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AJOU UNIVERSITY AT A GLANCE
Ajou University is a leading Research University in South Korea established in 1973, 

with 11 schools and colleges, located in the Seoul suburbs. We have 15,000 students 

(including 1,000 international students) with Biotechnology, Business, Engineering, 

Energy Science, Information Technology, Medical Science, Nanotechnology, and 

International Studies among the most prominent majors. Our beautiful tree-lined 

campus offers study and relaxation areas, gyms and sporting facilities, outdoor parks 

and al fresco cafes along with individual and group study and collaboration rooms, 

modern high-tech facilities, and even an advanced semiconductor cleanroom. The 

campus is surrounded by a vibrant college neighborhood on one side along with a 

mountain with lovely hiking trails quickly leading to a beautiful Buddhist temple and 

majestic lake park on the other. Students may also take the driverless, fully automated 

Seoul Metro Line from Ajou University Station to Gangnam in a 34-minute journey.

•		Ranked	11th	in	Korea	by	Joong-Ang	Daily	Newspaper’s	University	Rankings	and	146th	in	Asia	by	

the 2018 QS Asian University Rankings

•	Ranked	21st	in	2018	Reuters,	‘Asia’s	Most	Innovative	Universities’

•		Received	Accreditation	of	the	International	Education	Quality	Assurance	System	(IEQAS)	from	the	

Korean Government for excellent management and services for international students

•		Strong	international	programs	based	on	collaborative	partnerships	with	320	universities	in	70	

countries and an active member of many international education associations

•		1,000	international	students	from	65	countries	(ranked	4th	in	2018	in	the	diversity	of	international	

students	by	the	Joong-Ang	Daily	Newspaper)	with	about	400	exchange	students	per	year	

•	About	200	courses	offered	in	English	per	semester

•		Ajou	University	Hospital	was	ranked	as	the	6th	best	medical	center	in	South	Korea	and	the	best	

hospital outside Seoul by Newsweek Magazine in 2019

Students	will	stay	in	our	International	Dormitory,	opened	in	2015.	Our	co-educational	

facilities include study rooms, student lounges and full kitchens for each floor, laundry 

services, a student gym, 24-hour security, 100 megabit ultra-high speed internet 

access, secure mail and package delivery, and vending services.

•	Students	will	have	a	double	occupancy	room	with	a	shared	bathroom

•		On-campus	dining	services	for	breakfast,	lunch	and	dinner,	along	with	a	wide	variety	of	Korean	

and international cuisines available off campus for reasonable prices
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC AJOU
VƯỢT TẦM CHÂU Á, NƠI ĐÀO TẠO CÁC NHÀ 
LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU

Thông tin chính của trường đại học Ajou

• Được thành lập vào năm 1973,gồm 11 đại học chuyên ngành với tổng cộng 35 khoa.
• Là trường đại học tổng hợp chuyên về nghiên cứu nổi tiếng ở Hàn Quốc
•  Nằm ở ngoại ô Seoul, thành phố tiên tiến hàng đầu cùng truyền thống văn hoá lâu đời của Hàn Quốc (tiếp giáp 

với trụ sở R&D của công ty Samsung)
•  Trường có 15.000 sinh viên trong đó 10.000 sinh viên đại học và 5000 sinh viên đang theo học cao học.
•  Xếp hạng 13-15 trên tổng số trường đại học ở Hàn quốc, xếp thứ 100 trên bảng xếp hạng QS Châu Á. Xếp thứ 

21 Châu Á, thứ 9 ở Hàn Quốc theo thông tấn xã Reuter “ Các trường đại học đổi mới tốt nhất Châu Á” năm 
2018 

•  Trường có quan hệ đối tác với hơn 300 trường đại học ưu tú tại 62 quốc gia trên thế  giới
•  Hơn 1000 sinh viên quốc tế của 70 quốc gia đang theo học ( đứng thứ 4 về sự đa dạng của sinh viên quốc tế )
•  Đứng thứ 7 toàn quốc về tỉ lệ sinh viên có việc làm khi ra trường (theo báo cáo về thông tin các trường đại học 

năm 2016)
•  Trường có bệnh viện đại học Ajou, xếp thứ 6 trong về chất lượng y tế trong các bệnh viện ở Hàn Quốc theo 

đánh giá bởi tạp chí Newsweek năm 2019

Thông tin chính của trường đại học Ajou

• Có hơn 250 bài giảng bằng tiếng anh ( chiếm 30% trong số các bài giảng hiện hành)
• Thủ tục nhập học, điều kiện đăng ký và học bổng đa dạng dành cho sinh viên nước ngoài    
 ( từ 30%~100% học bổng)
• Bảo đảm tỷ lệ trúng tuyển cao 
• Có cơ hội tham gia chương trình trao đổi với các trường đại học liên kết tại Mỹ, Châu Âu, Châu Á…   
 (tối đa 3 lần)

Được sự chứng nhận của bộ giáo dục Hàn quốc là trường đại học ưu tú trong việc quản 
lý và đào tạo sinh viên nước ngoài

• Là trường đại học ưu tú có tỷ lệ sinh viên nước ngoài bất hợp pháp duới 1%
• Có chương trình dự bị đại học Ajou Foundation Program 
• Sau khi nhập học sẽ nhận được sự giúp đỡ của giáo sư hướng dẫn và sinh viên người Hàn Quốc.
• Hỗ trợ xin việc làm tại các công ty Hàn Quốc ( giới thiệu các sinh viên tốt nghiệp ưu tú)
• Là nơi tổ chức kỳ thi năng lực tiếng Hàn topik

Trang thiết bị tại trường học

• Trường có khuôn viên tuyệt đẹp với trang thiết bị tiện nghi
•  Học viên theo học chương trình AFP cũng được ở ký túc như các sinh viên chuyên ngành. So với nhà trọ bên 

ngoài, ký túc xá trong trường tiết kiệm và an toàn hơn , được trang bị wifi miễn phí, cửa hàng tiện lợi, nhà bếp 
chung, phòng tắm, phòng nghỉ ngơi, phòng máy tính, phòng tự học, phòng tập thể dục

•  Cung cấp giảng đường, nhà ăn, phòng máy tính…cùng các trang thiết bị hiện đại tạo điều kiện thuận lợi cho 
sinh viên tập trung vào việc học.

•  Bệnh viện đại học Ajou nằm trong khuôn viên của trường, sinh viên nước ngoài bất cứ lúc nào cũng có thể sử 
dụng một cách tiện lợi nhất

• Thư viện : mở cửa 24h, trang bị phòng tự học, mượn đọc sách miễn phí
• Cung cấp wifi miễn phí trong khuôn viên trường học
• Nhà ăn sinh viên : có nhiều nhà ăn trong trường, tuỳ vào khẩu vị có thể tận dụng với giá tiết kiệm
• Phòng máy tính : được lắp đặt tại tất cả khu giảng đường, học viên có thể sử dụng một cách tiện lơi.



	 	 	 	 	

TRẢI NGHIỆM KỲ HÈ Ở ĐẠI 
HỌC AJOU HÀN QUỐC
1. Một số sự thật về kỳ học hè quốc tế của Ajou    
 (Toàn cầu hóa và làn sóng Hàn Quốc)

 •  Tạo cơ hội cho sinh viên quốc tế trải nghiệm, hiểu về toàn cầu hóa và làn 
sóng Hàn Quốc nói chung, với trọng tâm bao gồm văn hóa, ngôn ngữ và 
kinh tế Hàn Quốc. 

 •  Chương trình đào tạo tăng cường này sẽ diễn ra trong hai tuần, sinh viên 
sẽ học được về kiến thức, văn hóa, ngôn ngữ thông qua các bài giảng ý 
nghĩa. Ngoài ra, chương trình cũng sẽ tạo cơ hội cho sinh viên tham gia 
các chuyến tham quan đến các điểm nổi bật về phong cách Hàn Quốc, các 
phim trường của các chương trình TV Hàn Quốc, lớp học nhảy K-pop, Viện 
bảo tàng sáng tạo công ty Samsung điện tử, phòng nhân sự toàn cầu công 
ty Samsung, và các công ty truyền thông kỹ thuật số. 

 •  Thêm vào đó, sinh viên cũng sẽ được khám phá sự pha trộn giữa hiện 
đại và lịch sử của thành phố Seoul qua trải nghiệm tour du lịch đi bộ khám 
phá cung điện hoàng gia, hành hương về làng cổ Bukchon, Dongdaemun 
Design Plaza và thậm chí cả khu vực phi quân sự giáp biên giới với Bắc 
Triều Tiên.

 •  Thông qua chuyến tham quan trải nghiệm trực tiếp, học sinh sẽ được hiểu 
rõ hơn về các khía cạnh khác nhau của Hallyu, hay làn sóng Hàn, không 
chỉ từ khía cạnh phát triển bằng việc trực tiếp gặp những người tạo ra 
nó, mà còn trải nghiệm sự hiện thực hóa tầm nhìn của họ qua những sản 
phẩm văn hóa.

 •  Khóa học sẽ bao gồm cả học thuật, học trải nghiệm và các hoạt động 
nhóm. Cùng với các bạn sinh viên Hàn Quốc, sinh viên sẽ chia theo nhóm 
và mỗi nhóm sẽ chọn một khu vực nổi bật về làn sóng Hàn để tập trung 
và tìm hiểu sâu, tạo ra một dự án hợp tác và trình bày những kết quả thu 
được. 

 •  Sinh viên quốc tế sẽ được kết nối với các sinh viên Hàn Quốc trong suốt 
chương trình.

Thông tin về giảng viên

Giảng viên đến từ khoa Kinh doanh, khoa truyền thông kỹ thuật số và xã 
hội học cùng với các chuyên gia về văn hóa và công nghiệp đặc biệt hứa 
hẹn sẽ mang đến cho sinh viên kiến thức chuyên sâu sâu rộng về âm 
nhạc, điện ảnh, game, văn hóa, thương mại và giáo dục của Hàn Quốc

2. Thời gian: Ngày 6 tháng 7 ~ ngày 17 tháng 7 ( 2 tuần)

3. Điều kiện và cách thức đăng kí:

 •  Sinh viên của các trường có hợp tác với Ajou hoặc bất kỳ sinh viên nào 
đang học hệ đại học.

 •  Đăng kí online tại website: www.ajou.ac.kr/aiss     
(bắt đầu đăng kí từ ngày 15 tháng 1 ~ ngày 24 tháng 4, năm 2020) 

4. Thời hạn và chi phí

 •  Tín chỉ: 3 tín chỉ kiểu Mỹ (45 tiếng), 5 tín chỉ ETCS
 •  Hạn chót đăng kí:
  Vòng 1 – đến ngày 31 tháng 3, 2019/ Vòng 2 – đến ngày 24 tháng 4, 2010 
 •  Chi phí: xấp xỉ 1,200 USD (1.45 triệu KRW) (Có học bổng cho các trường 

hợp tác)
  *   Chi phí chương trình bao gồm học phí, chỗ ở trong khuôn viên trường 

(phòng kí túc xá hai người), sự kiện văn hóa xã hội, phí đăng kí, đón sân 
bay và chiêu đãi chào mừng/kết thúc.

Liên lạc: iss@ajou.ac.kr  www.ajou.ac.kr/aiss 

COURSE SCHEDULE
Sun (7/5) Mon (7/6) Tue (7/7) Wed (7/8) Thu (7/9) Fri (7/10) Sat (7/11)

AM
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Culture 
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Language 
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Challenges 

of 
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Visit 
Startup 
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Media Firm 
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for Team 

Presentation

Closing 
Ceremony

Team 
Activities

Team 
Activities
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COURSE DESCRIPTION: 
GLOBALIZATION 
AND THE K-WAVE
Ajou International Summer School (AISS) is pleased to offer a new summer course, 

“Globalization and the K-Wave”.

Korean	Cultural	and	Commercial	products	have	exploded	into	the	world’s	consciousness	

in recent times.  K-Pop groups tour all inhabited continents. Korean movies and dramas 

have wowed Eastern audiences and Western critics. Korean gaming firms churn out 

an endless supply of hits that are enjoyed by players and viewed everywhere in the 

exploding e-sports sector. Korean companies dominate the world in industries as 

varied as mobile phones, shipbuilding, construction, televisions, heavy machinery, 

and	microchip	fabrication.	How	did	a	small,	divided	peninsular	nation	with	just	north	

of 50 million residents come to wield such outsized influence on world culture and 

commerce?

Our newly designed “Globalization and the K-Wave” provides you with first-hand 

experiences and understandings about globalization and the K-wave generally, with 

focal	points	including	Korean	pop-culture,	language,	and	business.	During	this	2-week	

intensive program, participants will gain academic, cultural and linguistic appreciation 

through thoughtful academic lectures. Outside of the classroom, the program will 

also	provide	excursions	to	the	K-Style	Hub,	a	Korean	TV	studio,	a	K-Pop	dance	class,	

Samsung	Electronics	Innovation	Museum	(SIM)	and	Samsung	Human	Resources	Division	

(HRD)	for	Globalization,	and	a	Digital	Media	Firm.	Additionally,	students	will	explore	

the modernity and history of Seoul on a walking tour visiting the royal palace grounds, 

a	Bukchon	pilgrimage	route,	the	Dongdaemun	Design	Plaza	and	even	the	Demilitarized	

Zone	(DMZ)	bordering	North	Korea.	Overall,	students	will	 learn	about	 the	different	

components of hallyu, or the K-wave, both from its developmental aspects along with 

site visits to meet its creators and experience their actualizations of their visions of 

cultural products. It will be an educational and cultural adventure never forgotten.

The course will be comprised of lectures, experiential learning and team activities.  

Together with our Korean student facilitators, student groups will choose one area of 

the K-Wave to focus and dive more deeply, create a collaborative project, and present 

their findings.

Overall, students will gain an understanding behind the dynamo that created the Korean 

wave along with the different parts of this cultural phenomenon and how they worked 

together to give Korea such global cultural and commercial influence. 

IMPORTANT DEADLINES & FEES
Credit: 3 US credits (45 hours) 5 ETCS credits 
Application Deadline: 
1st Round- March 31st, 2020 / 2nd Round- April 24th, 2020
Fees:	approximately	1,200	USD	(1.45m	KRW)

Scholarships available for partner universities.
Program cost includes tuition, on-campus accommodation (2 students in 
shared dormitory), social and cultural events, application fee, airport-pick up 
and welcoming/closing receptions.

Email contact: iss@ajou.ac.kr

INSTRUCTOR INFORMATION

Faculty	from	Ajou	University’s	Schools	of	Business,	Digital	Media	Studies,	and	Sociology	

along with distinguished industrial and cultural leaders will provide students with 

extensive expertise in Korean music, movies, gaming, cultural, commercial, and 

educational sectors. Our diverse faculty of Korean and International scholars publish 

works on these topics in well-regarded global academic journals. And they frequently 

travel worldwide to share the results of their research at international conferences.  

But teaching is always a primary passion of all Ajou faculty, so students will receive 

dedicated, passionate lectures from experts in their fields.

COURSE SCHEDULE
Sun (7/5) Mon (7/6) Tue (7/7) Wed (7/8) Thu (7/9) Fri (7/10) Sat (7/11)

AM

Arrival & 
Check-in

Orientation

Lecture : 
Korean 

Society and 
Culture 

Lecture : 
Korean 

Language 
Education

Lecture : 
K-Movies, 
K-Dramas, 
and K-Pop

Lecture : 
Korean 

Language 
Education

Field Trips 
(Optional)

PM

Campus 
Tour & Team 

Building

Visit 
Historic 

Seoul sites

Visit 
K-Style 

Hub

Visit Korea 
Broadcast 

Studio

K-Pop 
Dancing 

Experience

Team 
Activities

Team 
Activities

Team 
Activities

Team 
Activities

Sun (7/12) Mon (7/13) Tue (7/14) Wed (7/15) Thu (7/16) Fri (7/17) Sat (7/18)

AM

Free Day

Lecture : 
Korean 

Business 
Climate and 

Development

Lecture : 
New 

Economy 
Startups: 
K-Digital 

Media

Lecture : 
The 

Dream and 
Challenges 

of 
Unification

DMZ Tour

Team 
Presentation

Departure

PM

Visit 
Samsung 

Electronics 
SIM and HRD

Visit 
Startup 

K-digital 
Media Firm 

Preparation 
for Team 

Presentation

Closing 
Ceremony

Team 
Activities

Team 
Activities



AJOU UNIV
SUMMER   
IN KOREA

JULY 6th-JULY 17 th 2020 (2 WEEKS)

Globalization and 
the K-Wave
Intrigued by Globalization and K-Culture? 
Explore Korea with Ajou University

If you have any questions, please feel free to contact us:

2020 SUMMER in KOREA, 
AJOU UNIVERSITY

International Exchange and Cooperation, 
Office of International Affairs

iss@ajou.ac.kr  
http://ajou.ac.kr/en

Tel: +82-31-219-2921, 2922, 2172 
Fax: +82-31-219-2924 

AJOU UNIVERSITY AT A GLANCE
Ajou University is a leading Research University in South Korea established in 1973, 

with 11 schools and colleges, located in the Seoul suburbs. We have 15,000 students 

(including 1,000 international students) with Biotechnology, Business, Engineering, 

Energy Science, Information Technology, Medical Science, Nanotechnology, and 

International Studies among the most prominent majors. Our beautiful tree-lined 

campus offers study and relaxation areas, gyms and sporting facilities, outdoor parks 

and al fresco cafes along with individual and group study and collaboration rooms, 

modern high-tech facilities, and even an advanced semiconductor cleanroom. The 

campus is surrounded by a vibrant college neighborhood on one side along with a 

mountain with lovely hiking trails quickly leading to a beautiful Buddhist temple and 

majestic lake park on the other. Students may also take the driverless, fully automated 

Seoul Metro Line from Ajou University Station to Gangnam in a 34-minute journey.

•		Ranked	11th	in	Korea	by	Joong-Ang	Daily	Newspaper’s	University	Rankings	and	146th	in	Asia	by	

the 2018 QS Asian University Rankings

•	Ranked	21st	in	2018	Reuters,	‘Asia’s	Most	Innovative	Universities’

•		Received	Accreditation	of	the	International	Education	Quality	Assurance	System	(IEQAS)	from	the	

Korean Government for excellent management and services for international students

•		Strong	international	programs	based	on	collaborative	partnerships	with	320	universities	in	70	

countries and an active member of many international education associations

•		1,000	international	students	from	65	countries	(ranked	4th	in	2018	in	the	diversity	of	international	

students	by	the	Joong-Ang	Daily	Newspaper)	with	about	400	exchange	students	per	year	

•	About	200	courses	offered	in	English	per	semester

•		Ajou	University	Hospital	was	ranked	as	the	6th	best	medical	center	in	South	Korea	and	the	best	

hospital outside Seoul by Newsweek Magazine in 2019

Students	will	stay	in	our	International	Dormitory,	opened	in	2015.	Our	co-educational	

facilities include study rooms, student lounges and full kitchens for each floor, laundry 

services, a student gym, 24-hour security, 100 megabit ultra-high speed internet 

access, secure mail and package delivery, and vending services.

•	Students	will	have	a	double	occupancy	room	with	a	shared	bathroom

•		On-campus	dining	services	for	breakfast,	lunch	and	dinner,	along	with	a	wide	variety	of	Korean	

and international cuisines available off campus for reasonable prices


