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Tên khóa học Khoa Số lượng tuyển sinh tối đa Thời gian học 

Khóa học chuyên ngành 

văn hóa giáo dục 
Tiếng Nhật 60 người(Nam, nữ) Ban ngày 1 năm 

 

Tư cách nhập học 

⚫ Người từ 18 tuổi trở lên, đã hoàn thành 12 năm chương trình giáo dục phổ thông tại nước mình. 

⚫ Người có năng lực tiếng Nhật (JLPT, vv...) trình độ N4 trở lên (Phải có thông báo đỗ). Người có ý chí quyết tâm 

đạt trình độ tương đương N2 khi tốt nghiệp. 

※Trường hợp trình độ N5 khi nộp hồ sơ thì phải nộp thông báo đỗ N5 và bản sao phiếu dự thi N4. 

 

 

 

 

 

Phân loại Thủ tục nộp đơn Hình thức tuyển sinh Địa điểm thi tuyển 

Thi nhập học thông 

thường 

Đăng ký qua cơ quan phái 

cử 

Tuyển chọn hồ sơ 

Thi phỏng vấn 

Địa điểm chỉ định nước 

sở tại 

※Ngày thi tuyển sẽ thông báo thông qua cơ quan phái cử. 

 

Hình thức tuyển chọn 

●Sau khi tuyển chọn hồ sơ sẽ đánh giá thông qua việc tiến hành phỏng vấn người đăng ký và trao đổi với người bảo 

lãnh tài chính. 

 

Thủ tục sau khi trúng tuyển 

●Thí sinh trúng tuyển sẽ nộp các giấy tờ cần thiết cho trường thông qua cơ quan phái cử. 

Sau khi nhận hồ sơ trường sẽ nộp lên Cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Osaka để xin cấp “Giấy chứng nhận 

tư cách lưu trú”. 

Kết quả xét duyệt tư của Cục quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh sẽ gửi về cơ quan phái cử. Thời gian xét duyệt có 

thể mất khoảng 3 tháng. 

 

＜Thời hạn đăng ký lên cục xuất nhập cảnh Osaka＞ 

【Kỳ nhập học tháng 4】Tháng 9 ~ trung tuần tháng 11 năm trước đó. 

※Xin lưu ý vì có thể thay đổi ít nhiều tùy theo việc thảo luận với cục quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh Osaka.  

 

 

 

 

Khoa tuyển sinh 

Khái quát kỳ thi nhập học 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Phí ký túc xá sẽ thu riêng. 

※Học phí trên không bao gồm các chi phí trước khi nhập cảnh. 

 

 

Chế độ học bổng của Học viện Mirai 

Là chế độ nhằm hỗ trợ, khuyến khích những học sinh có ước mơ tiếp tục học lên bằng cách cho vay học phí không 

lãi suất và trở thành người bảo lãnh tài chính cho học sinh vào học khoa tiếng Nhật tại trường và sau khi tốt nghiệp 

có nguyện vọng học lên khóa đào tạo nhân viên chăm sóc phúc lợi tại trường nhưng gặp khó khăn về kinh tế trong 

việc chi trả chi phí du học. Chi tiết về chương trình hãy hỏi người phụ trách tại cơ quan phái cử. 

Tiền nhập học Học phí Chi phí cơ sở thiết bị 

Các chi phí khác 

(chi phí tài liệu 

giảng dạy) 

Tổng cộng 

100,000 yên 600,000 yên 50,000 yên 50,000 yên 800,000 yên 

Sau khi học sinh nộp các 

hồ sơ cần thiết trường tiến 

hành xin cấp giấy chứng 

nhận tư cách lưu trú tại 

Cục quản lý lưu trú và 

XNC Osaka 

Cấp giấy chứng nhận tư 

cách lưu trú 

 (khoảng 3 tháng) 

Xin (Cấp) thị thực(visa) 

tại Đại sứ quán hoặc 

Lãnh sự quán Nhật bản 

Nhập cảnh 

(nhập học) 

Trình tự từ khi nộp đơn tới khi nhập cảnh(nhập học) 

Chi tiết học phí 


