
   

 

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH 

Khái quát khoá học 

Khóa 
Tháng nhập 

học 
Thời gian nộp hồ sơ Số lượng tuyển 

Khóa 2 năm Tháng 4 Ngày 1/9 đến 10/11 năm trước 20 Người 

1 năm 6 tháng Tháng 10 Ngày 1/3 đến 10/5 15 Người 

※ Sau khi tốt nghiệp mà bạn muốn xin việc tại Nhật thì cần thị thực lao động. Điều kiện để được 

cấp thị thực lao động là tốt nghiệp đại học 4 năm trở lên hoặc cao đẳng 3 năm. (kể cả các trường cao 

đẳng lẫn trường chuyên môn ở Nhật) 

 

Điều kiện nhập học 

Người đáp ứng đủ các điều kiện 1,2,3,4 dưới đây 

① Người đã tốt nghiệp 12 năm giáo dục phổ thông, trong vòng 5 năm.  

② Người có thể chứng minh tài chính về học phí, phí sinh hoạt khi du học tại Nhật. 

③ Có trình độ tiếng Nhật tương đương N5 

④ Có tinh thần trách nhiệm trong việc học 
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Các bước để nhập học 

Đối với các bạn cần xin thị thực du học (visa) 

１ Nộp đơn xin nhập học 

Tải [đơn xin nhập học] ở mục [phương pháp đăng ký] tại trang chủ  http://kobe-

nichigo.jp/.  Sau khi đã điền xong các mục hãy gửi vào hòm thư điện tử sau: 

 Địa chỉ mail:  infopamph@kobe-nichigo.jp 

 

 

２ Phỏng vấn 

Tiến hành phỏng vấn đối với các bạn đã nộp đơn xin nhập học. Chúng tôi sẽ xác nhận 

năng lực tiếng Nhật cũng như lý do bạn du học Nhật Bản. Tùy theo địa phương mà phỏng 

vấn có thể được tiến hành online qua Skype… Kết quả sẽ được thông báo trong 2 ngày. 

 

３ Xin giấy phép lưu trú 

Chúng tôi sẽ nộp hồ sơ đến cục quản lý xuất nhập cảnh. 

 

 

４ Nhận kết quả thẩm tra từ cục QLXNC 

Cục QLXNC sẽ gửi thông báo kết quả đến cho trường. 

Kết quả đó sẽ được trường gứi đến người làm đơn cùng với các hướng dẫn về học phí qua 

E-mail… 

 

5 Nộp học phí 

Người đã được cấp giấy phép lưu trú thì hãy nộp học phí đến tài khoản ngân hang được 

chỉ định của trường. Sau khi việc gửi tiền được xác nhận, chúng tôi sẽ gửi cho bạn bản 

gốc giấy phép lưu trú cùng với giấy phép nhập học. 

 

6 Xin thị thực tại đại sứ quán- lãnh sự quán Nhật tại Việt Nam 

Sau khi nhận được giấy phép lưu trú, các bạn hãy đến đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Nhật 

tại Việt Nam để được cấp thị thực. 

http://kobe-nichigo.jp/
http://kobe-nichigo.jp/
mailto:info@kobe-nichigo.jp


 

7 Đến Nhật 

Sau khi nhận được thị thực, bạn có thể đến Nhật. 

Hãy cho trường biết ngày đến Nhật cũng như số hiệu chuyến bay. (phải thực hiện việc 

này) 

8 Nhập học 

Sau khi đến Nhật, nhân viên của trường sẽ hướng dẫn bạn làm các thủ tục hành chính và 

kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện. Sau buổi hướng dẫn nhập học, việc học sẽ được bắt dầu. 

 

Các giấy tờ cần thiết cho việc xin giấy phép lưu trú  

Sẽ có sự khác biệt tùy theo quốc tịch và tùy theo từng cá nhân nên chúng tôi sẽ hướng dẫn sau khi bạn 

nộp dơn xin nhập học. 

 

 

【Chú ý】 

① Tất cả hồ sơ phải là bản gốc. Các giấy tờ phải được phát hành trong vòng 3 tháng (bằng tốt nghiệp 

là ngoại lệ). 

② Nếu hồ sơ không phải là tiếng Nhật, thì hãy đính kèm bản dịch tiếng Nhật. 

③ Tất cả giấy tờ phải được in một mặt bằng khổ A4. Không được in hai mặt. 

④ Ngoại trừ bằng tốt nghiệp và bằng tiếng Nhật, hồ sơ đã nộp sẽ không được trả lại, mong ứng viên 

thông cảm. 

⑤ Nếu như hồ sơ chưa hoàn chỉnh trong kỳ hạn hoặc có gian dối trong nội dung, tư cách [đậu] sẽ 

bị tước. 



 

Học phí 

Nộp học phí                                       đơn vị tiền: yên Nhật 

Khóa 
2 năm 1 năm 6 tháng 

Nhập học tháng 4 Nhập học tháng 10 

Năm đầu 

Phí xét tuyển 21,000 

Tiền nhập học 54,000 

Tiền học phí 592,000 

Phí sinh hoạt 

ngoại khóa 
30,000 

Phí cơ sở vật 

chất 
30,000 

Phí tài liệu 

giảng dạy 
40,000 

Phí quản lý 

sức khỏe 
22,000 

Tổng 789,000 

Năm tiếp theo 

Tiền học phí 592,000 296,000 

Phí sinh hoạt 

ngoại khóa 
30,000 20,000 

Phí cơ sở vật 

chất 
30,000 15,000 

Phí tài liệu 

giảng dạy 
40,000 20,000 

Phí quản lý 

sức khỏe 
22,000 17,000 

Tổng 714,000 368,000 

Tổng cộng 1,503,000 1,157,000 

Tiền phí được tính theo đồng yên Nhật. 

Tiền phí đã được tính 10% thuế giá trị gia tăng của Nhật. 

 

 



Quy định về hoàn lại tiền 

Học phí hay các loại tiền đã nộp, theo nguyên tắc sẽ không được hoàn lại. Tuy nhiên, chỉ trong 

một trong các trường hợp sau đây, học phí sẽ được trả lại. 

 

① Trường hợp không được cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú 

→Trường hợp không được cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú, sẽ trả lại tiền phí kiểm tra, trừ phí 

chuyển tiền. 

 

②  Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú, nhưng không làm thủ tục visa (thủ tục 

nhập cảnh) và không đến Nhật. 

→Trả lại tiền phí kiểm tra, tiền nhập học, trừ phí chuyển tiền. Tuy nhiên, đối với trường hợp không 

gửi trả lại giấy nhập học, giấy chứng nhận tư cách lưu trú cho trường sẽ không được hoàn lại tiền. 

③ Trường hợp đã làm thủ tục nhập cảnh nhưng không được chấp nhận, không thể đến Nhật. 

→Trường sẽ trả lại tiền phí kiểm tra, trừ phí chuyển tiền. 

Tuy nhiên, cần có giấy tờ chứng minh việc không được cấp visa và trả lại giấy nhập học cho trường. 

 

④ Trường hợp được cấp giấy nhập cảnh nhưng từ chối nhập học trước khi đến Nhật 

→Sau khi xác nhận giấy nhập cảnh chưa sử dụng, đồng thời đã mất hiệu lực, trường sẽ trả lại phí kiểm 

tra, tiền nhập học, tiền học 6 tháng đầu, tiền thiết bị, sách, trừ phí chuyển tiền. 

Tuy nhiên, cần phải trả lại giấy nhập học cho trường. 

 

⑤ Trường hợp nhận được giấy nhập cảnh, sau khi nhập học, học sinh tự ý thôi học,  

→Trường sẽ không trả lại tiền phí kiểm tra, tiền nhập học, học phí, phí thiết bị, sách hay bất cứ khoản 

chi phí nào. 

 

⑥ Trường hợp đến Nhật và không nhập học 

→Giống như trường hợp tự ý bỏ học giữa chừng, Trường sẽ không trả lại tiền phí kiểm tra, tiền nhập 

học, học phí, phí thiết bị, sách hay bất cứ khoản chi phí nào. 



 

Hỗ trợ trong sinh hoạt 

Kí túc xá 

Trường có chuẩn bị sẵn ký túc xá cho người có nguyện vọng ở KTX. 

Từ 4 dến 6 người sẽ chia sẻ chung 1 căn nhà. Thời gian ở ký túc xá là 6 tháng. Sau đó trường sẽ giới 

thiệu phòng cho thuê phù hợp. 

 

Chi phí ký túc xá   

Tiền đặt cọc 30,000 yên 

Phí ở ký túc xá (06 tháng) 150,000 yên 

 

* Tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả sau khi trừ đi tiề phí rời khỏi ký túc xá lúc chuyển đi. 

* Phí ở ký túc xác vui lòng nộp trước 06 tháng. 

* Tiền điện sẽ thanh toán riêng vào mỗi tháng.  

 

Đồ dùng ký túc xá 

Tủ lạnh, máy giặt, bếp ga, lò vi sóng, nồi cơm điện, giường, bàn, ghế, xoong nồi, chén bát, chăn đệm, 

wifi miễn phí. 

 

Share house 

Có share house cách trường 15 phút đạp xe. Tại đó có phòng riêng để thuê. Bếp, nhà ăn, phòng 

khách thì sử dụng chung. Các bạn có thể sống chung với người đến từ nhiều quốc gia. Giá thuê 1 

tháng khoảng 5,5man yên. 

 

Nhà chung cư 

Giá cho một căn nhà chung cư có đồ đạc sẵn là 3.5 đến 5 man yên. Lúc nhập cư sẽ phát sinh them 

5 man tiền bảo hiểm. Chúng tôi sẽ tìm nhà phù hợp. 

 

Việc làm thêm 

Để làm thêm ngoài giờ cần có giấy phép làm thêm ngoài giờ. Nhà trường sẽ hỗ trợ để học viên lấy 

được giấy phép sớm nhất có thể, sớm ổn định cuộc sống. 

Tuy nhiên, trong một tuần có thể làm thêm trong vòng 28 tiếng, đề nghị học viên lưu ý. ( tiền lương 1 

tháng làm thêm khoảng 8 man yên) 



 

HỌC BỔNG 

*Học bổng trước khi nhập học 

Trước khi nhập học, nếu bạn thi và đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật, bạn sẽ nhận được học bổng tương 

ứng dưới đây: 

- Đậu JLPT N2: được miễn giảm tiền học phí, phí xét tuyển (75,000 yên) 

- Đậu JLPT N3: được miễn phí xét tuyển (21,000 yên) 

 

 

*Học bổng sau khi nhập học 

- Giải thưởng của hiệu trưởng: trao cho học sinh ưu tú chuyên cần, có thành tích học tập, thái độ học 

tập tốt 

- Giải chuyên cần:           trao cho tất cả học sinh có tỉ lệ chuyên cần 100% 

- Giải khuyến khích:         trao cho các học sinh thi đậu kỳ thi tiếng Nhật JLPT 
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〒661-0012  

兵庫県 尼崎市 南塚口町１丁目 20-17 

 

1-20-17 Minamitsukaguchi, Amagasaki, Hyogo, JAPAN    

zip.661-0012 

 

電話 06-4950-9748 

 

URL :  http://kobe-nichigo.jp/  
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