TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HCM
KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA
PHƯƠNG ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 02 /TB-ĐP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO
V/V THI TUYỂN DU HỌC NHẬT BẢN NĂM HỌC 2018-2019
Theo chương trình trao đổi học thuật giữa trường ĐH HUFLIT và các trường ĐH ở Nhật Bản có ký thỏa ước hợp tác với nhà trường. Trong năm
học 2018-2019, sinh viên ngành Nhật Bản học - khoa Đông Phương sẽ có cơ hội du học tại các trường sau đây:
S

Trường

T

Số lượng

Thời gian trao đổi

Quyền lợi

Điều kiện

Nghĩa vụ

sinh viên

T
1.

ĐH Teikyo

02

2 năm
(4/2019 – 4/2021)

- Được nhận học bổng toàn phần bao - Là sinh viên năm 2 trở SV nộp lệ phí du học cho
gồm tiền học phí, chi phí vé máy bay, lên.

nhà trường. Mức lệ phí sẽ do

bảo hiểm y tế, chi phí ăn ở (ở tại ký túc - Có trình độ Nhật ngữ nhà trường quyết định và
xá của trường).

tương đương N3 trở lên.

thông báo sau.

- Được chuyển điểm và kết quả học tập - Sinh viên hoặc gia
của các môn học tương ứng từ trường đình phải đảm bảo tài
Teikyo về trường HUFLIT.

khoản ngân hàng có ít

- Có thể nhận bằng cử nhân do ĐH nhất 9.000 USD (tương
Teikyo cấp trong trường hợp được nhận đương

200.000.000

học 2 năm và hoàn tất đủ tín chỉ tại ĐH đồng) ít nhất 01 tháng
Teikyo.
2.

ĐH Ibaraki Christian

02

1 năm
(4/2019 – 4/2020)

trước ngày nộp hồ sơ

- Được miễn 100% học phí và phí đăng xin thị thực.

SV tự túc kinh phí vé máy

ký nhập học tại trường tiếp nhận.

bay, sinh hoạt phí và nộp lệ

- Giảm chi phí ký túc xá hoặc giới thiệu

phí du học cho nhà trường.

chỗ ở homestay giá mềm.

Mức lệ phí sẽ do nhà trường

- Nếu thành tích học tập tốt, SV có thể

quyết định và thông báo sau.

được xem xét cấp học bổng hỗ trợ sinh
hoạt phí.
- Được chuyển điểm và kết quả học tập
của các môn học tương ứng từ trường
Ibaraki về trường HUFLIT.
3.

ĐH Bukkyo

02

1 năm
(4/2019 – 4/2020)

- Được miễn 100% học phí và phí đăng

SV tự túc kinh phí vé máy

ký nhập học tại trường tiếp nhận.

bay và nộp lệ phí du học cho

- Cung cấp chỗ ở miễn phí (ở tại ký túc

nhà trường. Mức lệ phí sẽ do

xá của trường)

nhà trường quyết định và

- Được chuyển điểm và kết quả học tập

thông báo sau.

của các môn học tương ứng từ trường
Bukkyo về trường HUFLIT.
4.

ĐH Quốc tế Kobe

02

1 năm
(4/2019 – 4/2020)

- Được miễn 100% học phí và phí đăng

SV tự túc kinh phí vé máy

ký nhập học tại trường tiếp nhận.

bay, sinh hoạt phí và nộp lệ

- Giảm chi phí ký túc xá hoặc giới thiệu

phí du học cho nhà trường.

chỗ ở homestay giá mềm.

Mức lệ phí sẽ do nhà trường

- Nếu thành tích học tập tốt, SV có thể

quyết định và thông báo sau.

được xem xét cấp học bổng hỗ trợ sinh
hoạt phí.
- Được chuyển điểm và kết quả học tập
của các môn học tương ứng từ trường
ĐH Quốc tế Kobe về trường HUFLIT.
5.

ĐH Fukui

03

1 năm
(4/2019 – 4/2020)

- Miễn 100% học phí và phí đăng ký

SV tự túc kinh phí vé máy

nhập học tại trường tiếp nhận.

bay, sinh hoạt phí và nộp lệ

- Giảm chi phí ký túc xá hoặc giới thiệu

phí du học cho nhà trường.

6.

ĐH Ryukoku

01

1 năm
(4/2019 – 4/2020)

chỗ ở homestay giá mềm.

Mức lệ phí sẽ do nhà trường

- Được chuyển điểm và kết quả học tập

quyết định và thông báo sau.

của các môn học tương ứng từ trường

SV tự túc kinh phí vé máy

Fukui về trường HUFLIT.

bay, sinh hoạt phí và nộp lệ

- Miễn 100% học phí và phí đăng ký

phí du học cho nhà trường.

nhập học phía trường tiếp nhận.

Mức lệ phí sẽ do nhà trường

- Giảm chi phí ký túc xá hoặc giới thiệu

quyết định và thông báo sau.

chỗ ở homestay giá mềm.
- Được chuyển điểm và kết quả học tập
của các môn học tương ứng từ trường
Ryukoku về trường HUFLIT.

Để phục vụ cho nhu cầu tuyển sinh của các chương trình du học nêu trên, BCN Khoa Đông Phương phối hợp với Tổ bộ môn tiếng Nhật sẽ tổ chức
hai hình thức là thi Viết và thi Nói:
 Hình thức thi Viết chung cho cả 06 trường ĐH Teikyo - ĐH Ibaraki Christian - ĐH Bukkyo - ĐH Quốc tế Kobe - ĐH Fukui - ĐH Ryukoku:
Thời gian thi: 13g30, ngày 26/9/2018 (thứ Tư) tại phòng Lab Hàn.
 Hình thức thi Nói chung cho cả 06 trường:
Thời gian thi: từ 8h30 ngày 28/9/2018 (sáng và chiều ngày thứ Sáu) tại phòng Lab Hàn.
Lưu ý: Sinh viên trùng lịch học vui lòng làm đơn vào văn phòng khoa để được sắp xếp thời gian hợp lý nhất.
- Trường ĐH Teikyo: 05 bạn K.2016 có kết quả cao nhất môn Viết – Nói sẽ được tham gia buổi phỏng vấn trực tiếp với Giáo sư trường ĐH
Teikyo vào tuần giữa tháng 10/2018 (Khoa sẽ thông báo thời gian và địa điểm thi sau khi có kết quả chính thức). ĐH Teikyo sẽ trực tiếp chọn 2
bạn có kết quả cao nhất được nhận du học, 3 sinh viên còn lại vẫn có thể tiếp tục xét tuyển các trường ĐH còn lại.
- 05 trường ĐH còn lại: Kết quả xét chọn theo tiêu chí như sau:

Lần lượt 02 sinh viên có tổng điểm (thang điểm 100) bao gồm điểm thi Nói, Viết và điểm rèn luyện tích lũy trong quá trình học tập, sinh hoạt (điểm
rèn luyện được cộng vào tối đa 10đ) :
 02 Sinh viên tổng điểm cao nhất sẽ được tiến cử du học tại trường ĐH Bukkyo.
 Xếp vị trí thứ ba, thứ tư sẽ được tiến cử du học tại trường ĐH Ibaraki Christian.
 Xếp vị trí thứ năm, thứ sáu sẽ được tiến cử du học tại trường ĐH Quốc tế Kobe.
 Xếp vị trí thứ bảy, thứ tám, thứ chín sẽ được tiến cử du học tại trường ĐH Fukui.
 Xếp vị trí thứ mười sẽ được tiến cử du học tại trường ĐH Ryukoku.

-

Đối tượng thi tuyển:
Đối với trường ĐH Teikyo: Tất cả những sinh viên ngành Nhật Bản khóa 2016 (năm 3) của Khoa Đông Phương có điểm trung bình tích lũy tính

đến hết học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 từ 7.0 trở lên đều có thể đăng ký thi tuyển.
-

Đối với các trường ĐH còn lại: Tất cả những sinh viên ngành Nhật Bản khóa 2015, 2016, 2017 của Khoa Đông Phương có điểm trung bình tích

lũy tính đến hết học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 từ 6.5 trở lên đều có thể đăng ký thi tuyển.
-

Lệ phí thi tuyển: 250.000đ.

-

Sinh viên đăng ký và nộp lệ phí trực tiếp tại Văn phòng Khoa Đông Phương trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến trước 16h00 ngày thứ

Tư 19.9.2018
Lưu ý:
- Sinh viên có nguyện vọng đăng ký dự thi nên xem xét kĩ điều kiện sức khỏe và điều kiện tài chính của bản thân và gia đình (cần tham khảo ý
kiến gia đình) trước khi đăng ký dự thi, tuyệt đối tránh trường hợp đã trúng tuyển lại không theo học vì những trở ngại về tài chính hay sức khỏe.
- Vì thời gian tổ chức thi tuyển đến khi hoàn tất hồ sơ gửi cho trường bạn khá gấp (khoảng cuối tháng 10) nên sinh viên có nguyện vọng thi tuyển
du học cần sớm chuẩn bị passport ngay từ bây giờ.
- Sinh viên thường xuyên xem thông báo để kịp thời cập nhật thông tin về kỳ thi.
TRƯỞNG KHOA
(đã ký)
TS. Trần Văn Tiếng

