
5 ngày/tuần (Thứ 2～6)

5 tiếng/ngày Tổng

Tổng cộng: 25 tiếng/tuần 900 tiếng

Chọn môn Xã hội：

Toán I, các môn tổng hợp Tổng

1800
Chọn môn Tự nhiên：

Tổng

Tháng 10 1350

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Nguyện vọng nhập học tháng 4:   nộp hồ sơ từ ngày 01/08 đến 10/11 của năm trước đó

1 năm

2 năm

1.5 năm

②Các môn thi trong kỳ thi du

học Nhật bản

(miễn phí・được tự chọn)

③Tiếng Anh

(miễn phí・được tự chọn)

Dành cho các sinh viên bắt đầu học từ

vỡ lòng có nguyện vọng thi vào trường

Trung cấp, Đại học hoặc Cao học sau

khi kết thúc khóa tiếng Nhật 2 năm.

Tháng 4

Dành cho các bạn đã có chứng chỉ

JLPT N1, N2 hoặc có trình độ tương đ

ương muốn học lên Trung cấp, Đại học,

Cao học sau khi kết thúc khóa tiếng

Nhật.

I. TUYỂN SINH KHÓA HỌC

Khóa Đối tượng

Phương thức tuyển sinh được dựa trên việc xét duyệt hồ sơ, kết quả của các bài kiểm tra (kiểm tra viết Tiếng Nhật, Toán,

Tiếng Anh) và kết quả phỏng vấn. Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ đăng ký mà bài kiểm tra viết hoặc phỏng vấn có thể được

miễn và có thể tiến hành phỏng vấn qua Internet.

(Lịch kiểm tra và phỏng vấn sẽ được trường thông báo cho thí sinh hoặc người đại diện)

３．Các thí sinh có tinh thần học tập cao và mục tiêu rõ ràng.

Các môn học Thời gian học
Tổng thời

gian học

Thời điểm

nhập học

１．Các thí sinh ngoài nước Nhật đủ 18 tuổi vào thời điểm nhập học và tối thiểu đã hoàn thành chương trình học cơ bản 12

năm hoặc chương trình tương đương.

(Ưu tiên các ứng viên có khoảng thời gian từ lúc tốt nghiệp bậc học cuối cùng đến thời điểm hiện tại không vượt quá 5 năm)

①Tiếng Nhật

(bao gồm cả tình hình nước

Nhật)

Toán Ⅱ, Khối tự nhiên (chọn 2

môn trong số 3 môn Lý, Hóa,

Sinh)

＊Giờ học tiếng Nhật được

chia thành lớp sáng và

chiều. Được quyết định bằng

kết quả thi xếp lớp sau khi

nhập học.

＊Giờ học các môn trong kỳ

thi Du học Nhật bản và

Tiếng Anh sẽ được thông bá

o vào đầu năm học.

Dành cho các sinh viên có nguyện vọng

thi vào trường Trung cấp, Đại học hoặc

Cao học sau khi kết thúc khóa tiếng

Nhật.

II．ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

 1. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ

Nguyện vọng nhập học tháng 10: nộp hồ sơ từ ngày 01/02 đến 10/05 cùng năm 

４．Những thí sinh đã có chứng chỉ N5 trở lên hoặc có trình độ Nhật ngữ tương đương.

５．Ưu tiên các thí sinh có người bảo lãnh có tình hình tài chính ổn định, đầy đủ điều kiện trang trải chi phí du học.

２．Các thí sinh được trường xác nhận đáp ứng đủ yêu cầu hoặc trình độ tương đương trong mục 1.

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1


