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I

Khóa học dài hạn ( Tốt nghiệp vào tháng 3 )
Thời gian nhập học

Độ dài khóa học

Thời gian nộp hồ sơ

Tháng 4

2 năm

Ngày 1/9 – 30/11

Tháng 7

1 năm 9 tháng

Ngày 1/12 – 28/2

Tháng 10

1 năm 6 tháng

Ngày 1/3 – 31/5

Tháng 1

1 năm 3 tháng

Ngày 1/6 – 31/8

Số lượng học viên

Tổng cộng 290 người

Khóa học dài hạn văn hoá ( Khoá học 2 năm )
Thời gian nhập học

Độ dài khóa học

Thời gian nộp hồ sơ

Tháng 4

Số lượng học viên

Ngày 1/9 – 30/11
2 năm

Tháng 7

Ngày 1/12 – 28/2

Tổng cộng 138

Tháng 10

Ngày 1/3 – 31/5

người

Tháng 1

Ngày 1/6 – 31/8

Giờ học
Từ thứ 2 đến thứ 6
Buổi sáng 9:00 – 13:00

II

hoặc Buổi chiều 14:00 – 18:00 (Việc phân lớp sẽ dựa trên bài thi)

Điều kiện ứng viên

1. Người đã hoàn thành chương trình đào tạo phổ thông từ 12 năm trở lên ở nước ngoài.
2. Người có năng lực từ cấp N5 của kỳ thi năng lực tiếng Nhật, cấp F của J.TEST, cấp 5 của NATTEST.

Ứng viên phải thoả mãn đáp ứng yêu cầu trên đồng thời phải tốt nghiệp trường học
trong vòng 5 năm trở lại đây.
＊Đối với những ứng viên không đáp ứng yêu cầu trên thì cần phải liên hệ để trao đổi.
III

Cách thức ứng tuyển

Sau khi nộp hồ sơ ứng tuyển qua đường bưu điện, các ứng viên phải nộp tiền lệ phí xét hồ sơ bằng các
chuyển tiền qua ngân hàng.
Nếu ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại trường thì cũng nộp lệ phí xét hồ sơ tại trường sau khi nộp hồ sơ.
IV Các thức xét tuyển
Việc xét tuyển sẽ dựa trên xem xét hồ sơ và phỏng vấn.

Các thủ tục từ khi nộp hồ sơ đến khi nhập học
1. Nộp hồ sơ ứng tuyển, nộp lệ phí tuyển sinh (Ứng viên)
2. Xem xét hồ sơ tại trường, quyết định đỗ hay trượt (Trường)
3. Xem xét tại cục quản lý xuất nhập cảnh (Cục quản lý xuất nhập cảnh)
4. Cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú về trường (Cục quản lý xuất nhập cảnh)
5. Nhận kết quả kiểm tra rồi nộp học phí (ứng viên)
6. Sau khi xác nhận ứng viên đã nộp học phí, trường gửi giấy chứng nhận tư cách lưu trú và giấy
phép nhập học cho ứng viên (Trường)
7. Xin Visa tại đại sứ quán Nhật Bản ở nước sở tại (Ứng viên)
Từ khi nộp hồ sơ đến khi có Visa mất khoảng 3 – 4 tháng
8. Sang Nhật, nhập học (Ứng viên)

Hồ sơ ứng tuyển
Hồ sơ ứng tuyển của ứng viên
1

Đơn xin nhập học (Bản gốc)

Ứng viên tự kỹ tên. Nếu trong quá trình làm việc hoặc học tập có khoảng thời gian
trống thì ứng viên cần phải có giấy chứng nhận hoặc tự mình viết lý do giải thích.
2

Lý do xin học (Bản gốc)
Ghi rõ tình hình hiện tại, mục đích du học, ước mơ tương lai để có thể thể hiện rõ quyết tâm đi
du học ở Nhật.

3

Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp của bậc học gần nhất (Bản gốc)

4

Bảng thành tích học tập của bậc học gần nhất (Bản gốc hoặc copy)

5

Giấy chứng nhận học tiếng Nhật (Bản gốc)
Do trường dạy tiếng Nhật cấp, có ghi rõ thời gian đã học tiếng Nhật.

6

Giấy chứng nhận đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật (Bản gốc hoặc bản copy)

7

Giấy chứng nhận đang làm việc (Bản gốc)
Phải nộp trong trường hợp ứng viên đã từng đi làm. Giấy chứng nhận ghi rõ chức vụ công việc,
địa chỉ và số điện thoại công ty.

8

8 ảnh 3x4
Chụp trong vòng 3 tháng trở lại, ghi tên vào mặt sau ảnh.

9

Bản copy hộ chiếu

Các giấy tờ người bảo lãnh tài chính cần phải nộp
1

Giấy bảo lãnh tài chính (Bản gốc)
Giấy này do người bảo lãnh tài chính trực tiếp viết. Ghi rõ quan hệ với ứng viên xin học, vì sao
lại cần phải chi trả chi phí thay, cách thức chi trả,...

2

Chứng minh thư (Bản copy)

3

Giấy chứng nhận đang làm việc (Bản gốc)
Ghi rõ ngày bắt đầu vào công ty, thời gian làm việc, chức vụ. Nếu là tự kinh doanh thì cần nộp
giấy phép đăng ký kinh doanh.

4

Giấy chứng nhận thu nhập (Bản gốc) ( trong 1 năm qua)
Do địa phương hoặc cơ quan người đó làm việc cấp.

5

Giấy chứng nhận nộp thuế (Bản gốc) ( trong 1 năm qua)
Do địa phương hoặc cơ quan người đó làm việc cấp.

6

Giấy chứng nhận số dư tài khoàn tiết kiệm (Bản gốc)
Cần có số tiền tương đương với 2 triệu yên trở lên.

7

Giấy chứng nhận quá trìn hình thành quỹ .
Cần bản sao quá trình hình thành quỹ và giải thích các khoản chi trong 1 năm qua. Hoặc bảng
sao kê số tiền gửi, tiền rút, hoặc sổ tiết kiệm trong 1 năm qua.

8

Giấy chứng nhận quan hệ thân nhân (bản gốc)

9

Bản cam kết (Bản gốc)
Ứng viên và người bảo lãnh tài chính cùng ghi vào và ghí tên, đóng dấu.
Nhừng giấy tờ đã nộp thì sẽ có trường hợp nhà trường sẽ gọi điện thoại để xác nhận lại thông tin.

Những điểm cần lưu ý khi nộp các giấy tờ trên.
Trường sẽ thẩm tra chặt chẽ các giấy tờ trong hồ sơ ứng viên nộp. Sau khi hồ sơ đã đạt ở vòng thẩm
tra, trường sẽ nộp hồ sơ lên cục xuất nhập cảnh để xin “Giấy chứng nhận tư cách lưu trú” nhằm xin
“Visa du học”. Thủ tục này sẽ do trường đảm nhận.
Trường sẽ kiểm tra hết sức chặt chẽ để đề phòng trường hợp lưu trú trái phép hoặc làm việc trái phép.
Sau khi trường thực hiện các thủ tục cần thiết vẫn có trường hợp không được cục xuất nhập cảnh cấp
giấy phép, vì vậy yêu cầu ứng viên phải xác nhận đầy đủ các mục sau khi nộp hồ sơ.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ có thể trường hoặc Cục xuất nhập cảnh sẽ cần nộp bổ sung một số giấy
tờ nếu bộ hồ sơ chưa cung cấp đủ thông tin, vì vậy ứng viên cần chuẩn bị hồ sơ và nộp sớm để
có thời gian bổ sung.
Các giấy tờ phải đính kèm với bản dịch tiếng Nhật. Trên bản dịch phải ghi rõ tên và cơ quan nơi
người dịch làm việc.
Bản gốc của hồ sơ ứng viên sau khi tuyển chọn ở trường sẽ được nộp cho Cục xuất nhập cảnh, vì
vậy nếu ứng viên có nhu cầu lưu giữ thì nên lưu lại bản copy trước khi nộp cho trường.

Đơn xin học cần phải được ứng viên tự mình viết. Tương tự, giấy nhận bảo lãnh tài
chính cũng phải do người đảm nhận chi trả chi phí tự viết. Các giấy tờ nhờ người
khác viết thay sẽ không được chấp nhận. Ngoài ra người làm giấy tờ cần dùng
chính con dấu của mình hoặc tự kỹ tên.
Người nhận chi trả chi phí về cơ bản thường là bố mẹ. Trong trường hợp không phải bố mẹ bảo
lãnh chi phí, ứng viên hãy liên lạc để bàn bạc với trường.
Nếu ứng viên đã từng ở Nhật trong thời gian dài trước đây hoặc đã từng xin giấy chứng nhận tư
cách lưu trú thì cần phải trình bày rõ sự việc.

Học phí cho khóa học dài hạn
Những chi phí phải nộp khi nhập học (Yên)
Phí tuyển sinh

33,000

Phí nhập học

55,000

Chi phí khi vào ký túc xã

686,400

Học phí
Tiền trang thiết bị

26,400

Phí bảo hiểm y tế quốc dân

18,000

Chi phí tài liệu

18,300

Phí bảo hiểm du học sinh

10,000

Chi phí bài thi năng lực tiếng Nhật

13,000

Tiền vào ký túc xá

50,000

Tiền chăn

8,000
22,000～

Tiền nhà

43,000

Tiền điện nước,ga

Tự chi trả

860,100

Tổng cộng

Chi phí khi sang Nhật
Xe từ sân bay

Chi phí phải nộp
năm thứ 2 (Yên)

Nhập học tháng 4

4,200~

Con dấu

700～

Xe đạp

8,000~20,000

Nhập học tháng 7

Nhập học tháng 10

Nhập học tháng 1

Học phí

686,400

514,800

343,200

171,600

Tiền trang thiết bị

26,400

19,800

13,200

6,600

Phí bảo hiểm y tế quốc dân

18,000

13,500

9,000

4,500

Chi phí tài liệu

18,300

13,725

9,150

4,575

Phí bảo hiểm du học sinh

10,000

8,600

7,900

5,400

Tổng cộng

759,100

570,425

382,450

192,675

Ứng viên phải nộp tiền một lần cho mỗi lần nộp trên. Những chi phí trên đã bao
gồm 10% tiền thuế.
Lệ phí gửi tiền ra nước ngoài do người nộp tự chịu.
Nếu người nộp chưa gửi tiền mà chưa tính cả lệ phí gửi thì sau khi đến Nhật sẽ phải trả lại lệ phí
gửi tiền này cho trường

Các chi phí khác
1.Người lưu trú ở Nhật có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm y tế quốc dân.
Trong trường hợp người đó chữa bệnh ở bệnh viện thì bảo hiểm sẽ chịu 70% chi phí, bệnh nhân chỉ
chịu 30%. (Phí bảo hiểm y tế là khoảng 18,000 yên mỗi năm)
2. Ngoài bảo hiểm y tế quốc dân, thì nhà trường yêu cầu học sinh phải đóng bảo hiểm du học sinh.
Bởi vì trong quá trình học tập, sinh sống tại Nhật các bạn học sinh luôn gặp phải rất nhiều rắc rối cần
xử lý.

Chi phí bài thi năng lực tiếng Nhật
Nhà trường yêu cầu toàn bộ học sinh phải tham gia kỳ thi tiếng Nhật, học phí năm đầu tiên đã bao
gồm lệ phí thi của 2 kỳ thi.

Quy định về hoàn trả học phí
1. Nếu ứng viên không được cục xuất nhập cảnh cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú thì trường sẽ
hoàn trả số tiền đã nộp trừ phí tuyển sinh.
2. Sau khi trường giao giấy chứng nhận tư cách lưu trú, nếu xảy ra các trường hợp (1) Ứng viên
không làm thủ tục xin Visa, (2) Ứng viên không được cấp Visa, (3) Ứng viên được cấp Visa nhưng
quyết định không nhập học thì trường sẽ hoàn trả lại tiền đã nộ trừ phí tuyển sinh và phí nhập học.
Trong những trường hợp trên, yêu cầu ứng viên phải gửi lại giấy chứng nhận tư cách lưu trú và
giấy phép nhập học. Sau khi trường nhận được 2 loại giấy tờ trên và xác nhận đúng là bản gốc,
trường mới hoàn trả lại tiền. Phí chuyển tiền trong trường hợp này sẽ do ứng viên chịu.
3. Liên quan đến việc hoàn trả lại học phí khi đã nhập học thì trường sẽ xử lý theo quy định hoàn trả
của trường.

<Học bổng>
Sau khi sinh viên vào trường được 6 tháng trở đi, trường sẽ cấp học bổng cho sinh viên đi học thường
xuyên và có thành tích học tập xuất sắc.
1. Tiền khuyến học cho sinh viên học tại Nhật của tổ chức pháp nhân độc lập: Số tiền hàng tháng
30,000 yên (1 năm)
2. Học bổng của hội hỗ trợ của trường tiếng Nhật Minsai: Số tiền 20,000 (1 năm)
3. Học bổng của trường tiếng Nhật Minsai: Số tiền từ 10,000 đến 15,000 (nửa năm).
4. Học bổng Kanda: Miễn 3 tháng học phí


Tùy từng năm có thể có sự thay đổi trong số tiền học bổng.

