Trường trung cấp kinh tế Nakano
tuyển học sinh du học nhập học tháng 10
Gửi đến các bạn có nguyện vọng nhập học
Mục đích giảng dạy của trường chúng tôi đó là tổ chức một trường chuyên đào tạo nuôi dưỡng
kỹ năng, kiến thức cần thiết cho xã hội kinh tế toàn cầu, nâng cao giáo dục, nuôi dưỡng những
nhân tài để đóng góp cho sự phồn vinh và phát triển của thế giới .
Hiện nay kinh tế hoá toàn cầu đang tăng tốc từng ngày , vũ đài thành công đang mở rộng với
bạn. Ở trường chúng tôi bạn sẽ được học cùng những sinh viên ưu tú và những giáo sư có dày
dặn kinh nghiệm về kinh doanh sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng mềm trong xã hội.

1. Các bộ môn học:
Thời gian học : Tuần 5 buổi (thứ hai đến thứ 6 ) Buổi sáng từ 9h 30 đến 2h40 buổi chiều

Môn học

Khoá học

Bằng tốt nghiệp

Khoa quản trị kinh doanh ( MB )

2 năm

Quản trị viên

Khoa kinh doanh trên mạng ( IT )

2 năm

Quản trị công nghệ thông tin

Khoa tiếng anh thương mại ( EB )

2 năm

Tiếng anh thương mại viên

Nghỉ đông từ giữa tháng 12 đến đầu tháng 1 .
Nghỉ hè từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 9 .

Nghỉ xuân từ giữa tháng 2 đến đầu tháng 4

2. Điều kiện nhập học:
Khi nhập học cần 3 điều kiện sau :
(1) Tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc trình độ tương đương .
(2) Đã học trên 6 tháng ở trường nhật ngữ có các thiết bị đầy đủ tiêu chuẩn,
hoặc đã học trên 1 năm tại trung tâm đào tạo Nhật ngữ ( theo điều 1 quy định ).
(3) Có năng lực chi trả tiền học phí và sinh hoạt phí trong thời gian du học .

3. Thời gian nộp hồ sơ:
Thứ 2 ngày 9 tháng 5 năm 2016 đến thứ 4 ngày 31 tháng 8 năm 2016.
(Từ thứ 2 đến thứ 7) 9h30 sáng đến 5h chiều.

4.Các giấy tờ cần thiết:
(1) Giấy đăng ký nhập học (2 ảnh 3×4 trong đó một ảnh dán vào hồ sơ và một ảnh dán vào đơn ).
(2) Giấy chứng nhận thành tích học tập và chứng nhận đi học chuyên cần.
*Giấy xác nhận chuẩn bị tốt nghiệp đối với học sinh đang học ở trường tiếng (lớp tiếng
trong trường đại học )theo quy định số 1 của luật giáo dục.
(3) Học bạ, giấy chứng nhận tốt nghiệp và thành tích học tập cuối cùng (ở Việt Nam)
(4) Xuất trình hộ chiếu, thẻ lưu trú và thẻ bảo hiểm( bản gốc).
(5) Xuất trình giấy chứng nhận khả năng chi trả kinh phí
(giấy chứng nhận tiền và phôtô sổ ngân hàng đã nhận tiền của chính chủ).

5. Phương pháp tham khảo tuyển sinh:
Nhà trường sẽ xét tuyển sinh qua các vòng như tuyển chọn hồ sơ , cho làm bài thi
viết (tương đương trình độ N2 ) và phòng vấn (không mất lệ phí thi)

6. Thông báo kết quả thi:
Trong vòng một tuần sẽ có kết quả thi , và được gửi tới từng địa chỉ của từng cá
nhân

7. Các thủ tục nhập học:
Người đã đỗ trong kì thi nhập học hãy đóng học phí ghi bên dưới trong thời gian
quy định .Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học sẽ nhận được giấy thông báo nhập
học .

8.Trường hợp đóng toàn bộ học phí :
Năm thứ nhất
Năm thứ hai

Trường hợp đóng toàn

Trường hợp chia theo

bộ học phí sớm

2 đợt

Tiền nhập học

200,000 yên

200,000 yên

0yên

Học phí

630,000 yên

630,000 yên

630,000 yên

Phí thiết bị

0 yên

0 yên

200,000 yên

Học bổng hoàn
thành học phí
Tổng

-80,000yên

750,000 yên

0 yên

830,000yên

0yên

830,000yên

(1) Trường hợp đóng toàn bộ học phí sớm :750,000yên (bao gồm sách giáo khoa)
Đối với học sinh đóng toàn bộ học phí sớm sẽ được nhận học bổng trừ 80,000yên
trong tổng học phí 830,000yên.
(2) Trường hợp chia theo 2 đợt : 830,000yên (bao gồm sách giáo khoa)
Lần thứ 1: Hãy đóng 530,000yên đến thứ 5 ngày 15 tháng 9 năm 2016.
Lần thứ 2: Hãy đóng 300,000yên đến thứ 3 ngày 31 tháng 1 năm 2017
(3) Học phí năm hai
Hãy đóng học phí năm hai đến thứ 6 ngày 15 tháng 9 năm 2017.

9. Chế độ đặc biệt dành cho học sinh ưu tú:
Nếu các bạn có bằng thi tiếng nhật N1 của kỳ thi năng lực tiếng Nhật các bạn sẽ
được giảm 50,000 yên .

10. Chế độ học bổng:
Những học sinh có điểm thành tích ưu tú đủ các điều kiện nhận học bổng dưới
đây
(1)Những học sinh có đủ điều kiện nhận học bổng 1 năm của hội khuyến học của chính
phủ Nhật Bản
(2)Những học sinh ưu tú có điểm chuyên cần trên 95% trở lên , sẽ được nhận học bổng
của chính phủ khi học lên lớp.

11. Học lên cao:
Sau khi tốt nghiệp sẽ có thể học liên thông lên hệ đại học của các trường khác hoặc
liên thông lên hệ bốn năm của trường.

12.Hỗ trợ đi lại cho sinh viên
Trường sẽ cấp giấy tờ chứng nhận để các bạn mua vé tháng của tàu điện hay xe
bus .Khi đi lu lịch ở xa cũng có thể miễn giảm tiền đi lại .

