
■ Điều kiện ứng tuyển

■ Hồ sơ cần nộp

1. Nguyên tắc: Học sinh đã hoàn thành 12 năm học phổ thông tại nước sở tại.
( Hoàn thành 16 năm học đối với học sinh có nguyện vọng vào khóa dự bị cao học )

2. Học sinh có nguyện vọng thi vào các trường cao học, đại học..tại Nhật Bản, có ý thức học tập tốt.
Khóa dự bị lên trường chuyên môn dành cho học sinh các nước không sử dụng kanji.

■�ời gian nhận hồ sơ
Từ ngày 1 tháng 10<T5> năm 2020 đến 18 tháng 3 năm 2021 <T5>

■ Phí xét tuyển : Miễn phí

Các hồ sơ gửi qua đường bưu điện

1 . 

1 . 
Các hồ sơ mang nộp trực tiếp

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
〒530-0015大阪市北区中崎西1-5-11   ECC国際外語専門学校2号館

2 . 

Đơn xin nhập học ( Form 1 ) 
2 . Lý do du học, Giấy cam kết ( Form 2 )

3 . Phiếu khảo sát tài chính trong quá trình du học ( Form 3 )

4 . Giấy bảo lãnh tài chính ( Form 4  Người làm đơn có thể viết thay )

( dán vào hồ sơ )

( Nếu không có hãy nộp bản copy bằng tốt nghiệp, và mang theo bản gốc đến nộp vào hôm thi tuyển )

( Trang thông tin cá nhân và trang có dán tư cách lao động ngoài giờ )

( cả 2 mặt )

( Nếu có )

( Không phân biệt đỗ hay trượt, toàn bộ học sinh phải nộp giấy này )

( Đối với học sinh đăng kí thi trong năm 2020 )
Mục 14 và 15, nếu học sinh thi nhiều lần, nộp toàn bộ các giấy báo điểm. Kết quả các kì thi này không ảnh hưởng đến việc xét tuyển

Hồ sơ gửi qua đường bưu điện, hãy gửi theo dạng hồ sơ bưu kiện

※Ngưng nhận hồ sơ khi đủ số lượng tuyển sinh

<Trường chuyên môn ngoại ngữ quốc tế ECC tòa số 2>

�ời gian nhận hồ sơ   Từ thứ 2 đến 6   9:00am ~6:00pm
Trường đóng cửa: các ngày thứ 7, ngày nghỉ lễ,theo lịch quốc gia, và từ 24/12/2020 đến 4/1/2021

( Sổ ngân hàng phải cập nhật đến ngày gần đây, Phần giao dịch không được in vào sổ hãy đăng kí từ ngân hàng để nhận bản sao kê )

5 . Giấy bảo lãnh tại Nhật ( Form 5  Người bảo lãnh tự viết・Trường hợp không có người bảo lãnh thì không cần giấy này. Người bảo lãnh 
là người đang sinh sống tại Nhật, chịu trách nhiệm dạy dỗ và cung cấp tiền khi khẩn cấp )

Người nộp nguyện vọng một là trường chuyên môn ngoại ngữ quốc tế, trường chuyên môn máy tính, hoặc trường 
chuyên môn nghệ thuật thì điền vào Form ②A
Người nộp nguyện vọng một là khóa dự bị đại học, dự bị cao học, hoặc dự bị chuyên môn thì điền vào Form ②B

6 . Ảnh 1 tấm
7 . Giấy chứng nhận tốt nghiệp cao nhất
8 . Bản copy Hộ chiếu
9 . Bản copy 
ẻ lưu trú

. 01  Các giấy tờ chứng nhận việc chuyển tiền quốc tế

. 11  Giấy chứng nhận lương đi làm hàng tháng và Bản copy sổ ngân hàng

 12 . Bản copy thẻ bảo hiểm
. 31  Giấy chứng nhận thành tích và tỷ lệ điểm danh tại trường tiếng Nhật  
. 41  Bản copy Giấy báo điểm kì thi năng lực tiếng nhật các trình độ N3, N2,…

Bản copy Giấy báo điểm kì thi du học sinh. 51  

1. Hồ sơ

Người làm đơn xin 
học phải tự viết hồ sơ

HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH
Khóa dự bị lên cao học · Dự bị lên đại học · Dự bị lên trường chuyên môn

Kì học tháng 4 năm 2021   Bản dành cho du học sinh
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2. Xét tuyển
■ Phương thức xét tuyển

■ Ngày nộp hồ sơ – tương ứng với ngày thi đầu vào

1. Xét duyệt hồ sơ

1. Tỷ lệ đi học tại trường tiếng Nhật hiện tại trên 90%
( Những trường hợp vì lý do bệnh lý, hoặc lý do bất khả kháng dẫn đến không đạt tỷ lệ 90%, hãy liên hệ trưc tiếp với nhà trường – 
Tuy nhiên tỷ lệ đi học phải trên 85%)

2. Có trình độ tiếng Nhật tương ứng với thời gian đã học.
3. Có sự chuẩn bị về kinh tế cho việc học tập và thi lên tại Nhật.

2. �i đầu vào: �i kiểm tra trình độ tiếng Nhật ( �i viết và phỏng vấn )
※Những học sinh đỗ vòng hồ sơ, sẽ nhận được liên lạc hẹn ngày thi đầu vào.

■ Điều kiện xét tuyển cơ bản

※Hồ sơ phải được gửi đến trường trước ngày hết hạn. Học sinh đăng kí sau ngày 18 tháng 3 năm 2021, hãy nhanh chóng 
liên hệ trực tiếp với nhà trường.
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Lần Hồ sơ nộp trước ngày Ngày thi đầu vào Lần Hồ sơ nộp trước ngày Ngày thi đầu vào
 912/10/2020 ( �ứ 2)

26/10/2020( �ứ 2)
16/11/2020 ( �ứ 2)
30/11/2020 ( �ứ 2)
14/12/2020 ( �ứ 2)
5/1/2021  ( �ứ 3)
18/1/2021 ( �ứ 2)
1/2/2020 ( �ứ 2)

17/10/2020(�ứ 7)
31/10/2020(�ứ 7)
21/11/2020(�ứ 7)
5/12/2020(�ứ 7)

19/12/2019(�ứ 7)
9/1/2021 (�ứ 7)
23/1/2021(�ứ 7)
6/2/2021 (�ứ 7)

8/2/2021  ( �ứ 2)
15/2/2021  ( �ứ 2)
24/2/2021  ( �ứ 4)
2/3/2021  ( �ứ 3)

10/3/2021  ( �ứ 4)
15/3/2021  ( �ứ 2)
18/3/2021  ( �ứ 5)

13/2/2021(�ứ 7)
20/2/2021(�ứ 7)
2/3/2021(�ứ 3)
8/3/2021(�ứ 2)
16/3/2021(�ứ3)
18/3/2021(�ứ 5)
22/3/2021(�ứ 2)
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15

3.�ủ tục nhập học,Học phí

Sau ngày thi tuyển khoảng 1 tuần, trường sẽ gửi kết quả qua đường bưu điện. Khi nhận giấy báo đỗ, hãy nộp tiền học phí theo ngày 
chỉ định.Sau khi nộp học phí lần 1, và nộp giấy thành tích và tỷ lệ điểm danh tính đến cuối tháng 1 tại trường đang học, ECC sẽ phát 
hành Giấy nhập học

Với các khóa dự bị lên chuyên môn, dự bị lên đại học, dự bị lên cao học.

Với các khóa dự bị lên chuyên môn, dự bị lên đại học, dự bị lên cao học.

※Tổng cộng tiền học phí và phí nhập học, phải được nộp trong vòng khoảng 10 ngày sau khi có giấy báo đỗ từ nhà trường.

■ �ủ tục nhập học

■ Học phí và cách nộp học phí.
1. Trường hợp đóng học phí 1 lần

720,000 yen-30,000 yen-100,000 yen800,000 yen50,000 yen

Phí nhập học Miễn giảm nộp 1 lầnMiễn giảm cho người thi trong nước NhậtHọc phí Tổng cộng

Phí nhập học Miễn giảm cho người thi trong nước Nhật 
( Trừ vào lần nộp tiền thứ 2)Học phí ( Lần 2)Học phí ( Lần 1) Tổng cộng

2. Trường hợp đóng học phí nhiều lần

※�ời hạn nộp học phí lần 1: trong vòng 10 ngày tính từ ngày nhận được giấy báo đỗ của trường. Học sinh hãy đóng phí nhập học 
và học phí theo đúng hạn trên.
※Nếu trễ thời hạn nộp học phí, có thể bị tước quyền nhập học.
※�ời hạn nộp học phí lần 2: trước thứ sáu ngày 9 tháng 7 năm 2021
※Học phí nộp 1 lần ít hơn học phí chia nhiều lần 30,000 yen
※Miễn giảm đang sinh sống tại Nhật: Du học sinh đang sinh sống tại Nhật Bản, được miễn giảm 100,000 yen. Trường hợp đóng học 

phí nhiều lần, tiền này sẽ được trừ vào lần đóng học phí thứ 2.
※Học sinh chuyển tiền không dùng giấy ngân hàng nhà trường phát, sẽ phải tự chịu phí chuyển khoản.

750,000 yen-100,000 yen400,000 yen400,000 yen50,000 yen



■ Chế độ khuyến khích nộp hồ sơ sớm

■ Chế độ miễn giảm dành cho học sinh ưu tú

■ Các lưu ý đặc biệt

4. Chế độ miễn giảm học phí (Tại thời điểm nhập học)

1. Phí nhập học không được hoàn trả dưới bất kì lý do gì
Trường sẽ hoàn trả lại học phí cho học sinh thuộc các đối tượng sau:
(1)Nộp giấy rút đơn nhập học trước 31 tháng 3 năm 2021 
(2)Trường hợp sau sẽ được hoàn lại Học phí kì học tiếp theo
(i)Từ tháng 10 vào nhập học các trường Đại học, cao đẳng… khác (Nộp giấy báo đỗ trước 30/9)
※Không hoàn trả học phí kì đang học và các kì đã học.
※Học phí được hoàn trả qua ngân hàng. Phí chuyển tiền do học sinh chi trả.
Tất cả các sinh viên phải đóng thêm 10000 Yên một năm tiền tổ chức các event trong trường, dù bất cứ lý do nào cũng không trả 
lại. 
Sinh viên sẽ trả trước 50000 Yên tiền sách vở. Khi kết thúc khóa học, trường sẽ tính toán và trả lại nếu thừa. Không trả lại tiền với 
lý do đã tự mua sách. 
Bảo hiểm an toàn sinh hoạt 7,000 yen/năm với Visa du học sinh , 2,500 yen/năm với Visa khác. Không trả lại với bất cứ lý do nào. 
Toàn bộ sinh viên phải tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân. Phí bảo hiểm tự chi trả. 
Toàn bộ sinh viên sẽ phải khám sức khỏe. 
Ngày 27 tháng 2 ( �ứ bảy) năm 2021 hoặc 24 tháng 3 (thứ tư) năm 2021 sẽ phải tham gia bài test để xếp lớp. 
Các khóa học trên không thuộc đối tượng được xét miễn giảm học phí theo chinh sách miễn giảm học phí của chính phủ Nhật dành 
cho học sinh học cấp 3 trở lên. 
Do tình hình dịch bệnh mà không thể đến trường có thể học qua hình thức từ xa. Khi đó, sinh viên cần tự chuẩn bị hệ thống 
internet để có thể học online. 

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Đối tượng : Học sinh nộp hồ sơ trước 18 tháng 1(T2) năm 2021
Ưu đãi : Giảm 50% (25,000 yên) phí nhập học đầu vào.
※Không áp dụng cùng các chế độ miễn giảm khác.

※Tất cả các mức miễn giảm dành cho học sinh ưu tú đều áp dụng dưới dạng giảm học phí. Học sinh thuộc đối tượng miễn giảm cần 
nộp toàn bộ giấy tờ cần thiết trước 31 tháng 3 năm 2021.

※Chễ độ miễn giảm trên không được sử dụng cùng các miễn giảm khác. ( Trừ chế độ khuyến khích nộp hồ sơ sớm)
※Học sinh nộp học phí nhiều lần, số tiền miễn giảm sẽ được trừ vào học phí nộp lần 2.
※Học sinh thuộc chế độ miễn giảm sẽ được đăng danh trên website và các quảng cáo khác của trường.
※Dựa trên tỷ lệ đi học, và thành tích bài thi đầu vào, kết quả của các chế độ miễn giảm ghi trên có thể không được chấp nhận

Kì thi du học sinh trình độ A

Kì thi du học sinh trình độ B

Kì thi du học sinh trình độ C

Kì thi du học sinh trình độ D

Kì thi du học sinh trình độ E

Kì thi du học sinh trình độ F

Kì thi năng lực tiếng Nhật

Chứng chỉ tiếng Anh

Tổng điểm kì thi du học sinh trên 650 ( Không bao gồm bài thi viết )

Tổng điểm kì thi du học sinh trên 600 ( Không bao gồm bài thi viết )

Tổng điểm kì thi du học sinh trên 570 ( Không bao gồm bài thi viết )

Tổng điểm kì thi du học sinh trên 540 ( Không bao gồm bài thi viết )

Tổng điểm kì thi du học sinh trên 300 ( Không bao gồm bài thi viết ) Trong đó có 1 môn trên 120 điểm

Tổng điểm kì thi du học sinh trên 300 ( Không bao gồm bài thi viết )

Đỗ N1 kì thi du học sinh

Điểm Toiec trên 800 hoặc IELTS7.0 hoặc Toe� iBT trên 80

600,000  yen

400,000  yen

300,000  yen

200,000  yen

150,000  yen

100,000  yen

50,000  yen

100,000  yen

Loại miễn giảm Mức miễn giảm Level cần thiết

22 23

Có nhiều event trong cả năm học. 
Không có ranh giới giữa khóa học và quốc tịch, 

mọi sinh viên đều học tập vui vẻ tại ECC

CAMPUS LIFE

GEA

Các món ăn trên thế giới

Hội Karaoke

Lễ tốt nghiệp

Lễ nhập học

Ngày hội trái đất Lễ nhập học

Hội thể thao

Lễ tốt nghiệp

Hội thể thao

Lễ tốt nghiệp

Ngày hội trái đất

Đăng tải 
thông tin về 

cuộc sống 
của sinh 

viên
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