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Lời chào

Trường đại học khoa học y tế Chungbuk là một trường đại học nổi tiếng về trọng tâm nghiệp vụ của khu vực Trung bộ sẽ 
dẫn đầu việc nuôi dưỡng nhân tài phục vụ cho xã hội địa phương trong tương lai và không ngừng vỗ cánh mạnh mẽ cho 
đến ngày đứng cao vút.

Tôi là Pak Yong Seok Tổng giám đốc Trường đại học khoa học y tế Chungbuk.
Trường đại học khoa học y tế Chungbuk chúng tôi đã thành lập được 26 năm.

Trong thời gian qua trường đại học chúng tôi đào tạo hơn 30.000 cựu sinh viên và là cơ quan giáo dục kỷ thuật nghề cao 
cấp hữu danh hữu thực đã cùng phát triển với xã hội địa phương.
Theo tầm nhìn của trường đại học là thực hiện trường đại học đầu tiên về việc làm·khởi nghiệp từ việc đào tạo nhân tài 
chuyên môn sáng tạo, mang mục tiêu giáo dục sáng tạo·phẩm tính·từ thiện nhằm bồi dưỡng nhân tài tùy chỉnh theo nhu 
cầu nhân lực công nghiệp, tùy chỉnh theo tầm nhìn học sinh, tùy chỉnh theo công nghiệp chiến lược khu vực, toàn bộ 
nhân viên nhà trường đã đồng tâm tạo nên một trường đại học có học sinh hạnh phúc để đào tạo nhân tài nghiệp vụ 
tùy chỉnh theo hiện trường bằng thể chế giáo dục trách nhiệm suốt đời học sinh, thể chế chứng nhận năng lực làm 
việc, điều hành chương trình giáo dục trên cơ sở NCS.
Đặc biệt, trường đại học chúng tôi đặc tính hóa đại học lĩnh vực kỷ thuật·khoa học và lĩnh vực y tế·sức khỏe 
đã nhận chỉ định khoa y tá với thời gian học 4 năm, đang điều hành khóa học nâng cao chuyên môn 
học vị cử nhân, và hiện tại đang tiến hành học lấy học vị cử nhân chuyên khoa bao gồm ngành y tế.
Ngoài ra, cũng đang đào tạo nhân tài toàn cầu có khả năng thích ứng địa phương và nâng cao 
hiểu biết về các thị trường mới, đề cao ý chí làm việc ở nước ngoài và tinh thần global của 
các học sinh như giáo dục nâng cấp năng lực ngoại ngữ được chuyên sâu để làm việc ở 
global quyết liệt và đáp ứng nhu cầu của học sinh và doanh nghiệp ở xã hội thông 
tin kiến thức toàn cầu.
Trường đại học khoa học y tế Chungbuk với chủ nhân là học sinh sẽ rèn luyện 
kỷ thuật nghề cao cấp có giá trị trong tương lai và đào tạo nhân tài cần 
thiết cho xã hội và quốc gia.

Pak Yong Seok
Tổng giám đốc Trường đại học khoa học y tế Chungbuk
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Lịch sử nhà trường

1990.  Cấp phép thành lập Học viện Jusung là pháp nhân trường học

1991.  Cấp phép thành lập Trường cao đẳng Jusung

1992.  Tiến sĩ Han Won Young nhậm chức Hiệu trưởng thứ nhất

 Lễ khai giảng lần thứ 1 và thành lập Trường cao đẳng Jusung

1993.  Hiệp ước Giáo dục ủy thác ngành công nghiệp đầu tiên trong nước - (Tổng công ty) DaeNong

1994.  Lễ tốt nghiệp lần thứ 1

1995.  Khai trương Viện giáo dục xã hội

1996.  Khai trương trường ngoại ngữ Viện giáo dục xã hội

1997.  Được tuyển chọn là trường đại học xuất sắc lĩnh vực thông tin truyền thông

1998.  Thay đổi tên trường thành Đại học Jusung

2005.  Giám đốc thứ 5 Park Jae Guk và Hiệu trưởng thứ 6 Jeong Sang Gil nhậm chức

2006.   Được tuyển chọn nhà kinh doanh Tập đoàn huấn luyện nghề doanh nghiệp vừa và nhỏ, Bộ lao động

2007.  Khai trương Trung tâm Phát triển Năng lực nghề nghiệp Chungbuk

2008.   Nhận giải Bộ trưởng Bộ kinh tế tri thức lĩnh vực trường đại học và doanh nghiệp thi đua đổi mới công nghệ doanh nghiệp 
vừa và nhỏ lần thứ 9

2009.  Tiến sĩ Jeong Sang Gil nhậm chức tổng giám đốc đầu tiên

2011.  Giám đốc thứ 7 Park Jae Taek và Tổng giám đốc thứ 2 tiến sĩ Pak Yong Seok nhậm chức

2012.  Thay đổi tên trường thành Trường đại học Khoa học Y tế Chungbuk

 Ký kết MOU với Trường đại học BCIT Canada

  Ký kết hiệp ước xây dựng trạm phát điện năng lượng mặt trời với Công ty cổ phần phát điện năng lượng mặt trời 
Chungbuk

2013.  Chỉ định chế độ 4 năm thời gian học Khoa y tá

 Ký kết MOU với Qũy xúc tiến công nghiệp y tế tiên tiến Ohsong

2014.   Được tuyển chọn là Trường đại học chứng nhận kiểm định cơ quan(Viện đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục nghề 
cấp cao) 

 Được tuyển chọn Cơ quan chế độ học tập và làm việc song hành

2015.  Tổng thống Park Geun Hye đến thăm hiện trường‘Giáo dục tích hợp tùy chỉnh  việc làm·khởi nghiệp’(Ngày 4 tháng 2) 

 Đoạt giải nhất kinh doanh sáng tạo tỏa sáng Hàn Quốc(Tổng giám đốc Pak Yong Seok)

 Hiệp ước bệnh viện chỉ định y tế với Bệnh viện Hàn Quốc Cheongju

  Thành lập Trung tâm Giáo dục Sức khoẻ và An toàn chỉ định Cơ quan ủy thác giáo dục an toàn hoạt động trải nghiệm ven 
biển Sở an toàn quốc dân

 Pak Yong Seok Tổng giám đốc thứ 3 nhậm chức

2016.   Lễ hiệp ước nghiệp vụ Trung tâm cải cách kinh tế sáng tạo, Viện nghiên cứu công nghệ sức khỏe sinh hoạt LG

 Mở đại học đầu tiên trong nước, hợp tác với Hiệp hội cà phê Hàn Quốc(Tư) khai trương Học viện Barista Hàn Quốc 

  Ký kết hiệp ước giao lưu với Đại học Happson Philipin 

  Được tuyển chọn Trường đại học xuất sắc trong kinh doanh giáo dục(LINC)đại học dẫn đầu hợp tác trường học và doanh 
nghiệp(Bộ giáo dục) 

 Được tuyển chọn xuất sắc kinh doanh giáo dục(SCK)Đại học chuyên ngành đặc tính hóa(Bộ giáo dục)

 Chỉ định Trường đại học Trung tâm cứ điểm NCS khu vực Honam Chungcheong(Bộ giáo dục)

2017.  Ký kết hiệp ước giao lưu quốc tế với Trường đào tạo nghề và Trường đại học quốc tế Hồng Bàng Việt Nam

 Ký kết hiệp ước nghiệp vụ giáo dục ủy thác Viện ngôn ngữ Hàn Quốc và KappaSushi Philippines 

 Đạt được cấp bậc cao nhất(S) ở đánh giá điều hành Trung tâm bồi dưỡng khởi nghiệp Chungcheongbuk-do năm 2017

  Được tuyển chọn kinh doanh giáo dục Trường đại học hàng đầu hợp tác trường học và doanh nghiệp(LINC+) tùy chỉnh 
theo xã hội của Bộ giáo dục 

  Đạt được cấp bậc cao nhất(S) đánh giá hàng năm Kinh doanh giáo dục đại học chuyên ngành đặc tính hóa Bộ   
giáo dục năm 2017 

 Đoạt giải Bộ trưởng Bộ môi trường(Trường đại học xuất sắc tạo dựng khuôn viên xanh)

  Lễ hiệp ước nghiệp vụ kinh doanh dự án nước ngoài năng lượng tái tạo 

  Đạt chứng nhận giáo dục Liên đoàn những nhà trị liệu nghề nghiệp thế giới(WFOT) khoa trị liệu    
nghề nghiệp

 Ký kết biên bản ghi nhớ hiệp ước nghiệp vụ với FIRST CITY UNIVERSITY Malaysia



Giới thiệu nhà trường

Tầm nhìn

Sứ mệnh

Mục tiêu giáo dục

Thực hiện Trường đại học đầu tiên về việc làm - khởi 
nghiệp bằng cách
đào tạo các nhân tài chuyên môn sáng tạo

Trường đại học chúng tôi dựa trên ý niệm căn bản của giáo dục Hàn Quốc và thông qua giáo dục nghề suốt đời 

và giáo dục cấp cao đào tạo nhân tài chuyên môn đóng góp cho sự phát triển quốc gia.

Sáng tạo Đào tạo nhân tài chuyên môn có năng lực sáng tạo

Phẩm tính Đào tạo nhân tài chân chính vẹn toàn phẩm chất

Từ thiện Đào tạo nhân tài chia sẽ đưa việc từ thiện vào đời sống hóa
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Sơ đồ tổ chức 
trường đại học

Hiệu trưởngHiệu trưởng danh dự

Ban hội đồngBan dự án đặc tính hóa

•  Trung tâm cứ điểm NCS 
Ban dự án giáo dục tùy 
chỉnh xã hội

Phòng hỗ trợ 
hành chínhPhòng quảng bá

• Khoa hỗ trợ truyền thông • Tổng vụ
  - Kế toán
• Cơ sở vật chấtTruyền thông

báo chí đại học

Phòng giáo vụ
Phòng việc làm học 

sinh nhập học
Phòng

kế hoạch
Viện giáo dục 

suốt đời
Đội hỗ trợ khởi 

nghiệp
Đội hợp tác trường 

học và doanh nghiệp

Phòng hỗ trợ giáo vụ
•  Khoa giáo vụ
  - Hệ giáo vụ

Trung tâm hỗ trợ NCS
•  Khoa hỗ trợNCS

hỗ trợ giáo dục và học 
tập
•  Khoa giáo dục và học 

tập

Trung tâm điện toán
•  Khoa điện toán

hỗ trợ thực tập
hiện trường

Trung tâm hỗ trợ
học tập từ xa

Phòng nhập học
•  Khoa nhập học
   -  Hệ nhập học

hỗ trợ việc làm và khởi 
nghiệp
•  Khoa việc làm và khởi 

nghiệp

Khoa học sinh

tư vấn học sinh

giáo dục phẩm tính

hỗ trợ học sinh đa văn 
hóa, tàn tật

Phòng y tế

Cử nhân Deokam

Đại học quân đội dự bị

Thư viện

Phòng học công chức

Phòng hợp tác quốc tế
•  giao lưu quốc tế
   - Khoa giao lưu quốc tế
•  Học viện tiếng Hàn

Khoa đánh giá kế hoạch

Khoa chín h sách đặc 
tính hóa

Khoa giáo dục suốt đời
Học kỳ tự do
•  giáo dục trải nghiệm 
•   nghề tương lai
•  giáo dục giáo viên nuôi 

dạy trẻ

Khoa hợp tác trường 
học và doanh nghiệp
•  Hệ hợp tác trường học 

và doanh nghiệp

giáo dục sức khỏe và an 
toàn

Viện đào tạo kỷ năng 
nghề Chungbuk

Trung tâm/Viện nghiên 
cứu

Viện giáo dục tương lai

Trung tâm thể thao sinh 
hoạt Trường ĐH Khoa 
học Y tế Chungbuk

Trung tâm đào tạo thanh 
thiếu niên tp Cheongju

Phòng triển lãm tự nhiên 
tỉnh Chungbuk

giáo dục
khởi nghiệp

Phó hiệu trưởng

Viện giáo dục suốt 
đời từ xa

Cơ quan bổ sung



Cơ quan bổ sung

Đoàn hợp tác trường học và doanh 
nghiệp

Đoàn hợp tác trường học và doanh nghiệp để thực hiện 
mục tiêu giáo dục‘Sáng tạo, Phẩm tính, Từ thiện’của nhà 
trường đã vận dụng vật liệu thiết bị thử nghiệm và thiết bị 
nghiên cứu tân tiến và nhân lực nghiên cứu xuất sắc nhà 
trường sở hữu để xây dựng hệ thống hợp tác trường học và 
doanh nghiệp, với mục đích kích hoạt kinh doanh hợp tác 
tương hộ lẫn nhau.

Viện giáo dục suốt đời

‘Vì có ước mơ nên cuộc sống thú vị. Chúng tôi sẽ giúp 
ước mơ suốtđời của bạn’
Viện giáo dục suốt đời thông qua nguồn vật chất/ nhân 
lực chuyên môn của trường đại học đang nổ lực thực thi 
chương trình giáo dục suốt đời chuyên môn và đa dạng, 
xây dựng hệ thống học tập suốt đời dành cho người dân 
địa phương để đóng góp vào nâng cao chất lượng cuộc 
sống và tăng tiến phúc lợi của xã hội địa phương.

Viện học tập tự nhiên

Viện học tập tự nhiên là nơi học Healing mưu cầu‘điều trị 
tấm lòng’của thanh thiếu niên, viện học tập của ước mơ 
tạo‘ước mơ và tài năng’của thanh thiếu niên, là viện học 
tập chia sẽ cùng chia sẽ‘hạnh phúc’với xã hội địa phương 
và đang thực hành vai trò của trung tâm hỗ trợ hạnh 
phúc dành cho‘Thanh thiếu niên lành mạnh và công dân 
Chungbuk hạnh phúc’.

Viện đào tạo thể thao sinh hoạt

Cung cấp chương trình thể thao sinh hoạt đa dạng và cơ 
hội hoạtđộng giải trí lành mạnh cho các người dân địa 
phương giúp tăng cường trình độ sinh hoạt văn hóa của 
các người dân địa phương và đang nổ lực giúp thể thao 
sinh hoạt bám rễ thông qua hoạt động bơi lội và hoạt động 
thân thể lành mạnh.

Trung tâm đào tạo thanh thiếu niên

Nơi Gặp gỡ + Nghỉ ngơi + Trung tâm văn hóa
+ Sân chơi của thanh thiếu niên khu vực Cheongju
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Ngành Khóa học Hướng dẫn khóa học

Y tế và
sức khỏe

Khoa y tá (4 năm) - Đào tạo y tá vẹn toàn phẩm tính trọng tâm vào đối tượng và y tá chuyên môn sáng tạo

Khoa X quang (3 năm) - Đào tạo chuyên gia X quang là một chuyên nghiệp gia nâng cao tư duy sáng tạo

Khoa cứu hộ khẩn cấp (3 năm)
-  Đào tạo nhân viên cứu hộ khẩn cấp biết tôn trọng mạng sống và phẩm giá con người dựa trên cơ sở thực hành và lý 

thuyết kiến thức và kỷ năng về cứu hộ khẩn cấp chuyên môn cần thiết cho xã hội địa phương và quốc gia

Khoa bệnh lý lâm sàng (3 năm)
- Đào tạo bác sĩ bệnh lý lâm sàng mang trí thức chuyên môn chẩn đoán y tế cần thiết ở chẩn đoán bệnh
-  Nâng cao năng lực nghiệp vụ hiện trường qua giáo dục chuyên môn chuyên gia quản lý mức độ, quản lý lây nhiễm, lấy máu

Khoa trị liệu nghề nghiệp (3 năm)
-  Tăng cường thực tập hiện trường thông qua hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp với các cơ quan có liên quan 

trong xã hội địa phương

Kỹ thuật nha khoa (3 năm)
- Đào tạo tư vấn viên chuyên môn tư vấn và chế tạo phục hình răng sử dụng CAD/CAM, thiết bị chỉnh nha, Implant
-  Đào tạo kỷ thuật viên nha khoa chuyên gia phục hình răng góp phần vào nâng cao sức khỏe răng miệng và phục hình răng

Khoa vệ sinh răng miệng (3 năm)
- Đào tạo nha sĩ phòng ngừa và điều trị nha khoa nhằm phòng ngừa các bệnh răng miệng
- Đào tạo nhân viên quản lý bệnh viện để nâng cao mức độ hài lòng về chất lượng của bệnh nhân

Khoa hành chính y tế (3 năm)
- Đào tạo chuyên gia y tế và sức khỏe mang tinh thần phục vụ và phép lịch sự
-  Bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ của công việc liên quan đến bệnh viện và bảo hiểm sức khỏe, hành chính nội vụ Đào tạo 

nhân viên hành chính bệnh viện

Khoa trợ thính phục hồi ngôn ngữ (3 năm)
- Học tập kỷ năng điều chỉnh và trị liệu để giúp từ thiểu năng ngôn ngữ thành hoạt động ngôn ngữ hoàn thiện
- Học tập phương pháp phục hồi và trị liệu các người tàn tật về khiếm thính bẩm sinh(hoặc hậu sinh)

Khoa khoa học phục hồi y tế (3 năm)
-  Đào tạo kỹ thuật viên thiết bị bổ trợ chân tay giả là thành viên chính của đội y học phục hồi chức năng bệnh viện đa 

khoa, bệnh viện điều dưỡng và bệnh viện phục hồi chức năng

Khoa bào chế thuốc đời sống sinh học
-  Đào tạo nhân lực kỷ thuật chuyên môn hiện trường có tính sáng tạo·phẩm tính·tinh thần từ thiện·chuyên môn xuất sắc 

cần thiết ở lĩnh vực công nghiệp sinh học và khoa học đời sống bao gồm lĩnh vực bào chế thuốc·y tế·sức khỏe
-  Đào tạo nhân lực kỷ thuật chuyên môn GMP/GLP lĩnh vực dược phẩm sinh học toàn cầu(dược phẩm sinh vật)

Kỷ thuật
khoa học

Khoa điện tử bán dẫn
-  Đào tạo chuyên gia kiểm tra, bảo trì, ứng dụng trang bị quy trình chế tạo điện tử bán dẫn như pin năng lượng mặt trời, 

điện thoại thông minh, bán dẫn

Khoa điện năng - Đào tạo kỷ thuật viên chuyên môn trên cơ sở kỷ thuật điện sẽ là trụ cột của công nghệ năng lượng trong tương lai

Khoa xe ô tô

-  Được tuyển chọn đồng thời là Trường đại học hợp tác trường học và doanh nghiệp và giáo dục ủy thác xe ô tô Kia 
Hyundai(4 trường đại học trên toàn quốc)

-  Điều hành địa điểm thi chứng chỉ kỷ thuật xe ô tô quốc gia được Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc chứng 
nhận duy nhất tại Chungbuk

Khoa máy ứng dụng máy tính
-  Đặc tính hóa trang trị bán dẫn trên cơ sở máy móc duy nhất ở toàn quốc > doanh nghiệp lớn/ doanh nghiệp chính như 

SK Hynix, LG, Samsung
-  Đào tạo kỷ thuật viên chuyên môn lĩnh vực chế tạo pin điện và giáo dục theo yêu cầu trang bị bán dẫn doanh nghiệp lớn

Khoa thức uống và bánh kẹo khách sạn
-  Đào tạo nhân lực công nghiệp không những thợ làm bánh kẹo mà cả thợ làm mẫu thực phẩm, nhân viên pha chế cà 

phê, chuyên gia thử nếm rượu vang, thợ pha chế Cocktail, người làm việc ở nhà hàng nhượng quyền thương mại, quản 
lý khách sạn thông qua học tập thực tế sống động và lý thuyết triệt để

Dịch vụ
xã hội

Khoa quản trị kinh doanh khởi nghiệp
-  Giáo dục lĩnh vực quản trị kinh doanh và giáo dục khởi nghiệp có hệ thống(item, địa điểm thương mại, quản lý khách 

hàng, chiến lược tiếp thị, dịch vụ, nhượng quyền thương mại v.v.)

Khoa phúc lợi xã hội
- Đào tạo nhân viên phúc lợi xã hội chuyên môn có năng lực nghiệp vụ và lý thuyết
- Đào tạo giáo viên nuôi dạy trẻ sẽ đào tạo nhân tài quốc gia tương lai

Khoa thanh thiếu niên và giáo dục trẻ em
-  Đào tạo giáo viên nuôi dạy trẻ chuyên môn trên cơ sở trọng tâm công việc thực tế ở hiện trường (giáo viên nuôi dạy trẻ cấp 2)
-  Đào tạo giảng viên thanh thiếu niên là chuyên gia hoạt động·Văn hóa·Chỉ đạo thanh thiếu niên (giảng viên thanh thiếu 

niên cấp 3)

Khoa hành chính phúc lợi
- Đào tạo chuyên gia hành chính phúc lợi sáng tạo cho dịch vụ xã hội
- Đào tạo chuyên gia tâm lý tư vấn mang phẩm tính tiếp nhận

Khoa hành chính cảnh sát
-  Đào tạo nhân lực cảnh sát với sự tăng cường giáo dục hiện trường thông qua nghiệp vụ thực tế và lý thuyết liên quan 

đến cảnh sát

Hạ sĩ quan
Khoa hạ sĩ quan thông tin xây dựng

-  Khoa hiệp ước liên kết trường quân đội liên quan đến xây dựng đầu tiên trong nước(cơ quan giáo dục hạ sĩ quan lục 
quân, hải quân đánh bộ, công binh)

Khoa hạ sĩ quan thông tin truyền thông - Đường tắt của hạ sĩ quan kỷ thuật lĩnh vực thông tin truyền thông, điện tử(lục, hải, không, hải quân đánh bộ, nữ quân)

Nghệ
thuật và
thể thao

Khoa chăm sóc sức khỏe thể thao

-  Khoa chăm sóc sức khỏe thể thao thuộcđiều hành khóa học ngành y tế là lĩnh vực y học phòng ngừa bệnh người lớn và 
thiếu vận động đang tăng nhanh ở hiện đại, nâng cao sức khỏe thông qua chăm sóc thể lực đúng cách cũng như thông 
qua áp dụng chương trình mang tính khoa học và có hệ thống là lĩnh vực phục hồi 

  chức năng thể thao để đào tạo chuyên gia lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thể thao điều 
  trị bệnh người lớn

Khoa ngoại giao Taekwondo
- Đào tạo giảng viên mang tính văn hóa và kiến thức có hệ thống về   Taekwondo
- Đào tạo giảng viên ngoại giao Taekwondo toàn vẹn lý thuyết và nghiệp vụ 
  thực tế

Giới thiệu khóa học


