Hướng dẫn tuyển sinh
TUYỂN SINH
TRƯỜNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ PHÚC LỢI Y TẾ YOMIURI
※Chỉ tiêu tuyển sinh bao gồm cả người Nhật.
KHÓA HỌC

Năm Học

Tuyển Sinh

Ngành thông tin truyền thông

2 năm

40 sinh viên

Ngành kiến trúc

2 năm

40 sinh viên

Ngành điện tử, điện khí

2 năm

40 sinh viên

Ngành phát thanh truyền hình

2 năm

60 sinh viên

CHUYÊN NGÀNH

Ngành phúc lợi,điều dưỡng

2 năm

40 sinh viên

PHÚC LỢI XÃ HỘI

Khoá đào tạo điều dưỡng

1 năm

30 sinh viên

CHUYÊN NGÀNH
CÔNG NGHỆ

Tên Ngành Học

TRƯỜNG CHUYÊN MÔN ÔTÔ YOMIURI
※Chỉ tiêu tuyển sinh bao gồm cả người Nhật.
KHÓA HỌC

Tên Ngành Học

Năm Học

Tuyển Sinh

CHUYÊN NGÀNH

Ngành bảo trì và sửa chữa ôtô cấp độ 2

2 năm

240 sinh viên

CÔNG NGHỆ

Ngành bảo trì và sửa chữa ôtô cấp độ 1

4 năm

40 sinh viên

ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC
Đơn nhập học của du học sinh vui lòng đáp ứng đủ 5 mục sau :
1. 18 tuổi trở lên và đã tốt nghiệp PTTH
2. Theo quy định: Cần học tiếng Nhật từ 6 tháng trở lên tại trường Nhật ngữ, cơ sở đào tạo Nhật
ngữ(được Bộ Tư Pháp công nhận). Hoặc học tiếng Nhật 1 năm trở lên tại các trường học (Đại học,
Đại học ngắn hạn...được công nhận theo quy chuẩn về trường học trong Bộ luật năm Chiêu Hoà thứ
22, chương 26, điều 1 ) với tỷ lệ lên lớp tốt.
3. Cần đạt 1 trong 4 điều kiện dưới đây:
① Đã đỗ N2 tại kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT.
② Đạt trên 200 điểm tại kỳ thi Du học Nhật Bản môn tiếng Nhật.
③ Đạt trên 400 điểm tại kỳ thi tiếng Nhật thương mại BJT môn tiếng Nhật.
④ Vượt qua kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng nhật do trường tổ chức.
4. Ghi rõ ràng địa chỉ liên lạc tại Nhật.
5. Có khả năng chi trả học phí và sinh hoạt phí trong thời gian học tập tại trường.

KỲ THI NHẬP HỌC AO

Đối tượng ứng tuyển Trường chuyên môn ô tô Yomiuri

【Chính sách xét tuyển】
Những điều khoản Trường chuyên môn ô tô Yomiuri đặt ra cho các thí sinh ứng tuyển
１．Có mục tiêu phấn đấu rõ ràng
２．Nỗ lực để hiện thực hoá mục tiêu
３．Có thể tích cực hoạt động, đóng góp cho tập thể
Chế độ xét tuyển này được đặt ra nhằm mục đích giúp cho các thí sinh có nguyện vọng sâu sắc
muốn nhập học tại trường, đồng thời hiểu rõ “Chính sách xét tuyển” có thể nhập học nhanh hơn so
với thông thường.

【Tư cách đăng ký thi AO】
１．Tham gia các buổi kiến học dành cho du học sinh, trải nghiệm nhập học ... do trường tổ chức.
２．Năng lực tiếng Nhật tương ứng với một trong những mục dưới đây:
①Đỗ N2 tại kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT
②Đạt trên 200 điểm trong kì thi Du học Nhật Bản môn tiếng Nhật.
③Đạt trên 400 điểm tại kỳ thi tiếng Nhật thương mại BJT môn tiếng Nhật
④Đạt trên 600 điểm tại kỳ thi J-TEST
⑤Tại kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật do trường tổ chức (tham khảo trang 4) được đánh giá
có thực lực tương đương với 4 mục nêu phía trên.

【Phương thức đăng ký và giấy tờ cần thiết】
Từ ngày mùng 1 tháng 6 trường bắt đầu tiếp nhận hồ sơ. Khi đi hãy mang theo những giấy tờ được nêu
dưới đây. Ngoài ra, việc nhập học cần phải có sự chấp thuận của giáo viên trường hiện tại đang theo học.
〔Giấy tờ cần thiết〕
①Đơn đăng ký nhập học AO (bản chỉ định do trường phát)
②Sơ yếu lý lịch（bản chỉ định do trường phát tham khảo trang 6）
③Giấy chứng nhận thành tích học tập, tỉ lệ lên lớp của trường tiếng đã và đang theo học（thông tin
mới nhất cho tới thời điểm đăng ký nhập học）
＊Chú ý để tránh điền thiếu thông tin hoặc nộp thiếu giấy tờ cần thiết.

【Lịch thi】
Số lần

Thời hạn đăng ký thi AO

Viết luận-Phỏng vấn

Kết quả thi

Kỳ hạn nộp đơn
nhập học

１

1/6(Thứ 5)-20/6(Thứ 3)

24/6(Thứ 7)

２

21/6(Thứ 4)-25/7(Thứ 3)

30/7(Chủ Nhật)

gửi đi trong vòng 1

26/9(Thứ 3)

３

26/7(Thứ 4)-5/9(Thứ 3)

9/9(Thứ 7)

tuần sau thi

31/10(Thứ 3)

【Nội dung thi】
１．Xét hồ sơ

２．Thi viết

３．Phỏng vấn

Kết quả thi sẽ được

12/9(Thứ 3)

TRẢ TIỀN HỌC

HỌC PHÍ
●TRƯỜNG CHUYÊN MÔN ÔTÔ YOMIURI
Ngành bảo trì và sửa chữa ôtô cấp độ 2（2 năm）

1,880,000 Yên

Ngành bảo trì và sửa chữa ôtô cấp độ 1（4 năm）

3,720,000 Yên

※ Mức học phí trên tương ứng với chế độ miễn giảm học phí và chế độ học bổng đặc
biệt dành cho du học sinh.

●TRƯỜNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ PHÚC LỢI Y TẾ YOMIURI
Ngành thông tin truyền thông（2 năm）

1,860,000 Yên

Ngành kiến trúc（2 năm）

1,860,000 Yên

Ngành điện tử, điện khí (2 năm)

1,820,000 Yên

Ngành phát thanh truyền hình (2 năm)

2,020,000 Yên

Ngành phúc lợi,điều dưỡng（2 năm）

1,780,000 Yên

Khoá đào tạo điều dưỡng（1 năm）

800,000 Yên

※ Mức học phí trên tương ứng với chế độ miễn giảm học phí đặc biệt và chế độ học
bổng đặc biệt dành cho cho du học sinh.

VIỆC HOÀN TRẢ TIỀN HỌC（tất cả các ngành học thông thường）
Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập học, trong trường hợp muốn hủy bỏ thủ tục nhập học vui lòng nộp
đơn từ chối nhập học, hạn cuối là ngày 31 tháng 3. Ngoại trừ lệ phí nhập học thì các khoản tiền đã đóng
sẽ được hoàn trả (đối với trường hợp áp dụng chế độ miễn giảm học phí của nhập học tiến cử và nhập
học AO thì khoản miễn giảm sẽ không được tính).
Trường hợp đã được gia hạn visa với tư cách theo học tại trường, thì khi từ chối nhập học sẽ được
hoàn trả tiền sau khi về nước.
Đối với trường hợp nộp đơn từ chối nhập học sau ngày mùng 1 tháng 4, theo quy định sẽ không
được hoàn trả tiền học phí đã đóng. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà trường.

