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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD 

Số 1491/TB-ĐHKT&QTKD-VĐTQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 12 năm 2022 

THÔNG BÁO  
V/v tuyển sinh du học Nhật Bản 

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thông báo tuyển sinh du học tại 

Trường Nhật ngữ Fuji Language School - Nhật Bản, thông tin cụ thể như sau: 

1. Đối tượng và điều kiện du học Nhật Bản 

- Công  dân Việt Nam từ 18 - 30 tuổi; 

- Có bằng tốt nghiệp từ THPT trở lên; 

- Tốt nghiệp cấp học cuối cùng không quá 5 năm đến thời điểm đăng ký; 

- Với các ứng viên đã từng đi tu nghiệp sinh, thực tập sinh tại Nhật cần có chứng chỉ 

N3 trở lên, thời gian về nước 6 tháng - 1 năm và có đầy đủ giấy tờ khi về nước; 

- Ứng viên phải đạt trình độ tiếng Nhật tối thiểu từ N5 mới có thể làm hồ sơ du học 

Nhật Bản. Đối với ứng viên chưa có chứng chỉ N5 trở lên có thể đăng ký tham gia khóa đào 

tạo tiếng Nhật từ 4 - 6 tháng để đạt được trình độ tiếng Nhật theo yêu cầu; 

- Trước khi đi du học, ứng viên phải đảm bảo được nguồn tài chính chi trả trong thời 

gian ít nhất là 01 năm học. Ngoài ra, điều kiện du học Nhật Bản là phải có người bảo lãnh 

tài chính. Người bảo lãnh tài chính có thể là bố hoặc mẹ và có mức thu nhập ổn định đáp 

ứng yêu cầu đảm bảo đủ điều kiện tài chính theo quy định; 

- Có đủ điều kiện sức khoẻ đi học tập tại nước ngoài. 

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 30 chỉ tiêu 

3. Thời gian đào tạo: 1 năm 9 tháng (7/2023 - 3/2025) 

4. Chi phí du học Nhật Bản 

- Trước khi có tư cách lưu trú (Certificate of Eligibility - COE): 

1. Đào tạo tiếng Nhật tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh: 

6.000.000đ/khoá (đây là mức học phí dự kiến, tuỳ theo số lượng học viên học 

phí có thể thấp hơn). 

2. Phí hồ sơ: 2.000.000đ ~3.000.000đ (bao gồm chi phí dịch hồ sơ, công chứng, 

chứng minh tài chính; ...). 

- Sau khi có tư cách lưu trú (Certificate of Eligibility - COE): 

1. Học phí tại Trường Nhật ngữ: ~49.000.000đ (bao gồm phí ứng tuyển, phí nhập 

học, phí cơ sở vật chất 6 tháng, học phí 3 tháng). 

2. Ký túc xá tại Trường Nhật Ngữ: ~ 24.000.000đ (bao gồm phí nhập ký túc, tiền 

đặt cọc, ký túc xá 3 tháng). Ký túc xá không bắt buộc, du học sinh có thể lựa 

chọn ở bên ngoài ký túc. 

(Số tiền có thể chênh lệch tuỳ thuộc vào tỷ giá tiền Yên Nhật tại thời điểm thanh toán) 
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5. Học bổng 

- Có các chế độ học bổng dành cho những ứng viên có thành tích học tập xuất sắc. 

- Trị giá học bổng từ 10.000.000đ - 60.000.000đ/suất. 

- Học bổng do Trường Nhật ngữ xét trên các tiêu chí học lực Trung học phổ thông, 

trình độ tiếng Nhật. 

6. Thời gian nhập học 

- Trường Nhật ngữ nhập học: Ngày 01/07/2023 

- Thời gian nhận đăng ký hồ sơ: Trước ngày 31/01/2023 

7. Thời gian đào tạo tiếng Nhật (dự kiến) 

- Từ tháng 03/2023 - tháng 06/2023 

- Đào tạo tiếng Nhật tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh hoặc ứng 

viên có thể đăng ký đào tạo online. 

8. Hồ sơ du học: Theo hướng dẫn đính kèm. 

9. Điểm nổi bật của chương trình du học Nhật Bản 

- Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh hợp tác trực tiếp với các Trường uy 

tín của Nhật Bản. 

- Nhật Bản là một trong những quốc gia có hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới. Chính 

phủ Nhật cũng đang có rất nhiều chính sách ưu đãi để thu hút người học và nguồn lao động 

nước ngoài. Hơn nữa, quan hệ hợp tác thương mại Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát 

triển mạnh mẽ góp phần tạo cơ hội việc làm cho du học sinh sau tốt nghiệp. 

- Du học sinh dễ dàng xin được việc làm thêm khi đi du học Nhật Bản (Luật pháp 

Nhật quy định du học sinh được làm thêm tối đa 28h/tuần). 

- Cơ hội trải nghiệm, tận hưởng nền văn hóa và đất nước Nhật Bản tươi đẹp. 

10. Nơi nhận hồ sơ 

- Phòng 501, Nhà Hiệu bộ, Viện Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Kinh tế và Quản 

trị Kinh doanh. 

- Địa chỉ: Tổ 2, Phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên 

- Điện thoại: (0208)3-647-680/0974-529-567 (zalo) 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Các tổ chức; cá nhân liên quan (để t/h); 

- Đăng tải Website; 

- Lưu VT; VĐTQT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký và đóng dấu) 

 

 

TS. Đỗ Đình Long 

 


