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Các nha sĩ giúp chăm sóc sức khỏe răng miệng của người dân! Là cái nôi nuôi dưỡng nhân tài và 
sản sinh ra nguồn nhân lực có chuyên môn về vệ sinh răng miệng,
Là trường duy nhất ở khu vực Honam duy trì trong 6 năm liền thành tích 100% đỗ kì thi quốc gia 
Có tỉ lệ xin việc đứng thứ 2 toàn quốc về ngành vệ sinh răng miệng(theo báo cáo năm 2019)

Nha sĩ vệ sinh răng miệng nhận được chứng chỉ của bộ phúc lợi về sức khỏe và 
làm việc trong nhiều lĩnh vực đa dạng.
-Bệnh viện đại học và bệnh viện nha khoa
-Nhân viên công chức về ngành chăm sóc sức khỏe và kĩ thuật y học.
-Doanh nghiệp, công ty liên quan tới răng miệng và công ty dược phẩm.
-Nhân viên giám định bảo hiểm y tế và cục kiểm soát bệnh tật.
-Trung tâm phúc lợi người cao tuổi, người giáo dục bảo vệ sức khỏe răng miệng.
-Liên thông lên cao học,làm trong viện nghiên cứu, giảng viên.

Nhằm đào tạo tập trung mũi nhọn những nha sĩ vệ sinh răng miệng trong môi 
trường thực tế, trường cao đẳng Kijeon đã và đang cung cấp những phòng thực 
tập và máy móc hiện đại, chương trình đào tạo mang tính hệ thống cao, đa dạng 
học bổng và nhiều chương trình giáo dục ngoại khóa khác.Thêm nữa, còn mở thêm 
chương trình đào tạo chuyên ngành chuyên sâu để các sinh viên có thể lấy học vị 
bậc đại học.

Giáo sư Kim Kyung Sun : 010-4003-7780
Giáo sư Choi Ha Na : 010-5033-2432
Giáo sư Kim Ji Soo : 010-8982-4082
Giáo sư Park Soo Kyung : 010-8833-4944

- Cấp quốc gia: chứng chỉ nghề nha sĩ vệ 
sinh răng miệng.

- Chứng chỉ của trường: nhà giáo dục y tế 
cấp 3, người yêu cầu bảo hiểm sức khỏe 
nha khoa cấp 3, chứng chỉ kinh nghiệm 
hồi sức tim phổi, chứng chỉ điều phối 
dịch vụ nha khoa, chứng chỉ quản lý hành 
chính bệnh viện.

LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

THÔNG TIN KHOA

GIÁO SƯ CỐ VẤN

CHỨNG CHỈ

KHOA VỆ SINH RĂNG MIỆNG
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“Khoa Bệnh lý Lâm sàng, Trường Cao Đẳng Jeonju Kijoen” là một trường đại học nhỏ nhưng 
mạnh và có mục tiêu đào tạo ra các bác sĩ bệnh lý lâm sàng được tuyển dụng trên toàn quốc, 
bao gồm cả ở khu vực địa phương cũng như ở khu vực Seoul và Gyeonggi.  Với một chương trình 
học đa dạng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các kỳ thi quốc gia, cũng như sự quan tâm và vui vẻ là 
một phần thưởng!  Hiện tại, với bốn câu lạc bộ lớn, bao gồm cuộc sống lâm sàng, bệnh lý lâm 
sàng, khoa học đời sống AI và BLS-Medical English, hãy tiếp tục trải nghiệm thực tế và chuẩn bị 
thông qua các hoạt động ngoài khoa !!

Lĩnh vực việc làm 
- Bệnh viện đại học quốc gia và trung tâm y tế quốc gia 
-  Bệnh viện đa khoa (Bệnh viện Jeonju Jesus, Bệnh viện Đại học Wonkwang, 

Bệnh viện Daejain, Bệnh viện Asan, Bệnh viện Samsung, Bệnh viện nghỉ 
việc, Bệnh viện Công giáo, v.v.) 

-  Cán bộ kỹ thuật y tế (Lâm sàng Nhà nghiên cứu bệnh học / 2021 Kang)· 
Đạt), quan chức y tế công cộng, trung tâm y tế công cộng, trạm kiểm dịch 
quốc gia, Dịch vụ pháp y quốc gia 

-  Hiệp hội chăm sóc sức khỏe Hàn Quốc, Hiệp hội bệnh lao Hàn Quốc, Hiệp hội 
sức khỏe và phúc lợi dân số, Hiệp hội sức khỏe nghề nghiệp, Hiệp hội sức 
khỏe trường học, Hội chữ thập đỏ Trung tâm Máu 

-  Viện Nghiên cứu Khoa học Y tế, Viện Nghiên cứu Dược phẩm, Trang thiết bị Y 
tế Các viện nghiên cứu liên quan, các lĩnh vực y tế và sức khỏe khác, v.v.

- Giáo sư Jiyong Kim: 010-2661-9112 
- Giáo sư Park In-won: 010-2690-1966 
- Giáo sư Myungsu Woo: 010-6335-3872 
- Giáo sư Eunjae Kim: 010-5295-9398

-  Bác sĩ bệnh lý lâm sàng ( có giấy chứng 
nhận của bộ phúc lợi y tế )

- Điều phối viên y tế quốc tế
- Chuyên viên đánh giá bảo hiểm cấp 2

LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

GIÁO SƯ CỐ VẤN

CHỨNG CHỈ

KHOA BỆNH LÝ LÂM SÀNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
JEONJU KIJEON 
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Là nơi đào tạo và nuôi dưỡng những nhân tài làm  việc ghi chép và quản lý những giữ liệu của 
bệnh nhân Là nơi đào tạo những điều dưỡng có kiến thức và tấm lòng nhân đạo (bắt đầu từ 
2014, giáo dục miễn phí) Là nơi đào tạo những điều phối viên có lí trí và nghiêm túc.

- Có thể ứng tuyển vào văn phòng của phòng khám hoặc bệnh viện tổng hợp.
- Có khả năng trở thành quản lý viên ghi chép, điều dưỡng viên..
- Trở thành nhân viên chăm sóc sức khỏe chính thức
- Trở thành nhân viên bảo hiểm sức khỏe
-  Trở thành nhân viên trong công ty chế tạo thuốc hoặc là công ty chế 

tạo thiết bị điều trị.
-  Ngoài ra sẽ hộ trợ sinh viên đi du học hoặc là chuyển trường học hệ 

liên tiếp 4 năm của trường đại học khác. 

-  Từ năm 2014 trở đi đã bắt đầu thực hiện chế độ giáo dục điều dưỡng viên miễn phí
-  Từ năm 2017 tới năm 2018 trở thành bộ phận hỗ trợ chuyên ngành giáo dục
-  Năm 2014, 2015, 2017 tới năm 2021 là khoa hỗ trợ chi viện sở công nghiệp của 

tỉnh Jeonbuk

Giáo sư Park Bu Yeon: 010-7194-0200
Giáo sư Choi Ji Hye: 010-2384-6469

-  Bằng quốc gia: quản lý thông tin y tế và sức khỏe, 
điều dưỡng viên 

-  Chứng chỉ quốc gia và bằng tư nhân: Nhân viên hành 
chính bệnh viện, nhân viên bảo hiểm xã hội, nhân 
viên đánh giá điều tra bảo hiểm xã hội, và làm thông 
dịch viên ở các trung tâm bệnh viện.

LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

ĐẶC TRƯNG CỦA NGÀNH HỌC GIÁO SƯ CỐ VẤN

CHỨNG CHỈ

CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CHĂM SÓC SỨC KHỎE
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Giáo sư Park Bu Yeon: 010-7194-0200
Giáo sư Choi Ji Hye: 010-2384-6469

Đào tạo giáo viên mầm non thực hiện mục đích đóng góp cho giáo dục
Đào tạo giáo viên mầm non bằng hình thức kết hợp sáng tạo và môi trường thực tiễn vốn có.
Đào tạo giáo viên mầm non đa quốc gia trong môi trường sinh hoạt quốc tế.

- Giáo viên: giáo viên mầm non các trường công-tư thục, nhà trẻ, dạy sau giờ học.
- Doanh nhân: vận hành nhà trẻ, mẫu giáo.
-  Các cơ quan: làm trong các cơ quan nghiên cứu giáo dục trẻ em và cơ quan hành 

chính, các trung tâm trị liệu tâm lý,
- Doanh nghiệp: doanh nghiệp sản xuất và chế tác đồ chơi trẻ em.
- Du học: du học tại các trường nước ngoài có liên kết với nhà trường(Mỹ, Anh, Úc...)
-  Liên thông: học tiếp đào tạo hệ đại học chuyên ngành chuyên sâu của nhà trường 

hoặc hệ đại học 4 năm của các trường khác.
-  Cơ hội việc làm tại nước ngoài: tại các nhà trẻ kết nối với các trường đại học được 

liên kết với trường cao đẳng kijeon(Mỹ, Anh, Úc...).

- Có thể nhận được bằng đại học thông qua chương trình 
đào tạo chuyên sâu(3 năm học nghề + 1 năm học chuyên 
sâu bậc đại học)

- Có các chương trình học bổng thực tập tại môi trường 
nước ngoài(Mỹ, Anh trong 4 tuần), học bổng toàn phần 
cho sinh viên tham gia thi lấy chứng chỉ nuôi dạy mầm 
non của Úc.

- Đa dạng các ưu đãi học bổng: học bổng dẫn đầu 
kijeon(học bổng do giáo viên cấp 3 tiến cử), học bổng 
trải nghiệm môi trường thực tế nước ngoài, học bổng 
thành tích học...

Giáo sư Kang In Jooo : 010-4277-3958          
Giáo sư Goo Ja Young : 010-4274-0042 
Giáo sư Kim Ga Hyun : 010-2648-4882          
Giáo sư Kim Kwang Soo : 010-6246-0369
Giáo sư Kim Do Ri : 010-6625-1246          
Giáo sư Lee Min Kyung : 010-3659-5336
Giáo sư Lee Bong Ja : 010-3784-3597          
Giáo sư Lee Jung Mi : 010-5601-5662     

- Chứng chỉ quốc gia(cơ bản): Chứng chỉ giáo viên mầm non chính quy cấp 2(bộ giáo dục), chứng 
chỉ giảng dạy cấp 2(bộ phúc lợi sức khỏe).

- Chứng chỉ quốc gia(lựa chọn): Chứng chỉ giáo viên dạy cưỡi ngựa cho trẻ em(Hiệp hội nuôi ngựa 
Hàn Quốc),Giáo viên chỉ đạo chương trình ngoại khóa trong rừng(Sở lâm nghiệp).

-Chứng chỉ quốc tế(lựa chọn): chứng chỉ giáo viên giảng dạy cấp 3 của Úc.
- Chứng chỉ của trường: Tư vấn tâm lý bằng hội họa,tư vấn tâm lý bằng âm nhạc, Tạo hình bóng bay 
nghệ thuật,gỗ thủ công, dạy đàn Ukulele.

ĐỊNH HƯỚNG SAU TỐT NGHIỆP ĐẶC ĐIỂM CỦA KHOA

GIÁO SƯ CỐ VẤNCHỨNG CHỈ

KHOA GIÁO VIÊN MẦM NON
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Thế kỉ 21, thời đại mà nhận thức về văn hóa làm đẹp của con người hiện đại dần dần được nâng 
cao.
Theo đó khoa chúng ta đang đào tạo có chiều sâu về cả lý thuyết và thực hành các lĩnh vực 
trọng điểm như chăm sóc da duy trì sự tươi trẻ và khỏe mạnh của da, sáng tạo vẻ đẹp mới bằng 
make-up và vẽ móng, chăm sóc sức khỏe da đầu và thiết kế tạo kiểu tóc.

Nhà tạo mẫu tóc, chuyên viên trang điểm, thợ làm móng,chuyên viên 
chăm sóc da,chuyên viên chăm sóc bàn chân,chuyên viên chăm sóc da 
đầu, cơ quan nghiên cứu liên quan tới làm đẹp, giảng viên đào tạo về làm 
đẹp, freelancer về thẩm mỹ, người thuyết trình cho công ty mỹ phẩm, 
nhân viên phòng quản lý chuyên môn cho công ty mỹ phẩm,chuyên 
gia hóa trang, chuyên viên trang điểm đài truyền hình, người phụ trách 
trang phục, stylist, liên thông lên đại học 4 năm, du học.

-Có cơ quan kiểm chứng chứng chỉ nhân viên thẩm mỹ quốc gia.
-Được thực hành ở các doanh nghiệp(trong những thẩm mỹ viện trong nước).
-Nằm ở vị trí trung tâm của thành phố Jeonju(Giao thông thuận tiện, rút ngắn thời gian tới trường)
-Nuôi dưỡng nguồn nhân lực theo đúng các chuyên môn như tóc, make-up, nail, chăm sóc da.
- Hỗ trợ và hướng dẫn thi đạt các loại chứng chỉ đa dạng trong suốt quá trình học(nhân viên thẩm mỹ, chuyên viên trang 
điểm,chuyên viên chăm sóc da đầu, nguyên môn về móng tay...)

-Thúc đẩy kết hợp giữa nhà trường và các doanh nghiệp, hỗ trợ tìm việc làm.

Giáo sư Kwon Tae Shin : 010-2685-3957   
Giáo sư Shim Sang Hyun : 010-5678-6000

Chứng chỉ nhân viên thẩm mỹ, chứng chỉ giáo viên 
thực hành, chứng chỉ make-up, chứng chỉ chuyên 
môn chăm sóc da liễu,chứng chỉ chuyên môn làm 
móng, chứng chỉ tạo mẫu và màu tóc, chứng chỉ 
chuyên môn chăm sóc da đầu, chứng chỉ chăm sóc 
bàn chân, chứng chỉ stylist,

LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

ĐẶC ĐIỂM CỦA KHOA

GIÁO SƯ CỐ VẤN

CHỨNG CHỈ

KHOA TẠO MẪU VÀ LÀM ĐẸP
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Trong thời đại quốc tế hóa và toàn cầu hóa, thực phẩm đang trở thành hàng hóa toàn cầu vượt ra 
ngoài biên giới quốc gia, quy mô ngành dịch vụ ăn uống ngày càng mở rộng và trở thành nòng 
cốt của ngành dịch vụ quốc gia.  Ở Khoa Dịch vụ Ẩm thực và Nghệ thuật Ẩm thực này, ngành 
Quản lý nhà hàng, đầu bếp khách sạn, v.v.  Bằng cách nuôi dưỡng các chuyên gia văn hóa ẩm 
thực khác nhau như chủ khách sạn, thợ làm bánh kẹo và nhân viên pha chế cà phê, chúng tôi 
mang đến nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống.

- Lĩnh vực ẩm thực: đầu bếp khách sạn, chủ khách sạn 
-  Công ty dịch vụ ăn uống: người sáng lập nhà hàng, quản lý, quản lý nhà 

hàng, giám sát 
-  Lĩnh vực giáo dục: giáo viên thực hành ẩm thực trung học, giảng viên 

trường ẩm thực, giảng viên trường dạy bánh kẹo và bánh ngọt, nhân 
viên pha chế cà phê

- Khác: người nấu rượu, thực phẩm Điều phối viên, Thợ khắc rau củ quả

Là ngành nuôi dưỡng và đào tạo Đầu bếp khách sạn có kỹ năng 
thực hành sáng tạo và quốc tế, quản lý phục vụ ăn uống có phẩm 
chất tốt.

Giáo sư Jeong Yeong Ju: 010-2659-5910
Giáo sư Min Sang Huyn: 010-6756-7275

Trong số các trình độ giáo viên thực hành (nấu ăn) 
thi có những giáo sư đạt trình độ kỹ thuật quốc gia: 
Hàn Quốc, Tây phương, Trung Quốc, Nhật Bản, vệ 
sinh thực phẩm.

LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

MỤC ĐÍCH GIÁO DỤC GIÁO SƯ CỐ VẤN

CHỨNG CHỈ

CHUYÊN NGÀNH ẨM THỰC NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN 
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Trau đồi với các nhà tạo mẫu thời trang và các chuyên gia thời trang sáng tạo với các kỹ năng 
thực hành trong thiết kế thời trang.
Trau dồi với các chuyên gia thời trang trên thị trường quốc tế của thế kỉ 21.
Có thể vận hành các cửa hàng trực tuyến và ngoại tuyến độc đáo của bản thân.
Hoàn thiện các ý tưởng sáng tạo qua đó hoàn thành các danh mục đầu tư.

Ngành công nghiệp thời trang được coi là ngành công nghiệp văn hóa 
và thông tin. Trong bối cảnh xã hội hiện đại có nhiều thay đổi, quá trình 
chuyên môn hóa, thông tin hóa và quốc tế hóa đang phát triển nhanhh 
chóng. Để bồi dưỡng các chuyên gia thời trang có khả năng cạnh tranh 
trong thị trường toàn cầu thế kỷ 21, sinh viên có được kiến thức chuyên 
môn và kỹ năng thực hành cần thiết trong lĩnh vực công nghiệp, đồng 
thời phát triển khả năng thiết kế và chế tạo thời trang sáng tạo hài hòa 
với các giác quan chức năng, thẩm mỹ và sáng tạo.

Nhà thiết kế thời trang, nhà thiết kế đám cưới, nhà 
tạo mẫu, nhà trưng bày, điều phối viên phát sóng và 
thời trang, nhà thiết kế phụ kiện thời trang, nhà thiết 
kế thời trang truyền thống, nhà tổ chức tiệc, đám 
cưới, nhà tạo mẫu mua sắm, nhà tạo mẫu đám cưới, 
nhà thiết kế dệt may, quản lý cửa hàng,...

THÔNG TIN KHÓA HỌC ĐỊNH HƯỚNG SAU KHI TỐT NGHIỆP 

KHOA THIẾT KẾ THỜI TRANG 

-  Bồi dưỡng các chuyên gia thời trang bằng cách phát triển các lĩnh vực chuyên 
môn liên quan đến thiết kế thời trang và tạo mẫu thời trang.

-  Đạt được 3 chứng chỉ trở lên sau khi tốt nghiệp (Chứng chỉ giáo viên kỹ năng, 
Chứng chỉ Quản lý cửa hàng)

- Có thể xin việc tại các công ty thời trang xuất sắc ở Seoul, Jeonju.
- Có khả năng tự kinh doanh cửa hàng riêng của bản thân.
- Đạt đa số các giải thưởng từ các cuộc thi thiết kế thời trang 

ĐẶC ĐIỂM CHUYÊN NGÀNH

Giáo sư Ji-Won Ji : 010-8706-3417

 GIÁO SƯ CỐ VẤN
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Giáo sư Ji-Won Ji : 010-8706-3417

Đào tạo các chuyên gia về cắt tỉa lông thú cưng, huấn luyện thú cưng, sàng lọc, quản lý nhân 
giống, xử lý, thành lập cửa hàng thú cưng, sản xuất các sản phẩm dành cho thú cưng và đào tạo 
các chuyên gia về thú cưng có thể làm việc trong lĩnh vực du lịch và phúc lợi sử dụng động vật 
đồng hành bằng cách tiếp thu kiến   thức chuyên môn về thú cưng.

Nhân viên điều dưỡng phúc lợi động vật, Nhân viên thẩm mỹ thú 
cưng tại các công ty thú cưng hoặc những bệnh viện thú cưng, Nhân 
viên huấn luyện thú cưng tại các cơ sở huấn luyện thú cưng, nhân 
viên xử lý chuyên nghiệp, Giám khảo chuyên nghiệp, điều phối viên, 
giáo dục và điều hành trung tâm chuyên về thú cưng, thành lập cửa 
hang thú cưng, Nhân viên chăm sóc thú cưng,…

Giáo sư Won Kim: 010-3681-5268 
Giáo sư Hangyeol Choi: 010-7270-1395

Chuyên viên tạo mẫu thú cưng, chuyên viên 
huấn luyện thú cưng, chuyên viên quản lý thú 
cưng, chuyên viên nuôi dưỡng, chăm sóc thú 
cưng, chuyên viên tư vấn hành vi thú cưng,....

LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

GIÁO SƯ CỐ VẤN

CHỨNG CHỈ

KHOA QUẢN LÝ THÚ CƯNG 
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Định hướng và bồi dưỡng chuyên môn đầu vào liên quan đến ngành công nghiệp Golf.
Bồi dưỡng kỹ năng theo yêu cầu của ngành công nghiệp golf.- Bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ, 
liên kết việc học, nghiên cứu với thực tế.

Caddy Freelancer / quản lý sân Golf và bãi cỏ chuyên nghiệp / 
Quản lý sân Golf và quản lý cửa hàng dụng cụ / Chuyên gia lắp 
đặt câu lạc bộ / Hướng dẫn viên thể dục thể thao / Hướng dẫn 
viên, huấn luyện viên chơi Golf / Trợ lý tiến độ chơi Golf

Chứng chỉ quốc gia: Hướng dẫn viên thể dục thể thao ( đời 
sống, thanh thiếu niên )
Các chứng chỉ khác: Nhân viên chơi Golf cấp 1, Chuyên 
gia tâm lý thể thao, Sơ cứu, Chứng nhận chơi thể thao...

ĐỊNH HƯỚNG SAU KHI TỐT NGHIỆP CHỨNG CHỈ 

KHOA CÔNG NGHIỆP GOLF

- Hỗ trợ kiểm tra trình độ ngôn ngữ liên quan.
- Hỗ trợ đào tạo thực địa ở nước ngoài.
- Hỗ trợ sân tập chơi Golf.   - Hỗ trợ thiết bị chơi Golf.
- Hỗ trợ thực hành chơi Golf.  
- Đảm bảo công việc liên quan đến ngành Golf.
-  Hỗ trợ lấy chứng chỉ liên quan đến ngành Golf (Hướng dẫn viên thể dục thể thao / Hướng dẫn viên, huấn luyện viên 

chơi Golf / Trợ lý tiến độ chơi Golf...)

ĐẶC ĐIỂM CHUYÊN NGÀNH

Giáo sư GiCheol Bae : 010-4653-7474
Giáo sư Jongmin Lee : 010-5022-0627

GIÁO SƯ CỐ VẤN
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Chuyên ngành phúc lợi xã hội là ngành chủ yếu đào tạo nhân viên phúc lợi xã hội dựa trên thực 
địa đóng góp vào việc thực hiện một nhà nước phúc lợi hạnh phúc. 

-  Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ tự động nhận được một chứng chỉ nhân viên xã 
hội (cấp2): sinh viên có thể vào các cơ sở phúc lợi xã hội như cơ quan chính phủ, 
trung tâm phúc lợi xã hội, cơ sở phúc lợi xã hội , trung tâm chăm sóc sức khỏe đa 
văn hóa.

-  Thêm đó, sinh viên sẽ được cấp thêm một bằng điều dưỡng, bằng này sẽ giúp 
sinh viên tốt nghiệp của khoa có thể xin vào các bệnh viện lớn và nhỏ, các trạm y 
tế địa phương 

-  Đặc biệt hơn cả là sinh viên sẽ được nhận thêm chứng chỉ giáo dục: chứng chỉ 
này giúp sinh viên có thể xin việc ở các trường mầm non, các trung tâm giáo trục 
trẻ em và các văn phòng có liên quan tới giáo dục

-  Để trở thành nhân viên xã hội đủ năng lực và kinh nghiệm, sinh viên phải tham gia 
các khóa học chính về phúc lợi xã hội một cách có hệ thống và được cung cấp khóa 
đào tạo tại chỗ khác biệt thông qua các hoạt động thực hành và tình nguyện tại các 
tổ chức phúc lợi xã hội cấp cao trong nước và cộng đồng

Giáo sư Lee Nan Hee: 010-4580-4156
Giáo sư Hong Mi Yeon: 010-5669-4289

Chứng chỉ nhân viên xã hội (cấp độ2)
Chứng nhận sức khỏe tại nhà
Chứng chỉ điều dưỡng
Chứng chỉ giáo dục 

LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO SƯ CỐ VẤN

CHỨNG CHỈ

CHUYÊN NGÀNH PHÚC LỢI XÃ HỘI 
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Chuyên ngành làm bánh là nơi đào tạo ra những chuyên gia làm bánh thông qua quá trình thực 
hành đa dạng và có năng lực làm việc thực tế của chuyên ngành làm bánh dựa trên kiến thức cơ 
bản, tính dinh dưỡng, tính khoa học. 

-  Quán cà phê bánh, nhượng quyền thương mại (Paris Baguette, 
Tous Les Jours, v.v.), 

-  Bộ phận bánh kẹo và bánh trong khách sạn, tiệm bánh cửa sổ, 
tiệm bánh trong cửa hàng, bộ phận làm bánh của công ty phân 
phối

-  Giáo dục: Giảng viên trường bánh kẹo và bánh mì, các trung 
tâm văn hóa khác nhau và giáo viên hướng dẫn trung tâm phúc 
lợi xã hội 

-  Tự kinh doanh: Nhượng quyền thương mại hoặc quản lý tiệm 
bánh dựa trên kinh nghiệm thực địa khác nhau.

-  Thành lập phòng thực hành bánh mì cho nhiệm vụ nướng 
bánh hiện đại ở cấp quốc tế (đầu tiên và duy nhất ở Jeonbuk) 
· Hoạt động của một trung tâm kiểm tra được công nhận 
trên toàn quốc (thợ làm bánh kẹo, thợ làm bánh kẹo, thợ 
làm bánh ngọt, hội thảo làm bánh kẹo sake hoạt động thi kỹ 
năng).  (Hiệp hội bánh kẹo Hàn Quốc (Hiệp hội thạc sĩ bánh 
kẹo Hàn Quốc, Tous les Jours, Paris Croissant, v.v.) 

-  Các chương trình việc làm ở nước ngoài như các công ty sản 
xuất bánh kẹo và bánh

Giáo sư Lee Kwan Bok: 010-7643-0115
Giáo sư Im Jae Ho: 010-9034-0045
Giáo sư Kwon Hyuk In: 010-8793-9999

-  Đạt ít nhất 4 chứng chỉ khi tốt nghiệp (2 quốc gia, 2 
tư nhân) 

-  Chứng chỉ quốc gia (thợ làm bánh kẹo, thợ làm bánh, 
kỹ sư ngành bánh kẹo, kỹ sư ngành bánh Chocolatier, 
Coffee Barista Hạng 1 và 2)

LĨNH VỰC VIỆC LÀM ĐẶC TRƯNG CỦA NGÀNH HỌC:

GIÁO SƯ CỐ VẤNCHỨNG CHỈ

CHUYÊN NGÀNH LÀM BÁNH 



13

Là ngành đào tạo và nuôi dưỡng những chuyên gia văn phòng hành chính cùng với kế toán quản 
trị có vai trò chủ đạo và dự đoán những biến đổi của kinh tế trong tương lai.
Là ngành được kỳ vọng đặt mục tiêu nuôi dưỡng nhân lực trọng tâm của ngành kinh tế chính 
trị như văn phòng hành chính, kế toán điều lệ, cố vấn quản lý cùng với nhân lực chuyên nghiệp 
trong tổ chức tài chính và kế toán quản trị của các doanh nghiệp,

- Ứng tuyển vị trí phụ trách chung và riêng ở công ty, doanh nghiệp lớn , vừa và nhỏ.
- Ứng tuyển vị trí nhân viên bảo hiểm, nhân viên đầu tư- chứng khoán ở các ngân hàng và các tổ chức kinh tế.
- Ứng tuyển vị trí nhân viên văn phòng hành chính ở các cơ quan giáo dục. cơ quan ngôn luận hoặc các bệnh viện
- Có thể ứng tuyển vào các vị trí như kế toán, nhân viên luật kinh tế của của các cơ quan tổ chức liên quan tới thuế.
- Hơn nữa, có thể ứng tuyển vào công việc văn phòng hành chính cơ bản hoặc là nhân viên công chức hải quan.
- Ngoài ra có thể chuyển trường học tiếp hệ đại học 4 năm của các trường Đại học khác.

Giáo sư Park Young Gyu 
(Khoa kinh doanh- kế toán tài chính): 010-3650-5499
Giáo sư Cho Deok Hyeon 
(Khoa kinh doanh- kế toán): 010-9030-0828
Giáo sư Oh Hang Rok 
(Khoa kế toán đám mây- kê toán thuế): 010-9684-5230

-  Ngành quản lý kế toán tài chính là ngành có truyển thống 40 năm học 
sinh tốt nghiệp của khoa đều xin được việc.

-  Nuôi dưỡng và đào tạo những chuyên gia tài chính kinh tế của tương lai 
và có trên 90% tỉ lệ sinh viên đạt được chứng chỉ của quốc gia

-  Nuôi dưỡng những nhân tài có năng lực xuất sắc trong văn phòng xử lý 
hành chính và năng lực xử lý thông tin.

-  Nếu và đạt được những bằng và chứng chỉ về định hướng nghề nghiệp 
và hoạt động việc làm thì có thể giảng dạy ở những hiệp hội việc làm.

LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

GIÁO SƯ CỐ VẤNĐẶC TRƯNG CỦA NGÀNH HỌC

NGÀNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH



14

Nuôi dưỡng những nhân tài với kiến thức chuyên môn sâu rộng.
Đào tạo ra những tài năng về làm đẹp cấp quốc tế dẫn dắt các doanh nghiệp làm đẹp hàn quốc.
Thông qua hệ thống giáo dục và thực tập thực tế tại các bệnh viện nhằm đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng với năng lực trong thực tiễn cao.
Tạo ra các chuyên gia chăm sóc da bằng hình thức học tập trong môi trường thực tế như khoa 
da liễu, khoa ngoại chỉnh hình, phòng chuyên chăm sóc da.

Trở thành nhà chăm sóc, trị liệu da tại các công trình bệnh viện 
đi kèm/khoa da liễu/ khoa ngoại chỉnh hình,tư vấn làm đẹp, 
người tạo phong cách, kinh doanh hoặc làm việc tại các phòng 
chăm sóc da, giáo viên dạy môn làm đẹp tại trường cấp 2/3, 
freelancer, viện nghiên cứu mỹ phẩm, trung tâm văn hóa, các 
buổi diễn thuyết,dạy tại trung tâm dạy nghề làm đẹp và các 
công ty chế phẩm.

Giáo sư Lee Ha Jung  : 010-9879-8975

- Bằng cấp quốc gia: Chứng chỉ chuyên viên thẩm mỹ tổng hợp(da 
liễu, tóc, trang điểm, làm móng),nhân viên thẩm mỹ, người quản 
lý điều chế mỹ phẩm.

- Các loại chứng chỉ khác: Giáo viên dạy ngoài giờ,quản lý và 
chăm sóc da đầu, người phụ trách bệnh viện, chuyên viên tư 
vấn mỹ phẩm,quản lý thể hình,trị liệu aroma,làm móng, chuyên 
viên trang điểm, chuyên gia nối mi,chuyên viên triệt lông, người 
chăm sóc bàn chân.

LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

GIÁO SƯ CỐ VẤN

CHỨNG CHỈ

CHĂM SÓC DA THẨM MỸ

- Là khoa chăm sóc da thẩm mỹ duy nhất trên toàn quốc đào tạo những chuyên gia với kỹ năng thẩm mỹ thuần thục, được tiếp thu kiến 
thức chuyên sâu thông qua hình thức học tập thực tiễn tại các phòng thực hành của trung tâm chăm sóc gia, bệnh viện và được học hỏi 
từ những chuyên gia trong lĩnh vực thẩm mỹ da và y dược.

-Đào tạo những nhân tài với kiến thức và khả năng thực tiễn cao.
-Có những chương trình đào tạo chuyên sâu của ngành chăm sóc da thẩm mỹ.

ĐẶC ĐIỂM CỦA KHOA

-Đào tạo đi cùng với thực hành trong thực tế tại những doanh nghiệp liên kết với nhà trường.
-Các giáo sư với cách giáo dục phù hợp với mỗi cá nhân, chỉ đạo và dẫn dắt trong và cả sau 
quá trình học tập tại trường.
-Có những tiết học đặc biệt để dạy và thi lấy chứng chỉ cần thiết.
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“Khoa Kỹ thuật Mô hình Trường Cao Đẳng Jeonju Kijeon” nuôi dưỡng những tài năng hội tụ sáng 
tạo, những người đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghệ và văn hóa trong kỷ nguyên 
của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thông qua giáo dục hội tụ của công nghệ kỹ thuật, 
thiết kế và nghệ thuật thông qua ‘kỹ thuật mô hình’, một công nghệ nhận ra một mô hình máy 
nhỏ được thu nhỏ theo tỷ lệ, chúng tôi đang cung cấp cho sinh viên chương trình giáo dục hội 
tụ về vận hành và xử lý thiết bị máy, thiết kế, thiết kế và sản xuất cũng như mã hóa.  Chúng tôi 
đặt mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực hàng đầu cần thiết cho ngành công nghệ và văn hóa bằng 
cách tiếp thu các kỹ năng thực tế và thực hành thiết kế trong nhiệm vụ chế tạo và lái các mô 
hình điện gió đường sắt được triển khai thực tế.

-  Thiết kế và gia công cơ khí: Ô tô, đóng tàu, hàng 
không, kiến   trúc, máy móc điện và điện tử công 
nghệ cao, máy móc tự động hóa, máy móc siêu 
chính xác và các nhà sản xuất và thiết kế liên 
quan đến khuôn chính xác.

-  Thiết kế công nghiệp / hình ảnh liên quan: văn 
phòng nội thất, phòng thiết kế công nghiệp trong 
công ty, phòng thiết kế quan hệ công chúng, 
công ty liên quan đến thiết kế thiết bị giao thông.

Giáo sư Song Yujin: 010 -9886 -7006 
Giáo sư Yunyong Eo: 010 -7160 -9755

-  Thiết kế và gia công cơ khí: Ô tô, đóng tàu, hàng không, kiến   trúc, máy 
móc điện và điện tử công nghệ cao, máy móc tự động hóa, máy móc siêu 
chính xác và các nhà sản xuất và thiết kế liên quan đến khuôn chính xác.

-  Thiết kế công nghiệp / hình ảnh liên quan: văn phòng nội thất, phòng 
thiết kế công nghiệp trong công ty, phòng thiết kế quan hệ công chúng, 
công ty liên quan đến thiết kế thiết bị giao thông.

ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

GIÁO SƯ CỐ VẤN

CHỨNG CHỈ

KHOA KỸ THUẬT MÔ HÌNH
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Ngành công nghiệp toàn cầu hóa là ngành có người Hàn quốc và người Ngoại 
quốc cùng học vì vậy mà có thể cùng nhau trải nghiệm văn hóa và khoa học các 
nước ở thời kì công nghiệp hóa. Hơn nữa, vì có thể học tập và nghiên cứu về các 
lĩnh vực tổng hợp của ngành công nghiệp thứ tư nên sinh viên có thể trở thành 
các lâp trình viên, công nhân viên chức kỹ thuật, kỹ sư kỹ thuật,,,và có cơ hội để 
xin vào các doanh nghiệp, công ty lớn vừa và nhỏ.

ĐẶC TRƯNG CỦA NGÀNH HỌC

 Ngành công nghiệp toàn cầu hóa là ngành nuôi dưỡng và đào tạo những chuyên gia kỹ thuật 
của cuộc các mạnh công nghiệp toàn cầu hóa lần thứ 4 về máy móc, công nghệ ô tô, robot..
Cũng là ngành nuôi dưỡng và đào tạo những nhân lực tổng hợp đa dạng như thiết kế và chế tác 
máy móc, in 3D, thiết kế nhà thông minh...

-  Công nghiệp thiết kế nội thất, công nghiệp thiết kế trực quan, 
công nghiệp thiết kế sản phẩm, kỹ thuật viên công nghiệp 
màu sắc, chuyên gia hệ thống kiến trúc ứng dụng máy tính, 
chuyên gia thiết kế web...

-  Ứng tuyển vào các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ với các vị trí 
hàn xì, và liên quan tới máy móc, oto, robot...

Giáo sư Kim Bae Seong: 010-9561-0321
Giáo sư Kim See Yeon: 010-6879-6640

- Bằng chứng nhận tốt nghiệp thiết kế máy móc
- Bằng kỹ sư ngành hàn xì
- Bằng điều khiển máy bay không người lái
- Chứng chỉ tin học
- Chứng chỉ đồ họa 3D...

HƯỚNG NGHIỆP SAU KHI TỐT NGHIỆP

GIÁO SƯ CỐ VẤN

CÁC CHỨNG CHỈ CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC

CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU HÓA 
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“Khoa Kỹ Thuật Công nghiệp Toàn cầu, Cao đẳng Jeonju Kijeon” nhằm mục đích nuôi dưỡng các 
chuyên gia tận tâm, những người sẽ dẫn đầu thị trường toàn cầu thế hệ tiếp theo thông qua giáo 
dục công nghệ kỹ thuật sáng tạo và giáo dục toàn diện trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4. Để đạt được mục tiêu này, Khoa Vận hành và chế biến thiết bị cơ khí 
Chúng tôi đào tạo sinh viên để họ có thể tiến sâu vào ngành công nghiệp sản xuất và các ngành 
công nghiệp có giá trị gia tăng cao bằng cách tiếp thu các công nghệ hội tụ như thiết kế và sản 
xuất thông minh, và các môn khoa học nhân văn.  Ngoài ra, với tư cách là các lớp học chính chi 
tiết, chúng tôi cung cấp giáo dục tùy chỉnh và nhiều cơ hội việc làm thông qua giáo dục kỹ thuật 
chuyên ngành như chế tạo máy và thiết kế 3D thông minh, CAD / CAM, hàn và xử lý đặc biệt (in 
3D).

Thiết kế và chế tạo máy móc/ Robot·Ô tô / Đóng tàu / Máy bay / 
Kiến trúc...

Kỹ sư ngành xử lý ứng dụng máy tính / kỹ sư ngành thiết 
kế cơ khí / kỹ sư ngành hàn / kỹ thuật viên vận hành 
in 3D / kỹ thuật viên soạn thảo máy ứng dụng vi tính / 
người hành nghề tài liệu / ACU (Người dùng được chứng 
nhận Autodesk), v.v.

HƯỚNG NGHIỆP SAU KHI TỐT NGHIỆP CÁC CHỨNG CHỈ CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC

KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU

Giáo sư Song Yujin: 010 -9886 -7006

GIÁO SƯ CỐ VẤN-  Vận hành các chương trình giảng dạy đặc biệt cho các chứng chỉ khác 
nhau như ACU và tài liệu cho các học viên. 

- Tăng cường năng lực việc làm thông qua các khóa học đào tạo dựa trên 
ngành công nghiệp cấp ba và công nghiệp gốc

-Kích hoạt các thỏa thuận ngành và tư vấn hỗ trợ việc làm

ĐẶC ĐIỂM CHUYÊN KHOA 
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Quay video, chỉnh sửa, sản xuất đồ họa máy tính, vận hành thiết bị video, vận hành thiết bị âm 
thanh
Phần mềm vận hành bảng hiệu điện tử, khóa đào tạo giáo viên phần mềm sau giờ học (mã hóa, 
thuật toán, Internet vạn vật), lập trình nội dung VR / AR / MR, tội phạm mạng ảnh / video phân 
tích (lĩnh vực pháp y video)
Mạng xã hội: Sáng tạo các bài viết trên mạng xã hội, chiến lược tiếp thị SNS, cơ sở trung tâm 
mua sắm SNS, Cơ sở phát sóng trực tiếp SNS

-  Nhà sáng tạo video, nhà thiết kế C / G và biên tập video, 
quảng bá và tiếp thị trên mạng xã hội trong các công ty và 
văn phòng chính phủ, v.v.

-  Giáo viên phần mềm sau giờ học, các công ty CNTT do được 
đào tạo phần mềm bắt buộc trong lĩnh vực phần mềm, v.v. 

-  Nhà thiết kế nội dung AR, Lập trình viên nội dung VR / AR 
(lĩnh vực y tế / chăm sóc sức khỏe, lĩnh vực xây dựng / xây 
dựng, lĩnh vực giáo dục) Việc chuyên gia phân tích tội phạm 
mạng về ảnh / video

Giáo sư: Junsu Han 010-4879-7356 hanjunsu@kijeon.ac.kr 
Giáo sư: Sang-Jun Han 010-2426-5379 hsj2225@naver.com 
Giáo sư: Heejin Jo 010-5665-6677 hjcho@kijeon.ac.kr

- Biên tập video kỹ thuật số Cấp độ 1, GTQ, ACS
- Kỹ thuật viên thiết kế web 
-  Giảng viên đào tạo mã hóa, giảng viên đào tạo phần mềm
- Chuyên gia dự án VR / AR 
-Chuyên gia sản xuất đa phương tiện 

LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

TƯ VẤN NHẬP HỌC

CÁC CHỨNG CHỈ  

KHOA BIÊN TẬP HÌNH ẢNH, 
VIDEO PHẦN MỀM MẠNG XÃ HỘI
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Giáo sư: Junsu Han 010-4879-7356 hanjunsu@kijeon.ac.kr 
Giáo sư: Sang-Jun Han 010-2426-5379 hsj2225@naver.com 
Giáo sư: Heejin Jo 010-5665-6677 hjcho@kijeon.ac.kr
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