
 

Trường trung cấp kinh tế Nakano 

tuyển học sinh du học nhập học tháng 4 năm 2020 
 

 

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 . 

  Ở trường chúng tôi bạn sẽ được học cùng những sinh viên và những giảng  iên ưu tú có dày dặn kinh 

nghiệ      inh tế    hội, giúp  ạn trau dồi  hả năng trong c c   i  uan hệ phong phú.   n nữa, trường 

chúng tôi c ng h  trợ đầy đủ cho  iệc  uyết đ nh  iệc là    ng  iệc tổ chức nhi u  uổi thuyết tr nh giới 

thiệu công ty, c c  uổi ph ng   n trực tiếp .  ạn h y học tại trường chúng tôi  à  iến gi c    của  ạn 

thành hiện thực . 

 

1. Bộ môn học    ển   n   

 

Ngành học Khoá học Bằng tốt nghiệp 

  Khoa quản tr  kinh doanh  2 nă   hứng ch  chuyên  ôn 

  Khoa kinh tế・kế toán quản tr  2 nă  Chứng ch  chuyên  ôn 

  Khoa kinh doanh trên mạng  2 nă   hứng ch  chuyên  ôn 

  Khoa quản tr  lập trình phần m m  2 nă   hứng ch  chuyên  ôn 

  Khoa tiếng anh thư ng  ại  2 nă   hứng ch  chuyên  ôn 

  Khoa du l ch 2 nă   hứng ch  chuyên  ôn 

  Khoa ngoại thư ng  4 nă   hứng ch  c  nhân chuyên  ôn ※ 

  Khoa thông tin kinh doanh  4 nă   hứng ch  c  nhân chuyên  ôn  ※ 

 hời gian học :  uần 5  uổi ( thứ hai ~ thứ   ụ )  Buổi   ng   giờ    phút đến  uổi chi u 2 giờ    phút        lượng tuyển  inh 450 người 

Ngh  hè từ giữa th ng 7 đến đầu tháng 9   Ngh  đông từ giữa th ng 12 đến đầu tháng 1    Ngh  xuân từ giữa th ng 2 đến đầu tháng 4 

 

※  gười hoàn thành  hóa học  hoa ngoại thư ng  à  hoa thông tin  inh doanh （   nă  ）được c p b ng c  nhân chuyên  ôn , được 

công nhận năng lực học như người t t nghiệp đại học, có thể học tiếp lên thạc    tại học  iện. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Điều kiện nhập học 

Khi nhập học cần đủ   đi u kiện sau  

(1) T t nghiệp phổ thông trung học hoặc tr nh độ tư ng đư ng  

(2) Đ  học trên 6 tháng ở trường nhật ngữ có các thiết b  đầy đủ tiêu chuẩn 

   hoặc đ  học trên 1 nă  tại trung tâ  đào tạo Nhật ngữ ( theo đi u 1  uy đ nh ) 

( )  ó năng lực chi trả ti n học phí và sinh hoạt phí trong thời gian du học 

 

3. Thời gian nộp hồ sơ 

 ừ ngày 1 tháng 10 nă  2 19 ( thứ  a )～Đến ngày 31 tháng 1 nă  2020 ( thứ   u ) 

 hời gian tiếp nhận: từ thứ hai～đến thứ  ảy    uổi   ng 9 giờ    đến  uổi chi u  giờ  

※  ết thúc tuyển  inh  hi tuyển đủ    lượng  uy đ nh . 

 

4.Các giấy tờ cần thiết 

(1) Gi y đăng  ý nhập học (2 ảnh  ×  trong đó  ột ảnh dán vào hồ     à  ột ảnh dán làm ảnh thẻ ) 

(2) Gi y chứng nhận thành tích học tập, chứng nhận đi học chuyên cần và gi y nhận t t nghiệp 

tạm thời của trường tiếng Nhật 

(3) Học bạ, gi y chứng nhận t t nghiệp và thành tích học tập cu i cùng ở Việt Nam  

(xu t trình bản g c và nộp bản copy) 

(4) Hộ chiếu, thẻ lưu trú  à thẻ bảo hiểm (xu t trình bản g c và nộp bản copy) 

(5) Gi y chứng nhận khả năng chi trả kinh phí (xu t trình bản g c và nộp bản copy gi y chứng 

nhận ti n và phôtô sổ ngân hàng t t cả các trang đ  giao d ch ti n của chính chủ) 

(6) 課税
か ぜ い

証明書
しょうめいしょ

（原本） 

 i y chứng nhận thuế  in tại  uận n i đang  inh   ng （nộp  ản g c） 

 

5. Phươn  pháp  ham khảo tuyển sinh 

 hà trường sẽ xét tuyển  inh  ua c c  òng như tuyển chọn hồ    , cho là   ài thi  iết (tư ng đư ng 

   thi năng lực tiếng nhật      N2) và ph ng v n.    ệ phí thi  i n phí . Kết quả thi sẽ được g i tới 

đ a ch  của từng cá nhân. 

 

6.Thủ t c nhập học 

 gười đ  đ  trong kì thi nhập học h y đóng học phí ghi  ên dưới  ục 7 trong thời gian  uy đ nh.  

 

 

 

 



7.Học phí  

 Năm  hứ nhất  

Năm  hứ hai   hứ  a  

 hứ  ư 

 rường hợp đóng học phí 

1 lần 

 rường hợp chia theo 

3 lần 

Ti n nhập học 200,000yên 200,000yên 0yên 

Học phí 

(Bao gồ  ti n giáo trình) 
680,000yên 680,000yên 680,000yên 

Phí thiết b  200,000yên 200,000yên 200,000yên 

Tổng 1,080,000yên 1,080,000yên 880,000yên 

Học bổng dành 

cho du học sinh 
-200,000yên -150,000yên 0yên 

Tổng 880,000yên 930,000yên 880,000yên 

(1) Trường hợp đóng học phí 1 lần,  au  hi đ , trong thời gian  uy đ nh h y đóng 880,000 yên 

 au  hi hoàn thành học phí  ẽ nhận được gi y thông   o nhập học. 

(2)  rường hợp chia học phí làm 3 lần ( 930,000 yên ) sẽ nộp theo thời hạn như  au 

 Lần 1: Nộp 300,000 yên sau khi có gi y   o đ  trong thời gian  uy đ nh 

 Lần 2: Nộp 30 ,    yên đến trước ngày 14 tháng 2 nă  2020 ( thứ   u ) 

Sau  hi hoàn thành học phí lần hai,  ẽ nhận được gi y thông   o nhập học 

  ần     ộp 330,000 yên đến trước ngày 11 th ng 9 nă  2 2  ( thứ   u ) 

(3) Những bạn đ   1 trong    thi năng lực tiếng nhật ( JLPT ) sẽ được giảm học phí nă  nh t 100,000 yên. 

(4) Học phí nă  hai 

  y đóng toàn bộ học phí nă  thứ hai đến ngày   th ng 2 nă  2 21 ( thứ   u ). 

(5)     iệc từ ch i nhập học  

 au  hi đ  đóng học phí,    những lý do   t  hả  h ng ch  trường hợp yêu cầu từ ch i nhập học trước 

ngày  1 th ng   nă  2 2  ( thứ ba ) , theo  uy đ nh trong 「18文科高第 536 号」, được hoàn trả lại phần 

ti n học  hông  ao gồ  phí nhập học . 

 rường hợp từ ch i nhập học từ ngày 1 th ng   nă  2 2  ( thứ tư ) ,  hông được hoàn trả lại . 

 

8. Chế độ học bổng 

Những học  inh có điể  thành tích ưu tú sẽ được nhận các học bổng dưới đây 

(1) Học bổng quỹ khuyến học chính phủ Nhật Bản. 

(2) Những học  inh ưu tú , hi học lên lớp sẽ nhận được học bổng của NSB. 

 

S  điện thoại liên lạc : 0422-48-2057 


