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Học viện tiếng Nhật Quốc tế Akademy

ĐIỀU KHOẢN TUYỂN SINH VIÊN
＜Khóa học vào đại học＞



1.
2. Các bạn có mục đích vào đại học, cao học, trường chuyên môn của Nhật.
3. Bạn nào đã đậu tuyển của trường (phỏng vấn, kiểm tra tài liệu, thi căn bản)

* Xin vui lòng liên lạc với công ty môi giới để thực hiện các thủ tục hoặc xác nhận lịch trình tuyển của trường. 

4. Về nguyên tắc người đã tốt nghiệp hết quá trình học tập trong 5 năm. 

1. Tài liệu của người nộp đơn

Khi nộp hồ sơ xin phép cư trú cần phải có người trả phí du học.

2-1 Tài liệu của người trả chi phí

2-2 Trường hợp người trả chi phí cư trú ngoài nước Nhật cần phải nộp các tài liệu dưới

Cuối tháng 3

Nộp hồ sơ

Thời gian nhập học

Đơn xin nhập học
Ghi chú

Mẫu của trường

Khóa vào đại học 1 năm 3 tháng

 Khóa h ọc
Khóa vào đại học 2 năm

Khóa vào đại học 1năm 9 tháng 
Khóa vào đại học 1 năm 6 tháng 

Điều khoản tuyển sinh viên

Mẫu của trường

Tài liệu chứng minh công việc của người trả chi phí

Tháng 4Tháng 7Tháng 10Tháng 1

Hình (3cm x 4cm)

Giấy xác nhận số tiền dư 

Giấy chứng minh thu nhập
Nộp hồ sơ

Tài liệu liên quan đến hộ

Tài liệu chứng minh năng lực Nhật

Sơ yếu lý lịch
Bằng tốt nghiệp hay giấy chứng minh hết quá trình học tập

Mẫu của trường

Tài liệu chứng minh tài sản 

Cuối tháng 5
Ⅱ. Đối tượng nộp đơn

Bản cam kết

Bản sao hộ khẩu (của gia đình), giấy khai sinh5 tấm

Tài liệu chứng minh liên hệ của người nộp hồ sơ và người trả chi phí

Tài liệu liên quan hộ khẩu

Số học sinh

218 người

Ngày phát gi ấy chứng nhận t ư cách cư trú

Cuối tháng 2Cuối tháng 5Cuối tháng 8
Cuối tháng 11 năm trước năm nhập học

Bằng Nhật ngữ, Giấy chứng nhận kết quả J.Test, Giấy chứng nhận học Nhật ngữ v.v…)

Nộp hồ sơ

2. Tài liệu của người trả chi phí

Cuối tháng 9 năm trước năm nhập học9/15 Năm trước năm nhập học

Ⅲ. Tài li ệu nộp xin nhập học

Giấy trả phí học

Học viện tiếng Nhật Quốc tế Akademy
Tel：+81-3-5953-3400 (Hỗ trợ tiếng Nhật, Hàn và tiếng Trung)
Fax：+81-3-5953-3440 Email：info@ksa-ikebukuro.com (Hỗ trợ tiếng Nhật, Hàn, Trung và tiếng

Trường hợp nếu người trả phí học không phải là họ hàng thì cần phải có lý do chấp nhận trả phí học cụ thể.

Giấy chứng minh học bạ hết quá trình học tập 

Ⅰ. Khóa h ọc / thời gian nhập học / thời hạn đăng ký

Các bạn đã tốt nghiệp hay có khả năng tốt nghiệp trung học phổ thông có trình độ tương đương với giáo dục phổ thông lớp 12 của Nhật.

Thời hạn đăng ký v ới tr ường
15/11 Năm trước năm nhập học

3/155/15

Ngày n ộp đơn v ới Cục quản l
ý xuất nhập cảnh

15/11 Năm trước năm nhập học

Giấy chứng minh đóng thuế v.v... 

Ghi chú
Mẫu của trường
Hộ khẩu, hồ sơ chứng minh quan hệ họ hàng v.v...
Chứng minh số tiền dư có khoảng 3 triệu Yên
Cần một trong những tài liệu sau: bản sao sổ tiết kiệm, tài liệu thu nhập khác
ngoài tiền lương, giấy chứng minh tài sản v.v…
Nếu người trả chi phí là nhân viên công ty: Giấy chứng nhận công việc.
Nếu người trả chi phí là giám đốc công ty hay tự kinh doanh: Bản sao giấy đăng ký doanh
nghiệp, giấy phép hoạt động v.v…

Ghi chú
Bản sao hộ khẩu (của gia đình), giấy khai sinh
Cần phải có giấy chứng nhận của 3 năm gần đây
Cần phải có giấy chứng nhận của 3 năm gần đây



2-3 Trường hợp người trả chi phí cư trú tại Nhật cần phải nộp các tài liệu dưới

Hãy liên lạc các chi tiết dưới cho người họ hàng ở Nhật 
・ Liên hệ với người nộp đơn
・ Họ và tên
・ Quốc tịch
・ Ngày tháng năm sinh
・ Số điện thoại
・ Tên công ty, tên trường học
・ Có ý định ở chung với người nộp đơn sau khi nhập học hay không
・ Số thẻ cư trú (thẻ đăng ký người ngoại quốc)
*Khi nộp đơn các điều cần phải chú ý
・

Nếu không trình báo khi xin phép cư trú cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ không cấp phép.
・ Khi nộp hồ sơ xin phép có thể trường yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ ngoài các hồ sơ cần thiết.
・
・ Ngoại trừ bằng tốt nghiệp và bằng thi đậu Nhật ngữ ra các tài liệu đã nộp sẽ không trả lại.

Bạn nào trước đây đã nộp đơn xin phép cư trú nhưng không được phép phải trình báo cho trường biết.

Khi chỉnh sửa các chi tiết trong hồ sơ, chổ cần chỉnh sửa hãy gạch ngang 2 đường đóng dấu bên cạnh.

Nộp hồ sơ

3. Tài liệu liên quan họ hàng ở Nhật
Giấy chứng minh đóng thuế v.v…
Hộ khẩu

Ghi chú
Cần phải có giấy chứng minh thu nhập 3 năm gần đây


