
TRƯỜNG SENMON NAKANO SCHOOL OF BUSINESS 

QUY CHẾ TUYỂN SINH DU HỌC SINH  

THÁNG 10 NĂM 2023 

Gử i  tớ i  các  bạn có nguyện vọng nhập học  

Mục đích giáo dục của trường chúng tôi là tổ chức giáo dục chuyên ngành về kiến thức và kỹ năng cần thiết cho 

một xã hội kinh tế toàn cầu, nâng cao giáo dục, nuôi dưỡng nguồn nhân lực xuất sắc đóng góp cho sự phát triển phồn 

vinh của thế giới. 

Tại trường chúng tôi, sinh viên sẽ được học cùng đội ngũ giảng viên ưu tú giàu kinh nghiệm về kinh tế xã hội, có 

thể trau dồi thực lực trong nhiều mối quan hệ. Hơn nữa, trường sẽ hỗ trợ các bạn đầy đủ cho tới khi quyết định được 

việc làm bằng việc tổ chức nhiều buổi giới thiệu công ty và các buổi phỏng vấn tìm việc.v..v... Bạn hãy học tại trường 

chúng tôi và biến ước mơ của bạn thành hiện thực. 

 

1. Các ngành tuyển sinh 

Ngành học Thời gian đào tạo Chứng chỉ tốt nghiệp 

Khoa quản trị kinh doanh 2 năm Chứng chỉ trung cấp chuyên nghiệp 

Khoa công nghệ thông tin 

Thiết kế đồ hoạ 

2 năm Chứng chỉ trung cấp chuyên nghiệp 

 

2. Giờ học Kỳ nghỉ    Thời gian học：Tuần 5 buổi (thứ hai~ thứ sáu)  Sáng 9:30 ~ Chiều 14:40 

Kỳ nghỉ đông : Giữa tháng 12～Đầu tháng 1  Kỳ nghỉ xuân : Giữa tháng 2～Đầu tháng 4 

Kỳ nghỉ hè : Giữa tháng 7～Đầu tháng 9  

 

3. Điều kiện nhập học Khi nhập học cần đủ 3 điều kiện sau  

(1) Tốt nghiệp phổ thông trung học 12 năm trở lên hoặc trình độ tương đương  

(2) Đã học tiếng Nhật trên 6 tháng tại trường cơ sở vật chất được công nhận bởi 

Hiệp hội Xúc tiến Giáo dục ngôn ngữ Nhật bản (Association for the Promotion 

of Japanese Language Education) hoặc đã học trên 1 năm tại trường được quy 

định tại Điều 1 của Luật Giáo dục trường học 

(3) Có năng lực chi trả học phí và sinh hoạt phí trong thời gian du học  

 

4. Thời gian tuyển sinh    

 

 

Kỳ tuyển sinh Ngày nhận hồ sơ Những điểm cần lưu ý 

Tuyển sinh đợt 1 Từ ngày 3 tháng 4 năm 2023 (thứ hai) Thời gian nhận hồ sơ : Sáng 9:30  Chiều 17:00 

※  ết thúc tuyển sinh khi tuyển đủ số lượng  uy định. Tuyển sinh đợt 2 Từ ngày 10 tháng 7 năm 2023 (thứ hai) 



 

5. Các giấy tờ cần thiết  (1)  Đơn đăng ký nhập học (dán 1 ảnh 4cm*3cm) 入学願書) 

(2) Phiếu ảnh thẻ học sinh (dán 1 ảnh 4cm*3cm) 学生証用写真票） 

(3) Đơn điền thông tin người nộp hồ sơ  (出願者記入書) 

(4) Giấy chứng nhận đi học chuyên cần, bảng điểm thành tích và giấy chứng 

nhận tốt nghiệp tạm thời của trường tiếng Nhật 

(5) Học bạ, giấy chứng nhận tốt nghiệp, thành tích học tập cuối cùng ở  

Việt Nam (Xuất trình bản gốc và nộp bản copy ) 

(6) Hộ chiếu, thẻ ngoại kiều, thẻ bảo hiểm (Trình bản gốc và nộp bản copy) 

(7) Giấy chứng nhận khả năng chi trả kinh phí (Xuất trình bản gốc và nộp bản 

copy tất cả sổ ngân hàng chính chủ đã in các trang giao dịch) 

(8) Giấy thuế （課税証明書）( nộp bản gốc ) 

Những giấy tờ bên trên hãy nộp trực tiếp hoặc gửi bưu điện đến trường. 

Hồ sơ đã nộp sẽ không trả lại. 

6. Phương thức tuyển sinh   Sau khi xét duyệt hồ sơ, thí sinh sẽ được làm bài thi viết tiếng Nhật (trình độ 

tương đương kì thi năng lực tiếng nhật JLPT N2) và phỏng vấn. Miễn phí lệ phí thi.  

Kết quả thi sẽ được gửi về địa chỉ của từng cá nhân. 

7. Thủ tục nhập học   Thí sinh đã đỗ hãy nộp học phí trước ngày chỉ định dưới đây.  

8. Học phí

Học phí năm 1 

Học phí năm 2 Trường hợp nộp 

học phí 1 lần 

Trường hợp nộp 

học phí chia 3 lần 

Phí nhập học ¥200,000  ¥200,000  ¥0  

Học phí

Bao gồm tiền giáo trình
¥680,000  ¥680,000  ¥680,000  

Cơ sở vật chất  ¥200,000  ¥200,000  ¥200,000  

Tổng ¥1,080,000  ¥1,080,000  ¥880,000  
 

Học bổng dành cho 

du học sinh
¥400,000  ¥300,000  ¥100,000  

Tổng cộng ¥680,000  ¥780,000  ¥780,000  

(1) Trường hợp nộp học phí 1 lần, sau khi nhận giấy báo đỗ hãy đóng ¥680,000 trước ngày chỉ định 

Thí sinh sau khi hoàn thành xong học phí sẽ được nhận Giấy thông báo nhập học. 

(2) Trường hợp nộp học phí chia ra 3 lần ( ¥780,000 ) vui lòng nộp theo thời hạn như sau: 

 Đợt 1: Sau khi đỗ nộp ¥250,000 trước ngày chỉ định 

 Đợt 2: Nộp ¥250,000 đến ngày 25 tháng 8 năm 2023 (thứ sáu) 

Sau khi hoàn thành xong học phí đợt 2 sẽ được nhận Giấy thông báo nhập học. 

 Đợt 3: Nộp ¥280,000 đến ngày 2 tháng 2 năm 2024 (thứ sáu) 

(3) Học phí năm hai 

Vui lòng hoàn thành toàn bộ học phí năm hai đến ngày 13 tháng 9 năm 2024 (thứ sáu). 

(4) Trường hợp từ chối nhập học  

 Sau khi đã nộp học phí, chỉ những trường hợp nộp giấy xin hủy bỏ nhập học trước ngày 30 tháng 9 năm 

2023 (thứ bảy) vì những lý do bắt buộc, căn cứ theo「18 文科高第 536 号」, sẽ được trả lại phần học phí sau 

khi đã trừ phí nhập học. Trường hợp yêu cầu hủy bỏ từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 (chủ nhật) không được 

hoàn trả lại học phí. 
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