu sáng tạo

CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC TÀI TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ
Động lực tăng trưởng <Dự án hỗ trợ quốc gia>

HIỆU SUẤT NGHIÊN CỨU
Khả năng nghiên cứu toàn cầu <Hiệu suất nghiên cứu>

Giáo sư Kim Myung-ok
•  Tạo ra các kết quả kết nối công nghệ-thị 

trường thông qua nghiên cứu cơ bản sáng 
tạo R&D quốc gia (Nhận Giải thưởng Tổng 
thống R&D Quốc gia năm 2019)

Giáo sư Gong Il-geun
•  Chuẩn bị một bước đột phá trong điều trị các 

bệnh di truyền của con người bằng sản xuất 
mèo nhân bản huỳnh quang đỏ chuyển gen

Giáo sư Seong Hyo-kyung
•  Phát triển trí tuệ nhân tạo dự đoán độ bền cơ 

học bằng cách sử dụng cấu trúc vi mô của 
vật liệu

Giáo sư Lee Sang-yeol và Kim Min-gap
•  Xác định cơ chế kháng bệnh của cây trồng 

bằng cách điều chỉnh QSOX1, một loại 
protein cảm biến nhận biết nồng độ của các 
loại oxy phản ứng

Giáo sư Oh Hyun-cheol
•  Được chọn là một trong 100 thành tựu R&D 

quốc gia hàng đầu (Duy nhất ở Gyeongnam 
/ Busan)

•  Khám phá về sự hấp phụ đồng vị đầu tiên 
trên thế giới

Giáo sư Ahn Gun-hyung
•  Phát triển pin kẽm-ion thế hệ tiếp theo 

không có nguy cơ cháy hoặc nổ
Giáo sư Kim Yun-hee 
•   Phát triển OLED huỳnh quang màu xanh lam 

đậm vượt quá hiệu suất huỳnh quang màu 
xanh lam lý thuyết

Giáo sư Jung Hyun-young 
•    Phát triển pin lithium-lưu huỳnh hiệu suất 

cao không cháy
•   Phát triển pin sạc cực nhanh có thể sạc 

trong 3 phút

Global Top Class   Thành tựu nghiên cứu đầu tiên trên thế giới

Leiden 
Ranking

Vị trí thứ2

Xếp hạng Đại học Quốc gia chủ chốt 
Leiden trong hạng mục 
'Tỷ lệ luận văn hàng đầu 10%’ (2021)

Thứ 23  tại Hàn Quốc

Xếp hạng Đại học Thế giới (2021)

Đồng hạng thứ 11  tại Hàn Quốc

Xếp hạng sức ảnh hưởng của các trường đại  
học thế giới (2020)

Thứ 18  tại Hàn Quốc

Nature Index (Chỉ số năng lực cạnh tranh  
của tổ chức nghiên cứu trường đại học) (2020)

Cấp A
Đạt được điểm cao nhất trong dự án hỗ trợ  
đổi mới trường đại học

Giáo sư Kim Jun-young 
Phát triển công nghệ lõi sản xuất 
điện mặt trời có thể gắn vào quần 

áo để sạc điện thoại di động

Giáo sư Kim Ki-hwan 
Đề xuất một cách mới để phát 
triển đèn LED xanh perovskite 

được chú ý như pin mặt trời  
thế hệ tiếp theo

Giáo sư Kim Jae-yeon 
Phát triển công nghệ cốt lõi chỉnh sửa 

gen cây trồng thế hệ mới (2 bằng sáng 
chế được đăng ký tại Hàn Quốc, 2 bằng 
sáng chế được áp dụng cho Hiệp ước 

Hợp tác Sáng chế (PCT))

Bộ tài nguyên,  
thương mại và công nghiệp
•  Dự án đào tạo nhân lực loại hình khuếch tán công 

nghệ hội tụ (2021)    4,32 tỷ won / 5 năm
•  Dự án hỗ trợ tăng trưởng tài năng đổi mới công 

nghiệp (liên kết với nước ngoài) (2021)      
2,62 tỷ won / 3 năm

•  ‘Dự án đào tạo nhân lực chuyên nghiệp loại 
hình khuếch tán thương mại hóa công nghệ 
hội tụ (MOT)’ để dẫn đầu thương mại hóa công 
nghệ sản xuất hàng không thông minh (2020)      
2,63 tỷ won / 5 năm

Bộ Môi trường
•   Dự án hỗ trợ trường cao học chuyên ngành động 

vật hoang dã (2021) 1,44 tỷ won / 3 năm
•  Dự án phát triển công nghệ quản lý rủi ro và ô 

nhiễm môi trường ngầm (2020)      
1,3 tỷ won / 3 năm

Bộ Khoa học và Công nghệ Thông 
tin và Truyền thông
•  Dự án phát triển công nghệ y tế sinh học (2020)    

2,8 tỷ won / 3 năm

•  Dự án hỗ trợ phòng thí nghiệm cơ bản BRL, 
Phát triển công nghệ nguồn ứng phó với biến 
đổi khí hậu(2019) 3 tỷ won / 6 năm

•  'Tổ chức cốt lõi về công nghệ' tại khu R&D đặc 
biệt Jinju Gyeongnam (2019)       
Nhận trợ cấp quốc gia hàng năm

•  Trung tâm Nghiên cứu Hàng đầu về Công 
nghệ Cốt lõi Hàng không (ERC) (2017)       
20,1 tỷ won / 7 năm

Bộ Việc làm và Lao động
•  Được chọn làm Cơ quan Thực hiện Dự án Đào 

tạo Chuyên gia IT Thông minh (2020)

Cục Lâm nghiệp Hàn Quốc
•  Dự án đào tạo chuyên gia hội tụ rừng (2020)    

1,9 tỷ won / 3 năm 

Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và 
Nông thôn
•  Dự án hỗ trợ Trung tâm Nghiên cứu Trang trại 

Thông minh (ARC) (2017) 16 tỷ won / 10 năm

19Dự án do Quốc gia tài trợ 18One GNU
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Chuẩn bị tương lai rộng lớn hơn
với sự lựa chọn và sự tập trung

Những tiến bộ trong công nghệ vượt qua giới hạn, mở đường cho một tương lai 
tốt đẹp hơn. Trường đại học Quốc gia Gyeongsang đang quảng bá giá trị của 
trường đại học và khả năng cạnh tranh của các tài năng khoa học Hàn Quốc trên 
thế giới bằng cách chuyên về các lĩnh vực khoa học đời sống, hệ thống cơ khí 
máy bay, vật liệu mới nano và hóa học.

Khả năng cạnh tranh nghiên cứu 
đẳng cấp thế giới trong ngành công 
nghiệp sinh học thế hệ tiếp kế

World Class

Lĩnh vực có kế hoạch nuôi dưỡng 
chuyên biệt 
Khoa học đời sống động vật, nghiên cứu văn hóa 
Jirisan, lĩnh vực chống lão hóa

Vật liệu nano mới và hóa học
Trong lĩnh vực vật liệu nano mới và hóa học, chúng tôi đứng 
đầu quốc gia trong ba năm liên tiếp trong đánh giá hàng 
năm của dự án Brain Korea 21 (BK21) giai đoạn hai và được 
chọn làm dự án tiên phong trong công nghệ hội tụ đầy và 
dự án bồi dưỡng đại học định hướng nghiên cứu đẳng cấp 
thế giới (WCU). Chúng tôi đang dẫn đầu các lĩnh vực vật 
liệu nano mới và hóa học, là động lực phát triển mới trong 
tương lai.

•  Nhóm nghiên cứu hệ thống điện tế bào nhiên liệu sinh học hợp 
nhất pin nano có thể cấy ghép ở người Được hỗ trợ 6 tỷ Won

•  Phát triển chất bán dẫn hữu cơ tốt nhất trên thế giới, siêu phân 
tử quang phát đầu tiên trên thế giới

•  Trường đại học Quốc gia Gyeongsang - Samsung Display cùng 
thành lập Trung tâm Nghiên cứu Màn hình OLED 

Đứng đầu trong đánh giá hàng năm cho dự án BK21

Được chọn làm dự án trung tâm 
nghiên cứu hàng đầu đầu tiên 
trong lĩnh vực hàng không

First

Khoa học đời sống 
Chúng tôi đã đảm bảo khả năng cạnh tranh trong nghiên cứu đẳng cấp thế giới 
bằng cách thực hiện các dự án quốc gia quy mô lớn trong lĩnh vực khoa học đời 
sống, chẳng hạn như Trung tâm Nghiên cứu Xuất sắc của Quỹ Khoa học Hàn 
Quốc (SRC), Trung tâm Nghiên cứu Cốt lõi (NCRC), Trung tâm Nghiên cứu Khoa 
học Y tế Cơ bản (MRC) và  Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Y tế (BAMRC).

•  Được chọn làm 'Dự án phát triển nền tảng thúc đẩy công nghiệp hóa cho IP lõi sinh học 
chống lão hóa' do Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng (Bộ Thương mại, Công 
nghiệp và Năng lượng)

•  Được chọn là đoàn xuất sắc nhất trên toàn quốc cho ‘Bước 1 Brain Korea 21(BK21)’ (Khen 
thưởng của Tổng thống)

•  Được chọn làm Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Y tế Chống Lão hóa Sinh học (BAMRC)
•  Phát triển công nghệ nguồn điều trị sa sút trí tuệ sử dụng công nghệ hội tụ BNIT lần đầu 

tiên trên thế giới (khả năng tiếp thị là 1 nghìn tỷ won)
•  Được chọn làm 'Dự án Đại học Nghiên cứu Đẳng cấp Thế giới (WCU)'  

do Bộ Giáo dục 14,1 tỷ won
•  Được chọn làm Dự án Công nghệ Sinh học Nông nghiệp  

Tổng hợp trong Dự án Bio Green 21 của Cục Phát triển  
Nông thôn

•  Nhóm của Giáo sư Park Ki-Hoon đã thành  
công phát triển công nghệ sản xuất phytoestrogen  
từ lá đậu nành

Hệ thống máy bay
Lĩnh vực hệ thống máy bay, đang tích cực tạo ra sức mạnh tổng hợp 
với Tổ hợp Công nghiệp Hàng không Quốc gia ở Jinju và Sacheon, 
Gyeongnam và đang thực hiện giấc mơ lớn về bầu trời và không gian 
vũ trụ. Sự hợp tác tích cực giữa ngành công nghiệp và trường đại học 
và môi trường giáo dục tiên tiến của Đại học Quốc gia Gyeongsang 
đang cung cấp nền tảng vững chắc để nuôi dưỡng những tài năng 
đẳng cấp thế giới trong ngành hàng không vũ trụ.

•  Trường Đại học Quốc gia Gyeongsang-Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ 
trụ Hàn Quốc thành lập Trường Cao học Chuyên ngành Công nghiệp Hàng 
không Vũ trụ Hàn Quốc  

•  Khai trương Trung tâm Hợp tác Đại học - Công nghiệp Hàng không vũ trụ 
để bồi dưỡng nhân lực cho các chương trình liên kết giữa Đại học - Công 
nghiệp 

•  Tham gia dự án phát triển máy bay không người lái KT-1, T-50 (Bộ Giáo dục) 
Trung tâm Nghiên cứu Chung (DRC) được hỗ trợ 2,4 tỷ Won

•  Dự án phát triển công nghệ quy trình công nghiệp bộ phận hàng không, 
Được chọn là khu R&D đặc biệt, Đoàn dự án MOT(nuôi dưỡng các chuyên 
gia máy móc hàng không)

xếp hạng 1

Lĩnh vực tiêu biểu 20One GNU
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Bệnh viện Đại học Quốc gia 
Gyeongsang Changwon

Trung tâm Y tế Masan  
(Quản lý ủy thác)

Cơ sở Chilam Cơ sở NaedongCơ sở Gajwa

Cơ sở hợp tác Đại Học -  
Công nghiệp tại Changwon

Bệnh viện Đại học Quốc gia 
Gyeongsang

Cơ sở Tongyeong

Đường cao tốc Namhae

Ga KTX Jinju

JC

IC

●  Bến xe buýt liên tỉnh Jinju

● Bảo tàng Quốc gia Jinju

● Đại học Công nghệ Yeonam

● Trung tâm Triển lãm Cây của 
    Trung tâm Nghiên cứu Rừng 
   Nambu

Cheonjeon-dong

독산리
Sinyul-ri

Sangpyeong-dong

Gaho-dong

송백리

속사리

Pyeonggeo
-dong

Sangdae-dong

하대동

● Khu nghỉ ngơi Jinju

● Tòa thị chính Jinju

● Phòng tập thể dục 
   sinh hoạt Jinju

● Công viên Thể thao Modeok

Mangjinsan

Sông Nam

Cơ sở Gajwa

Cơ sở Chilam

Cơ sở Naedong

Bệnh viện Đại học Quốc gia Gyeongsang

Đường cao tốc Tongyeong-Daejeon

Jinju, 
Gyeongnam

Một bước nhảy vọt không ngừng
để tạo ra giá trị địa phươ ng

Trường đại học Quốc gia Gyeongsang, nằm ở Jinju, trung tâm của tỉnh Gyeongsangnam, 
sẽ không ngừng thử thách và đổi mới để tạo ra giá trị phát triển cho khu vực bằng cách sử dụng các cơ sở 

Gajwa, Chilam, Tongyeong, Changwon và Nae-dong làm cơ sở phát triển khu vực.

Vai trò hàng đầu trong việc phát triển giáo dục, nghiên cứu và hợp tác công nghiệp-học thuật ở Gyeongnam 22One GNU
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Đối tác của sự đổi mới trong tương lai,
Thành phố đổi mới Gyeongnam & Khu R&D đặc biệt 

Gyeongnam Jinju 
"Thành phố đổi mới Gyeongnam" và "Khu R&D đặc biệt Gyeongnam Jinju" đã được thành lập tại Jinju.

Trong bối cảnh đó, Trường đại học Quốc gia Gyeongsang đang hoàn thành tốt vai trò không chỉ là 
cầu nối giữa giáo dục và công nghiệp, mà còn phát triển học thuật trong các lĩnh vực liên quan đến 

tổ hợp công nghiệp và nuôi dưỡng những tài năng chuyên môn xuất sắc.

Chức năng R&D và trung tâm hội tụ 
công nghệ
• Phát triển các công nghệ cốt lõi với Trung tâm 
Nghiên cứu Hàng đầu về Công nghệ Cốt lõi 
Hàng không, Trung tâm Nghiên cứu Phụ tùng 
Máy bay, v.v.
Chuyển giao công nghệ cốt lõi và Hỗ 
trợ thương mại hóa công nghệ
•  Hỗ trợ thương mại hóa với Trung tâm ươm tạo 

doanh nghiệp, trung tâm kinh doanh công 
nghệ, v.v.

Thành quả của Trung tâm Hỗ trợ Đặc 
khu Gyeongnam Jinju 
(Tính đến năm 2021)
• Thành lập 22 cơ sở viện nghiên cứu
• 43 trường hợp chuyển giao công nghệ
• 28 công ty công nghệ khởi nghiệp
• 69 trường hợp hỗ trợ công ty

Được chỉ định là một 
khu R&D đặc biệt ở Jinju, 
Gyeongnam (ngành công 
nghiệp vật liệu và phụ tùng 
hàng không vũ trụ)
Nuôi dưỡng ngành công nghiệp 
vật liệu và bộ phận hàng không vũ 
trụ với ‘Trường đại học Quốc gia 
Gyeongsang’, một tổ chức cốt lõi 
về công nghệ

Bằng sáng chế trong lĩnh vực hàng không 
vũ trụ của Trường đại học Quốc gia 
Gyeongsang

Tổng số 227 trường hợp

Thành quả của Trung tâm Hỗ trợ Đặc 
khu Gyeongnam Jinju (2021)

Tổng số 162 trường hợp

•  Được chọn làm dự án phát triển trường đại học 
hàng đầu khu vực (Hợp tác với trường đại học-
chính quyền địa phương-cơ sở công lập)

•  Biên bản ghi nhớ để nuôi dưỡng nhân tài và 
phát triển cộng đồng địa phương

•  Tổ chức hội chợ việc làm các cơ sở công lập 
Gyeongnam

• Công ty Cổ phần Nhà và Đất Hàn Quốc
-  Thành lập trường Cao học Nhà đất được 

(Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Ban đêm)
-  Biên bản ghi nhớ để thúc đẩy phúc lợi nhà ở cho 

sinh viên đại học
• Viện Chất lượng và Công nghệ Quốc phòng
-  Biên bản ghi nhớ để nuôi dưỡng nhân tài và 

phát triển cộng đồng địa phương
• Ủy ban Bản quyền Hàn Quốc
-  Biên bản ghi nhớ để phát triển văn hóa bản 

quyền
-  Tổ chức Hội nghị học thuật chung với Viện 

Nghiên cứu Luật
-  Được chọn làm cơ sở hoạt động cho đào tạo 

bản quyền cho các tài năng sáng tạo chuyên 
do Ủy ban Bản quyền Hàn Quốc

•  Công ty cổ phần phát triển Namdong Hàn 
Quốc

-  Cùng thành lập bộ phận hợp đồng trong 
chương trình Thạc sĩ của Trường Sau đại học 
Hội tụ Khoa học và Công nghệ

-  Cùng thành lập 'Khoa Kỹ thuật Điện và Năng 
lượng' trong chương trình đại học

-  Biên bản ghi nhớ cho 'chạy nhanh hết sức' cho 
chương trình cố vấn nghề nghiệp

-  Hợp tác với dự án Namgaram Eco Powertopia, 
tạo nhóm nghiên cứu hội tụ công nghiệp-đại 
học-nghiên cứu

-  Thỏa thuận hợp tác phát triển năng lượng tái 
tạo, thỏa thuận đầu tư kinh doanh phát triển 
điện mặt trời

•  Cơ quan Doanh nghiệp Liên doanh Vừa và Nhỏ
- Tổ chức hội chợ việc làm với công ty tốt nhất
- Thúc đẩy doanh nghiệp hỗ trợ DNVVN
-  Biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh trong các 

lĩnh vực cùng quan tâm

Tình trạng hợp tác giữa cơ 
quan công lập ở thành phố 
Đổi mới Gyeongnam và 
Trường Đại học Quốc gia 
Gyeongsang
35% tổng số sinh viên có việc làm 
trong các công ty công cộng, công 
chức hoặc giáo viên của thành phố 
đổi mới

thuận với các tổ chức công ở Thành phố 
Đổi mới Gyeongnam

11 thỏa  

tốt nghiệp Trường đại học Quốc gia 
Gyeongsang làm việc trong các tổ chức 
công ở Thành phố Đổi mới
(năm 2013~2020)

614 người 

JC

IC

IC

Sông Yeongcheon

Viện thử nghiệm và công 
nghệ Hàn Quốc

Tháp Wings

Viện nghiên cứu gốm 
sứ Hàn Quốc

Ga KTX Jinju

Cheonjeon-dong

Gaho-dong

Munsan-eup

Đường cao tốc Tongyeong-Daejeon

Sông Nam

Sangpyeong-dong

● Khu nghỉ ngơi Jinju

● Tòa thị chính Jinju
● Bệnh viện Đại học 
    Quốc gia Gyeongsang

● Trường đại học Quốc gia Gyeongsang
    Cơ sở Chilam

Đường cao tốc Namhae

Cụm thành phố đổi mới Jinju
Có cơ quan chứng nhận R&D xuất sắc trong khu vực 
(Viện nghiên cứu gốm sứ Hàn Quốc, Viện thử nghiệm 
và công nghệ Hàn Quốc , v.v.)

Khu hội tụ R&D (0,21km²)

Trường đại học quốc gia Gyeongsang
Trung tâm hỗ trợ đặc khu Gyeongnam Jinju 
(Có công ty cổ phần công nghệ, Trung tâm ươm tạo 
doanh nghiệp, v.v.)

Khu thương mại hóa công nghệ (1,14km²)

Khu liên hợp công nghiệp hàng không 
quốc gia Gyeongnam
Khu liên hợp công nghiệp gốc Jinju, KAI, v.v.
Tiếp giáp với khu công nghiệp sản xuất và vật liệu lớn 
nhất Hàn Quốc

Khu hội tụ R&D (0,82km²)
Tổng diện tích 2,17km²
Cơ sở cốt lõi về công nghệ 
Trường đại học Quốc gia 
Gyeongsang
Hậu trường
- Cụm thành phố đổi mới Jinju
-  Khu liên hợp công nghiệp hàng 

không quốc gia Gyeongnam

2020. 1. 
Thành lập Trung tâm Hỗ trợ Đặc khu Gyeongnam Jinju

Thành lập trung tâm hợp tác trường Đại học và Doanh nghiệp cho thành phố đổi mới và hàng không vũ trụ 24One GNU
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Tương lai tươi sáng của ngành công 
nghiệp địa phương thông qua hợp 

tác và sự chung sống

Nền tảng cho sự đổi mới khu vực 
do chính quyền địa phương và trường đại  

học cùng nhau tạo ra
Chúng tôi nuôi dưỡng những tài năng sáng tạo, những người sẽ phát triển các ngành công nghiệp chiến lược của 

khu vực bằng cách bổ sung năng lực của chính quyền địa phương, trường đại học, viện nghiên cứu và công ty 
vào cơ sở hạ tầng giáo dục và nghiên cứu xuất sắc của Trường đại học Quốc gia Gyeongsang.

Thông qua đó, Gyeongnam đang đồng thời thực hiện hai kết quả là phát triển nguồn nhân lực và phát triển công nghệ.

Trường đại học Quốc gia Gyeongsang đang dẫn đầu sự phát triển cân bằng của khu vực và đổi mới công nghiệp 
thông qua hợp tác lẫn nhau như nghiên cứu chung và  thương mại hóa công nghệ với các công ty địa phương, 

thiết lập các khóa đào tạo tùy chỉnh và nuôi dưỡng nguồn nhân lực.

Dự án nền tảng đổi mới khu vực là gì?
'Nền tảng đổi mới khu vực Ulsan-Gyeongnam', 
được xây dựng để đảm bảo khả năng cạnh tranh 
của các trường đại học địa phương, là mô hình 
trường đại học kiểu nền tảng đầu tiên của Hàn 
Quốc trực tiếp nuôi dưỡng và cung cấp nhân tài 
cần thiết cho các ngành chiến lược của khu vực 

bằng cách thành lập các trường đại học USG.
Trường đại học USG cung cấp các khóa học liên 
quan đến các ngành hứa hẹn trong tương lai như 
cộng đồng thông minh, kỹ thuật sản xuất thông 
minh, ICT cho sản xuất thông minh, phương tiện 
tương lai và năng lượng xanh carbon thấp phù 
hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Nếu hoàn 

thành qua trình này thì có thể nhận được bằng 
cấp từ trường đại học thuộc về và trường đại học 
chia sẻ cùng một lúc.
Ngoài học bổng trong và ngoài trường đại học, 
có thể được hỗ trợ quỹ tài năng sáng tạo, USG 
Pass Pay cho hỗ trợ các hoạt động giáo dục và 
văn hóa và có cơ hội thực tập liên quan đến việc.

Năng lượng xanh 
carbon thấp

ICT sản xuất bằng 
công nghệ thông 
minh

Cộng đồng 
thông minh

Di động trong 
tương lai

Kỹ thuật sản xuất 
thông minh

2021
Nền tảng đổi mới 
khu vực Ulsan-

Gyeongnam

Đại học 
tổng hợp

Đại học 
trung tâm

•  Thiết lập môi trường doanh nghiệp 
yêu cầu

•  Đảm bảo nguồn nhân lực xuất sắc 
để hỗ trợ doanh nghiệp

•  Cung cấp không gian nghiên cứu 
cho doanh nghiệp

•   Nuôi dưỡng nguồn nhân lực thông 
qua hợp tác giữa trường đại học và 
công nghiệp

•  Sự phát triển chung của các khóa 
học giáo dục đại học-công nghiệp

•  Chuyên gia trong lĩnh vực công 
nghiệp tham gia đào tạo 

Trường đại học Chương trình giảng dạy tùy chỉnh Ngành công nghiệp

Giải quyết vấn đề khó khăn tìm việc làm của sinh viên và khó khăn tuyển dụng của công ty  
bằng cách phổ biến chương trình giảng dạy theo yêu cầu phản ánh nhu cầu xã hội

Trường đại học Quốc gia TOP3 Trường đại học hàng đầu về Hợp tác Công nghiệp-Đại học

Nền tảng lan 
tỏa hiệu suất

Nền tảng đổi mới công 
nghiệp chuyên biệt

Nền tảng đổi 
mới khu vực

Nền tảng nuôi dưỡng 
tài năng sáng tạo

Tạo ra một hệ sinh  
thái hợp tác công 

nghiệp-Đại học để cùng 
phát triển thịnh vượng 

giữa các trường đại 
học và các khu vực

Nuôi dưỡng những 
tài năng phù hợp để 
dẫn dắt xã hội tương 

lai và sự phát triển 
của khu vực

3088tỷ won

Tiền hỗ trợ (5 năm)
8chuyên ngành trong 5lĩnh vực

Đại học chia sẻ Ulsan-Gyeongnam (USG)

Đại học Kyungnam / Đại học Changwon / 
Đại học Ulsan / Trường đại học Quốc gia Gyeongsang

Trường đại học Quốc gia Gyeongsang

13trường đại học  

62 tổ chức đổi mới  
khu vực đã tham gia

Trường Giám đốc Nền tảng Đổi mới Khu vực Ulsan-Gyeongnam 26One GNU Hợp tác trường Đại học và Doanh nghiệp
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Chương trình  
quốc tế là một  
bước tiến ra thế giới
Trường đại học Quốc gia Gyeongsang, nơi mở 
cửa thế giới và khám phá những giá trị đa dạng 
của những người tài năng thông qua giao tiếp 
với thế giới, là một sân khấu với tương lai rộng 
lớn hơn.

Dự án Bồi dưỡng Lãnh đạo Thế hệ Tiếp theo của Các 
Quốc gia đang Phát triển (FGLP)
Từ năm 2021, chúng tôi đang thúc đẩy ‘Dự án Bồi dưỡng Lãnh đạo 
Thế hệ Tiếp theo của Các Quốc gia đang Phát triển (FGLP)’, nhằm 
nuôi dưỡng những tài năng tốt nhất ở các nước đang phát triển để làm 
những nhà lãnh đạo thân thiện với Hàn Quốc. Trường đại học chúng 
tôi, tỉnh Gyeongsangnam và các công ty ở nước ngoài hợp tác cho dự 
án này để tuyển chọn, đào tạo và làm thực tập những tài năng xuất 
sắc ở các nước đang phát triển, sau đó hỗ trợ họ tìm việc làm trong 
các công ty Hàn Quốc.
Sinh viên nhận được học bổng Thạc sĩ FGLP được hỗ trợ trong hai 
năm (4 học kỳ) và không chỉ học tập trong lĩnh vực của họ mà còn 
được hỗ trợ về việc làm và trải nghiệm môi trường tự nhiên, du lịch và 
văn hóa của vùng Gyeongnam và các hoạt động trong các công ty 
tiên tiến.

Thực hiện các dự án hỗ trợ quốc gia nhằm tăng cường 
năng lực cạnh tranh toàn cầu
Chúng tôi thực hiện thành công các dự án quốc tế do chính phủ hỗ trợ 
và được công nhận về năng lực toàn cầu của chúng tôi. Chúng tôi đã 
thực hiện thành công các dự án như ‘Dự án Học bổng Nước ngoài do 
Chính phủ GKS mời’ là dự án hỗ trợ Đông Nam Á của Bộ Giáo dục, ‘Đào 
tạo Mời cho Sinh viên Đại học Xuất sắc từ các nước ASEAN’ và ‘Dự án 
CAMPUS Asia AMIS’. 
Chúng tôi không chỉ mở rộng ảnh hưởng ra quốc tế mà còn đóng góp 
vào việc hỗ trợ chính sách đối ngoại của chính phủ thông qua thực 
hiện dự án.

quốc gia trao đổi
39

 trường đại học trao đổi
260

sinh viên quốc tế 
(261 sinh viên đại học + 
170 sinh viên sau đại học)

431

Trường đại học cử đi và Thời gian 
tuyển dụng cho chương trình quốc tế
Tháng 1 hàng năm
Trao đổi sinh viên với Nhật Bản vào nửa cuối 
năm
Đại học Osaka, Đại học Kyushu, Đại học Nagoya, 
Đại học Mei, Đại học Kansai, Đại học Shimane, Đại 
học Nagasaki, Đại học Kinh tế và Luật Osaka, Đại 
học Yamaguchi, Đại học tỉnh Kochi, Đại học Công 
nghệ Dệt may Kyoto

Tháng 4 hàng năm
Trao đổi sinh viên với Trung Quốc và Đài Loan 
trong nửa cuối năm
(Trung Quốc) Đại học Sơn Đông (Tế Nam), Đại học 
Sơn Đông (Uy Hải), Đại học Khoa học và Công 
nghệ Liêu Ninh, Đại học Công nghệ Thiên Tân, Đại 
học Thanh Đảo, Đại học Jangsu
(Đài Loan) Đại học Văn hóa Trung Quốc, Đại học 
Sư phạm Changhwa, Đại học Bulgwang
Sinh viên bằng kép tại Trung Quốc trong nửa 
cuối
Đại học Sơn Đông (Uy Hải), Đại học Thanh Đảo, 
Đại học Sacheon
Sinh viên Trao đổi với Châu Âu trong nửa cuối 
năm
Đại học Hamburg ở Đức, Đại học Công nghệ 
Deggendorf, Đại học Công nghệ Latvia Riga, Đại 
học Công nghệ Don ở Nga, Đại học Malaga ở Tây 
Ban Nha, Đại học Franche-Comte ở Pháp, Đại học 
Avignon, Đại học Quốc gia Eurasia ở Kazakhstan, 
Shakarim Đại học Quốc gia Semei, Đại học Sarsen 
Amanzolov Đông Kazakhstan
Sinh viên trao đổi với malaysia
Đại học HELP, Malaysia

Tháng 4 và tháng 9 hàng năm
Hệ thống kỳ nghỉ và học kỳ Thực tập sinh tiếng 
Anh
Đại học HELP ở Malaysia, Đại học La Salaraneta ở 
Philippines, Đại học UA&P, Đại học Murray ở Hoa 
Kỳ

Tháng 8~9 hàng năm
Sinh viên trao đổi tiếng Anh trong nửa đầu năm
Đại học Murray ở, Hoa Kỳ, Đại học Pittsburgh ở, 
Hoa Kỳ, Đại học Khoa học Đời sống Praha, Cộng 
hòa Séc, Đại học HELP ở, Malaysia
Trao đổi sinh viên với Nhật Bản vào nửa đầu năm
Đại học Osaka, Đại học Kyushu, Đại học Nagoya, 
Đại học Mei, Đại học Kansai, Đại học Shimane, Đại 
học Nagasaki, Đại học Kinh tế và Luật Osaka, Đại 
học Yamaguchi, Đại học tỉnh Kochi, Đại học Công 
nghệ Dệt may Kyoto

Tháng 10 hàng năm
Sinh viên trao đổi với Trung Quốc vào nửa đầu 
năm
Đại học Khoa học và Công nghệ Huazhong, Đại 
học Khoa học và Công nghệ Thanh Đảo, Đại học 
Nông nghiệp Thanh Đảo, Đại học Khoa học và 
Công nghệ Trường Xuân, Đại học Sư phạm Trường 
Xuân

Cách tìm việc làm ở nước ngoài để đi tiên phong trong 
lĩnh vực mới
Nhiều chương trình khác nhau đang được vận hành cho những người 
tiên phong trên toàn cầu muốn làm việc ở nước ngoài. Chúng tôi đang 
mở đường cho những người tài năng thực hiện ước mơ lớn hơn của họ 
ở nước ngoài thông qua ‘Chương trình Tham quan Học viện Việc làm ở 
nước ngoài’ để tăng cường năng lực việc làm ở nước ngoài, ‘Bài giảng 
đặc biệt về việc làm ở nước ngoài theo quốc gia’, ‘Hội trại việc làm ở 
nước ngoài’ và ‘Phiên họp / hội chợ việc làm ở nước ngoài’ để cung cấp 
thông tin về việc làm ở nước ngoài theo từng quốc gia.

Có thể nhận được 2 + 2 bằng 
kép sau khi học tại một trường 
đại học ở nước ngoài trong 
2 năm và Đại học Quốc gia 
Gyeongsang trong 2 năm

2+2

Đặt ra tiêu chuẩn quốc tế với Dịch vụ hỗ trợ sinh viên 
quốc tế 
Chúng tôi đang điều hành các chương trình khác nhau như cố vấn và 
hệ thống GNU Buddy, học bổng TOPIK (Kiểm tra năng lực tiếng Hàn), 
trải nghiệm văn hóa và tham quan ngành, khóa học tiếng Hàn cấp 
tốc, dịch vụ một cửa như hỗ trợ gia hạn visa, quán cà phê toàn cầu và 
phòng chờ quốc tế để giúp thích nghi và ổn định trong học tập của 
sinh viên nước ngoài.

Nhận được tín chỉ và tích lũy kinh nghiệm quốc tế cùng 
một lúc! Chương trình giao lưu quốc tế
Chúng tôi điều hành các chương trình trao đổi quốc tế cho phép sinh 
viên học ngôn ngữ và văn hóa mới, đồng thời kiếm được tín chỉ. Chúng 
tôi đang củng cố năng lực toàn cầu của mình bằng cách trực tiếp trải 
nghiệm các học vấn và văn hóa nước ngoài thông qua 'Chương trình 
trao đổi sinh viên' với điều kiện miễn học phí ở trường giao lưu, Chương 
trình Bằng kép' và 'Chương trình Đào tạo Tiếng Anh ở nước ngoài', v.v.

Giao lưu 
Quốc tế

Giao lưu Quốc tế 28One GNU



31

Các chương trình hỗ trợ việc làm và 
giáo dục được tùy chỉnh

nhằm kết nối ước mơ và tương lai
Trường đại học Quốc gia Gyeongsang hỗ trợ sinh viên theo đuổi ước mơ của mình thông 

qua các chương trình giáo dục và việc làm tùy chỉnh khác nhau.

Hệ thống học bổng, 
mở rộng khả năng không có giới hạn

Các nhà lãnh đạo GNU (thi đặc biệt, thi 
thường)
Trả cho học sinh có tổng điểm của tiếng Hàn, 
tiếng Anh và toán trong vòng 4 lớp
Quyền lợi: Hỗ trợ toàn bộ học phí trong năm học, 
trợ cấp sinh hoạt 4 triệu won / học kỳ, phí ký túc 
xá 800.000 won / học kỳ (nếu vào ở ký túc xá). 
Không bao gồm trường y, trường thú y và trường 
dược.

Học bổng xuất sắc nhất từng phân 
khoa(thi đặc biệt, thi thường, trường 
Dược)
Trao giải cho học sinh có điểm tổng kết cao nhất
Quyền lợi: Hỗ trợ toàn bộ học phí trong suốt khóa 
học, trợ cấp phí sinh hoạt 2 triệu won mỗi học kỳ 
(đến năm thứ 2), phí quản lý ký túc xá cho học kỳ 
đầu tiên (đối với người vào ký túc xá)

Học bổng xuất sắc từng phân khoa(thi 
đặc biệt, thi thường)
Trao giải cho học sinh có điểm tổng kết đứng 
thứ 2
Quyền lợi: Hỗ trợ toàn bộ học phí trong suốt khóa 
học (đến năm thứ 2), phí quản lý ký túc xá cho 
học kỳ đầu tiên (đối với người vào ký túc xá)

Học bổng dành cho học sinh xuất sắc 
nhập học bằng thi đặc biệt ở vùng 
nông thôn
Được trao cho sinh viên nằm trong 5% tổng điểm 
cao nhất
Quyền lợi: Hỗ trợ toàn bộ học phí (học kỳ 1, năm 1)

Học bổng dành cho học sinh xuất sắc 
trong đơn vị tuyển dụng 
Được trao cho học sinh nằm trong 40% tổng 
điểm cao nhất
Quyền lợi: Học phí cho học kỳ đầu tiên của năm 
đầu tiên
•  Xếp hạng trong 10%: 1,5 triệu won, phí quản lý 

ký túc xá học kỳ đầu tiên (đối với người vào ký 
túc xá)

• 10% đến 20%: 1 triệu won
• 20% đến 40%: 500 nghìn won

Trường đại học Quốc gia Gyeongsang, một nền tảng để thực hiện ước mơ không có giới hạn, 
điều hành chương trình học bổng đa dạng. Hỗ trợ học bổng mạnh mẽ của Trường đại học Quốc gia Gyeongsang 

cung cấp năng lượng cho những người tài năng có thể tự tin tiến bước trên thế giới.

Học bổng 
dành cho những 

tuyển sinh xuất sắc 
dành cho sinh 
viên năm nhất

Các nhà lãnh đạo GNU 
(thi đặc biệt, thi thường)

Học bổng xuất sắc nhất 
từng phân khoa
(thi đặc biệt, thi thường, 
trường Dược)

Học bổng xuất sắc từng 
phân khoa
(thi đặc biệt, thi thường)

Học bổng dành cho học 
sinh xuất sắc nhập học 
bằng thi đặc biệt ở vùng 
nông thôn

Học bổng dành cho 
học sinh xuất sắc trong 
đơn vị tuyển dụng 

Học bổng trong ngoài trường

88 loài
Tỷ lệ lợi ích học bổng so với học phí

70,2%
Học bổng cho mỗi sinh viên (hàng năm)

2.728.300 won

Hệ thống học kỳ tiên phong
Đây là trường đại học quốc gia đầu tiên 
vận hành 'hệ thống học kỳ tiên phong', 
một môn học do sinh viên thiết kế. Hệ 
thống Học kỳ Tiên phong là một hệ 
thống sinh viên thiết kế các bài tập của 
riêng và  tham gia vào các hoạt động 
tự định hướng để nhận được các tín chỉ 
chính hoặc môn đại cương thay vì học 
các lớp trong một học kỳ.

Chương trình tiên phong cho mơ 
ước và tương lai
Đây là một chương trình dành cho sinh 
viên năm nhất để có được những kinh 
nghiệm và lời khuyên khác nhau thông 
qua tham khảo ý kiến   của các giáo sư 
hoặc người cao niên trong khoa của họ 
để tăng sự hài lòng với cuộc sống đại 
học.

•  Các chương trình liên kết công nghiệp-
đại học để nâng cao chuyên môn việc 
làm

•  Chương trình tăng cường năng lực học 
tập cơ bản thông qua hệ thống cố vấn

•  Chương trình tăng cường năng lực toàn 
cầu để tiến ra thế giới

•  Một chương trình phát triển tính cách 
để trau dồi tinh thần phục vụ 

•  Chương trình hỗ trợ giảng dạy và học 
tập mở ra ranh giới giữa trực tuyến và 
ngoại tuyến

•  Vận hành lớp luyện thi kì thi quốc gia và 
lớp kế toán viên công lập cấp chứng chỉ

• Tư vấn nghề nghiệp và việc làm
•  Đào tạo NSC và kiểm tra năng khiếu 

công việc
•  Ngày hội việc làm theo bộ phận, 

chương trình giảng dạy đặc biệt cho 
nghề nghiệp và việc làm

•  Chương trình chuyên biệt dành cho nữ 
sinh viên

•  Các buổi họp báo tuyển dụng và hội 
chợ (các tổ chức công của thành phố 
đổi mới, v.v.)

•  Các chương trình hỗ trợ việc làm ở 
nước ngoài (thực tập, họp giao ban, 
học viện, v.v.)

• Trại nghề nghiệp và việc làm
• Hỗ trợ câu lạc bộ việc làm
• Đề xuất việc làm
•  Hỗ trợ tham gia trải nghiệm làm việc 

(thực tế tại chỗ, thực tập thực tế, trải 
nghiệm doanh nghiệp vừa và nhỏ, v.v.)

Hỗ trợ giáo dục 
cho sinh viên mới

Hỗ trợ giáo dục 
cho sinh viên đang theo học

Hướng dẫn 
việc làm

Học bổng 30One GNU Chương trình Hỗ trợ Việc làm và Giáo dục
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Sinh viên phát triển niềm đam mê học tập và tự tin vào ước mơ của mình 
thông qua chương trình giáo dục chuyên sâu nhằm khám phá tiềm năng 
của mỗi cá nhân tại Trường đại học Quốc gia Gyeongsang hoàn toàn mới. 
Từ giáo dục đổi mới và linh hoạt, giáo dục sau đại học nghiên cứu kiến   
thức chuyên sâu hơn đến viện nghiên cứu học thuật của riêng chúng tôi. 
Khả năng giáo dục độc đáo của Trường đại học Quốc gia Gyeongsang 
sẽ phát triển sinh viên thành các chuyên gia hàng đầu và các nhà nghiên 
cứu đẳng cấp thế giới.

ALL

phân khoa
17

1 trường cao học tổng hợp +  
10 trường cao học đặc biệt

11

bộ phận(4 cơ sở nghiên cứu)
45

FO  R

Chuyên ngành các trường Đại họcAll for One

Cùng nhau vì ước mơ ngày mai tiến lên phía trước
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Nuôi dưỡng nhà trí thức mới
với tầm nhìn rộng và sâu sắc

Trở thành tài năng dẫn dắt sự thay đổi
thông qua giáo dục thực tế

Khoa học nhân văn là ngành cần thiết nhất và cơ bản nhất trong tất cả các ngành học. 
Trường Nhân văn nhằm nuôi dưỡng những nhà trí thức có tư duy rộng và sâu thông qua 
giáo dục trong các lĩnh vực nhân văn khác nhau. Chúng tôi đã thành lập 10 khoa để giáo 
dục khoa học nhân văn một cách có hệ thống, liên quan đến những chân lý và giá trị cơ 
bản của con người và thế giới. Và đang thay đổi và phát triển thành nhân văn giao tiếp 
với xã hội, nhân văn chứa đựng văn hóa và nhân văn tiếp xúc với thế giới.

ĐIỂM ĐẶC BIỆT
• Được chọn làm 'Dự án Phổ biến Nhân văn học' do 
Quỹ Nghiên cứu Quốc gia của Bộ Giáo dục hỗ trợ
• Được chọn làm Dự án BK21 Plus (Nhóm Dự án 
Phát triển Nguồn nhân lực Phát triển Mô hình Kinh 
doanh Hội tụ Văn hóa)
• Hiệp định giáo dục liên kết giữa các trường đại 
học và công nghiệp của trụ sở Hoadong, Korea 
Southern Power Hadong

• Giao lưu quốc tế
- 2 trường đại học, bao gồm Đại học Hamburg, Đức
-  2 trường đại học, bao gồm Đại học Kỹ thuật Don, 

Nga
-  3 trường đại học bao gồm Đại học Avignon và Đại 

học Besanson, Pháp
-   3 trường đại học bao gồm Đại học Bang 

Pittsburgh, Hoa Kỳ
-  15 trường đại học bao gồm cả Đại học Tứ Xuyên, 

Trung Quốc

Trường Đại học Khoa học Xã hội đang nghiên cứu, đào tạo kiến thức cơ bản với nhiều mảng 
chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội, tâm lý, hành chính và phân tích, khám phá các hiện tượng 
xã hội. Nơi đây đang thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài có chuyên môn cao giữ vai trò là 
nhà lãnh đạo được trau dồi kiến thức chuyên môn khoa học xã hội trong và ngoài nước. Hỗ 
trợ hết sức có thể để có thể thiết lập nên chương trình giảng dạy với nhiều chương trình đa 
dạng như liên kết ngành, ngành kép, ngành phụ, bồi dưỡng giảng viên và có thể tham gia vào 
giới quan chức, giới ngôn luận, giới tri thức, hay giới tài chính sau khi tốt nghiệp sinh viên góp 
phần cho sự phát triển của khoa học xã hội thế giới và xã hội địa phương.

ĐIỂM ĐẶC BIỆT
•  Thiết lập dự án đặc trưng hoá trường Đại học địa 

phương (CK) do Khoa Ngoại giao Chính trị, Khoa 
Hành chính công tiến hành

•  Dự án LINC+ do Khoa Tâm lý, Khoa Ngoại giao 
Chính trị thực hiện

•  Dự án nhà nghiên cứu tiêu biểu của Quỹ Nghiên 
cứu Hàn Quốc do Khoa Phúc lợi Xã hội, 
Khoa Xã hội học, Khoa Tâm lý thực hiện

•  Chuyên ngành Đổi mới Cộng đồng tại Đại học 
Chia sẻ USG do Khoa Xã hội học chủ trì

•  Dự án đào tạo chuyên môn cộng đồng DANDI do 
Khoa Hành chính công tiến hành

•  Nhóm dự án Brain Korea 21 (BK21) do Khoa Tâm 
lý học tiến hành

•  Dự án nhà nghiên cứu tiên tiến của Quỹ Nghiên 
cứu Hàn Quốc do Khoa xã hội, Khoa Tâm lý học 
và khoa Gia đình và Trẻ em tiến hành

•  Dự án Hỗ trợ Khóa học Thống nhất của Bộ Thống 
nhất do Khoa học Chính trị và Ngoại giao 

•  Dự án viết bài xuất bản của Quỹ Nghiên cứu Hàn 
Quốc do Khoa Phúc lợi xã hội thực hiện

Phân khoa Nhân 
văn

Khoa Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc / 
Khoa Ngôn ngữ và Văn học Đức /  
Khoa Nghiên cứu Nga / Khoa Ngôn ngữ 
và Văn học Pháp / Khoa Lịch sử /  
Khoa Ngôn ngữ và Văn học Anh (Văn học 
Anh, Tiếng Anh) / Khoa Ngôn ngữ và 
Văn học Trung Quốc / Khoa Triết học / 
Khoa Văn học Hán văn / Khoa Múa 
dân gian

Phân khoa Khoa 
học Xã hội

Khoa Kinh tế / Khoa Phúc lợi xã hội / 
Khoa Xã hội học / Khoa Tâm lý học / 
Khoa Khoa học Chính trị và ngoại 
giao / Khoa Hành chính / Khoa Gia 
đình và Trẻ em 

Định hướng nghề nghiệp đa dạng
Các tổ chức tài chính / Các tổ chức công và công chức / Nhà tư vấn và nhà tâm lý học lâm sàng / Tổ 
chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ / Giáo viên và giáo viên chăm sóc trẻ em / Tổ chức truyền thông 
và công ty tư nhân

'Dự án Thành phố Nhân văn học Hadong (2017~2019, hơn 400 triệu won)' do Quỹ Nghiên cứu Quốc 
gia Hàn Quốc của Bộ Giáo dục chủ trì
Vận hành Dự án Thành phố Nhân văn học Jinju (2020 ~ 2022, hơn 400 triệu won)

Dự án Phổ biến Nhân văn học

Chuyên ngành các trường Đại họcAll for One
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Nghiên cứu niềm hy vọng 
và tương lai xanh tươi của nhân loại.

Theo đuổi các nghiên cứu thực tế 
phù hợp với người tiêu dùng

Khoa học cơ bản là nghiên cứu cần thiết cho cuộc sống hạnh phúc và có lợi hơn của 
nhân loại. Dựa trên nền tảng khoa học thuần túy, Trường Khoa học Tự nhiên bồi dưỡng 
những tài năng trong lĩnh vực khoa học cơ bản có thể dẫn đầu tương lai của khoa học 
tiên tiến thông qua nghiên cứu chuyên ngành hội tụ với các lĩnh vực học vấn đa dạng và 
việc tăng cường nghiên cứu công nghiệp-đại học-nghiên cứu. Ngoài ra, chúng tôi cung 
cấp môi trường giáo dục và nghiên cứu tốt nhất tại Hàn Quốc thông qua các dự án hỗ trợ 
quốc gia lớn để nuôi dưỡng tài năng trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, chẳng hạn như dự 
án BK21 Plus.

ĐIỂM ĐẶC BIỆT
• Thu hút các nhóm dự án nghiên cứu và giáo dục 
quốc gia lớn

• Trường đại học Quốc gia Gyeongsang-Samsung 
Display vận hành Trung tâm Đào tạo Nguồn nhân 
lực 

• Khoa Khoa học Đời sống được chọn là một khoa 
xuất sắc về chuyên môn

• Khoa học Địa chất được chọn làm 'Dự án Phát 
triển Công nghệ Quản lý Rủi ro và Ô nhiễm Môi 
trường Mặt đất' 

• Thành lập phòng lớp học hình hợp tác công nghệ 
đầu tiên ở Gyeongnam (phương pháp PBL)

Đại học Quản trị Kinh doanh nuôi dưỡng những tài năng quản lý có thể đọc được các xu 
hướng xã hội đang thay đổi nhanh chóng và dẫn dắt sự thay đổi và đổi mới. Vì vậy, Đại 
học Quản trị Kinh doanh không ngừng tổ chức lại chương trình giảng dạy để theo kịp thời 
đại, đồng thời triển khai hệ thống cố vấn với các giáo sư và hệ thống hướng dẫn hoàn 
thành học tập. Ngoài ra, sinh viên tham gia các chương trình giao lưu, việc làm / khởi 
nghiệp trong ngoài trường khác nhau để nâng cao kỹ năng thực hành và khả năng quốc 
tế.
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên thực hiện ước mơ của mình bằng cách gia nhập các lĩnh vực 
khác nhau trong xã hội, bao gồm các tập đoàn lớn, tổ chức tài chính, công chức, lĩnh vực 
phân phối và hậu cần, đồng thời đạt tỷ lệ đậu cao kỷ lục trong các kỳ thi CPA và kế toán 
thuế hàng năm.

ĐIỂM ĐẶC BIỆT
•  Đạt được ‘Chứng nhận Giáo dục Kinh doanh Hàn Quốc’

Chuyên ngành các trường Đại họcAll for One

Phân khoa Khoa 
học Tự nhiên

Phân khoa Kinh 
doanh

Khoa Khoa học Công nghệ Sinh học / 
Khoa Vật lý / Khoa Toán học / 
Khoa Dinh dưỡng Thực phẩm / 
Khoa Công nghệ May và Thời trang / 
Khoa Thống kê Thông tin / Khoa Địa 
chất / Khoa Công nghệ Hoá học /  
Khoa học vật liệu chống lão hóa /  
Kỹ thuật dược phẩm / Khoa học máy 
tính (Chuyên ngành Khoa học máy tính, 
Chuyên ngành phần mềm máy tính)

Khoa Quản trị Kinh doanh / Khoa Công 
nghệ Thông tin Kinh doanh /  
Khoa Thương mại Quốc tế (Chuyên 
ngành Thương mại Quốc tế, Chuyên 
ngành Logistics Quốc tế) / Khoa Kế 
toán và Thuế (Chuyên ngành Kế toán, 
Chuyên ngành Nghiên cứu Thuế) / 
Khoa Phân phối Thông minh và Hậu 
cần / Khoa Quản lý Công nghiệp (Khóa 
học đương nhiệm)

Tham gia dự án thí điểm 
bồi dưỡng các trường đại 
học hàng đầu khu vực
Có khoa quản lý công nghiệp

Dự án CK
Ngành chiến lược địa phương GLOCAL
Được chọn làm Đội dự án ươm mầm tài năng 
quản lý hội tụ

Được hỗ trợ 3,6 tỷ won 
trong
Được chọn là trường đại học hàng đầu về khoa 
học máy tính và giáo dục CNTT, trong 6 năm

Dự án CK
Được chọn làm ‘Đội Dự án Nuôi dưỡng Tài năng 
Khoa học Đời sống Cơ bản Tiên phong Tương 
lai’ của Dự án CK và 'Đội Dự án Nuôi dưỡng Tài 
năng Hóa học Khu vực Đông Nam cho Đổi mới 
Sáng tạo trong khu vực'
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Lớn lên như một kỹ sư
dẫn đầu ngành công nghiệp toàn cầu

Tiến tới với tư cách là những người tài năng 
dẫn đầu kỷ nguyên cách mạng xanh

Đây là trường kỹ thuật tốt nhất và lớn nhất ở tỉnh Gyeongsangnam, được thành lập để 
nuôi dưỡng những tài năng dẫn đầu lĩnh vực khoa học và công nghệ của Hàn Quốc. 
Chúng tôi đang giới thiệu môi trường giáo dục kỹ thuật mới nhất để các tài năng kỹ thuật 
có thể phát triển kỹ năng đầy đủ trong các lĩnh vực của họ và chúng tôi đang xây dựng 
một hệ thống giáo dục kỹ thuật quốc tế hóa.
Chúng tôi đang thực hiện thành công các dự án quốc gia, tập trung vào đội dự án 
chuyên ngành đại học khu vực, đội dự án BK21 Plus, ERC và các nhà máy trực thuộc, 
đồng thời mở đường cho các kỹ sư thế hệ tiếp kế tạo ra các giá trị mới trong tương lai 
dựa trên cơ sở mạng lưới hợp tác công nghiệp - đại học vững chắc.

ĐIỂM ĐẶC BIỆT
• Lựa chọn làm dự án BK21 giai đoạn 4
•  Khoa Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp được chọn 

làm dự án nuôi dưỡng thương mại hóa công nghệ 
hội tụ và thành lập Khoa Quản lý Công nghệ Sau 
đại học

• Cấp học bổng GA cho Khoa Kiến trúc

•  Thành lập phòng lớp học hình hợp tác công nghệ 
đầu tiên ở Gyeongnam (phương pháp PBL)

•  Dự án hợp tác trường Đại học và Doanh nghiệp 
với cơ quan dân sự địa phương và các Doanh 
nghiệp Nhà nước ở khu đô thị mới

Khi biến đổi khí hậu liên tục đe dọa các nguồn lương thực trong tương lai, nghiên cứu về 
đời sống nông nghiệp đang thu hút sự chú ý. Trường Nông nghiệp và Khoa học Đời sống là 
trường đại học tốt nhất trong lĩnh vực đời sống nông nghiệp ở Hàn Quốc. Chúng tôi đang 
nỗ lực hết mình để nghiên cứu công nghệ tiên tiến và nuôi dưỡng những tài năng có thể 
đóng góp vào việc sản xuất ổn định nguồn thực phẩm trong tương lai thông qua chương 
trình giáo dục sau đại học đẳng cấp thế giới dựa trên dự án BK2 và giáo dục đại học tùy 
chỉnh cho từng lĩnh vực. Giờ đây, chúng tôi đang có một bước tiến nhảy vọt hơn nữa với tư 
cách là một trung tâm đào tạo nhân lực chuyên nghiệp sẽ dẫn đầu ngành nông nghiệp đời 
sống toàn cầu vượt ra ngoài Hàn Quốc.

Phân khoa Nông 
nghiệp và Khoa học 
Đời sống

Phân khoa Kỹ 
thuật 

Được hỗ trợ bởi Ngân sách Nhà nước 
- Dự án ERC (Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật hàng đầu chuyên sâu Hàng không)
- Dự án BK 21 Plus
- Dự án đào tạo nhân lực năng lượng cơ bản

Đầu tiên ở Gyeongnam
Đạt được chương trình chứng nhận giáo dục kiến   trúc thứ ba
(31. 01. 2011. ~ 30. 01. 2027.)

Dự án phát triển công nghệ sinh học / y tế
Sản xuất vật liệu chức năng có giá trị gia tăng cao dựa trên cơ sở nhà máy và công nghệ dựa trên 
công nghiệp hóa (2,8 tỷ won từ năm 2020 đến năm 2022)

Campus Asia-AIMS
Trường đại học duy nhất tham gia trong lĩnh vực 
nông nghiệp của dự án trao đổi sinh viên quốc 
tế do Bộ Giáo dục tổ chức (năm 2019-2022)

11,2 tỷ won
Vận hành Dự án BK21 4 đội Nghiên cứu Giáo 
dục Nhân tài Glocal Công nghệ Sinh học Nông 
nghiệp (năm 2020~2027)

Chuyên ngành các trường Đại họcAll for One

Chuyên ngành Kiến trúc / Chuyên 
ngành Đô thị / Chuyên ngành Xây dựng 
Dân dụng / Chuyên ngành Kỹ thuật 
Cơ khí / Chuyên ngành Hàng không 
Vũ trụ và Chuyên ngành Kỹ thuật 
Phần mềm / Khoa Kỹ thuật Vật liệu 
mới & Nano (Kỹ thuật polyme, Kỹ thuật 
kim loại và vật liệu, Kỹ thuật gốm) / 
Khoa Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp / 
Khoa Kiến trúc / Khoa Kỹ thuật chất 
bán dẫn / Khoa Kỹ thuật Điện / 
Khoa Kỹ thuật Điện tử / Khoa Kỹ thuật 
Điều khiển & Tự động hóa / 
Khoa Kỹ thuật Hóa học

Khoa Kinh tế Tài nguyên Thực phẩm / 
Khoa Môi trường rừng / Chuyên ngành 
Tài nguyên Môi trường rừng, Khoa Môi 
trường rừng(ban đêm) / Chuyên ngành 
Kỹ thuật Vật liệu Môi trường / Khoa Nông 
nghiệp / Khoa Công nghiệp nông nghiệp 
thông minh / Khoa học làm vườn / Khoa 
Kỹ thuật thực phẩm / Khoa Hóa sinh môi 
trường / Khoa Thuốc thực vật / Khoa Hội 
tụ đời sống động vật / Khoa học chăn 
nuôi / Khoa sinh học Kỹ thuật cơ khí công 
nghiệp / Khoa kỹ thuật hệ thống khu vực

ĐIỂM ĐẶC BIỆT
•  Thành lập các lớp học hợp tác công nghệ cao 

(PBL, hybrid)
•  Giáo dục đào tạo chuyên ngành nông nghiệp 

trong 16 năm liên tục (Khóa học quản lý nông 
nghiệp chuyên nghiệp, khóa giáo dục hội tụ)

•  Vận hành trung tâm nghiên cứu quốc gia - Trung 
tâm nghiên cứu trọng điểm (phát triển công 

    
nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu trong ngành 
nông nghiệp và đời sống), Trung tâm nghiên cứu 
công nghệ nông lâm nghiệp (Trung tâm nghiên 
cứu nông nghiệp Smart Farm), Phòng thí nghiệm 
nghiên cứu cơ bản (Phòng  nghiên cứu Biorefinery 
Systemization)
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Khoa Luật

Bắt đầu ước mơ tỏa sáng để trở thành 
một luật sư chuyên nghiệp

Thực hiện ước mơ trở thành chuyên gia giáo dục,
gánh vác trách nhiệm cho thế hệ tương lai

Chương trình giảng dạy độc đáo của trường luật đặt nền tảng cho ước mơ trở thành 
luật sư chuyên nghiệp. Chúng tôi đang xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục pháp luật tốt 
nhất ở Hàn Quốc, bao gồm các chuyến đi thực tế như các môn chuyên khác nhau, các 
phiên tòa giả và các chuyến thăm tòa án, cũng như có các giảng viên xuất sắc và danh 
tiếng với thành tích nghiên cứu ở Hàn Quốc, Pháp và Đức tiến hành giảng dạy. Sinh viên 
tốt nghiệp đang ghi dấu ấn của mình trong các lĩnh vực luật thông qua được đào tạo lý 
thuyết đặt nền tảng và cơ bản của luật và các lớp thực hành chuyên sâu.

ĐIỂM ĐẶC BIỆT
•  Các tòa án lớn dành cho các hội nghị quốc tế và 
nhiều phòng giảng trang bị đa phương tiện hiện 
đại

•  Vận hành một phòng đọc có thể chứa nhiều 
người

•Hoạt động liên kết với Viện Nghiên cứu Luật 
• Tham gia Dự án Trường cho trung tâm Đào tạo 
Nghiệp vụ Sở hữu Trí tuệ 2021

Đại học Sư phạm nuôi dưỡng giáo viên trung học ở Gyeongnam và tập trung vào việc nuôi 
dưỡng các nhà giáo dục có cả trí tuệ và nhân cách. Đây bao gồm 16 khoa với quy mô lớn 
nhất ở Hàn Quốc và một trường trung học cơ sở trực thuộc (18 lớp), một trường trung học 
trực thuộc (20 lớp), một trung tâm đào tạo giáo dục, một Trường Sư phạm Sau đại học 
(Chương trình Thạc sĩ) và Trường Sau đại học Tổng quát (Chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ) 
với 29 chuyên môn. Chúng tôi mang đến cơ hội phát triển thành các chuyên gia giáo dục 
chuyên biệt và sáng tạo. Bạn có thể đi tiên phong với Trường Sư phạm để trở thành một 
chuyên gia giáo dục, sẽ đóng một vai trò tích cực trong môi trường giáo dục đang thay đổi 
nhanh chóng.

ĐIỂM ĐẶC BIỆT
•   Hoạt động đào tạo chương trình STS dự bị cho 

chương trình giáo dục tích hợp
•  Tổ chức cuộc thi mô hình giảng dạy lớp học mỗi 

năm (trao giấy chứng nhận và tiền thưởng)
•  Thực hiện ‘Chương trình so sánh năng lực đào tạo 

thực tiễn cách mạng công nghiệp lần thứ 4’
•  Tổ chức ‘Hội đồng phát triển giảng viên’ với mục 

tiêu tăng cường tỉ lệ tìm việc nhằm hướng nghiệp 
phù hợp với mỗi khoa.

•  K.O.V Team của Khoa Giáo dục thể chất được giải 
vô địch bóng chuyền nam các câu lạc bộ KUSF 
2020

•  Thành lập lớp học hợp tác công nghệ đầu tiên 
của Gyeongnam (phương pháp PBL)

•  Thành lập Trung tâm Giáo dục Tương lai

6 tỷ won
Cung cấp các học bổng đặc biệt từ ‘Quỹ học bổng Đại học 
Quốc gia Gyeongsang Kim Sun-Geum’ được thành lập với tài 
sản trị giá 6 tỷ won và nhiều chương trình học bổng khác nhau 
như ‘Quỹ học bổng Luật Đại học Quốc gia Gyeongsang’  

Dự án Chuyên 
ngành Đại học địa 
phương

Phân khoa Luật Phân khoa Sư 
phạm

Chuyên ngành các trường Đại họcAll for One

Khoa Giáo dục / Khoa Giáo dục tiếng 
Hàn / Khoa Giáo dục lịch sử / Khoa Giáo 
dục tiếng Anh / Khoa Giáo dục mầm 
non / Khoa Giáo dục đạo đức / Khoa 
Giáo dục xã hội phổ thông / Khoa Giáo 
dục tiếng Nhật / Khoa Giáo dục địa lý / 
Khoa Giáo dục vật lý / Khoa Giáo dục 
sinh học / Khoa Giáo dục toán học / 
Khoa giáo dục hóa học / Khoa giáo dục 
nghệ thuật / Khoa Giáo dục Âm nhạc / 
Khoa Giáo dục Thể chất

Đào tạo thực địa
Dịch vụ giáo dục sử dụng iTokTok của Văn 
phòng Giáo dục Gyeongnam, Giáo dục trải 
nghiệm thực tế cho học sinh trung học cơ sở

175 người
Đã tạo ra nhiều giáo viên nhất vượt qua Kỳ thi 
bổ nhiệm giáo viên năm 2020 ở Gyeongnam
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Cùng nhau tạo ra một thế giới lành mạnh và 
hạnh phúc cho con người và động vật

Thực hành Nhẫn thuật góp phần phát triển 
y tế và sức khỏe con người

Đại học Thú Y là cơ sở giáo dục thú y duy nhất ở Gyeongnam, Busan và Ulsan (Khu vực 
đông nam). Kể từ năm 1955, trường đã đào tạo được khoảng 2.100 sinh viên tốt nghiệp 
và đang khẳng định vị thế là trường thú y tốt nhất ở trung tâm khu vực. Hiện tại, vì một 
tương lai lớn hơn trong việc ươm mầm tài năng thú y, chúng tôi đang nỗ lực bồi dưỡng 
các nhà nghiên cứu chuyên nghiệp có năng lực toàn cầu và phát triển lĩnh vực thú y bằng 
cách thiết lập mối quan hệ hữu nghị với các tổ chức và trường đại học liên quan trong và 
ngoài nước.

ĐIỂM ĐẶC BIỆT
• Nhận được chứng nhận 5 năm từ Viện Công 
nhận Giáo dục Thú y Hàn Quốc
• Trung tâm Y tế Thú y của Trường đại học Quốc 
gia Gyeongsang đã giới thiệu ‘CANON CT 160 
kênh’

Đại học Y khoa là một trường y tế quốc gia nằm ở Jinju và là một trường y khoa hạng 
trung sẽ kỷ niệm 39 năm thành lập vào năm 2022. Đại học Y khoa duy trì hạng cao nhất 
trên toàn quốc về tỷ lệ đậu của Kỳ thi Bác sĩ Quốc gia thông qua việc quản lý học tập kỹ 
lưỡng và nâng cao chất lượng giáo dục. Hiện tại, Đại học Y khoa có bệnh viện đào tạo 
có 1.000 giường và được trang bị khu giảng đường, phòng thí nghiệm sinh viên MDL, thư 
viện y tế, cũng như trung tâm thực hành lâm sàng gồm 10 phòng PBL, 12 phòng thực 
hành lâm sàng và khoảng 190 ký túc xá để mang lại sự tiện lợi cho sinh viên.

ĐIỂM ĐẶC BIỆT
• Bệnh viện Đại học Quốc gia Gyeongsang, Bệnh 
viện Đại học Quốc gia Gyeongsang Changwon 

• Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Y tế Cơ bản 
Chống Lão hóa Sinh học (BAMRC), thực hiện dự 
án nuôi dưỡng tài năng sáng tạo BK21 giai đoạn 4

• Thức hiện đội Hỗ trợ Nghiên cứu tại Trung tâm 
Ung thư địa phương và có Ngân hàng Nguồn lực 
Từ Cơ thể Hàn Quốc

• Thỏa thuận trao đổi với 7 trường đại học y tế nước 
ngoài bao gồm Đại học Y Kyushu ở Nhật Bản

• Vận hành chương trình hướng dẫn sinh viên (2 ~ 3 
sinh viên mỗi giáo sư)

Thành lập Bệnh viện Động vật Đại học Quốc gia 
Gyeongsang
Thỏa thuận chung giữa Thành phố Busan-Đại học Quốc gia Gyeongsang-Đại học Dongmyung Xúc tiến 
xây dựng bệnh viện thú y của trường đại học quốc gia Gyeongsang, Bệnh viện thú y ở khu vực Busan 

Khu phức hợp y tế
Tòa nhà phòng thực hành và phòng học tiên tiến 
công nghệ cao rộng 5551 m² dự kiến   được xây 
dựng vào năm 2023

8,222 triệu won
Dự án Hỗ trợ Trung tâm Nghiên cứu Hàng đầu
Được chọn làm lĩnh vực khoa học y tế cơ bản 
(MRC) (năm 2015~2021)

Phân khoa Thú y Phân khoa Y tế

Chuyên ngành các trường Đại họcAll for One

Khoa Thú y dự bị / Khoa Thú y Khoa Y dự bị / Khoa Y học
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Phát triển như một nhà lãnh đạo 
tiên phong cho tương lai của ngành điều dưỡng

Đại học điều dưỡng tiến tới lịch sử 100 năm, đang nuôi dưỡng các y tá chuyên nghiệp với 
năng lực điều dưỡng cốt lõi và các nhà lãnh đạo sẽ đóng góp cho sức khỏe cộng đồng. 
Chúng tôi sản sinh ra ba người nhận Huy chương Florence Nightingale, một Giải thưởng 
y tá danh giá nhất thế giới. Hơn 3.000 sinh viên tốt nghiệp đã được đào tạo thành y tá, 
giáo viên y tế và viên chức nhà nước trong các lĩnh vực điều dưỡng khác nhau đang hoạt 
động cánh đồng.

ĐIỂM ĐẶC BIỆT
•  Thành lập và vận hành Trung tâm Nghiên cứu 

Sức khỏe Người cao tuổi
•  Dự án xây dựng nền tảng giáo dục chăm sóc 

người cao tuổi sáng tạo
•  Thành lập trung tâm giáo dục phức hợp với thiết 

bị giáo dục tiên tiến nhất

• Đã mở Trung tâm Giáo dục Mô phỏng Điều dưỡng
• Hoạt động chương trình tu nghiệp và giao lưu với 
trường Đại học Nữ Texas Mỹ

• Thành lập trung tâm giáo dục thực tập WISE

Đạt được chứng nhận 5 năm 
Đánh giá giáo dục điều dưỡng 
(năm 2020~2025)

Đạt được 100% tỉ lệ  
Thi đậu Điều dưỡng Quốc gia lần thứ 60 
(11 năm liên tiếp)

Phân khoa  
Điều dưỡng

Tìm hiểu tương lai của biển tại trung 
tâm giáo dục và nghiên cứu 

trong lĩnh vực hàng hải và thủy sản

Đại học Khoa học Hải dương, Được thành lập vào năm 1917, là trường đại học có truyền 
thống và lịch sử tốt nhất trên toàn quốc, nơi đã đào tạo ra số lượng lớn nhất các chuyên 
gia trong lĩnh vực đại dương. Chúng tôi đã đảm bảo nguồn nhân lực và vật chất xuất sắc, 
đồng thời được trang bị thư viện khoa học biển, ký túc xá sinh viên, thuyền huấn luyện (hồ 
Sebada 999 tấn, hồ Chambada 36 tấn), nhà máy chế biến đông lạnh, nhà máy cơ quan 
và trung tâm nghiên cứu giáo dục sinh vật biển. Ngoài ra, với tư cách là cơ sở giáo dục 
đại học duy nhất ở khu vực Tongyeong và là trường đại học quốc gia chủ chốt, trường 
đang dẫn đầu ngành văn hóa và công nghiệp địa phương và đang thực hiện trung thành 
vai trò như một thánh địa hỗ trợ ngành công nghiệp hàng hải và ngư nghiệp của toàn bộ 
bờ biển phía Nam.

Phân khoa học  
Đại dương

Trung tâm Nghiên cứu Tài 
nguyên Thuỷ sản 
Đầu tư 15 tỷ won, Được xây dựng tại cơ sở Đại 
học Hải Dương do trường Đại học Gyeongsang – 
Viện Nghiên cứu Khoa học Thuỷ sản Quốc gia – 
thành phố Tongyeong hợp tác thực hiện

Tàu 4200t
Đóng tàu đào tạo nghề cá chạy bằng LNG thân 
thiện với môi trường đầu tiên tại trường đại học 
thủy sản và hàng hải

ĐIỂM ĐẶC BIỆT
• Thành lập trung tâm hỗ trợ kỹ thuật công nghiệp 
thực phẩm thủy sản 
(Từ tháng 7 năm 2016 hỗ trợ trong vòng 10 năm 
với 10 tỷ 900 triệu won)

• Được chọn vào 'Dự án phát triển nhân lực kỹ thuật 
chuyên môn cao thiết kế độ tin cậy dựa trên thiết 
bị LNG-FPSO' dự án BK21 Plus

• Khoa Quản trị Kinh doanh Thuỷ sản đạt được ‘Chứng 
nhận giáo dục Quản trị Kinh doanh Hàn Quốc’

• Khai trương Quán cà phê Sách Biển, một không 
gian văn hóa phức hợp trong Trường Khoa học và 
Công nghệ Đại dương

• Chuyển giao công nghệ cho 14 trường hợp thuộc 
dự án phát triển công nghệ ngành thực phẩm 
thủy sản

Chuyên ngành các trường Đại họcAll for One

Khoa điều dưỡng Khoa Quản lý Hàng hải và Thủy sản / 
Khoa Hệ thống Cảnh sát Hàng hải / 
Khoa Khoa học Đời sống Nuôi trồng 
Thủy sản / Khoa Kỹ thuật Thực phẩm 
Biển / Khoa Hội tụ Công nghiệp 
Tương lai (khóa học đương nhiệm) / 
Khoa Cơ khí và Hệ thống / Khoa Kỹ 
thuật Tự động hóa Thông minh / 
Khoa Kỹ thuật Truyền thông Thông 
minh / Khoa Kỹ thuật Hàng hải / Khoa 
Công trình Hàng hải / Khoa Kỹ thuật 
Môi trường Biển
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Dẫn đầu ngành công nghiệp thứ 4 
với nền giáo dục công nghệ công nghiệp mới nhất

ĐIỂM ĐẶC BIỆT
• Bổ nhiệm Giám đốc điều hành công ty điện tử Samsung làm Giáo sư
• Hợp tác với Viện Nghiên cứu, Doanh nghiệp của khu Công nghiệp Quốc gia Changwon
• Đạt được tỷ lệ việc làm cao nhất ở Gyeongnam
• Vận hành chương trình tham quan thực tế tại Thung lũng Silicon, Hoa Kỳ

tăng trưởng kinh tế số 1 tại tỉnh Gyeongsangnam. Sinh viên có thể tham gia các khóa học 
tùy chỉnh và tìm hiểu thực tiễn kinh doanh và kiến   thức kỹ thuật thực tế một cách sống 
động thông qua hợp tác và trao đổi với các viện nghiên cứu của công ty nằm trong Khu 
liên hợp công nghiệp quốc gia Changwon. Chúng tôi đang đóng góp vào sự phát triển 
của ngành công nghiệp quốc gia bằng cách cung cấp các công nghệ xuất sắc như nhà 
máy thông minh, IoT và trí tuệ nhân tạo (AI), là những công nghệ cốt lõi của cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4 và là cái nôi nuôi dưỡng nhân tài tùy biến.

Trụ sở chính Ⅰ

Trở thành dược sĩ chuyên nghiệp
đẳng cấp thế giới

Đây là Đại học Dược cơ sở quốc gia duy nhất ở tỉnh Gyeongsangnam. Để tăng cường 
giáo dục lâm sàng, chúng tôi đã ký thỏa thuận chung với các tổ chức y tế như Bệnh viện 
Đại học Quốc gia Gyeongsang, Hiệp hội Dược sĩ Thành phố Jinju và các trung tâm y tế 
công cộng địa phương, cũng như các hiệu thuốc địa phương, ngành công nghiệp dược 
phẩm và các tổ chức hành chính khác để vận hành các chương trình đào tạo thực hành 
chuyên nghiệp. Ngoài ra, trong khóa học thạc sĩ và tiến sĩ tích hợp của trường, được hoạt 
động để bồi dưỡng các nhà nghiên cứu dược phẩm, hỗ trợ toàn bộ học phí cho học kỳ 
chính quy của trường sau đại học để sinh viên có thể tập trung vào nghiên cứu.

ĐIỂM ĐẶC BIỆT
• Học bổng hàng năm do Hiệp hội Thuốc thử Jinju cung cấp
• Hỗ trợ đào tạo thực tế tại bệnh viện và nhà thuốc
•  Thỏa thuận kinh doanh với 11 tổ chức y tế, 67 hiệu thuốc địa phương, 3 ngành công nghiệp dược phẩm 
và 2 trung tâm y tế công cộng

Phân khoa Dược

Chuyên ngành các trường Đại họcAll for One

Khoa Dược Khoa Kỹ thuật hội tụ cơ học

Dự án Lab
Được tham dự môn học ở dự án Lab từ năm 2

Kinh nghiệm Nghiệp vụ
Phát triển các kỹ sư toàn cầu bằng cách tham  
gia đào tạo thực tập và nghiệp vụ thực tế tại  
nước ngoài.

Đứng đầu cả nước
Tỷ lệ đậu kỳ thi dược sĩ quốc  
gia trung bình  
(năm 2015~2021) 99%

Hệ 2 + 4 năm
Tổ chức lại hệ thống sáu  
năm tích hợp vào năm  
2022 và 2023

Được chứng nhận 
5 năm
Đạt được Chứng nhận Đánh giá 
Giáo dục Dược  
(năm 2022~2026)



48 49

LINC + tham gia dự án 
5 khoa(Phân khoa)

Phát triển ngành công 
nghiệp in 3D 
Dự án cơ sở hạ tầng
5 khoa(Phân khoa)

Nhận ra một thế giới thông minh
bằng trí tuệ sáng tạo 

ĐIỂM ĐẶC BIỆT
• Tham gia vào thỏa thuận kinh doanh để quảng bá Vườn Quốc gia Wolasan
• Giải thưởng lớn trong cuộc thi sinh viên Đại học Quốc gia để cải thiện vấn đề môi trường 
• Chương trình Bồi dưỡng Đại học Quốc gia (Nuôi dưỡng nhân lực xây dựng bằng gỗ, tạo không gian đô thị 
tiết kiệm năng lượng thân thiện với môi trường, v.v.)

Đây là một trường đại học chuyên về giáo dục và nghiên cứu về đất đai và cơ sở hạ 
tầng, là những yêu cầu cơ bản cho sự tồn tại của con người, môi trường xây dựng và dân 
cư. Mục tiêu của giáo dục là đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực xây dựng, môi 
trường, nhà ở và nuôi dưỡng các kỹ sư và nhà thiết kế tương lai. Để biến mục tiêu này 
thành hiện thực, chúng tôi đang nuôi dưỡng các kỹ sư chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây 
dựng và kỹ thuật môi trường, sẽ dẫn dắt một xã hội tương lai mới thông qua hệ thống 
giáo dục thông minh và hiệu quả và nghiên cứu phù hợp với ngành thông qua R&D với 
các ngành công nghiệp.

Phân khoa Kỹ  
thuật Xây dựng  
và Môi trường

Ươm mầm tài năng hội tụ phù hợp 
với thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Thời đại công nghiệp thứ 4 trong tương lai, sẽ trở thành một xã hội dựa trên tri thức, 
không chỉ đòi hỏi năng lực toàn cầu mà còn cần nhiều kiến   thức khác nhau như khả năng 
tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề, khả năng ứng dụng và khả năng thiết kế 
toàn diện. Trường Công nghệ Hội tụ đã thành lập và đang vận hành một hệ thống giáo 
dục theo định hướng người tiêu dùng và doanh nghiệp tùy chỉnh để chuẩn bị cho kỷ 
nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Chúng tôi đang nuôi dưỡng những 
tài năng hội tụ xuất sắc phù hợp với các địa điểm công nghiệp bằng cách vận hành các 
chương trình chuyên biệt để cải thiện tỷ lệ việc làm, đào tạo thực hành tại chỗ, các khóa 
học khác nhau do các giáo sư chuyên nghiệp trong nước xây dựng.

ĐIỂM ĐẶC BIỆT
•Các bài báo mà sinh viên đại học tham gia đã được chọn và xuất bản trên tạp chí học thuật quốc tế SCI
•Xây dựng Trung tâm Hội tụ CNTT-TT mới
•Đã tham gia cuộc thi sinh viên đại học cho Di động điện tử thông minh 
• Chương trình Bồi dưỡng Đại học Quốc gia (Đào tạo Chuyên gia Công nghệ Nhà máy Thông minh dựa trên 
Trí tuệ Nhân tạo Gyeongnam, v.v.)

Phân khoa Công  
nghệ Hội tụ

Chuyên ngành các trường Đại họcAll for One

Khoa kỹ thuật hội tụ cơ khí và vật liệu / 
Khoa Kỹ thuật cơ điện tử /  
Khoa Kỹ thuật ô tô /  
Khoa Kỹ thuật điện tử hội tụ /  
Khoa Kỹ thuật năng lượng

Khoa Kỹ thuật Hệ thống Xây dựng /  
Khoa Kỹ thuật Môi trường /  
Khoa Kỹ thuật Nội thất /  
Khoa Kiến trúc Cảnh quan /  
Khoa Thiết kế Dệt may

LINC + tham gia dự án 
4 khoa

Phát triển ngành công 
nghiệp in 3D 
Dự án cơ sở hạ tầng
5 khoa
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Nuôi dưỡng tài năng tìm thấy hạnh phúc  
với sức khỏe cho kỷ nguyên mới

ĐIỂM ĐẶC BIỆT
• Giành huy chương đồng nội dung đôi cá nhân 
tại Giải vô địch cầu lông đại học thất nghiệp mùa 
đông quốc gia năm 2021

•  Giành huy chương đồng trong Đại hội thể thao 
toàn quốc lần thứ 102

• Giành huy chương đồng cá nhân tại 
Jeonghyangnuri Đại hội thể thao cầu lông toàn 
quốc mùa thu năm 2021

• Giành huy chương đồng Cầu lông đội Giải vô 
địch Thất nghiệp và Trường học (Đại học) Quốc 
gia năm 2021

Sự cần thiết của thể thao và y tế cho kỷ nguyên 100 tuổi khỏe mạnh và hạnh phúc 
đang được nhấn mạnh do lo lắng về các bệnh truyền nhiễm như Corona 19 cùng với kỷ 
nguyên độ tuổi siêu già. 'Khoa Chăm sóc Sức khỏe Con người' mới được thành lập vào 
năm 2021 nhằm bồi dưỡng các chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe con người 
để đóng góp vào việc quản lý và nâng cao sức khỏe thông qua sự hội tụ của thể thao 
và y học. Chúng tôi đào tạo các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có nhân cách đúng đắn, 
đạo đức thể thao và kiến   thức chuyên môn thông qua giáo dục kiến   thức chuyên môn 
kết hợp giữa thực tiễn và lý thuyết.

Trụ sở chính Ⅱ

Khoa mới được thành lập vào tháng 3 năm 2021
Mới

Viện Cao học
Cơ sở vật chất 
và cơ quan 
trường đại học

Viện Cao học

Viện Cao học đặc thù

Cơ sở vật chất và cơ quan  
nghiên cứu trường đại học

Khu liên hợp thể thao

Cơ sở y tế

Chuyên ngành các trường Đại họcAll for One

Khoa chăm sóc sức  
khỏe con người
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Tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt 
nghiệp khoa học và kỹ thuật

86,64%
Thực hiện liên tục dự án BK21 giai 
đoạn 1 ~ 4 (1999~2027)

28năm

1096 sinh viên Thạc sĩ 
583 sinh viên Tiến sĩ
72 sinh viên kết hợp thạc sĩ và tiến sĩ

Số nghiên cứu sinh  
(bao gồm cả sinh viên nghỉ phép)

1751người

Tỷ lệ tuyển dụng sau đại  
học năm 2021

99,15%
Ngân sách học bổng toàn thời gian 
cho năm 2021

3,45tỷ won

Quyền lợi học bổng duy nhất trong số các 
trường đại học quốc gia chủ chốt
(Dành cho sinh viên sau đại học toàn thời gian)

Học bổng trong suốt  
thời gian học

100%

Trao đổi với các trường đại học và viện 
nghiên cứu hàng đầu ở nước ngoài

117trường đại học  

22quốc gia

6phòng thí nghiệm   

3tổ chức

96 sinh viên Thạc sĩ 
71 sinh viên Tiến sĩ
3 sinh viên kết hợp thạc sĩ và tiến sĩ

Sinh viên quốc tế  
(dựa trên sinh viên theo học năm 2021)

170người

Khoa Xã hội·Nhân văn
Khoa Khoa học tự nhiên
Khối Kỹ thuật
Khối Năng khiếu Nghệ thuật Thể thao
Khối Y học
Chương trình học liên kết giữa các Khoa
Chương trình học liên kết Đại học-
nghiên cứu-công nghiệp
Khoa đào tạo theo hợp đồng

Khoá học chung
Khóa học thạc sĩ
4 phân khoa, 98 khoa
Khóa học tiến sĩ
4 phân khoa, 88 khoa
Khóa học Thạc sĩ và Tiến sĩ Tích hợp
4 phân khoa, 61 khoa

Chương trình học liên kết giữa các Khoa
Khóa học thạc sĩ  18 khoa
Khóa học tiến sĩ  19 khoa
Khóa học Thạc sĩ và Tiến sĩ Tích hợp  15 khoa

Chương trình học liên kết Đại học-
nghiên cứu-công nghiệp
Khóa học thạc sĩ  7 khoa
Khóa học tiến sĩ  6 khoa

Khoa đào tạo theo hợp đồng
Khóa học thạc sĩ  1 khoa
Khóa học tiến sĩ  2 khoa

Trường sau đại học có hệ thống giáo 
dục chuyên biệt để hoàn thành các 
nghiên cứu chuyên sâu. Chúng tôi đang 
phát hiện sớm những tài năng xuất sắc 
bằng cách vận hành một hệ thống giáo 
dục định hướng người tiêu dùng, liên kết 
các bằng cử nhân và thạc sĩ, đồng thời 
vận hành một khóa học thạc sĩ và tiến sĩ 
tích hợp. Đặc biệt, chúng tôi đang phát 
triển thành một trường đại học định 
hướng nghiên cứu toàn cầu bằng cách 
nuôi dưỡng chuyên sâu các lĩnh vực 
chuyên ngành như công nghệ sinh học, 
hàng không cơ khí, vật liệu mới nano và 
hóa học, v.v.

Viện Cao học

Nghiên cứu để  
thay đổi thế giới,
Cái nôi của những 
nhân tài vượt  
qua mọi ranh giới

Viện Cao họcAll for One



54 55

Viện Cao học Quản trị Kinh doanh
Khoa Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành 
kinh doanh / Chuyên ngành quản lý toàn 
cầu) / Khoa hợp đồng (Quản trị kinh doanh 
Techno)

Viện Cao học Hành chính Công
Khoa hành chính / Khoa tự trị địa phương / 
Khoa lãnh đạo công dân / Khoa hành chính 
tư pháp / Khoa quản lý nguồn nhân lực / 
Khoa tâm lý công nghiệp / Khoa phúc lợi xã 
hội

Viện Cao học Sư phạm
Khoa Triết học giáo dục / Khoa Hành chính 
giáo dục / Khoa Tâm lý giáo dục và tư vấn 
giáo dục / Khoa Giáo dục suốt đời / Khoa 
Phương pháp giáo dục và kỹ thuật giáo dục /  
Khoa Giáo dục đạo đức / Khoa Giáo dục 
lịch sử / Khoa Giáo dục xã hội / Khoa Giáo 
dục địa lý / Khoa Giáo dục quốc ngữ / Khoa 
Giáo dục tiếng Anh / Khoa Giáo dục tiếng 
Nhật / Khoa Giáo dục tiếng Trung / Khoa 
Toán Giáo dục học / Khoa Giáo dục vật lý /  
Khoa Giáo dục hóa học / Khoa Giáo dục 
sinh học / Khoa Giáo dục mầm non / Khoa 
Giáo dục âm nhạc / Khoa Giáo dục nghệ 
thuật / Khoa Giáo dục thể chất / Khoa Giáo 
dục nông nghiệp / Khoa Giáo dục điện tử 
truyền thông / Khoa giáo dục máy tính / 
Khoa giáo dục dinh dưỡng / Khoa giáo dục 
năng khiếu / Khoa giáo dục tiếng Trung / 
Khoa giáo dục tiếng Hàn / Khoa giáo dục 
hội tụ AI

Viện Cao học Khoa học Kỹ thuật phức 
hợp
Khoa Kỹ thuật xây dựng / Khoa Kỹ thuật 
Công nghệ Sản xuất / Khoa Điện và Điện 
tử / Khoa Máy tính và Thông tin / Khoa Tài 
nguyên Sinh vật và Môi trường / Khoa Công 
nghệ Sinh học Môi trường / Khoa Kỹ thuật 
Hàng hải / Khoa Hợp đồng (Khoa Kỹ thuật 
Hệ thống Cơ khí, Khoa Hội tụ Năng lượng 
Mới và Tái tạo)

Viện Cao học Hàng không Vũ trụ
Khoa Hàng không Vũ trụ

Viện Cao học Y tế Cộng đồng
Khoa Y tế Cộng đồng 

Viện Cao học đất đai đô thị kiến trúc
Chuyên ngành Kiến trúc / Chuyên ngành 
Kỹ thuật Xây dựng / Chuyên ngành Đô thị / 
Khoa Hợp đồng (Chuyên ngành Phát triển 
Cân bằng Khu vực)

Viện Cao học Nông nghiệp Tương lai 
Thông minh
Chuyên ngành Kỹ thuật Hệ thống Nông 
nghiệp Thông minh

Viện Cao học phúc lợi công nghiệp
Chuyên ngành Công nghiệp sinh học / 
Chuyên ngành Tài nguyên môi trường rừng /  
Chuyên ngành An ninh lương thực quốc 
tế / Chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống xây 
dựng / Chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan / 

Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường /  
Chuyên ngành Kỹ thuật vật liệu nội thất / 
Chuyên ngành Kỹ thuật công nghệ hội tụ /  
Chuyên ngành Nghiên cứu trẻ em / Khoa 
Tiếng Anh / Khoa Văn hóa trà Hàn Quốc

Viện Cao học khởi nghiệp
Khoa khởi nghiệp / Khoa Hợp đồng (Khoa 
công nghiệp lần thứ 6)

Viện Cao học đặc thù, nhằm vào các 
chuyên gia hoặc người lớn, nuôi dưỡng 
các chuyên gia cấp cao trong các lĩnh vực 
khác nhau có thể chủ động ứng phó với 
thời thế thay đổi. Chương trình giáo dục 
sáng tạo và các giáo sư xuất sắc là động 
lực thúc đẩy những người tài năng có thể 
phát triển thành những tài năng đặc biệt.

Cánh cửa dẫn đến 
chuyên gia duy 
nhất trên thế giới

Cơ sở giáo dục cơ bản
Thư viện và chi nhánh

Cơ sở phụ trợ và hỗ trợ
Viện phát triển nguồn nhân lực, Bảo tàng, 
Phòng thí nghiệm chung, Phòng khám sức 
khỏe, Ký túc xá sinh viên, Học viện ngôn ngữ 
quốc tế, Trung tâm giáo dục suốt đời, Trung 
tâm giáo dục năng khiếu khoa học, Công 
ty phát thanh truyền hình, Phòng xuất bản, 
Trung tâm đổi mới giáo dục kỹ thuật, Trung 
tâm văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc, Phòng 
giáo viên, Trung tâm Giáo dục Quân nhân 
Sinh viên, Trung tâm Tư vấn Sinh viên, Trung 
tâm Nhân quyền, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên 
Khuyết tật, Trung tâm Quản lý An toàn Phòng 
thí nghiệm, Viện Khuyến khích Thể thao, Viện 
Giáo dục Giáo viên Mẫu giáo, Quân đội Dự 
bị Đoàn kết, Trung tâm Dịch vụ Xã hội, Viện 
Giáo dục Nông dân hàng đầu, Viện Phát 
triển Năng lực Hợp tác Công nghiệp-Đại học, 
Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp, Trung tâm 
Văn hóa Quốc tế Thiếu nhi

Cơ sở nghiên cứu
Nhân văn và xã hội
Viện Nghiên cứu Văn hóa Gyeongnam, 
Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Kinh doanh, 
Trung tâm Hỗ trợ Kinh tế và Quản lý, Viện 
Nghiên cứu Giáo dục, Viện Nghiên cứu Khu 
vực Quốc tế, Trung tâm Nghiên cứu Thương 
mại Quốc tế, Trung tâm Trách nhiệm Xã hội 
Trường Đại học, Trung tâm Nghiên cứu Luật, 
Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội, Trung tâm 
Nghiên cứu Phúc lợi Xã hội, Viện Nghiên cứu 
Kinh tế Xã hội, Viện Nghiên cứu Chính sách 
Hợp tác Đại học-Công nghiệp, Trung tâm 
Nghiên cứu Phụ nữ, Viện Nghiên cứu Quyền 

con người và Phát triển Xã hội, Trung tâm 
Nghiên cứu Nhân văn, Trung tâm Phục hồi 
Thị trường Truyền thống, Trung tâm Nghiên 
cứu Khởi nghiệp, Trung tâm Nghiên cứu Tư 
tưởng Cheongdam, Trung tâm Nghiên cứu 
Kinh doanh Cộng đồng

Khoa Khoa học Tự nhiên
Viện nghiên cứu khoa học cơ bản, Viện 
nghiên cứu khoa học đời sống nông nghiệp, 
Trung tâm ngành động vật đời sống, Trung 
tâm nghiên cứu nguồn lợi động vật tương 
lai, Trung tâm nghiên cứu công nghệ hội tụ 
sinh học, Viện nghiên cứu nấm, Viện nghiên 
cứu khoa học sự sống, Viện nghiên cứu công 
nghệ sinh học thực vật, Trung tâm nghiên 
cứu nhận biết cảm quan thực phẩm, Trung 
tâm Nghiên cứu Trang trại thông minh, Trung 
tâm Nghiên cứu Làng Đẹp, Trung tâm Nghiên 
cứu Dược liệu, Trung tâm Khoa học và Công 
nghệ Lợn, Trung tâm Phân tích gen, Trung 
tâm Nghiên cứu Bảo vệ cây trồng, Trung tâm 
Chứng nhận Chất lượng Sản phẩm Nông 
nghiệp Thân thiện với Môi trường, Trung tâm 
Nghiên cứu Công nghiệp Biển

Khoa kỹ thuật
Viện Nghiên cứu Kỹ thuật, Viện Nghiên cứu 
Vườn Quốc tế, Viện Nghiên cứu Hội tụ Năng 
lượng Xanh, Trung tâm Nghiên cứu Công 
nghệ Hội tụ Tương lai, Trung tâm Hợp tác Đại 
học-Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ, Trung tâm 
Thông tin Máy tính, Trung tâm Nghiên cứu 
Công nghệ Phụ tùng Máy bay

Khoa Y Tế
Viện nghiên cứu khoa học sức khỏe, Viện 
nghiên cứu thuốc động vật

Chúng tôi trang bị nhiều cơ sở đại học 
và viện nghiên cứu để thay đổi và phát 
triển khu vực. Trường đại học Quốc gia 
Gyeongsang sẽ đi đầu trước ở trung tâm 
của sự phát triển cộng đồng.

Động lực
để tăng cường năng 
lực cộng đồng địa 
phương

Cơ sở vật chất và cơ quan 
nghiên cứu trường đại học

Viện Cao học đặc thù

Viện Cao học đặc thùAll for One Cơ sở vật chất và cơ quan nghiên cứu trường đại học
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Chương trình vận hành
-  Các lớp học nghệ thuật và giáo dục thể chất 

cho sinh viên hiện tại
-  Quản lý và vận hành các cơ sở thể thao trong 

khuôn viên trường
- Các giải thể thao trong khuôn viên trường
-  Các dự án ủy thác của chính quyền địa 

phương và nhà nước
-  Khóa đào tạo hướng dẫn viên thể thao cuộc 

sống (Cấp độ 2), v.v.

Chương trình chuyên biệt 
-  Áp dụng giảm giá dành cho thành viên hàng 

năm và các ưu đãi khi đăng ký trước
- Chương trình dựa trên AI kỹ thuật số
-  Cung cấp nền tảng chăm sóc sức khỏe không 

gặp mặt
- Chương trình Pilates dành cho phụ nữ
- Chương trình tập thể dục dành cho gia đình

Giờ mở cửa
Ngày trong tuần : 06:00 ~ 22:00
Thứ bảy : 09:00 ~ 18:00
(Đóng cửa vào Chủ Nhật và các ngày lễ)

Khu liên hợp thể thao được thành lập để 
cung cấp các bài giảng thể thao chất 
lượng cao và các cơ sở thể thao cho 
không chỉ các thành viên trường đại 
học mà còn cho cả cư dân địa phương. 
Với tổng diện tích sàn 7779,06m2, được 
trang bị bể bơi (25m X 8 làn), và các 
trang thiết bị thể thao hiện đại để vận 
hành các chương trình khác nhau như 
Pilates, yoga, thể dục thẩm mỹ, phòng 
hội thảo, khu trẻ em và trung tâm tư vấn 
thể chất.

Không gian chăm  
sóc sức khỏe 
nạp lại sức sống

Khu liên hợp thể thao

Khu liên hợp thể thaoAll for One
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Chúng tôi đang vận hành ‘Bệnh viện Đại 
học Gyeongsang’, ‘Bệnh viện Đại học 
Gyeongsang Changwon’, các bệnh viện 
cơ sở ở Gyeongnam, và ‘Trung tâm Ung 
thư khu vực Gyeongnam’, một trung tâm 
ung thư khu vực.
Sự đầu tư không ngừng và niềm đam 
mê của Trường đại học Quốc gia 
Gyeongsang cho giáo dục y tế và các 
dịch vụ y tế là một ánh sáng đối với sức 
khỏe của người dân.

Nơi chịu trách 
nhiệm về tương lai 
về y học và sức 
khỏe của người dân

Cơ sở y tế

Cơ sở y tếAll for One

Bệnh viện trường Đại học Gyeongsang
•  Là bệnh viện tổng hợp lớn nhất khu vực 

Gyeongnam với qui mô 950 giường bệnh 
được thành lập năm 1987

•  Bệnh viện được trang bị và lắp đặt các trang 
thiết bị y tế tốt nhất và điều trị bệnh xuất 
sắc, hỗ trợ nghiên cứu giáo dục, phục vụ y 
tế đa dạng cho sức khỏe của người dân khu 
vực và tăng cường sức khỏe cộng đồng, 
hoàn thành vai trò là bệnh viện tốt ở khu vực 

•  Được chỉ định là trung tâm điều trị chấn 
thương khu vực tỉnh Gyeongnam

Bệnh viện Đại học Gyeongsang 
Changwon
•  Được đưa vào hoạt động từ năm 2016 và 

giữ vai trò là bệnh viện trung ương của khu 
vực phía Trung Bộ tỉnh Gyeongnam, và giữ 
một trục trong Medi-Cluster khu vực tỉnh 
Gyeongnam

•  Cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế, chữa 
trị các trường hợp có mức độ cao như 
bệnh ung thư, bệnh mạch máu não, sản 
phụ có dấu hiệu nguy hiểm cao, sinh non, 
chấn thương nặng và các trường hợp chấn 
thương khác

•  Với mục tiêu lấy bệnh nhân là trung tâm 
cùng với phương châm đặt bệnh nhân lên 

hàng đầu bệnh viên cung cấp các dịch vụ 
y tế phù hợp với bệnh nhân như quản lý, an 
toàn cho bệnh nhân, hệ thống dịch vụ điều 
trị, dược phẩm và quản lý truyền nhiễm… 
cùng các hoạt động khác 

Trung tâm Y tế Masan (Vận hành ủy 
thác)
•  Bệnh viện công duy nhất ở tỉnh 

Gyeongsangnam do Bệnh viện Đại học 
Quốc gia Gyeongsang vận hành ủy thác từ 
năm 1997

•  Định vị là một tổ chức y tế công lập đại diện 
tại Masan, nơi có tỷ lệ dân số già cao

•  Cung cấp các dịch vụ y tế công cộng như 
hỗ trợ chi phí phẫu thuật khớp nhân tạo cho 
các gia đình có thu nhập thấp và điều trị y 
tế cho người lao động nước ngoài và các gia 
đình đa văn hóa

Trung tâm Ung thư khu vực Gyeongnam
•   Trung tâm điều trị ung thư khu vực bao 

gồm nghiên cứu và điều trị ung thư, chăm 
sóc bệnh nhân ung thư, giáo dục phòng 
ngừa và tuyên truyền bệnh ung thư, dự án 
kiểm tra sức khỏe ung thư thời kì đầu, thiết 
bị chăm sóc đặc biệt và dự án chăm sóc 
bệnh nhân ung thư tại gia, nghiên cứu ung 

Gyeongnam Regional 
Cancer Center

Joint Center in Gyeongnam

Gyeongsang National 
University Hospital
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thư đặc trưng của khu vực, tham gia dự án 
chinh phục ung thư Quốc gia lần thứ hai

Trung tâm chuyên điều trị bệnh thấp 
khớp và thoái hóa khớp
•  Nhằm giảm thiểu di chuyển bệnh nhân, 

tại trung tâm đã cung cấp dịch vụ điều trị 
trọn gói bao gồm chẩn đoán điều trị - xét 
nghiệm - phẫu thuật - phục hồi chức năng

•  Nhằm hỗ trợ chẩn đoán chính xác và giúp 
phục hồi nhanh chóng đã đưa vào khoảng 
300 trang thiết bị tiên tiến như máy chạy bộ 
không trọng lượng, robot hệ thống đi bộ tự 
động phục hồi

•  Hy vọng nâng cao tiêu chuẩn nghiên cứu 
mang tính chuyên môn về bệnh khớp, đào 
tạo và kinh doanh y tế công cộng thông 
qua hệ thống điều trị liên kết toàn diện

Trung tâm y tế khẩn cấp
•  Có nhân lực và thiết bị để chuẩn bị cho các 

trường hợp khẩn cấp 24 giờ một ngày
•  Trung tâm thông tin bệnh nhân khẩn cấp và 

viện đào tạo nhân viên y tế cấp cứu
•  Điều trị cuối cùng cho bệnh nhân cấp cứu ở 

vùng Gyeongnam
•  Thiết lập mạng lưới y tế khẩn cấp để chuẩn 

bị cho thiên tai

Trung tâm điều trị lĩnh vực bệnh mạch 
máu não　khu vực tỉnh Gyeongnam
•  Thành lập trung tâm quản lý phòng ngừa, 

trung tâm tim mạch, trung tâm mạch máu 
não, trung tâm phục hồi chức năng tim

•  Túc trực điều trị chuyên trách 24/24 365 ngày
•  Được Viện đánh giá thẩm định bảo hiểm 

sức khỏe trao giải nhất thông qua 'Đánh giá 
chất lượng nhồi máu cơ tim' và 'Đánh giá đột 
qụy cấp tính'

•  Có thể được đưa vào phòng cấp cứu phẫu 
thuật trong vòng 60 phút đối với bệnh nhân 
bị nhồi nháu cơ tim hay đột qụy

Hệ thống Robot Cyber Knife
•  Hệ thống xạ trị bằng tia phóng xạ đầu tiên 

và tốt nhất trên thế giới bao gồm hệ thống 
Robotic Delivery có máy gia tốc tuyến 
tính và thiết bị điều khiển từ xa, hệ thống 
Imaging gồm có máy X-ray và máy cảm 
biến hình ảnh, hệ thống Patient Positioning 
gồm có Robo Couchi và máy theo dõi hô 
hấp

•  Thông qua phẫu thuật phóng xạ không xâm 
lấn, không chảy máu, không đau có thể 
thay thế cho các phẫu thuật hiện nay trong 
điều trị ung thư tái phát sau xạ trị và có thể 
kiểm soát cơn đau và chảy máu do ung thư

Bệnh viện trường Đại học Gyeongsang & 
Bệnh viện Đại học Gyeongsang Changwon
Bệnh viện đại học quốc gia duy nhất ở 
Gyeongnam

Only One

Trung tâm Ung thư khu vực Gyeongnam
Trung tâm ung thư được xây dựng đầu 
tiên trên cả nước

First

Khai trương Trung tâm Chấn thương ở 
khu vực Gyeongnam vào năm 2021

New

Trung tâm y tế khẩn cấp
Trung tâm điều trị lĩnh vực bệnh 
mạch máu não khu vực tỉnh 
GyeongnamTrung tâm Ung thư khu 

vực Gyeongnam

Trung tâm khớp xương ở khu vực 
Gyeongnam

Bệnh viện trường Đại học 
Gyeongsang




