
                                  ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

TRƯỜNG NHẬT NGỮ UNITAS

TRƯỜNG NHẬT NGỮ UNITAS TOKYO

Tập đoàn trường đại học Teikyo



ĐIỀU KIỆN DĂNG KÝ

GIỜ HỌC

※1 Thời gian học nêu trên là dành cho khóa học lên. Với khóa thông thường thì học sinh nhập học kỳ nào cũng có thể học tối đa 2 năm. 
※2 Trường hợp đã tuyển đủ chỉ tiêu trước thời hạn nêu trên, có thể trường sẽ ngừng tiếp nhận đăng ký, xin vui lòng liên hệ đến trường  

 sớm. 　　

KHÓA HỌC

Khóa học lên                   Khóa học dành cho các bạn có nguyện vọng học tiếp lên tại Nhật sau khi tốt nghiệp Unitas.
Khóa thông thường       Khóa học dành cho các bạn có nguyện vọng đi làm hoặc về nước sau khi tốt nghiệp Unitas.   
Khóa ngắn hạn               Khóa học dành cho các bạn có nguyện vọng học trong thời gian ngắn (1 tháng , 2 tháng , 3 tháng)
＊Hãy đăng ký khóa học đúng với mục đích học. Xin lưu ý rằng không thể thay đổi khóa học sau khi đã nộp đơn xin tư cách lưu trú.

QUY TRÌNH TỪ LÚC ĐĂNG KÝ ĐẾN KHI NHẬP HỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ và ngày nghỉ của trường)
Lớp sáng 9:00 ～ 12:30  hoặc  Lớp chiều  13:00 ～ 16:30

(Tùy theo trình độ tiếng Nhật mà được xếp vào lớp sáng hoặc lớp chiều, học sinh không thể tự chọn lớp.)

1. Đã tốt nghiệp hoặc dự kiến tốt nghiệp trường THPT trở lên.
2. Tuân thủ pháp luật Việt Nam và Nhật Bản, khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.
3. Đảm bảo đủ khả năng chi trả các chi phí cần thiết trong thời gian theo học.

KẾ HOẠCH

                         Nhập học tháng 10

Cuối tháng 8 năm trước Cuối tháng 9 năm trước Đầu tháng 11 năm trước

KỲ NHẬP HỌC                         THỜI HẠN ĐĂNG KÝ   ※2                                   THỜI ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

   1 năm 3 tháng

                              THỜI GIAN HỌC ※1

                  Nhập học tháng 1

                   Nhập học tháng 4

               Nhập học tháng 7

2 năm

           1 năm 9 tháng

                           1 năm 6 tháng

 Cuối tháng 10 năm trước  

Giữa tháng 2

Đầu tháng 5 

Cuối tháng 11 năm trước 

Giữa tháng 3 

Đầu tháng 6 

                                        THỜI ĐIỂM CÓ KẾT QUẢ 

 Cuối tháng 2 

Giữa tháng 5  

Cuối tháng 8 

Sau khi nhận được visa, hãy đặt vé máy bay... và chuẩn bị đến Nhật.

Sau khi đã nhận được Giấy chứng nhận tư cách lưu trú..., học sinh 
tiến hành xin visa tại Đại sứ quán/Lãnh sự quán Nhật tại Việt Nam.

Sau khi xác nhận đã nhận học phí trường sẽ gửi bản gốc Giấy chứng 
nhận tư cách lưu trú...cho công ty du học hoặc cho học sinh tự đăng ký.

Giấy chứng nhận tư cách lưu trú sẽ được cấp cho học sinh có hồ sơ
được chấp nhận.

Trường hợp hồ sơ đã được thông qua, trường sẽ nộp hồ sơ đó lên 
Cục xuất nhập cảnh Tokyo.

Trường tổ chức xét duyệt hồ sơ đã nhận.

Tham gia phỏng vấn và dự kỳ thi do trường chỉ định, nếu đỗ vui lòng 
nộp hồ sơ sang trường theo thời gian quy định.

        Đến Nhật

Xin visa

                 Nộp học phí

Cấp giấy chứng nhận 
     tư cách lưu trú

                                    Nộp đơn xin tư cách lưu trú

              Dự tuyển

          Đăng ký

               Xét duyệt hồ sơ

Đăng ký thông qua công ty du học hoặc liên hệ trực tiếp đến trường.

(Có quy định mức điểm trung bình của 3 năm THPT)



Visa ngắn hạn

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

Hồ sơ liên quan đến người bảo lãnh:

1. Toàn bộ hồ sơ cần được soạn thảo trong vòng 3 tháng tính đến ngày nộp lên Cục xuất nhập cảnh Tokyo. 
2. Soạn thảo hồ sơ bằng tiếng Việt và kèm theo bản dịch tiếng Nhật.

STT              Hồ sơ cần nộp Điểm lưu ý

Hồ sơ của học sinh:

  Trường hợp người bảo lãnh đang sống ở Nhật, phải nộp giấy đăng ký cư trú 

Đơn xin nhập học (Mẫu quy định 1)

Sơ yếu lí lịch (Mẫu quy định 2)

Bằng tốt nghiệp cấp học gần nhất

Bản sao bảng điểm cấp học gần nhất

Xác nhận đang học hoặc đang đi làm

Kết quả dự thi năng lực tiếng Nhật   

Bản sao hộ chiếu (nếu có)

4 tấm hình thẻ (3cmx4cm)

Giấy bảo lãnh kinh phí 
(Mẫu quy định 3)

  Chứng minh mối quan hệ giữa học 
  sinh và người bảo lãnh

Giấy xác nhận công việc

Giấy xác nhận thu nhập

Giấy xác nhận số dư ngân hàng

Giấy tờ chứng minh hình thành
   tài sản (tùy đối tượng)

Giấy đăng ký cư trú 
(tùy đối tượng)

Sử dụng mẫu văn bản theo quy định của trường, chú ý tránh điền thiếu thông tin.
Do học sinh ký tên.

Nộp bản gốc bằng tốt nghiệp/giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cấp học gần nhất.
Nộp bản sao bảng điểm/học bạ cấp học gần nhất.

Trường hợp còn đang học hoặc đang đi làm, hãy nộp giấy xác nhận đang học hoặc 
giấy xác nhận công việc.

Hãy nộp bản sao kết quả của các kỳ thi tiếng Nhật chính thức (JLPT, J.TEST, NAT-TEST...)
 Trường hợp chưa dự kỳ thi nào, hãy nộp giấy xác nhận học tiếng Nhật trên 150 giờ.
 Học sinh đã tốt nghiệp cao đẳng/đại học không cần nộp.

Nộp toàn bộ trang thông tin cá nhân và các trang lịch sử xuất nhập cảnh.

Hình thẻ chụp trong vòng 3 tháng tính đến ngày nộp lên Cục xuất nhập cảnh
(Nửa người chính diện - Không đội mũ - Không phông nền)

Sử dụng mẫu văn bản theo quy định của trường, chú ý tránh điền thiếu thông tin.
Do người bảo lãnh ký tên.

Hãy nộp các giấy tờ có thể chứng minh được mối quan hệ thân thích như giấy chứng 
nhận quan hệ thân nhân, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh...

Trường hợp là nhân viên, hãy nộp bản gốc giấy xác nhận công việc do nơi làm việc cấp.
Trường hợp tự kinh doanh, hãy nộp bản sao giấy đăng ký kinh doanh...  

 Hãy nộp giấy xác nhận thu nhập 1 năm gần nhất.  
 Trường hợp người bảo lãnh đang ở Nhật thì nộp giấy chứng nhận thu nhập chịu thuế.

Hãy nộp bản gốc giấy xác nhận số dư ngân hàng do người bảo lãnh đứng tên. 

Nộp sao kê giao dịch ngân hàng thể hiện thu chi trong 1 năm gần nhất hoặc các giấy tờ  
khác có thể chứng minh quá trình hình thành tài sản.
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Visa du học

Đơn xin nhập học (Mẫu quy định 4)

Bản sao bằng tốt nghiệp cấp học 
  gần nhất (tùy đối tượng)

Bản sao hộ chiếu

1 tấm hình thẻ   (3cmx4cm)

Sử dụng mẫu văn bản theo quy định của trường, chú ý tránh điền thiếu thông tin.
Do học sinh ký tên.

Nộp bản sao bằng tốt nghiệp cấp học gần nhất.

Nộp toàn bộ trang thông tin cá nhân và các trang lịch sử xuất nhập cảnh.

Hình thẻ chụp trong vòng 3 tháng tính đến ngày nộp lên Cục xuất nhập cảnh
(Nửa người chính diện - Không đội mũ - Không phông nền)
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STT             Hồ sơ cần nộp Điểm lưu ý

            



Visa ngắn hạn

Visa du học

Học phí & Chi phí khác

KOFU
TRƯỜNG NHẬT NGỮ UNITAS

Địa chỉ: 1-20-22 Takara,  Kofu, Yamanashi
Tel:  ＋81-55-233-3835
E-mail : japanese@unitas-ej.com

TOKYO
TRƯỜNG NHẬT NGỮ UNITAS TOKYO

Địa chỉ: 22  Sankyo Bldg, 3F 2-2-9 Okubo, Shinjuku, Tokyo 
Tel:  ＋81-3-5287-5636
E-mail : japanese-tokyo@unitas-ej.com

Về quy định hoàn tiền xin vui lòng xem trên trang chủ của trường hoặc
liên hệ trực tiếp đến trường.

Cách thức đóng học phí

Về việc đóng học phí, học sinh có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế 
tại ngân hàng hoặc Flywire. Học sinh có thể thanh toán từ trang web Flywire 
bằng tiền VNĐ hoặc thẻ tín dụng. 

Quy định hoàn tiền

10,000

40,000
  (kỳ đầu)

　 50,000

Trường Nhật ngữ Unitas                                         Trường Nhật ngữ Unitas  Tokyo

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 
                                   trước 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
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　 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)

１tháng

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

           Tổng cộng

           Chi phí khác  ※4

Học phí

               Phí nhập học 10,000

3 tháng2 tháng １tháng 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

（Yên）

Trường Nhật ngữ Unitas Trường Nhật ngữ Unitas Tokyo

※1  Tùy theo quốc gia, 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.


