
 

 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ II 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

Trụ sở : 502 Đƣờng Đỗ Xuân Hợp, P. Phƣớc Bình, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0286 2711257  

 0918861877 ( Cô Trâm)  

Email: trungtamdtptnnl@hvct.edu.vn 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  

CHƢƠNG TRÌNH DU HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM TẠI NHẬT BẢN KỲ 07/2020 – 04/2021 

 

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân Lực trân trọng gửi đến phụ huynh và các em học sinh trên toàn quốc 

chương trình du học vừa học vừa làm tại Nhật Bản kỳ 07/2020 – 04/2021, nội dung cụ thể như sau:   

1. Đối tƣợng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, đang học hoặc tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH, Th.s, điểm TB học bạ PTTH          

từ 5.5 trở lên, tốt nghiệp bằng cấp cuối cùng tới nay không quá 5 năm. 

2. Kỳ bay: Nhập học 4 kỳ vào tháng  07, 10/2020 và 01, 04/2021 (nộp hồ sơ trước 04 - 06 tháng). 

3. Hồ sơ cần chuẩn bị: Phô tô công chứng 03 bản: Bằng, bảng điểm, học bạ nộp bản gốc. 

- Trích lục khai sinh, CMND học sinh. 

- Bằng tốt nghiệp THPT, giấy CNTN tạm thời hoặc bằng TC, CĐ, ĐH, Th.s (nếu có). 

- Học bạ THPT hoặc bảng điểm nếu đã tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH, Th.s  

- Sổ hộ khẩu gia đình, giấy CMND của bố và mẹ. 

- 20 ảnh 3x4, 10 ảnh 4x6, 2 ảnh 4,5 x 4,5 (nền trắng, chụp cách hiện tại không quá 03 tháng). 

- Giấy chứng nhận năng lực tiếng Nhật:TOPJ, NATTEST N5 (chưa có sẽ được Trung Tâm đào tạo) . 

4. Chƣơng trình học: 

Tên khóa học Khóa tiếng Nhật học tại Trung 

Tâm ở Việt Nam 03 – 06 tháng 

Khóa tiếng Nhật học 

tại trường Nhật ngữ  

Nhật Bản 

Học chuyên ngành hoặc Đại 

học, Thạc sỹ, Tiến sỹ (tùy theo 

nhu cầu) 

Thời gian học  3 – 6 tháng 1,3 - 2 năm - 2 năm (đối với Chuyên 

ngành) 

- 4 năm ( đối với Đại học) 

Nội dung học  - Học tiếng Nhật N4 với giáo 

viên giàu kinh nghiệm người 

Việt Nam và Nhật Bản đạt trình 

độ từ N3 trở lên. 

- Học kỹ năng sống, văn hóa 

Nhật Bản, chuẩn bị hành trang 

đầy đủ trước khi xuất cảnh   

- Học tiếng Nhật  N2 

- Học văn hóa Nhật 

Bản và các môn học 

khác tại trường Nhật 

ngữ 

 

- Học các ngành Kinh tế, quản 

trị kinh doanh, tài chính kế 

toán, ngân hàng, kiến trúc, xây 

dựng, công nghệ thông tin, 

công nghệ ô tô …  

 

  - Các công việc làm thêm tại Nhật Bản: Phục vụ nhà 

hàng, khách sạn, làm cơm hộp, gấp khăn lạnh.. thu nhập 

khoảng 200.000vnđ/h, trừ chi phí ăn, ở, đi lại, học phí... 

còn dư khoảng 10- 15tr/tháng   

Thời gian đăng ký Nộp hồ sơ trước 04 – 06 tháng 

 

 



5. Về cuộc sống, sinh hoạt tại Nhật Bản. 

Ví dụ về thời gian biểu 1 ngày 

1:00 – 7:00 Ngủ 

9:00 – 12:15 Học tại trường 

13:00 – 20:00 Làm thêm 

21:00 – 1:00 Học tập, vui chơi 

 

* Thời gian học từ thứ 2 đến thứ 6. Có lớp học buổi sáng và buổi chiều, nhưng sẽ do Trường quyết định. 

* Thời gian có thể làm thêm sẽ là 28 tiếng/ tuần ( 1 tháng có thể kiếm được khoảng 103000 Yên từ việc làm thêm). 

 

Hình ảnh lớp học và KTX tại Trung Tâm Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân Lực. 

 

 

 

 

 

 

       Trường CĐKN 2   HS tập thể dục       Lớp học Phòng KTX 

 

Hình ảnh lớp học và KTX tại trƣờng Nhật ngữ Nhật Bản. 

 

 

 

 

 

 

             Phòng học Phòng KTX                 HS được khen thưởng     Lễ nhập học 

 

6. Chi phí: 

- Tại Việt Nam: Học phí học tiếng Nhật, KTX, ăn, dịch vụ xử lý hồ sơ, visa, vé máy bay... 

- Nộp trường Nhật ngữ: Học phí 12 tháng, 6 tháng KTX, bảo hiểm (thông báo Nhà trường gửi về). 

7. Lý do nên chọn du học Nhật Bản tại Trung tâm . 

- Tỷ lệ visa cao   

- Hỗ trợ thủ tục vay vốn ngân hàng nhanh gọn. 

- Hệ thống văn phòng đại diện trên khắp cả nước và đội ngũ cán bộ tuyển sinh đông đảo hỗ trợ phụ huynh, học sinh 

1 cách chu đáo, tận tình, chuyên nghiệp nhất.  

- Trung tâm có kinh nghiệm nhiều năm, uy tín tại Việt Nam và Nhật Bản. 

 

 

Ví dụ về chi phí cho 1 tháng 

Tiền kiếm được từ làm thêm Khoảng 103.000 Yên 

Tiền phòng (2-4 người ở ) Khoảng 20.000   Yên 

Tiền ăn uống Khoảng 30.000   Yên 

Tiền điện thoại Khoảng 3.000     Yên 

Tiền cho vui chơi Khoảng 10.000   Yên 

Học phí Khoảng 40.000   Yên 


