
TRƯỜNG NHẬT NGỮ UNITASTRƯỜNG NHẬT NGỮ UNITAS TOKYO

TẬP ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TEIKYO



Thuộc tập đoàntrường Đại học Teikyo   Trường Nhật ngữ      đa quốc tịch

    Có lớp luyện thi        EJU-JLPT
     Trường uy tín     có lịch sử lâu đời

Tỷ lệ học lên cao  

H I S T O R Y   O F
U N I T A S

1970 Thành lập trường Unitas

2007
1990
1983
1974 Thành lập học viện ngoại ngữ Unitas

Thành lập trường Nhật ngữ Unitas
Gia nhập hiệp hội xúc tiến giáo dục tiếng Nhật
Thành lập trường Nhật ngữ Unitas Tokyo

2017 Trường Nhật ngữ Unitas chuyển sang tòa nhà mớiĐược chứng nhận tư cách pháp nhân trường học

Trường đại học TeikyoChủ tịch・Hiệu trưởng　Okinaga Yoshihito 

Trường Nhật ngữ UnitasChủ tịch・Hiệu trưởng Ueda Kazuhiko

Trường Nhật ngữ Unitas TokyoHiệu trưởng Masuyama Yukihisa               

W E L C O M E    T O   
U N I T A S  !

Chào mừng đến Unitas

Lịch sử hình thành của Unitas



C A M P U S   O F
U N I T A S

Quận Shinjuku, thủ đô Tokyo

Thành phố Kofu, tỉnh Yamanashi

A B O U T   T E I K Y O 
U N I V E R S I T Y

Đại học Teikyo là trường đại học tư thục tổng hợp thành lập vào năm 1966.Với phương châm giáo dục “Xem trọng thực hành” , “Tính quốc tế” , “Cởi mở” , đề cao “Chất riêng” và phát huy tối đa cá tính của mỗi người.Trường có 4 cơ sở ở Itabashi, Hachioji, Utsunomiya, Fukuoka ở Nhật và có các trường thuộc tập đoàn ở nước ngoài như Đại học Durham Anh.Ngoài ra, trong tập đoàn còn có rất nhiều cơ sở giáo dục như trường đại học Teikyo Heisei, đại học Khoa học Teikyo,  các trường chuyên senmon, trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trường mẫu giáo, trường Nhật ngữ...

Pháp nhân trường họcTrường Nhật ngữ UnitasSố học sinh：520

     Trường Nhật ngữ Unitas
　　　　　　  Trường Tokyo
　　　　   Số học sinh：600 

Về trường đại học Teikyo

Cơ sở trường Unitas



C U R R I C U L U M   O F
U N I T A S Giới thiệu khóa học 

Khóa thông thường

Khóa học lên
Là khóa học dành cho các bạn có mục tiêu học lên trường đại học, cao học, trường chuyên ...ở Nhật

Khóa ngắn hạn
Là khóa học dành cho các bạn có nguyện vọng du học ngắn hạn từ 1 tháng đến 3 tháng.

Là khóa học dành cho các bạn có mục tiêu làm việc, nâng cao nghiệp vụ ở Nhật hoặc tại nước mình.

Thời gian học: tối đa 2 năm

 Thời gian học: 1 tháng ~ 3 tháng

Ở sơ cấp, các bạn sẽ học ngữ pháp cơ bản 

quan trọng. Nhắm đến mục tiêu có thể thực 

hiện các đoạn hội thoại ngắn, hiểu đoạn văn, 

các câu, cụm từ cố định được viết bằng Hán tự 

cơ bản dùng trong cuộc sống thường ngày.

Sơ cấpⅠ（3 tháng）

                            Trung cấpⅠ
                         （6 tháng）

                          Trung cấp Ⅱ
                         （6 tháng）

                              Thượng cấp 

            （6 tháng）

 Sơ cấpⅡ（3 tháng）

Trình độ Chương trình học              Tiêu 

           chuẩn
               Giáo trình CEFR

Hiragana, Katakana, ngữ pháp, Hán tự, nghe hiểu, hội thoại sơ cấp
Ở trung cấp I, nhắm đến mục tiêu đọc văn bản 

về các vấn đề trong đời sống, hiểu được các 

điểm quan trọng và cách diễn đạt ở mức độ 

khó hơi cao, có thể giao tiếp với tốc độ hơi 

gần tự nhiên.

Ngữ pháp, Hán tự, nghe 

hiểu, hội thoại, đọc hiểu, viết 

văn trung cấp, ngữ pháp, từ 

vựng N2, lớp tự chọn

Ở trung cấp II các bạn sẽ học trình độ trung 

cấp nâng cao. Nhắm đến mục tiêu đọc văn 

bản về các chủ đề mở rộng, hiểu mạch truyện 

và ý định diễn đạt, có thể giao tiếp với tốc độ 

gần tự nhiên.

Ở thượng cấp, nhắm đến mục tiêu đọc các văn 

bản có tính logic hơi phức tạp, văn bản có tính 

tổng quát cao, hiểu được kết cấu - nội dung 

văn bản, nắm được ý định diễn đạt chi tiết và 

có thể giao tiếp với tốc độ tự nhiên.

Ngữ pháp, Hán tự, nghe 

hiểu, hội thoại, đọc hiểu, viết 

văn thượng cấp, ngữ pháp, 

từ vựng N1, lớp tự chọn

Ngữ pháp, Hán tự, nghe hiểu, 

hội thoại, đọc hiểu, viết văn 

trung cấp, ngữ pháp, từ vựng 

N3, lớp tự chọn 

             Mục tiêu học tập
A1A2

B1

B1B2

B2
C1

JLPT  N5JLPT  N4

JLPT  N3

JLPT  N2

JLPT  N1

みんなの日本語初級Ⅰ/Ⅱ

みんなの日本語中級Ⅰ

中級日本語カルテットⅡ

厳選読解テーマ 10  上級
学ぼうにほんご中上級

Có thể bắt đầu từ lớp tương ứng với trình độ
Có thể chọn thời gian học
Có lớp luyện thi JLPT & EJU

Có thể trải nghiệm văn hóa truyền thống Nhật Bản

Point

Point

Point

Point

Khi nhập học sẽ có bài kiểm tra đầu vào.                                    Có thể học lớp tương ứng với trình độ của bản thân. 
Chương trình học của Unitas được thiết kế theo đơn vị 3 tháng 1 học kỳ. Các bạn có thể học trong vòng 3 tháng (ngắn hạn) hoặc học kỹ từ 6 tháng đến 2 năm.

Ngoài giờ học tiếng Nhật, còn có các lớp học đặc biệt trải nghiệm văn hóa Nhật như cắm hoa, trà đạo, thư pháp, thủ công mỹ nghệ...

1

3

2

4

Unitas tổ chức lớp luyện thi từ cơ bản cho đến giải các đề trước đây dành cho các bạn có nguyện vọng thi JLPT, EJU.

Chương trình học của Unitas

Thời gian học: tối đa 2 năm



       Lịch năm hướng dẫn học lên

             Tháng 10
            Tháng 11
               Tháng 12   
          Tháng 1

         Tháng 4
          Tháng 6
          Tháng 7
          Tháng 8

        Tháng 5

                            Lớp luyện thi EJU
                            Lớp luyện thi JLPT

Giải thích các kiến thức cơ bản để học lên các trường đại học, cao học, trường chuyên senmon ở Nhật.Giải thích tổng quan, cách thức đăng ký, các điểm cần lưu ý về kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU).Giải thích trình tự nộp hồ sơ, cách chọn đề tài nghiên cứu, cách viết bản kế hoạch nghiên cứu, .v.v.

Tuyển ứng viên muốn theo học trường đại học Teikyo.Tổ chức trao đổi cá nhân với toàn bộ học sinh trong trường về định hướng tương lai.Giải thích về kỳ thi tiến cử vào trường đại học Teikyo và các trường có liên kết khác.Giải thích về cách viết lý do chọn trường để nộp lên trường học lên.Giải thích về trình tự và các điểm cần lưu ý khi phỏng vấn.Tổ chức thi viết và phỏng vấn đối với học sinh có nguyện vọng xin tiến cử vào đại học Teikyo.
Giải thích tổng quan, cách thức đăng ký, các điểm cần lưu ý về kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU)

Tổ chức trao đổi cá nhân với toàn bộ học sinh trong trường về định hướng tương lai.

                                                                                                              Tuyển ứng viên có nguyện vọng tiến cử vào ĐH Teikyo vòng trường

                                                                                           Buổi hướng dẫn đăng ký kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU)
   Buổi hướng dẫn học lên

                                                Buổi hướng dẫn học lên cao học

                                                    Trao đổi định hướng tương lai theo cá nhân toàn trường                                                     Buổi hướng dẫn tiến cử vào các trường liên kết
                                                                                        Khóa luyện viết Đơn xin nhập học - Lý do chọn trường

                                 Khóa luyện phỏng vấnTh                                                                               Vòng trường chọn ứng viên đủ điều kiện tiến cử ĐH Teikyo 

                                                     Trao đổi định hướng tương lai theo cá nhân toàn trường
Tổ chức trong khoảng tháng 4 ~ tháng 11
Tổ chức quanh năm

                                                                                         Buổi hướng dẫn đăng ký kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU) 

   Kỳ thi Du học Nhật Bản  (EJU)  Lần 1 
     Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ (JLPT)  Lần 1 

     Kỳ thi Du học Nhật Bản  (EJU)  Lần 2
   Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ (JLPT)  Lần 2

                          Các trường có học sinh thi đỗ

早稲田大学、慶應義塾大学、芝浦工業大学、東京理科大学、
上智大学、明治大学、中央大学、青山学院大学、関西学院大学、
関西大学、同志社大学、立命館大学、学習院大学、法政大学、
神田外語大学、順天堂大学、東洋大学、帝京大学、神奈川大学、
日本大学、専修大学、亜細亜大学、多摩美術大学、武蔵野美術大学、
大阪芸術大学、京都精華大学、名古屋芸術大学

     Các trường khác có thể xin tiến cử

 Tiến cử vào trường đại học Teikyo
Vì Unitas thuộc tập đoàn trường đại học Teikyo, nên các bạn có thể nhập học đại học Teikyo bằng kỳ thi tiến cử.Các khoa có thể xin tiến cử:

Điều kiện xin tiến cử: Theo học Unitas từ 6 tháng trở lênTỷ lệ đi học từ 90% trở lênThành tích học ở Unitas xuất sắc

                 Khoa                   ngoại ngữ  Khoakinh tế                Khoa luật     Khoa   văn học
  Khoagiáo dục  Khoa Công học -KHTN

帝京平成大学 東洋大学
秀明大学 ものつくり大学

流通経済大学 身延山大学
山梨学院大学 山梨英和大学

Ngoài ra, có thể xin tiến cử vào hơn 20 trường chuyên senmon khác

Đại học ・Cao học công lập
東京大学、京都大学、一橋大学、大阪大学、北海道大学、
東京工業大学、名古屋大学、九州大学、筑波大学、広島大学、
神戸大学、金沢大学、千葉大学、お茶の水女子大学、
横浜国立大学、長崎大学、東京外国語大学、横浜市立大学、
電気通信大学、熊本大学、九州工業大学、東京都立大学、
新潟大学、神戸市外国語大学、山口大学、鹿児島大学、岐阜大学、
山形大学、埼玉大学、佐賀大学、島根大学、弘前大学、静岡大学、
愛知県立大学、富山大学、北九州市立大学、滋賀大学、山梨大学、
三重大学、宮崎大学、室蘭工業大学、和歌山大学、
北陸先端科学技術大学院大学、県立広島大学、京都府立大学

                                               Đại học ・Cao học dân lập

Du học sinh muốn học lên các trường đại học, cao học, trường chuyên senmon ở Nhật cần phải dự kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU) và kỳ thi Năng lực Nhật ngữ (JLPT). Trường Unitas có chế độ hỗ trợ học lên phong phú với các lớp luyện thi EJU - JLPT, các buổi hướng dẫn học lên, tư vấn cá nhân...dành cho các bạn du học sinh có nguyện vọng học lên.

和光大学
武蔵野大学

北京語言大学
文化学園大学

 



Trường Nhật ngữ Unitas        Các căn hộ gần trường    

Trường Nhật ngữ Unitas Tokyo     Các căn hộ gần trường    

 Green Hill Shinjuku

Giá thuê：62,000 Yên (Tiền điện, nước, gas tính riêng.                     Internet thuê riêng 5.000 Yên/ tháng)Loại phòng : 1 người   (Có nhà vệ sinh, phòng tắm)      Vật dụng  :Máy điều hòa, tủ lạnh, máy giặt dùng chung, bếp điện,                          bộ bàn ghế nhỏ.

Đi bộ đến trường 10 phút

    Tcre Hatsudai　
Đi tàu đến trường 30 phút

Giá thuê：40,500 Yên (Bao gồm tiền nước , tiền điện - gas tính                         riêng. Internet sử dụng miễn phí)Loại phòng : 1 người  (Có nhà vệ sinh, phòng tắm)Vật dụng  :Máy điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, bếp điện, bộ bàn ghế                        nhỏ, bộ chăn gối đệm, giường.

       Crayon House
Đi bộ đến trường 8 phút

Giá thuê：30,000 Yên (Bao gồm tiền nước - nước nóng, tiền điện                             tính riêng.  Internet thuê riêng 2980 Yên/tháng)Loại phòng : 1 người  (Có nhà vệ sinh, phòng tắm)Vật dụng  :Máy điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, bếp điện, bộ bàn ghế                         nhỏ, bộ chăn gối đệm, giường.

           La Residence De Gloire
Đi bộ đến trường 10 phút

A C C O M M O D A T I O N S
I N    J A P A N Unitas sẽ giới thiệu các căn hộ có liên kết gần trường.Vì có thuê công ty bảo lãnh nhà nên các bạn du học sinhdù không có người bảo lãnh vẫn có thể vào ở được.

Giá thuê：45,000 Yên (Tiền điện, nước, gas tính riêng.                     Internet  sử dụng miễn phí)Loại phòng : Ở ghép  (Bếp, nhà vệ sinh, phòng tắm dùng chung)                                                             Vật dụng  :Máy điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, bếp gas, bộ bàn ghế                          nhỏ, giường tầng.

Cuộc sống ở Nhật



                                     Học phí & Chi phí khác

  1 tháng
Khóa ngắn hạn

Khóa học lên・Khóa thông thường

Phí ứng tuyển 10,000 Yên  Trường Nhật ngữ Unitas Tokyo Trường Nhật ngữ Unitas

          Tổng cộng                Chi phí khác※4

Học phí
              Phí nhập học 10,000

3 tháng2 tháng 1 tháng 3 tháng2 tháng
10,000

180,000

20,000

150,000

125,000

15,000

100,000

70,000

10,000

50,000

10,00010,000

75,000

20,00015,00010,000

165,000110,00055,000

10,00010,000

195,000135,000

Học bổng
              Tên học bổng

                  1 năm trở lên
      Số người  nhận 1 nămSố tiền                 Thời hạn cấpThành tíchTỷ lệ đi học                 Thời gian học

                                    Học bổng  dành cho DHS                                     nước ngoài của Bộ giáo dụcHọc bổng KyoritsuMaintenance
          Xuất sắc                    90％ trở lên

                     6 tháng trở lênHọc bổng Unitas
100,000 yên                Chỉ 1 lần Học bổng châu Á LSH

        4 người                              Mỗi tháng 30,000 yên
                1 năm trở lên          Xuất sắc                  90％ trở lên
                 1 năm trở lên           Xuất sắc                    90％ trở lên        1 người

        Xuất sắc                 90％ trở lên 50,000 yênChỉ 1 lần            20 người
       1 người                                 Mỗi tháng 60,000 yên                    12 tháng

10,000

40,000 (kỳ đầu)

　 50,000

TRƯỜNG NHẬT NGỮ UNITAS TOKYO                                           TRƯỜNG NHẬT NGỮ UNITAS

    Năm đầu (kỳ sau)

Phí bảo hiểm ※5

Chi phí khác ※4

Học phí
Phí nhập học ※3

      Khoản phải đóng năm đầu
       Tổng cộng

                                                Khoản phải đóng                                       khi nhập học

                     Phân thành 2 lần đóng ※1

280,000 (kỳ đầu)

Đóng 1 lần

         720,000                                     (Phân thành 2 lần đóng)          680,000        (Đóng 1 lần)

10,000

80,000

520,000

 320,000  (kỳ sau)

                          Phân thành 2 lần đóng ※1  Đóng 1 lần

10,000

330,000 (kỳ đầu) 330,000 (kỳ sau)

            820,000                                            (Phân thành 2 lần đóng)           780,000 

       (Đóng 1 lần)

10,000

80,000

620,000

370,000  (kỳ sau)ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ーー

　 50,000

 280,000  (kỳ sau)
 40,000 (kỳ sau)

　50,000 　50,000

40,000(kỳ đầu)  40,000 (kỳ sau)
400,000 (kỳ đầu) 680,000

450,000  (kỳ đầu) 780,000

Phí ứng tuyển ※2 　 20,000 ーー 　 20,000　 20,000 　 20,000

（Yên Nhật）

      （Yên）
※1  Tùy theo quốc tịch, có thể chọn đóng 6 tháng hoặc 1 năm.
※2  Phí ứng tuyển đóng khi nộp hồ sơ. Không hoàn lại với bất             kỳ lý do gì.
※3  Phí nhập học chỉ đóng 1 lần lúc nhập học.
※4  Sách giáo khoa đã bao gồm trong chi phí khác.
※5  Bảo hiểm là bảo hiểm thương tật toàn diện tham gia ở               trường. Trường hợp gặp tai nạn trên đường đến trường                     hoặc tại trường sẽ được nhận tiền bồi thường. Sau khi
          đến Nhật cần phải tham gia Bảo hiểm sức khỏe quốc dân.  

                    12 tháng



A C C E S S   G U I D E

KOFU TRƯỜNG NHẬT NGỮ UNITASĐịa chỉ：1-20-22 Takara, Kofu,YamanashiTel:  +81-55-233-3835E-mail : japanese@unitas-ej.com

Từ ga Shinjukuđến ga Kofu
1tiếng 40 phút Shinjuku Kofu

Sân bay Narita Kofu Bus cao tốc sân bay
Khoảng 3 tiếng

   Tuyến JR  Chuo Khoảng 1 tiếng 40 phút
Xuống “Ga Kofu” đi bộ khoảng 10 phút

Từ sân bay Narita đến ga Kofu
   3 tiếng

TOKYO TRƯỜNG NHẬT NGỮ UNITAS TOKYOĐịa chỉ: 22 Sankyo bldg, 3F 2-2-9 Okubo Shinjuku TokyoTel:  +81-3-5287-5636E-mail : japanese-tokyo@unitas-ej.comTừ sân bay Narita   đến ga Shinjuku 1tiếng10 phút Sân bay
 Narita

Từ ga Shinjukuđến ga Shin Okubo
  3 phút   Shinjuku   ShinOkubo

Bus cao tốc sân bay Khoảng 1 tiếng 10 phút
Tuyến JR YamanoteKhoảng 3 phút

Tuyến JR Yamanote xuống “Ga Shinokubo” đi bộ khoảng 12 phútTuyến Fukutoshin・Toei Oedo “Ga Higashi Shinjuku” đi bộ khoảng 8 phút

 Shinjuku

Cách đi

Shinjuku
Nippori

Tokyo
Akihabara

Ikebukuro
Shin OkuboTuyến JR Chuo

NaritaExpress

 Tokyo monorail

Chiba

Sân bay Narita

Sân bay Haneda
Kofu

      Skyliner Keisei
Bus cao tốc sân bay

Shinagawa

Trường Nhật ngữ Unitas  Trường Nhật ngữ Unitas Tokyo

Bus cao tốc sân bay
Shibuya

Bus cao tốc sân bay

Bus cao tốc sân bay

Hachioji


