TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
KHOA NGÔN NGỮ & VĂN HÓA HÀN QUỐC

THÔNG ĐIỆP TỪ TRƯỞNG KHOA VỀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO NGÔN NGỮ HÀN QUỐC
Các em học sinh thân mến,
Các em có biết Hàn Quốc hiện đang là nước đầu tư số 1 vào Việt Nam không?
Theo thống kê mới đây nhất thì hiện có khoảng 160.000 người Hàn Quốc đang sinh
sống và làm việc tại Việt Nam. Việt Nam và Hàn Quốc đang có mối quan hệ hợp tác
phát triển rực rỡ nhất ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo
dục… Nhu cầu giao thương, giao lưu nhân dân giữa hai nước đang diễn ra hết sức sôi
động và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Việt Nam và Hàn Quốc giờ đây không chỉ là hai
nước đối tác hợp tác chiến lược, mà còn được coi là hai quốc gia “thông gia” của nhau
với số lượng các gia đình đa văn hóa Việt Hàn ngày một gia tăng.
Trong bối cảnh đó, nhu cầu về nguồn lực chất lượng cao tiếng Hàn, nhu cầu về
nhân sự am hiểu về văn hóa, ngôn ngữ của hai nước đang trở nên vô cùng cấp bách.
Theo thống kê sơ bộ, hiện nay 100% sinh viên ngành tiếng Hàn trên cả nước nói
chung và của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng đều xin
được việc trước hoặc ngay sau khi tốt nghiệp. Cùng với các tập đoàn lớn như Sam
Sung, LG, Lotte, Posco, SK, Huyndai… và một loạt các doanh nghiệp Hàn Quốc đang
và có kế hoạch đầu tư vào Việt Nam khiến cho nhu cầu về nguồn nhân lực chuyên
ngành liên quan đến Hàn Quốc đang nóng hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia thì trên cả nước, mặc dù có hàng
nghìn sinh viên ngành tiếng Hàn được đào tạo và tốt nghiệp hệ chính quy mỗi năm,
số lượng các sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo cả hai ngoại ngữ là tiếng Hàn
và tiếng Anh, cũng như sở hữu thêm ngành phụ ngoài ngoại ngữ là chưa nhiều và
luôn thiếu.
Có phải các em đang quan tâm tìm hiểu về ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc hệ chính
quy? Các em đang muốn mình sẽ trở thành một nhân sự nổi trội sau khi tốt nghiệp

đại học, hay thậm chí ngay khi còn là sinh viên? Em đang ấp ủ ước mơ thành một
nhân sự được trang bị đầy đủ nhất các kiến thức, kỹ năng về Ngôn ngữ và Văn hóa
Hàn Quốc theo định hướng Kinh tế, Doanh nghiệp một cách bài bản? Em có muốn trở
thành đối tượng đầu tiên được hưởng ưu đãi từ một chương trình học mang tính đột
phá, khác biệt so với các hình thức đào tạo truyền thống từ một trường đại học hàng
đầu của Việt Nam? Em có muốn gia nhập đội ngũ người dạy - học đầy tâm huyết, với
trình độ và đẳng cấp đã được khẳng định cả trong và ngoài nước trong suốt hơn 20
năm qua? Em có muốn là chủ nhân của các chương trình thực hành và trải nghiệm
đầy thú vị và bổ ích ngay từ những năm đầu bước vào giảng đường đại học?
Vậy, em hãy đăng ký ngay chương trình đào tạo Chất lượng cao ngành Ngôn
ngữ Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội để hiện thực
hóa tất cả những nguyện vọng và ước mơ của bản thân nhé. Đội ngũ giảng viên
Khoa nói chung và bản thân Cô nói riêng cam kết sẽ luôn đồng hành cùng các em
trong hành trình đầy thú vị và ý nghĩa này.
Chúc các em luôn yêu tiếng Hàn và có lựa chọn sáng suốt!

