
Các thông
báo quan trọng

Với các em ở xa

Để có thể nộp đơn dự thi vào trường, cần phải 
tham dự open campus hoặc buổi giới thiệu cho cá 
nhân. Với các em ở xa, hoặc vì điều kiện bất khả 
kháng không thể tham dự, trường sẽ bố trí giới 
thiệu cho cá nhân. Hãy liên lạc trước với trường. 

Trường có phòng trọ miễn phí ở � đêm 
� ngày để các em có thể tham dự open 
campus. Cần phải liên lạc đặt phòng 
trước 

Đăng ký
open campus ở đây

Với các em không tham dự được open campus

Đăng ký giới thiệu cho
từng cá nhân hoặc online

Thông tin liên lạc

Trung Tâm lưu học sinh ECC

Các khóa học được tổ chức

Thời gian tiếp đón

Ngày có thể tiếp đón

Nguyện vọng học lên cao：
Khóa học dự bị đại học
Khóa học dự bị cao học
Khóa học dự bị chuyên môn

Nguyện vọng học chuyên môn：
Trường chuyên môn ngoại ngữ quốc tế ECC 
Trường chuyên môn máy tính ECC

※Không có hỗ trợ đi lại khi tham gia buổi giới thiệu cho cá nhân

Điện thoại : ����-���-��� <Miễn phí đàm thoại trong nước Nhật>  ��-����-����
FAX : ��-����-����   E-mail : is-office@ecc.ac.jp   WEB : http://global.ecc.ac.jp/

< Trong tòa số 2 của trường chuyên môn ngoại ngữ ECC >

※Cần phải đăng ký trước

※Thứ bày, CN, ngày lễ trường không tổ chức

※Các khóa học luyện thi học lên cao sẽ
     không có open campus

Thứ Hai đến thứ Sáu

��~��h

Nội dung buổi tham quan trường

�.Có hỗ trợ chi phí đi lại�.Nhận phiếu miễn lệ phí thi vào trường trị giá � vạn yên

�.Hiểu rõ chi tiết về khóa học�.Nghe hỏi về kỹ năng phỏng vấn

Giới thiệu
về khóa họcGiới thiệu về trường

Giao lưu với học sinh
của trường

Trải nghiệm
giờ học thực tế

Lợi ích khi tham gia 

Buổi tham quan trường
Tổ chức Open campus về trường chuyên môn, Giới thiệu cho từng cá nhân và giới thiệu online

Khóa học Dự bị Đại học, Dự bị Cao học, Dự bị lên chuyên môn sẽ chỉ tổ chức giới thiệu cho từng cá nhân 

 Về cuộc
sống của lưu

học sinh 

2800100034 nước

Lưu học sinh Học sinh người Nhật

 học sinh học sinh

Hướng dẫn nhập trường cho lưu
học sinh vào tháng � năm ����

Kinh doanh, ngoại thương, hotel

Kỹ sư hệ thống
Lập trình viên

Kỹ thuật viên CAD
Kỹ sư vận hành chế tạo máy

Khoa Truyền thông quốc tế
Khóa học dự bị đại học

Khóa học dự bị chuyên môn

■ Khóa Global business ････････････････････････････････････  ��
■ Khóa Global Hotel ･････････････････････････････････････････  ��
■ Khóa International Engineer･･････････････････････････  ��
■ Khóa chuyên môn / Thông tin tuyển sinh ･･･････  ��
■ Khóa dự bị học đại học ･･････････････････････････････････  ��
■ Khóa dự bị học lên cao･･･････････････････････････････････  ��
■ Khóa dự bị / Thông tin tuyển sinh ･･････････････････  ��
■ Open campus / Buổi giới thiệu cá nhân･･････････  ��

Mục tiêu xin
việc tại Nhật

Mục tiêu học lên
cao tại Nhật 

Học kiến thức, kỹ thuật về chuyên mônChuyên môn/ Đại học/ Cao học

100
Tỷ lệ xin việcTỷ lệ xin việc

Trường chuyên môn ngoại
ngữ quốc tế ECC

Trường chuyên môn ngoại
ngữ quốc tế ECC

Trường chuyên
môn máy tính ECC

Trường chuyên
môn máy tính ECC

％
Số liệu thực tế  học sinh tốt nghiệp tháng � năm ����

( Khóa lưu học sinh)

136
Đỗ kỳ thi năng
lực tiếng Nhật

N1

Kỳ thi lưu học sinh
Nhật Bản. Điểm thi

môn tiếng Nhật
Đạt trên ��� điểm

Kỳ thi lưu học sinh
Nhật Bản. Điểm thi

môn tiếng Nhật
Đạt trên ��� điểm

159
※Số liệu thực tế kết quả thi đỗ của lưu học sinh trường chuyên môn ngoại

ngữ quốc tế ECC từ năm ����~����.( Bao gồm  học sinh thi đỗ cả hai)
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Trường
quốc lập

Học
sinh

� năm gần đây
[����~����] � năm gần đây[����~����]

関関同立・難関大学
ĐỖ

Học
sinh

...

ĐỖ76

Nguyên học sinh trường
エール学園

兵庫県立大学
関西大学

PHAM DINH HUYさん

Việt Nam

Sau nhiều lần tập phỏng vấn, cuối cùng tôi đã 
tự tin trả lời trong kì thi thực tế. Ngoài ra, tôi 
cũng đã đọc và viết đi viết lại mấy chục lần Bản 
lý do nguyện vọng. Giờ học của ECC sẽ mang lại 
cho các bạn sự tự tin. Trước khi nhập học tôi đã 
không thể trình bày được ý kiến của bản thân, 
nhưng giờ đây tôi đã hoàn toàn tự tin vào việc 
đó. Hãy tin tưởng vào giáo viên, chăm chỉ nghe 
giảng, chắc chắn các bạn sẽ đỗ.

Nguyên học sinh trường
ＥＣＣ国際外語専門学校日本語学科

洪  常勝さん

Đài Loan

Kết quả đỗ lần này là nhờ vào sự chỉ dẫn tận 
tình của các thầy cô giáo đã chỉ bảo và sửa rất 
nhiều lần cho bản Lý do Nguyện vọng. Ngoài ra, 
đây còn là kết quả sau nhiều lần sai sót trước 
đây. Thất bại nhưng không hề từ bỏ, hãy hướng 
tới mục tiêu và tiếp tục theo đuổi nó, chắc chắn 
bạn sẽ thành công !!

Kỳ thi năng
lực tiếng Nhật

ĐỗN2
Kỳ thi lưu học sinh

Môn tiếng Nhật

điểm291

滋賀大学
追手門学院大学

Kỳ thi năng
lực tiếng Nhật

ĐỗN1
Kỳ thi lưu học sinh

Môn tiếng Nhật

điểm334

広島市立大学
近畿大学・追手門学院大学

Nguyên học sinh trường
ヒューマンアカデミー日本語学校大阪校

王  泽庆さん

Trung Quốc

Kì thi đầu tiên tôi đã thi trượt vào trường nguyện 
vọng.Thực sự lúc đó tôi đã rất chán nản, muốn 
buông xuôi mọi thứ. Tuy nhiên thầy cô đã luôn ở 
bên động viên tôi, đưa ra lời khuyên, giúp tôi lấy 
lại được tinh thần cố gắng đến cùng. Và sau đó 
tôi đã đỗ tất cả các trường theo nguyện vọng ở kì 
thi tiếp theo. Cuối cùng tôi đã hiểu ra � điều: Khi 
cảm thấy mọi việc đang tồi tệ, chỉ cần tiến lên � 
bước, bạn sẽ thấy vạch đích ở trước mắt !

Kỳ thi năng
lực tiếng Nhật

ĐỗN1
Kỳ thi lưu học sinh

Môn tiếng Nhật

điểm317

Nguyên học sinh trường
ヒューマンアカデミー日本語学校大阪校

東京理科大学
関西学院大学・立命館大学

冯  佳瑜さん Trung Quốc

Ngày thành công chắc chắn sẽ đến !

Nguyên học sinh trường
早稲田文化館日本語科

曾　帅嘉さん Trung Quốc

Tôi lựa chọn trường Đại  Học này khi  biết  sở 
thích vận động của tôi có thể trở thành nghề 
nghiệp sau này! 

Kỳ thi năng
lực tiếng Nhật

ĐỗN1
Kỳ thi lưu học sinh

Môn tiếng Nhật

điểm340

福井工業大学
高知県立大学・追手門学院大学

Kỳ thi năng
lực tiếng Nhật

ĐỗN1
Kỳ thi lưu học sinh

Môn tiếng Nhật

điểm339

高知大学
龍谷大学

Nguyên học sinh trường
ＥＣＣ国際外語専門学校日本語学科

尚  元地さん Trung Quốc

Nhờ sự động viên và khích lệ từ thầy cô và bạn 
bè, tôi đã vượt qua được thất bại của kỳ thi năm 
ngoái và thi đỗ vào năm nay.

Kỳ thi năng
lực tiếng Nhật

ĐỗN2
Kỳ thi lưu học sinh

Môn tiếng Nhật

điểm284

Nguyên học sinh trường
ヒューマンアカデミー日本語学校大阪校

山口大学

孙  光耀さん

Trung Quốc

Hãy hỏi giáo viên và những Sempai đã đỗ của 
mình : bao nhiêu điểm thì đỗ, để đạt được điểm 
số đó cần nỗ lực như thế nào, khi phỏng vấn 
cần chú ý những điểm nào, … Hãy tiếp tục tìm 
hiểu đến khi nhìn thấy rõ ràng con đường dẫn 
đến kết quả thi đỗ ! 

Nguyên học sinh trường
ＥＣＣ日本語学院 名古屋校

覃　善行さん

Hồng Kông

Để thi  đỗ,  v iệc  chuẩn bị  trước là  không thể 
thiếu. Trong đó quan trọng nhất là thu thập 
thông tin.  V í  dụ: hãy xem xếp hạng số lượng 
người xin việc trong ngành bạn muốn vào cũng 
là một phương pháp cân nhắc lựa chọn trường 
đại học sẽ thi. Hãy tham khảo những gợi ý từ ý 
kiến của giáo viên, từ đó chủ động tự tìm hiểu.

Kỳ thi lưu học sinh
Môn tiếng Nhật

điểm345

国際基督教大学
富山大学・静岡大学・日本大学

Kỳ thi năng
lực tiếng Nhật

ĐỗN1
Kỳ thi lưu học sinh

Môn tiếng Nhật

điểm367

同志社大学
京都先端科学大学・京都産業大学

Nguyên học sinh trường
京都民際日本語学校

WILSON CHRISTOPHER NURMANさん

Indonesia

Tôi đã mất � tháng rưỡi để hoàn thành bài Lý do 
nguyện vọng của mình. Tôi cảm thấy mình đã rất 
đúng đắn khi chuẩn bị sớm,  luôn chủ động tích cực 
hỏi thầy cô và những người xung quanh về những 
điều mình chưa biết, mở rộng tầm hiểu biết của bản 
thân. Tại ECC các bạn có thể mở rộng vốn kiến thức 
xã hội qua giờ đọc báo, hoặc học được các đối sách 
trong việc viết văn qua giờ học viết bài luận. Tóm 
lại, quan trọng nhất là cần chuẩn bị từ sớm.

Kỳ thi năng
lực tiếng Nhật

ĐỗN2
Kỳ thi lưu học sinh

Môn tiếng Nhật

điểm319

Nguyên học sinh trường
京進ランゲージアカデミー京都中央校

関西学院大学
近畿大学

余  修さん Trung Quốc

Đi học chăm chỉ chính là con đường dẫn đến thi 
đỗ. Các bạn hãy cố gắng lên ! 

Nguyên học sinh trường
大阪観光ビジネス日本語学院

范  洲瑞さん Trung Quốc

Để có thể đứng dậy sau vấp ngã thì cần tự tin 
vào bản thân mình !

Kỳ thi năng
lực tiếng Nhật

ĐỗN1
Kỳ thi lưu học sinh

Môn tiếng Nhật

điểm335

関西大学

Kỳ thi năng
lực tiếng Nhật

ĐỗN2
Kỳ thi lưu học sinh

Môn tiếng Nhật

điểm256

関西大学

Nguyên học sinh trường
ユニタス日本語学校

周  慧さん Trung Quốc

Hãy hướng tới ước mơ và cố gắng hết mình !

Kỳ thi năng
lực tiếng Nhật

ĐỗN1
Kỳ thi lưu học sinh

Môn tiếng Nhật

điểm290

同志社大学
立命館大学
関西学院大学
関西大学

東京理科大学
中央大学
立教大学
明治大学

青山学院大学
法政大学
国際基督教大学

Các trường đại học tư lập/Quốc lập khó
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64
大阪教育大学
高知大学
下関市立大学
和歌山大学
静岡大学
高崎経済大学

叡啓大学
島根大学
山口大学
滋賀県立大学
富山大学
香川大学

秋田大学
広島大学
公立鳥取環境大学
広島市立大学
滋賀大学
神戸大学

奈良女子大学
岡山大学
山形大学
琉球大学兵庫県立大学
高知県立大学
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※Thông tin trên đây là kết quả thi đỗ thực tế từ du học sinh  Trường chuyên môn ngoại ngữ quốc tế ECC.

Thành tích thi
đỗ của Khóa dự

bị lên Đại Học
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Thành tích thi đỗ 
của Khóa dự

bị học lên cao
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Thành tích thi
đỗ của Khóa dự

bị lên Đại Học

Trường
tư lập

Học
sinh

� năm gần đây
[����~����]

ĐỖ

京都産業大学････21
近畿大学････････26
龍谷大学････････38
追手門学院大学･･18
大阪大谷大学･･････1
大阪学院大学･･････8
大阪観光大学･･････7
大阪経済大学････11

大阪経済法科大学･････25
大阪芸術大学･･･････････1
大阪工業大学･･･････････3
大阪国際大学･･･････････3
大阪産業大学･････････10
大阪女学院大学･････････5
大阪成蹊大学･･･････････5

関西国際大学･････････24
摂南大学･･･････････････7
相愛大学･････････････11
太成学院大学･･･････････3
大手前大学･･･････････13
羽衣国際大学･････････17
阪南大学･･･････････････1
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98.8
ECC国際外語専門学校
ECCコンピュータ専門学校
修成建設専門学校

29
9
1

京都外国語大学
大阪経済法科大学
相愛大学
関西国際大学
羽衣国際大学
流通科学大学
ものつくり大学

2
2
3
9
3
2
1

大阪女学院短期大学　  1Học 
sinh

Học 
sinh

南山大学 札幌学院大学
経済経営学部

DANG HUU THACHさん Việt Nam MAHARJAN ROHITさん Nêpan NGUYEN VIET ANHさん Việt Nam NGUYEN DANG HAIさん Việt Nam
Nguyên học sinh trường

ヒューマンアカデミー日本語学校大阪校

Tôi đã vào được trường Đại học theo nguyện 
vọng thứ nhất là nhờ sự chăm chỉ học tập tại 
ECC trong suốt một năm cùng với sự hướng 
dẫn chỉ bảo tận tình của các thầy cô. Các 
thầy cô đã luyện phỏng vấn cho tôi rất nhiều 
lần. Sự nhiệt tình này có lẽ không ở đâu có 
được ngoài ECC. Nếu không phải là ECC, có 
lẽ đã không có Tôi của ngày hôm nay .

修成建設専門学校
空間デザイン学科

Nguyên học sinh trường
ヒューマンアカデミー日本語学校大阪校

Một năm học tại ECC kết thúc thật nhanh 
chóng, trong � năm đó tôi đã tham gia các 
lớp học đặc biệt khác nhau, ví dụ như lớp 
luyện thi JLPT. Tôi đã đỗ N� và được trang bị 
tiếng Nhật cho bản thân  vững chắc. Tôi nghĩ 
học tại ECC là một điểm mốc quan trong đối 
với tôi. Tôi luôn biết ơn các thầy cô đã rất 
nhiệt tình giúp tôi quyết định, định hướng 
tương lai của bản thân.

流通科学大学
商学部

Nguyên học sinh trường
芦屋国際学院大阪校

Thật may mắn khi tôi đã chọn học tại ECC. Tôi 
có nguyện vọng học tiếp lên đại học, nhưng tôi 
đã không tự tin vào khả năng tiếng Nhật của 
mình. Dưới sự hướng dẫn của các thầy cô, khả 
năng tiếng Nhật của tôi đã được cải thiện rõ rệt 
và cuối cùng tôi đã đậu vào trường Đại học 
Khoa học và Lưu thông (流通科学大学）. Tất cả 
các thầy cô đều tốt bụng và nhiệt tình. Khi bạn 
không hiểu, hãy thoải mái hỏi. Mọi người hãy 
cố gắng hết sức trong một năm học này nhé!

羽衣国際大学
現代社会学部

Nguyên học sinh trường
JIN東京日本語学校大阪校

Vào học tại ECC thực sự rất tốt, tôi đã được 
tham gia vào nhiều giờ học khác nhau trong 
một năm tại ECC. Trước khi vào ECC, tôi 
không giỏi về đọc hiểu và hội thoại, nhưng 
nhờ các bạn cùng lớp và các thầy cô cùng với 
sự cố gắng hết mình, tôi đã ngày càng tiến 
bộ hơn . Hãy suy nghĩ nghiêm túc về mục 
tiêu của bản thân và nỗ lực hết mình đến 
cùng.

京都ノートルダム女子大学
国際言語文化学部

Nguyên học sinh trường
ＪＩＮ東京日本語学校大阪校

Tôi đã có � năm học thật sự vui vẻ và được 
gặp gỡ nhiều người. Các thầy cô rất nhiệt 
tình, chỉ dạy cho tôi rất nhiều không chỉ kiến 
  thức tiếng Nhật mà còn về cuộc sống sinh 
hoạt và văn hóa của Nhật Bản. Tôi đã học 
được rất nhiều điều từ các thầy cô, đã nỗ lực 
hết mình và thi đậu vào trường mà tôi đã 
chọn. Điều quan trọng là không được bỏ 
cuộc cho dù bạn thất bại bao nhiêu lần. Chúc 
mọi người một năm học thật vui vẻ tại ECC!

羽衣国際大学
人間生活学部

Nguyên học sinh trường
日生日本語学園大阪本校

Tôi đã tham gia một lớp học rất vui và nhận 
được lời khuyên từ các thầy cô về việc học 
tiếng Nhật và thi tuyển chọn trường. Mục 
đích của tôi khi du học Nhật Bản là để vào 
được một trường đại học. Trên chặng đường 
đó, mỗi khi gặp khó khăn luôn có thầy cô 
động viên và cổ vũ cho tôi. Để đạt được mục 
tiêu, bạn cần phải dốc hết sức lực để đương 
đầu. Hãy cố gắng hết mình vì tương lai các 
bạn nhé. !

ECC国際外語専門学校
グローバルビジネス専攻

Nguyên học sinh trường
大阪国際アカデミー

� năm học tập thực sự trôi qua rất nhanh. Tôi 
đã thi đỗ JLPT N� với điểm số cao. Sau khi 
hoàn thành bản Lý do nguyện vọng, các thầy 
cô đã giúp tôi check lại hồ sơ, và luyện tập 
phỏng vấn nhiều lần nên tôi đã thi đỗ. Điều 
quan trọng nhất trong � năm này là nỗ lực 
không ngừng, quyết tâm không được bỏ 
cuộc. Em xin được gửi lời cảm tạ sâu sắc đến 
các thầy cô giáo.

大阪経済法科大学
国際学部

Nguyên học sinh trường
メリック日本語学校

Trước mỗi kì thi, chắc hẳn không ai không 
thấy bất an, và lo lắng. Việc nỗ lực cố gắng 
mỗi ngày chắc chắn sẽ giúp ích cho kì thi. 
Hãy phấn đấu không ngừng, không bỏ cuộc, 
trang bị vốn tiếng Nhật thật tốt và thử thách 
nhiều điều xung quanh mình. Tương lai tươi 
sáng sẽ do chính chúng ta quyết định. 
Tôi thật tâm ủng hộ và mong các bạn sẽ 
thành công.  

立命館大学
関西学院大学

立命館大学
関西大学

追手門学院大学

同志社大学
京都産業大学

TRAN HOAI KHANH LINHさん Việt NamPHAN QUYNH HUONGさん Việt Nam TRAN THI LAN ANHさん Việt Nam LE PHAN KHANH QUYNHさん Việt Nam

立命館大学 関西大学 新潟食料農業大学

Trường
chuyên

môn

Đại
học

Nguyên học sinh trường
エール学園

刘  程熙さん Trung Quốc

Mặc dù điểm thi EJU của tôi không cao, 
nhưng nhờ sự chuẩn bị chu đáo cho bài 
phỏng vấn nên tôi đã thi đỗ. Tôi đã cố gắng 
giữ bình tĩnh suốt quá trình phỏng vấn. 
Thực sự nếu không nhờ sự hướng dẫn của 
ECC, tôi nghĩ mình đã không có ngày hôm 
nay. Vì vậy các bạn hãy lắng nghe thật kĩ 
những hướng dẫn của thầy cô trước khi thi 
nhé !

Kỳ thi năng
lực tiếng Nhật

ĐỗN1
Kỳ thi lưu học sinh

Môn tiếng Nhật

điểm319
Nguyên học sinh trường

ＭＡＮＡＢＩ外語学院長野校

巩  铁成さん Trung Quốc

Với một người chóng chán, thiếu kiên trì 
như tôi, để thi đỗ được như hôm nay thực 
sự hoàn toàn nhờ vào môi trường học tập 
tại ECC. Nhờ được học tập ở ECC mà tôi có 
thói quen tự giác học tập. Dưới sự chỉ dẫn 
tận tình và rất chi tiết của giáo viên, tôi đã 
chuẩn bị tốt bài Lý do Nguyện vọng. Chỉ 
bằng điểm thi EJU, các bạn sẽ không đỗ 
được đại học đâu.

Kỳ thi năng
lực tiếng Nhật

ĐỗN1
Kỳ thi lưu học sinh

Môn tiếng Nhật

điểm341
Nguyên học sinh trường

大阪外語学院

毕  洛荣さん Trung Quốc

Trong kỳ thi vấn đáp tôi đã trả lời được câu 
hỏi chưa được chuẩn bị trước. Tất cả đều 
nhờ các buổi học thảo luận trên trường, 
bạn sẽ dần có năng lực ứng biến để trả lời 
được các câu hỏi ngoài dự tính . Hơn nữa, 
khi vấn đáp, bạn hãy tự tin thể hiện cho 
người vấn đáp thấy năng lực giao tiếp của 
bản thân. 

Kỳ thi năng
lực tiếng Nhật

ĐỗN1
Kỳ thi lưu học sinh

Môn tiếng Nhật

điểm291
Nguyên học sinh trường

アジアンインターナショナルセンター

ROKKA ANIL KUMARさん Nêpan

Tôi đã rất chật vật với việc thi cử, nhưng 
nhờ sự chỉ dẫn của thầy cô, tôi đã thuận lợi 
đỗ từ nguyện vọng �. Cô đã hướng dẫn tôi 
từ cách trả lời câu hỏi ra sao, cách đối ứng 
các tình huống thế nào, giúp tôi vượt qua lo 
lắng và dần tự tin hơn. Với những bạn đang 
gặp vướng mắc trong thi cử, đang muốn 
tìm giáo viên tốt, thì ECC chính là ngôi 
trường phù hợp nhất. 

Kỳ thi năng
lực tiếng Nhật

ĐỗN1
Kỳ thi lưu học sinh

Môn tiếng Nhật

điểm239

Nguyên học sinh trường
ＥＣＣ国際外語専門学校日本語学科

李  泽博さん Trung Quốc

Để thi đỗ, quan trọng nhất là Bản Lý do 
n g u y ệ n  v ọ n g .  Q u a n  t rọ n g  l à  h ã y  t i n  
tưởng vào thầy cô và chuẩn bị thật tốt.

Kỳ thi năng
lực tiếng Nhật

ĐỗN1
Kỳ thi lưu học sinh

Môn tiếng Nhật

điểm301
Nguyên học sinh trường

日本メディカル福祉専門学校

苗  原さん Trung Quốc

Hãy khai phá tương lai bằng chính đôi 
tay của bạn ! 

Kỳ thi năng
lực tiếng Nhật

ĐỗN2
Kỳ thi lưu học sinh

Môn tiếng Nhật

điểm271
Nguyên học sinh trường

ARC大阪日本語学校

NGUYEN THI LOIさん Việt Nam

Nếu bạn nỗ lực, có thể kết quả sẽ chưa 
tới ngay lập tức, nhưng chắc chắn sẽ có 
ngày nỗ lực đó sẽ được đền đáp!

Kỳ thi năng
lực tiếng Nhật

ĐỗN1
Kỳ thi lưu học sinh

Môn tiếng Nhật

điểm292
Nguyên học sinh trường

メリック日本語学校

TRAN THI MY NGOCさん Việt Nam

Hãy đăng kí thi thật nhiều trường Đại 
học có thể. Chúng ta có thể hối hận sau 
khi  làm, nhưng chắc chắn sẽ tốt  hơn 
hối hận vì đã không làm gì. 

Kỳ thi năng
lực tiếng Nhật

ĐỗN2
Kỳ thi lưu học sinh

Môn tiếng Nhật

điểm291
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※Tùy theo tình hình biến động của ngành nghề và tình hình xã hội mà nội dung có thể thay đổi

Yêu cầu trình độ tiếng
Nhật trước khi nhập trường

Trường đại học quốc lập, công lập （京大、阪大、神大etc.） 

Các trường đại học tư lập thông thường Trường chuyên môn

Trường tư lập khó （慶應義塾大、早稲田大、関関同立etc.）

Hướng dẫn luyện thi vào đa dạng các trường theo nguyện vọng của học sinh

Trường chuyên môn ngoại ngữ quốc tế ECC  Khoa International Communication

Đặc
trưng

Môi trường tập hợp các sinh viên chăm chỉ, ý thức học tập cao ! Trường có đội ngũ giáo viên có khả 

năng giảng dạy chuyên nghiệp, với giáo án được nghiên cứu kỹ các đối sách luyện thi. Hàng ngày, các 

em sẽ được test và luyện tập các đề thi, hướng tới mục tiêu thi đỗ vào các trường đại học trình độ khó. 

Điểm môn tiếng
Nhật kì thi EJU Điểm

trở lên

Tên môn học

Kiến thức ngôn ngữ

Nghe hiểu

Đọc hiểu

Diễn đạt viết văn 

Diễn đạt bằng nói 

Đối sách luyện thi 

Luyện thi EJU

Luyện thi JLPT

Âm giọng

Thuyết trình - Phát biểu

Kanji / Từ vựng

Văn hóa Nhật Bản / Sự kiện

Tiếng Anh

Toán học khối xã hội

Môn học tổng hợp

Toán học/ Vật lí khối tự nhiên

Hóa học / Sinh học

Chú trọng giảng dạy ngữ pháp trình độ cao và những từ vựng/ cách diễn đạt mang tính chuyên môn cho các bài thi đầu vào Đại học.

Sử dụng giáo trình đa dạng từ các tin tức hay chương trình TV để  các em luyện tập các bài nghe theo dạng thi JLPT , từ đó nâng cao khả năng nghe tiếng Nhật một cách tổng hợp. 

Sử dụng giáo trình đa dạng từ báo chí, tiểu thuyết, luận văn  các tin tức hay chương trình TV để  các em luyện tập các bài đọc theo dạng thi JLPT , từ đó nâng cao khả năng đọc tiếng Nhật một cách tổng hợp. 

Học cách viết câu văn có Nội Dung - Cấu Trúc - Năng lực biểu đạt, nâng cao năng lực truyền đạt trong câu văn .

Giảng dạy cả � năng lực [ Tự thuyết trình ] và [ Giao tiếp ] , không chỉ giúp ích cho quá trình thi tuyển Đại Học, mà còn rất hữu ích cho năng lực trình bày của bản thân sau này.

Thực hành song song cả kiến thức và kỹ năng để giúp các em độc lập tự tin cho việc thi lên Đại Học.

Giờ học chủ yếu tập trung luyện bài tập giúp nâng cao điểm thi môn tiếng Nhật trong kì thi EJU.

Giờ học chủ yếu tập trung luyện bài tập , mục tiêu thi đỗ N�/ N� kì thi JLPT.

Chỉnh sửa thói quen phát âm và luyện nói với ngữ điệu tự nhiên để các em có thể tạo ấn tượng tốt trong  các cuộc phỏng vấn tuyển sinh và giao tiếp.

Nâng cao [Năng lực truyền đạt] - kỹ năng rất quan trọng cho kì thi Đại học, bắt đầu từ luyện tập về nội dung, sau đó là  cách nói chuyện, ánh mắt nhìn v.v…

Học cấu thành mỗi từ Kanji giúp các em hiểu sâu hơn về Kanji. Mở rộng vốn từ vựng và vốn từ thực tế.

Sử dụng nhiều nguồn tài liệu phong phú đa dạng từ báo chí, tin tức, tạp chí để các em hiểu rõ hơn về tình hình văn hóa Nhật Bản hiện nay, từ đó năng cao năng lực phân tích đọc hiểu thông tin.

Lớp học phân chia theo trình độ, trang bị năng lực tiếng Anh cho các kỳ thi vào các trường đại học công lập và các trường khác. 

Mục tiêu đạt điểm cao trong kỳ thi du học sinh Nhật Bản. Sau kỳ thi du học sinh vào mùa thu, các em sẽ được học giờ học về đối sách cho vòng thi thứ hai của trường đại học. 

Đặt mục tiêu điểm cao trong kỳ thi lưu học sinh Nhật Bản. Trang bị kiến thức rộng cần thiết cho kỳ thi đại học như chính trị/ kinh tế/ lịch sử. 

Chuẩn bị kiến thức cho vòng thi thứ hai của các trường đại học, song song với mục tiêu đạt điểm cao ở kì thi lưu học sinh Nhật Bản.

Mục tiêu đề ra: đạt điểm cao trong kì thi du học sinh, đồng thời luyện các đối sách cho kì thi vào Đại học.

Khái quát nội dung

Các m
ôn tự chọn

phổ thông
Các m

ôn  bắt buộc
Tự chọn

Khối xã hội
Khối tự nhiên

Khái quát về các môn học

Khóa học dự bị lên đại học

Thi thử kì thi lưu
học sinh N

hật Bản
Thi thử kì thi lưu
học sinh N

hật Bản

Thi học kì đầu
Thi học kì đầu

Kỳ thi lưu học sinh
N

hật Bản
Kỳ thi lưu học sinh
N

hật Bản

Kỳ thi lưu học sinh
N

hật Bản
Kỳ thi lưu học sinh
N

hật Bản

Kỳ thi năng lực
tiếng N

hật
Kỳ thi năng lực
tiếng N

hật

Kỳ thi năng lực
tiếng N

hật
Kỳ thi năng lực
tiếng N

hật

H
ọc lên trường đại học theo nguyện vọng

H
ọc lên trường đại học theo nguyện vọng

Thi thử kì thi lưu
học sinh N

hật Bản tổ
chức tại trường

Thi thử kì thi lưu
học sinh N

hật Bản tổ
chức tại trường

Thi thử kì thi lưu
học sinh N

hật Bản tổ
chức tại trường

Thi thử kì thi lưu
học sinh N

hật Bản tổ
chức tại trường

Thi thử kì thi lưu
học sinh N

hật Bản
Thi thử kì thi lưu
học sinh N

hật Bản

Thi học kì sau
/ Lễ tốt nghiệp
Thi học kì sau
/ Lễ tốt nghiệp

Thi thử JLPT

Thi thử JLPT

Bắt đầu nộp hồ 
sơ vào các trường 

đại học tư  / 
trường nhập học 

vào mùa Thu

Dự thi

Đối sách cho kì thi lưu học sinh Nhật Bản

Bắt đầu nộp hồ sơ, dự thi vào một
số trường công lập, quốc lập

Đối sách kì thi năng lực tiếng Nhật

Nộp hồ sơ vào các trường đại
học công lập, quốc lập chủ chốt

Thi đầu vào các trường đại học công lập, quốc lập chủ chốt

Nộp đơn, dự thi vào trường đại học tư lập

Buổi giới thiệu về
việc học lên Đại học

Chọn trường, chọn khoa theo
nguyện vọng, tìm hiểu về môn dự thi

Trao đổi cá nhân với giáo viên chủ nhiệm,
Quyết định chọn trường

Khắc phục môn học còn yếu trong
kỳ thi lưu học sinh. Luyện tập

phỏng vấn khi thi đầu vào

Ôn luyện kỹ lưỡng
các kiến thức đã học

Sau khi họp với thầy cô chủ
nhiệm, quyết định nộp đơn Đối sách TOEIC/ TOEFL, nâng cao các môn còn yếu

Trao đổi cá nhân
(Thầy cô chủ nhiệm)

Thi đỗ đại học

Lịch trình từ khi Nhập học đến khi Tốt nghiệp

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

Phân chia lớp theo
trình độ nên khả năng

tiếp thu cao

Phạm vi luyện thi
rộng cho Ngành kỹ

thuật và xã hội

Tổ chức các buổi
giới thiệu về học đại

học tại trường 

Với môn học bắt buộc tiếng Nhật, các 
em sẽ tham gia test đầu vào trước khi 
nhập học để chia lớp theo trình độ, 
nâng cao khả năng tiếp thu. Trường 
đặt ra mục tiêu lấy điểm cao trong kỳ 
thi du học Nhật Bản, và đỗ vào trường 
theo nguyện vọng. 

Trường luyện thi các môn tổng hợp 
cho kì thi lưu học sinh ở Nhật như 
Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh vật và 
Tiếng Anh. Trường sẽ xếp lớp, môn 
học dựa theo nguyện vọng trường 
muốn thi và năng lực của học sinh, hỗ 
trợ các em lựa chọn trường đại học và 
khoa học, ngành học theo nguyện 
vọng.

Vào đợt hè, trường sẽ mời các thầy cô 
phụ trách tuyển sinh từ nhiều trường 
đại học công lập và tư lập lớn như 
t r ư ờ n g  đ ạ i  h ọ c  K a n s a i ,  t r ư ờ n g  
Doshisha, trường Ritsumeikan về 
trường giới thiệu về học đại học và tư 
vấn cho cá nhân. Các em có thể hỏi 
trực tiếp các thầy cô về đặc điểm của 
kỳ thi đại học cũng như biết về thông 
tin mới nhất về việc tuyển sinh. 

01 02 03

Thứ haiBắt buộc / Tự chọn

Các môn
bắt buộc

Môn học
tự chọn

※Tùy theo nguyện vọng thi mà giờ học tự chọn vào tiết � và tiết � sẽ thay đổi. 
※Tùy theo học lực khi nhập học để phân chia lớp.
※Giờ học lựa chọn, tùy theo trình độ và môn học có thể bắt đầu từ sau ��:��.

Thời gian 

１

２

３

4

5

ー

ー

Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Kiến thức ngôn ngữ

Kiến thức ngôn ngữ

Nghe hiểu

Luyện thi EJU
Luyện thi JLPT

Tiếng Anh
Âm giọng

Toán học
Thuyết trình - Phát biểu

Văn hóa Nhật Bản / Sự kiện

Vật lí khối tự nhiên
Môn học tổng hợp

Kanji / Từ vựng

Luyện thi EJU
Luyện thi JLPT

Tiếng Anh
Âm giọng

Hóa học / Sinh học
Môn học tổng hợp

Kanji / Từ vựng

9:00～9:45

9：45～10：30

10：40～11：25

11：40～12：25

12：25～13：10

13：40～14：25

14：25～15：10

Đọc hiểu

Đọc hiểu

Diễn đạt viết văn 

Diễn đạt bằng nói 

Diễn đạt bằng nói 

Diễn đạt viết văn 

Kiến thức ngôn ngữ

Đọc hiểu

Đọc hiểu

Nghe hiểu

Đối sách luyện thi 

Đối sách luyện thi 

Thời khóa biểu lớp Dự bị lên đại học

Khóa � năm 
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Thi vào Các trường đại học tư lập thông thường / 
các trường chuyên môn

Mục tiêu hướng tới Đặc
trưng

Đây là khóa học dự bị dành cho những học sinh đang ở trình độ khoảng N�, chưa đạt đủ năng lực tiếng 

Nhật cần thiết để thi lên cao. Thông qua các bài kiểm tra và bài tập hàng ngày, dần nâng cao trình độ 

tiếng Nhật lên N� và hướng tới thi đỗ Đại học hoặc chuyên môn.

Khóa học dự bị thi lên 
cao � năm  Dành cho 
học sinh có trình độ 

khoảng N�

Giờ học tiếng
Nhật chất lượng

Hướng dẫn định
hướng thi lên phù hợp với 
trình độ và nguyện vọng

Đào tạo tiếng Nhật đầy đủ các kỹ 
năng: kanji, ngữ pháp, từ vựng, nghe, 
đọc, viết văn phù hợp với trình độ N�. 
Ngoài ra, thông qua các giờ học Phát 
âm, Diễn thuyết, Thuyết trình các em 
sẽ học cách thể hiện ý kiến của bản 
thân, nâng cao khả năng giao tiếp.

Với mục tiêu nâng cao vốn từ vựng và 
Kanji cho học sinh, hàng ngày sẽ có 
bài  tập và bài  kiểm tra,  tạo môi 
trường giúp các em học và ôn tập 
ngoài giờ học trên lớp.

Phân tích các trường Đại học/ chuyên 
ngành, các trường chuyên môn, lắng 
nghe nguyện vọng tương lai của từng 
học sinh, từ đó đưa ra lời khuyên phù 
hợp. Ngoài ra, sau khi học sinh đã 
quyết chọn trường xong, thầy cô sẽ 
tiếp tục đưa ra hướng dẫn cụ thể về 
năng lực tiếng Nhật cần thiết, tận 
dụng thời gian triệt để giúp các em 
nâng cao trình độ tiếng Nhật trước 
khi nhập học lên cao. 

Nộp hồ sơ / Thi các trường đại học tư lập

Nộp hồ sơ / Thi các trường chuyên môn

Thi thử JLPT
Thi thử JLPT

Thi EJU

Thi JLPT

Thi kì đầu

Thi thử JLPT

Thi EJU

Thi JLPT

N
hập học vào trường Đ

ại học - 
chuyên m

ôn m
ong m

uốn

︕
Thi kì sau / 
Lễ tốt nghiệp
Thi kì sau / 
Lễ tốt nghiệp

Đối sách kì thi JLPT

Buổi giới thiệu
về việc học Đại học

Tìm hiểu về trường Đại học/ 
Chuyên môn muốn thi,  từ đó 
quyết định chọn ngành, khóa 

học phù hợp

Hãy tham gia 
Open campus của 

các trường Đại 
học/ Chuyên môn

Chuẩn bị hồ sơ/ Luyện tập phỏng vấn thi đầu vào

Tập trung ôn tập, 
củng cố vững chắc 
kiến thức đã học. 

Tư vấn cùng giáo viên, 
chọn trường sẽ thi.

Trao đổi cá nhân
(Thầy cô chủ nhiệm) Đỗ vào trường Đại học

 - chuyên môn

Sau khi thống nhất cùng giáo viên chủ nhiệm -> Nộp hồ sơ

Lịch trình từ khi Nhập học đến khi Tốt nghiệp

Khóa dự bị học lên cao

Kiến thức ngôn ngữ

Nghe hiểu

Đọc hiểu

Diễn đạt viết văn 

Diễn đạt bằng nói 

Đối sách luyện thi 

Luyện thi EJU

Luyện thi JLPT

Âm giọng

Thuyết trình - Phát biểu

Kanji / Từ vựng

Văn hóa Nhật Bản / Sự kiện

Tiếng Anh

Học những ngữ pháp và từ vựng của trình độ N� song song với việc nắm chắc vận dụng các ngữ pháp cơ bản. 

Không chỉ học qua sách giáo khoa, giờ học còn sử dụng tin tức thời sự, TV, mở rộng vốn tài liệu và chủ đề, giúp nâng cao năng lực Nghe một cách tổng hợp.

Đa dạng các chủ đề văn học trong bài đọc, giúp nâng cao năng lực Đọc một cách tổng hợp.

Sử dụng cấu trúc câu cơ bản và các biểu hiện phù hợp, nâng cao năng lực Viết câu văn có tính biểu đạt.

Học các kiến   thức cần thiết để "nói một cách dễ hiểu và logic"  áp dụng trong phỏng vấn kiểm tra đầu vào, và cải thiện "khả năng nói" của bạn thông qua thực hành.

Học kết hợp với thực hành các kiến thức và kĩ năng thực tế cho việc học lên cao, trang bị cho các em khả năng tự lập chuẩn bị cho việc học lên cao.

Thông qua các bài luyện tập, đạt mục tiêu tăng đáng kể điểm tiếng Nhật của kì thi EJU.

Thông qua các bài luyện tập, đạt mục tiêu thi đỗ JLPT N�/N�.

Chỉnh sửa thói quen phát âm và luyện nói với ngữ điệu tự nhiên để bạn có thể tạo ấn tượng tốt trong các cuộc phỏng vấn tuyển sinh cũng như trong giao tiếp.

Rèn luyện khả năng "thuyết trình" là điều vô cùng cần thiết sau khi vào đại học, không chỉ ở nội dung mà còn phong cách nói cho đến ánh mắt.

Học kanji một cách có hệ thống và hiểu sâu hơn về kanji. Học từ vựng thuộc nhiều lĩnh vực đa dạng và trang bị cho mình năng lực từ vựng mang tính thực tiễn.

Sử dụng nhiều nguồn tài liệu phong phú đa dạng từ báo chí, tin tức, tạp chí để các em hiểu rõ hơn về tình hình văn hóa Nhật Bản hiện nay, từ đó năng cao năng lực phân tích đọc hiểu thông tin.

Chúng tôi sẽ tổ chức các lớp học phân chia phù hợp theo thực lực và nhắm đến mục tiêu đạt được trình độ tiếng Anh để có thể thi vào các trường đại học như đại học Quốc gia và công lập.

Các m
ôn  bắt buộc

Các m
ôn tự chọn

phổ thông

Khái quát về các môn học

Các môn
bắt buộc

Môn học
tự chọn

ー

ー

１

２

３

４

５

Kiến thức ngôn ngữ

Kiến thức ngôn ngữ

Nghe hiểu

Luyện thi EJU
Luyện thi JLPT

Tiếng Anh

Thuyết trình - Phát biểu
Văn hóa Nhật Bản / Sự kiện

Kanji / Từ vựng
Âm giọng

Luyện thi EJU
Luyện thi JLPT

Tiếng Anh

Kanji / Từ vựng
Âm giọng

11：40～12：25

12：25～13：10

13：40～14：25

14：25～15：10

15：25～16：10

16：10～16：55

17：05～17：50

Đọc hiểu

Đọc hiểu

Diễn đạt viết văn 

Diễn đạt bằng nói 

Diễn đạt bằng nói 

Diễn đạt viết văn 

Kiến thức ngôn ngữ

Đọc hiểu

Đọc hiểu

Nghe hiểu

Đối sách luyện thi 

Đối sách luyện thi 

Ví dụ về thời khóa biểu của khóa học dự bị.

※Giờ học tự chọn vào tiết � và tiết � sẽ thay đổi tùy theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của học sinh 
※Các lớp học sẽ được quyết định dựa trên học lực tại thời điểm nhập học.
※Các giờ họctự chọn có thể bắt đầu sau ��:�� tùy thuộc vào môn học và trình độ.

※Số liệu thực tế học sinh tốt 
nghiệp tháng � năm ����( �� 

học sinh đỗ các khóa học lên cao 
/ �� học sinh đăng kí )

N3Kỳ thi năng lực tiếng Nhật

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

Thứ haiBắt buộc / Tự chọnThời gian Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Yêu cầu trình độ tiếng
Nhật trước khi nhập trường

※Tùy theo tình hình biến động của ngành nghề và tình hình xã hội mà nội dung có thể thay đổi

Khóa � năm 

Trường chuyên môn ngoại ngữ quốc tế ECC  Khoa International Communication

Tên môn học Khái quát nội dung·

98.8%
Tỷ lệ đỗ 
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Khóa Dự bị lên đại học
Khóa dự bị lên cao học
Dự bị lên trường chuyên môn

●Xét hồ sơ
●Phỏng vấn
●Thi bài test tiếng Nhật

Sau khi xét duyệt hồ sơ, trường sẽ liên lạc thông báo ngày giờ thi ( cả hình thức thi thông thường và thi online ).

Học sinh ưu tú có điểm thi EJU ở các ranking A ~ H tương tứng miễn giảm học phí ���,���円～��,���円               
Học sinh ưu tú có điểm thi JLPT ở các ranking G ~ H tương ứng miễn giảm học phí ��,���円～��,���円  
Học sinh có điểm thi tiếng Anh thuộc ranking E ~ G ứng với miễn giảm học phí ���,���円～��,���円

Áp dụng cho toàn bộ học sinh 
đủ điều kiện ứng tuyển.

Học sinh có điểm thi đầu vào ECC thuộc ranking 
G~I ứng với miễn giảm học phí ��,���円～��,���円   
※Áp dụng cho hình thức thi thông thường

●Áp dụng cho những học sinh không sống tại Osaka, Kyoto, Nara, Kobe. 
( Những học sinh sống tại các tỉnh trên nhưng ở quá xa trường, hãy liên 
lạc để trao đổi thêm )

●Xét hồ sơ
●Phỏng vấn onlinePhương thức xét duyệt

Điều kiện ứng tuyển

Thời gian nhận hồ sơ

Các ưu đãi đặc biệt

Ngày thi tuyển

Phí xét tuyển � vạn Yên ※ Học sinh tham gia Buổi giới thiệu về trường, hoặc đăng kí tư vấn cá nhân
     ( bao gồm cả tư vấn online ) sẽ được miễn giảm phí này

※ Trường hợp không đỗ vòng hồ sơ, trường sẽ gửi thông báo qua đường bưu điện. Không được hoàn trả lại hồ 
     sơ đã nộp.

Cách thức dự thi

Học sinh có điểm thi môn tiếng Nhật kì thi EJU từ 
��� điểm trở lên ( không bao gồm bài viết luận) / 
Học sinh có bằng N� kì thi JLPT

Học sinh có điểm thi môn tiếng Nhật kì thi EJU từ 
��� điểm trở lên ( không bao gồm bài viết luận / 
Học sinh có bằng N� kì thi JLPT

Khóa dự bị lên Đại Học

Khóa dự bị lên Cao học

Khóa dự bị học lên cao

Thi thông thường Thi online

Phương pháp đăng kí

Bản PDF Giấy báo điểm kì thi du học sinh15

16
※ Mục ��, ��: Hãy nộp toàn bộ giấy thành tích nếu thi nhiều lần.

Giấy thông báo điểm thi tiếng Anh

Học sinh có nguyện vọng thi vào các trường cao học, đại học..tại Nhật Bản, có ý thức học tập tốt.

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

Hồ sơ

Điều kiện
ứng tuyển

Hồ sơ cần nộp

Trang thông tin cá nhân và trang có dán tư cách làm thêm ngoài giờ học

Giấy chứng nhận lương đi làm hàng tháng và Bản copy sổ ngân hàng 
Nộp các giấy kê khai bảng lương từ khi đến Nhật đến gần đây. Sổ ngân hàng nếu có phần giao dịch không được in vào sổ thì hãy đăng kí từ ngân hàng để nhận bản sao kê 

Bản copy Thẻ lưu trú  Mặt trước và mặt sau

Bản photo giấy chứng nhận chuyển tiền quốc tế Nếu đã nhận tiền chuyển từ ngước ngoài

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Đơn xin nhập học FORM 1

Phiếu khảo sát tài chính trong quá trình du học

Giấy bảo lãnh tài chính

 

Nếu không có bản gốc hãy nộp bản copy bằng tốt nghiệp, 
và mang theo bản gốc đến nộp vào hôm thi tuyểnGiấy chứng nhận tốt nghiệp cao nhất bản gốc

Bản copy Hộ chiếu

Ảnh � tấm dán vào hồ sơ

Giấy bảo lãnh tại Nhật

Lý do du học, Giấy cam kết ※FORM�·A không cần thiết

1

2

Bản copy thẻ bảo hiểm sức khỏe quốc dân

Bản copy Giấy báo điểm kì thi năng lực tiếng nhật trình độ từ N� trở lên Không phân biệt đỗ hay trượt, 
toàn bộ học sinh phải nộp giấy này

※ Học sinh có điểm thành tích thi Tiếng Anh đạt tiêu chuẩn dưới đây sẽ được miễn giảm học phí 
  : TOEIC®L&R TEST trên ��� điểm、IELTS trên �.� điểm, TOEFL®TEST trên ��

12

13

14

Giấy chứng nhận thành tích và tỷ lệ điểm danh tại trường tiếng Nhật

FORM 3

FORM 4

FORM 5

FORM   ・B2

Nhập học tháng � năm ����

Hướng dẫn tuyển sinh
dành cho lưu học sinh

Người nộp đơn tự ghi

Người nộp đơn tự ghi

Người nộp đơn tự ghi

Người làm đơn có thể viết thay

※Người bảo lãnh là người đang sinh sống tại 
Nhật, chịu trách nhiệm dạy dỗ và cung cấp tiền 
khi khẩn cấp trong quá trình học sinh ở Nhật

Người bảo lãnh tự viết·Trường hợp không 
có người bảo lãnh thì không cần giấy này

Từ ngày � tháng �� năm ���� ( thứ hai) đến ngày �� tháng � năm ���� ( Thứ tư)

Hướng dẫn tuyển sinh dành cho lưu học sinh
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Lịch thi tuyển

Hạn tiếp nhận nộp hồ sơ - Tương ứng ngày thi đầu vào

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

Tỷ lệ đi học tại trường tiếng Nhật hiện tại trên ��%

　   
 Những trường hợp vì lý do bị bệnh, hoặc lý do bất khả kháng dẫn đến không đạt tỷ lệ ��%, 
hãy liên hệ trưc tiếp để trao đổi với nhà trường.

※Hồ sơ phải được nộp đến trường trước ngày hết hạn. Học sinh đăng kí sau ngày �� tháng � năm ���� ( Thứ � ), hãy nhanh chóng liên 
hệ trực tiếp đến trường.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ngày thi đầu vàoHồ sơ nộp trước ngàyLần

2022年10月3日（月）

2022年10月17日（月）

2022年10月31日（月）

2022年11月14日（月）

2022年11月28日（月）

2022年12月12日（月）

2023年1月10日（火）

2023年1月23日（月）

2023年1月30日（月）

2023年2月13日（月）

2023年2月24日（金）

2023年3月1日（水）

2023年3月8日（水）

2023年3月15日（水）

2023年3月22日（水）

2022年10月8日（土）  

2022年10月22日（土）

2022年11月5日（土）

2022年11月19日（土）

2022年12月3日（土）

2022年12月17日（土）

2023年1月14日（土）

2023年1月28日（土）

2023年2月4日（土）

2023年2月18日（土）

2023年3月1日（水）

2023年3月6日（月）

2023年3月15日（水）

2023年3月22日（水）

2023年3月23日（木）

Tiêu chuẩn
xét tuyển 

1

2

3

※ Có thể đóng hạn tuyển sinh sớm hơn dự kiến khi đã đủ số lượng

Thời gian :  �:�� đến ��:�� các ngày từ thứ � đến thứ �.
Trừ các ngày thứ �, chủ nhật, ngày nghỉ lễ toàn quốc, và nghỉ tết dương từ Thứ bảy ��/��/���� ~ thứ tư �/�/����

Phương thức nhận hồ sơ

Hồ sơ nhập học gửi qua đường bưu điện dưới dạng thư bảo đảm （簡易書留）.

〒���-���� 大阪市北区中崎西�-�-�� ECC国際外語専門学校２号館 ECC留学生センター 
Osakashi, nakazakinishi �-�-�� Tòa số � trường chuyên môn ngoại ngữ quốc tế ECC  Phòng lưu học sinh
TEL：����-���-��� ※Số điện thoại miễn phí trong nước Nhật.

Nộp trực tiếp

Địa chỉ tiếp nhận

Qua bưu điện

Những học sinh khi nộp hồ sơ vào ECC có đăng kí chế độ trên, đồng thời có dự thi và đỗ vào các trường Đại 
học chính quy � năm, hoặc cao học ( Không áp dụng với Nghiên cứu sinh ), sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền 
nhập học.

Chế độ hoàn tiền học phí khi dự thi song song

Những học sinh nộp hồ sơ thi ECC và đồng thời cũng đăng kí thi các trường Đại học chính quy � năm hoặc cao 
học( Không áp dụng cho nghiên cứu sinh )

Dự bị lên đại học / Dự bị lên cao học / Dự bị học lên cao

Đối tượng áp dụng

Áp dụng cho các khóa 

Khi nộp hồ sơ, hãy điền dấu ✓ vào mục 「併願返金制度□利用する」（sử dụng chế độ hoàn thi khi dự thi song song)
trong Form➁-B của hồ sơ Điền thông tin tên trường Đại học/ cao học dự định thi vào Hồ sơ.
Điền ngày dự thi, ngày thông báo kết quả thi.

 ※ Nếu kết quả đỗ sau này không khớp với thông tin trường đã ghi trong hồ sơ, thì chế độ hoàn tiền sẽ không
      được áp dụng.

Phương pháp đăng kí

Chỉ áp dụng cho các trường Đại học, cao học thông báo kết quả đỗ trước Thứ ba ngày �� tháng � năm
����. Học sinh thông báo đến ECC kết quả đỗ trước Thứ ba ngày �� tháng � sẽ được hoàn lại học phí.

Điều kiện áp dụng
chế độ hoàn tiền học

phí thi song song

Quy trình của Chế độ hoàn tiền học phí song song 

Nộp hồ sơ nhập 
học có chọn Chế 
độ hoàn tiền học 

phí song song
▼

Xét hồ sơ
▼
Đỗ

Chọn nhập 
học trường 

ECC

Nộp tiền học phí còn lại trong vòng � ngày 
kể từ ngày nhận kết quả thi của trường Đại 

học/cao học 

Nộp cho ECC bản copy giấy 
thông báo đỗ của trường Đại 

học/ cao học trong vòng � ngày 
kể từ ngày nhận được kết quả.

Nhập học trường 
chuyên môn ngoại ngữ 

quốc tế ECC

Chọn nhập 
học trường 

Đại học/ cao 
học

Nhập học vào 
trường Đại 

học / cao học

Hoàn lại Phí 
nhập học 

��,���円 đã nộp

Nhận giấy báo 
đỗ qua đường 
bưu điện ( Sau 

khoảng �� 
ngày ), Nộp Phí 

nhập học 
��,���円

Thủ tục hoàn tiền

Hướng dẫn tuyển sinh dành cho lưu học sinh
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※Để được nhận chế độ học bổng miễn giảm học phí sau khi đã hoàn thành thi đầu vào ECC, những học sinh thi đỗ JLPT, hoặc các bằng tiếng 
Anh tương ứng ở các ranking trên, cần phải nộp đầy đủ các giấy tờ chứng nhận cần thiết đến trường trước thứ sáu ngày �� tháng �. Xếp hạng 
miễn giảm sẽ được thay đổi đến mức tương ứng.     

※Tất cả các mức miễn giảm dành cho học sinh ưu tú đều áp dụng dưới dạng giảm học phí. Nếu học sinh sau khi đỗ kì thi đầu vào của ECC và đạt 
được thành tích ghi trên, cần nộp toàn bộ giấy tờ cần thiết trước �� tháng � năm ����, sẽ được chuyển sang mức miễn giảm tương ứng.

※ Chễ độ miễn giảm trên không được sử dụng cùng các miễn giảm khác. (trường sẽ áp dụng mức miễn giảm cao nhất cho học sinh) 
※Học sinh nộp học phí nhiều lần, số tiền miễn giảm sẽ được trừ vào học phí nộp lần �. ( Học sinh thuộc rank A sẽ được trừ vào tiền học phí nộp 

lần � và � )     
※ Học sinh thuộc chế độ miễn giảm cần hợp tác với các hoạt động của trường như chụp ảnh trên website và các quảng cáo khác của trường.
※ Dựa trên tỷ lệ đi học, và thành tích bài thi đầu vào ( bài thi tiếng Nhật và phỏng vấn), kết quả của các chế độ miễn giảm ghi trên có thể không 

được chấp nhận

●Thi xếp lớp sẽ được tổ chức vào Thứ bảy ngày ��/�/���� hoặc Thứ sáu ngáy ��/�/����
●Các khóa học trên không thuộc đối tượng được xét miễn giảm học phí theo chính sách miễn 

giảm học phí của chính phủ Nhật dành cho học sinh học cấp � trở lên. 
●Nếu dịch bệnh bùng phát không thể đến trường, giờ học sẽ chuyển sang hình thức đào tạo 

từ xa. Khi đó, học sinh cần chuẩn bị sẵn về môi trường internet để có thể học online. 

Lưu ý 

Chế độ miễn giảm dành cho học sinh ưu tú Tại thời điểm nhập học

※ Bảo hiểm an toàn sinh hoạt sẽ không hoàn lại dù bất cứ lý do gì.
※ Tiền sách, tài liệu học tập sẽ được tổng kết vào cuối kì và hoàn trả lại phần thừa.
     Những tài liệu đã đặt mua sẽ không được hoàn tiền dù bất kì lý do nào.

Các khoản phí khác

Khóa

��,���円Visa du học sinh :�,���円
Visa khác :�,���円��,���円

Chi phí trang thiết bị Đóng trước tiền sách, tài liệu học tậpBảo hiểm an toàn sinh hoạt 

Khóa dự bị lên Đại học

Khóa dự bị học lên cao

Khóa dự bị lên cao học

Nếu đóng � lần:   Đóng trong vòng �� ngày kể từ ngày nhận kết quả đỗ. 
Nếu đóng nhiều lần:    Trong tháng � năm ����

Sau khi thi xét tuyển, trong vòng � tuần trường sẽ gửi giấy báo kết quả theo đường bưu điện. 
Học sinh được báo đỗ, hãy chuyển khoản tiền học phí theo thời hạn ghi trong thông báo. 
Giấy nhập học (入学許可書） sẽ được gửi sau khi : Học sinh hoàn thành chuyển học phí lần � 
(với học sinh nộp học phí � lần ) / chuyển học phí lần � ( với học sinh chọn đóng nhiều lần ), 
và nộp cho trường giấy chứng nhận lên lớp/ bảng điểm (出席·成績証明書) tính đến hết tháng 
� của trường đang theo học.

※ Những du học sinh hết hạn và phải đổi Visa trước �� /�/���� , cần hoàn thành việc nộp học phí lần � sớm 
để nhận giấy tờ thủ tục. 

Thủ tục nhập học / Học Phí

Thủ tục nhập học 

Khóa

750,000円

-100,000円400,000円200,000円 200,000円50,000円

Giữa tháng
� năm ���� Đầu tháng � năm ����

Phí nhập học Miễn giảm cho người
thi trong nước NhậtHọc phí (lần �)Học phí (lần �) Học phí (lần �) Tổng cộng

Trường hợp đóng học phí nhiều lần

※Nếu trễ thời hạn nộp học phí, có thể bị hủy kết quả thi đỗ.  
※Học sinh chuyển tiền không dùng giấy ngân hàng nhà trường phát, sẽ phải tự chịu phí chuyển khoản.  
※Phí nhập học, phí xét tuyển không hoàn lại dưới bất kì lý do nào ( Không bao gồm trường hợp áp dụng đồng thời nhiều chế độ hoàn tiền )  
※Trường hợp nộp đơn xin thôi học đến trường trước Thứ sáu ngày �� tháng � năm ����, học phí sẽ được hoàn lại.   
※ Trường hợp cần sớm làm thủ tục chuyển đổi Visa du học, học sinh cần hoàn thành việc nộp học phí lần �.

Học phí và cách nộp học phí

Khóa

720,000円

-30,000円-100,000円800,000円50,000円

Sau khoảng �� ngày tính từ ngày nhận giấy báo đỗ

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

Trường hợp đóng học phí � lần

Khóa dự bị lên Đại học

Khóa dự bị học lên cao

Khóa dự bị lên cao học

Khóa dự bị lên Đại học

Khóa dự bị học lên cao

Khóa dự bị lên cao học

Thời hạn nộp học phí

Thời hạn nộp học phí

Thời hạn nộp
học phí

Hướng dẫn tuyển sinh dành cho lưu học sinh

Sau khoảng �� 
ngày tính từ ngày 
nhận giấy báo đỗ

Học sinh ưu tú
trong kì thi EJU

Học sinh ưu tú
trong kì thi JLPT

Học sinh đạt điểm
cao trong bài thi
đầu vào của ECC

Chứng chỉ tiếng Anh

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

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

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

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

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

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

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

Đỗ N� kì thi du học sinh

Đỗ N� kì thi du học sinh ( chỉ áp dụng cho du học sinh các nước không dùng Kanji)

Bài thi tiếng Nhật đầu vào đạt điểm Rank G

Bài thi tiếng Nhật đầu vào đạt điểm Rank H

Bài thi tiếng Nhật đầu vào đạt điểm Rank I 

Điểm TOEIC®L&R trên ��� 

Điểm TOEIC®L&R trên ���

Điểm TOEIC®L&R trên ���

Rank Ａ

Rank Ｂ

Rank Ｃ

Rank Ｄ

Rank Ｅ

Rank Ｆ

Rank H

Rank Ｇ

Rank Ｈ

Rank Ｇ

Rank Ｈ

Rank Ｉ

Rank E

Rank Ｆ

Rank G

Loại miễn giảm Ranking Điều kiện về Rank

600,000円

400,000円

300,000円

200,000円

150,000円

100,000円

50,000円

70,000円

50,000円

70,000円

50,000円

25,000円

150,000円

100,000円

70,000円

Mức miễn giảm

Chế độ miễn giảm dành cho học sinh ưu tú 

26 27



Các thông
báo quan trọng

Với các em ở xa

Để có thể nộp đơn dự thi vào trường, cần phải 
tham dự open campus hoặc buổi giới thiệu cho cá 
nhân. Với các em ở xa, hoặc vì điều kiện bất khả 
kháng không thể tham dự, trường sẽ bố trí giới 
thiệu cho cá nhân. Hãy liên lạc trước với trường. 

Trường có phòng trọ miễn phí ở � đêm 
� ngày để các em có thể tham dự open 
campus. Cần phải liên lạc đặt phòng 
trước 

Đăng ký
open campus ở đây

Với các em không tham dự được open campus

Đăng ký giới thiệu cho
từng cá nhân hoặc online

Thông tin liên lạc

Trung Tâm lưu học sinh ECC

Các khóa học được tổ chức

Thời gian tiếp đón

Ngày có thể tiếp đón

Nguyện vọng học lên cao：
Khóa học dự bị đại học
Khóa học dự bị cao học
Khóa học dự bị chuyên môn

Nguyện vọng học chuyên môn：
Trường chuyên môn ngoại ngữ quốc tế ECC 
Trường chuyên môn máy tính ECC

※Không có hỗ trợ đi lại khi tham gia buổi giới thiệu cho cá nhân

Điện thoại : ����-���-��� <Miễn phí đàm thoại trong nước Nhật>  ��-����-����
FAX : ��-����-����   E-mail : is-office@ecc.ac.jp   WEB : http://global.ecc.ac.jp/

< Trong tòa số 2 của trường chuyên môn ngoại ngữ ECC >

※Cần phải đăng ký trước

※Thứ bày, CN, ngày lễ trường không tổ chức

※Các khóa học luyện thi học lên cao sẽ
     không có open campus

Thứ Hai đến thứ Sáu

��~��h

Nội dung buổi tham quan trường

�.Có hỗ trợ chi phí đi lại�.Nhận phiếu miễn lệ phí thi vào trường trị giá � vạn yên

�.Hiểu rõ chi tiết về khóa học�.Nghe hỏi về kỹ năng phỏng vấn

Giới thiệu
về khóa họcGiới thiệu về trường

Giao lưu với học sinh
của trường

Trải nghiệm
giờ học thực tế

Lợi ích khi tham gia 

Buổi tham quan trường
Tổ chức Open campus về trường chuyên môn, Giới thiệu cho từng cá nhân và giới thiệu online

Khóa học Dự bị Đại học, Dự bị Cao học, Dự bị lên chuyên môn sẽ chỉ tổ chức giới thiệu cho từng cá nhân 

 Về cuộc
sống của lưu

học sinh 

2800100034 nước

Lưu học sinh Học sinh người Nhật

 học sinh học sinh

Hướng dẫn nhập trường cho lưu
học sinh vào tháng � năm ����

Kinh doanh, ngoại thương, hotel

Kỹ sư hệ thống
Lập trình viên

Kỹ thuật viên CAD
Kỹ sư vận hành chế tạo máy

Khoa Truyền thông quốc tế
Khóa học dự bị đại học

Khóa học dự bị chuyên môn

■ Khóa Global business ････････････････････････････････････  ��
■ Khóa Global Hotel ･････････････････････････････････････････  ��
■ Khóa International Engineer･･････････････････････････  ��
■ Khóa chuyên môn / Thông tin tuyển sinh ･･･････  ��
■ Khóa dự bị học đại học ･･････････････････････････････････  ��
■ Khóa dự bị học lên cao･･･････････････････････････････････  ��
■ Khóa dự bị / Thông tin tuyển sinh ･･････････････････  ��
■ Open campus / Buổi giới thiệu cá nhân･･････････  ��

Mục tiêu xin
việc tại Nhật

Mục tiêu học lên
cao tại Nhật 

Học kiến thức, kỹ thuật về chuyên mônChuyên môn/ Đại học/ Cao học

100
Tỷ lệ xin việcTỷ lệ xin việc

Trường chuyên môn ngoại
ngữ quốc tế ECC

Trường chuyên môn ngoại
ngữ quốc tế ECC

Trường chuyên
môn máy tính ECC

Trường chuyên
môn máy tính ECC

％
Số liệu thực tế  học sinh tốt nghiệp tháng � năm ����

( Khóa lưu học sinh)

136
Đỗ kỳ thi năng
lực tiếng Nhật

N1

Kỳ thi lưu học sinh
Nhật Bản. Điểm thi

môn tiếng Nhật
Đạt trên ��� điểm

Kỳ thi lưu học sinh
Nhật Bản. Điểm thi

môn tiếng Nhật
Đạt trên ��� điểm

159
※Số liệu thực tế kết quả thi đỗ của lưu học sinh trường chuyên môn ngoại

ngữ quốc tế ECC từ năm ����~����.( Bao gồm  học sinh thi đỗ cả hai)

 học sinh học sinh  học sinh học sinh

OSAKA
U M E D A

COLLEGE GROUP
Trường chuyên môn ngoại ngữ quốc tế ECCTrường chuyên môn máy tính ECC

youtubeFacebookInstagram


