
HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH DU HỌC NHẬT 



Thời gian nhập học Tháng 4 Tháng 7 Tháng 10 Tháng 1 

Thời gian học 2 năm 1 năm 9 tháng 1 năm 6 tháng 1 năm 3 tháng 

Thời gian nhận hồ sơ Từ 1/8~ cuối tháng 10 Từ 1/11~cuối tháng 2 Từ 1/3~cuối tháng 5 Từ 1/6~cuối tháng 8 

THỜI GIAN HỌC, CÁC KHÓA HỌC VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

※ Trường sẽ ngừng tiếp nhận sau khi nhận đủ số hồ sơ đăng ký 

THỜI GIAN HỌC 

Lớp sáng 9：00 ～ 12：30 45phútｘ4tiết 5 buổi/tuần（Thứ 2~thứ 6） 

Lớp chiều 13：00 ～ 16：30 45phútｘ4tiết 5 buổi/tuần（Thứ 2~thứ 6） 

＊Thời gian học là nửa buổi, học lớp sáng hoặc chiều 



HỌC PHÍ 

Khóa 2 năm 

(Nhập học tháng 4) 

Khóa 1 năm 9 tháng 
（Nhập học tháng 

7） 

Khóa 1 năm 6 tháng 

（Nhập học tháng 

10） 

Khóa 1 năm 3 tháng 

（Nhập học tháng 

1） 

Năm thứ 1 

Phí nộp hồ sơ 20,000Yên 20,000 Yên 20,000 Yên 20,000 Yên 

Phí nhập học 50,000 Yên 50,000 Yên 50,000 Yên 50,000 Yên 

Học phí 580,000 Yên 580,000 Yên 580,000 Yên 580,000 Yên 

Giáo trình 30,000 Yên 30,000 Yên 30,000 Yên 30,000 Yên 

Cơ sở vật chất 50,000 Yên 50,000 Yên 50,000 Yên 50,000 Yên 

Tổng 730,000 Yên 730,000 Yên 730,000 Yên 730,000 Yên 

Năm thứ 2  

Học phí 580,000 Yên 440,000 Yên 290,000 Yên 150,000 Yên 

Giáo trình 30,000 Yên 20,000 Yên 15,000 Yên 10,000 Yên 

Cơ sở vật chất 50,000 Yên 40,000 Yên 30,000 Yên 20,000 Yên 

Tổng 660,000 Yên 500,000 Yên 335,000 Yên 180,000 Yên 

Tổng cộng 1,390,000 Yên 1,230,000 Yên 1,065,000 Yên 910,000 Yên 



HỎI ĐÁP 

Điều kiện dự tuyển trường Nhật ngữ Oji? 

 

Đã hoàn thành chế độ giáo dục 12 năm, tốt nghiệp cấp 3 trở lên, nộp kèm bảng điểm, bảng thành tích học tập 

 ① Chứng chỉ trình độ N5 trở lên kỳ thi Năng lực tiếng Nhật 

 ② Chứng chỉ trình độ F trở lên kỳ thi J-TEST 

 ③ Chúng chỉ trình độ 5 trở lên trình kỳ thi NAT 

※ Có mục địch học tập thực sự, yêu thích học hành, tư cách đạo đức tốt, sức khỏe tốt, người bảo lãnh có năng lực kinh tế ổn định.  

CÁCH THỨC TUYỂN SINH ? 

 

Tiếp nhận sơ yếu lý lịch từ học sinh hoặc với cơ quan hợp tác, sau đó xét tuyển đạt yêu cầu hay không. Những hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được phỏng vấn 

hoặc thi viết,  

Tùy từng trường hợp mà có bài kiểm tra viết. Khi phỏng vấn, cần có người bảo lãnh đi cùng, tùy trường hợp mà có thể bị hủy tư cách nếu không có 

người bảo lãnh đi cùng.  



KHI NÀO THÌ NỘP HỌC PHÍ VÀ TIỀN Ở KÝ TÚC XÁ ? 

 

Ngay sau khi nhận được Giấy chứng nhận tư cách lưu trú từ Cục xuất nhập cảnh, bản sao giấy Tư cách lưu trú sẽ được gửi cho học sinh hoặc cơ quan 

hợp tác với trường.  

Học sinh sau khi xác nhận bản sao giấy tờ sẽ chuyển vào tài khoản của trường học phí 1 năm đầu và ký túc xá 6 tháng.  

Sau khi xác nhận tiền chuyển khoản sẽ gửi Giấy chứng nhận tư cách lưu trú và các giấy tờ gốc khác tới học sinh hoặc cơ quan hợp tác.  

 

Nếu không được đại sứ quán Nhật Bản cấp visa, có được trả lại học phí và tiền ký túc đã nộp không?  

 

Sau khi trường xác nhận được bản sao hóa đơn nộp học phí, ký túc xá và giấy báo nhập học, sẽ hoàn lại số tiền vào tài khoản của người bảo lãnh trừ 

tiền nhập học. Lệ phí phát sinh tại ngân hàng do phía người xin học chịu.  

 



GIỚI THIỆU CÁC KHÓA HỌC  

Nhà trường xây dựng chương trình học cần thiết để học sinh có thể dự thi kỳ thi lưu học sinh và Năng lực tiếng Nhật. Ngoài 

giờ học tiếng Nhật, có giờ học bổ sung để có phương án cho học sinh thi vào đại học, cao học.  

Áp dụng hình thức mỗi lớp học từ Sơ cấp đến cao cấp với sĩ số ít, có giáo viên chủ nhiệm, phục trách theo dõi tiến độ học tập 

và đời sống. 

ĐẶC ĐIỂM CÁC KHÓA HỌC  

 Chế độ học nửa buổi, sáng hoặc chiều. 

 Phân lớp phù hợp với trình độ. 

 Có đối sách học tập thích hợp để đạt điểm số cao kỳ thi năng lực tiếng Nhật. 

 Được hướng dẫn học lên cao bằng hình thức phỏng vấn cá nhân bởi đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm. 

TRÌNH ĐỘ LỚP HỌC VÀ THỜI GIAN HỌC  

SƠ CẤP I 

Học ngữ pháp, chữ Hán sơ bộ (khoảng 180 từ), từ vựng (khoảng 800 từ), có thể hội thoại và làm thủ tục hành chính trong đời sống thường ngày. Giao 

tiếp kiểu hỏi-trả lời, đọc được đoạn văn ngắn và đơn giản (Thời gian học: khoảng 3 tháng) 

SƠ CẤP II 

Học ngữ pháp, chữ Hán cơ bản (khoảng 350 chữ), từ vựng (khoảng 1500 từ), có thể tự giao tiếp trong đời sống hàng ngày, truyền đạt được suy nghĩ, ý muốn của 

mình. Có thể hiểu được tập quán, phong tục cơ bản ở Nhật, đọc được đoạn văn ngắn, đơn giản, tạo được câu văn ngắn (Thời gian học: 3 tháng) 



(*) Theo form có sẵn của trường  

CÁC GIẤY TỜ CẦN NỘP  

Người xin học:  

1 Đơn xin nhập học (*) 8 Giấy chứng nhận thôi học  

2 Lý do du học (*) 9 Giấy chứng nhận công việc (nếu đang đi làm) 

3 Bằng tốt nghiệp trường học cuối cùng  10 Bản sao sổ hộ khẩu, giấy khai sinh 

4 Bảng điểm (học bạ) trường học cuối cùng  11 Giấy chứng nhận học tiếng Nhật (trên 150 giờ) 

5 Giấy chứng nhận học sinh/sinh viên 
 (nếu chưa tốt nghiệp) 

12 Chứng chỉ năng lực tiếng Nhật (N5 JLPT, Cấp độ F 
Jtest, cấp độ 5 NATtest trở lên) 

6 Bảng điểm (nếu chưa tốt nghiệp) 13 Bản photo hộ chiếu (hoặc chứng minh thư) 

7 Giấy chứng nhận nghỉ học (bảo lưu) 14 6 ảnh 3x4  

Người bảo lãnh:  

1 Giấy xác nhận số dư tiền gửi ngân hàng 
 (trên 200 vạn yên)  

5 Giấy đăng ký kinh doanh (nếu tự kinh doanh) 

2 Giấy chứng nhận nghề nghiệp  6 Giấy cam kết khi nhập học (*) 

3 Giấy chứng nhận thu nhập (3 năm gần đây nhất) 7 Giấy chứng nhận bảo lãnh (*) 

4 Giấy chứng nhận nộp thuế (3 năm gần đây nhất) 8 Chứng minh thư hoặc hộ chiếu 

★ Những chú ý về các mẫu giấy theo form cuả trường là (①②phần giấy tờ của người xin học, ⑥⑦ phần giấy tờ của 

người bảo lãnh) 

Giấy lý do du học và Giấy xác nhận bảo lãnh viết bằng tay ở mục ký tên, những phần còn lại cố gắng đánh máy. 

★  Những chú ý về các giấy tờ chứng nhận 3~12 mục người xin học, 1~5 mục người bảo lãnh: gửi 

bản gốc hoặc bản sao công chứng, gửi kèm bản dịch nếu giấy tờ đó không ghi bằng tiếng Nhật hoặc Anh (tiếng Nhật là tốt 

nhất). 



KÝ TÚC XÁ 

Trường Nhật ngữ Oji sở hữu, 2 ký túc xá với sức chứa 60 người. Ngoài ra, còn tham gia quản lý một số ký túc tư nhân.  

Ký túc do trường trực tiếp quản lý nên học sinh có thể nhanh chóng bắt đầu cuộc sống tại Nhật với mức giá hợp lý.  

 Là cơ sở vật chất của trường nên giá thành hợp lý. 

 15 phút đi bộ đến trường. 

 15 phút đi bộ đến ga gần nhất. 

 Có đầy đủ các thiết bị nhà bếp, thiết bị phòng ở, internet, không mất thêm các khoản phí mua sắm ban đầu, có thể 

nhanh chóng bắt đầu cuộc sống ngay sau khi đến Nhật.  

 Cung cấp chăn, ga, gối đệm cho học sinh mới để tạo thuận lợi trong ngay ngày đầu nhập cảnh.  

Chi tiết                     （Số tiền cho 1 người ） 

ĐẶC ĐIỂM KÝ TÚC 

Phòng 2 người Phòng 3 người  

Phí vào nhà 40,000Yên (Chỉ nộp 1 lần) 40,000Yên (Chỉ nộp 1 lần) 

Tiền đặt cọc 20,000 Yên (chú thích ③) 20,000Yên (chú thích ③) 

6 tháng 210,000Yên 180,000Yên 

Tổng 270,000Yên 240,000Yên 

 

 

※Chú thích 

1. Đã bao gồm tiền điện, nước, ga, internernet 

2. Đã bao gồm chăn, ga, gối, đệm, phí đón sân bay  

3. Tiền đặt cọc được trả lại sau khi chuyển nhà mà không làm hỏng các thiết bị, hoàn tất thủ tục đổi địa chỉ  

4. Là hợp đồng ở 6 tháng, không hoàn lại tiền thừa nếu chuyển nhà giữa chừng.  

5. Số lượng người ở trong ký túc có giới hạn nên không đảm bảo tất cả số người đăng ký.  


