
Hướng dẫn đăng ký chương trình

trên hệ thống Fun

(베트남어ver)

숭실대학교 국제처



1) Truy cập vào trang fun.ssu.ac.kr, rồi đăng nhập bằng ID/PW của u-SAINT.

■ Truy cập hệ thống Fun



2) Nhất định phải làm ‘숭실6대핵심역량’ trong menu 역량진단, 

sau đó mới có thể đăng ký chương trình.

(Tổng 104 câu hỏi, khoảng 10~15 phút)

■ Tham gia phán đoán năng lực cốt lõi



3) Hãy tiến hành làm phán đoán năng lực cốt lõi sau khi đánh dấu vào ‘다음’ và phần đồng ý    

điều khoản sử dụng thông tin cá nhân bên dưới.

■ Tham gia phán đoán năng lực cốt lõi



4) Sau khi làm hết 104 câu hỏi, nhấn vào ‘최종제출’.

■ Tham gia phán đoán năng lực cốt lõi



5) Nhấp vào biểu tượng trong trang chủ Fun 

rồi gõ chương trình mà bạn muốn tìm kiếm.

※ Gõ từ ‘외국인 hoặc유학생’ có thể tìm kiếm được những

chương trình dành riêng cho đối tượng du học sinh nước ngoài.

■ Tìm kiếm chương trình mong muốn



■ Đăng ký chương trình

6) Nhấp vào chương trình bạn muốn, đọc nội dung chi tiết, rồi nhấp vào ‘신청하기’, 

sau đó điền đơn đăng ký thật cẩn thận và nộp lại.

※ Nếu hiện ra ‘신청가능한일정이없습니다’ như hình bên phải, tức là đã quá hạn đăng ký chương trình đó.



■ Lưu ý khi điền đơn đăng ký

① Phải điền đơn đăng ký trong vòng 30 phút!

( Nếu quá thời gian, việc đăng ký sẽ tự động bị

hủy, vui lòng để ý thời gian còn lại khi thao tác.)

② Hãy điền cẩn thận tất cả các hạng mục trong

đơn đăng ký!

③ Bắt buộc phải điền những mục có đánh dấu *

mới có thể nộp được đơn đăng ký.



④ Đánh dấu vào ‘개인정보활용동의합니다’, sau đó nhấp vào ’신청하기’, vậy là việc

đăng ký đã hoàn thành.

■ Lưu ý khi điền đơn đăng ký



■ Quản lý chương trình

7) Có thể xem chương trình đã đăng ký và tham gia tại menu trang của tôi (mypage)

※ Được cấp chứng nhận tham gia điều tra khảo sát (설문조사참여), chứng nhận hoàn thành chương trình

(이수증) và giấy chứng nhận tham gia chương trình ngoại khóa (비교과활동증명서). 



11


