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The “7” courses from which you can select! 

 (depend on each level) ※ 50mins. × 4 lessons per day 

Class Day Hours 

Morning(Advanced / Business) Mon. - Fri. 9：00～12：50 

Mid-day(Intermediate) Mon. - Fri. 11：00～15：20* 

Afternoon(Beginner) Mon. - Fri. 13：30～17：20 

*Lunch break：12:50～13:30 

Long term ( VISA : Student ) 

１． General Japanese / University and college preparation course 6 months - 2 years 

２． Graduate School entry class 6 months or 9 months 

３． Basic / Practical Business Japanese Course 6 months each 

 

Short term ( VISA : Not required ) 

４． Intensive Course 1 month - 3 months 

５． Business Japanese / Business manner Course 3 months 

６． Summer course   * For details, please refer to the attached sheet 1 weeks - 1 month 

７． Winter course    * For details, please refer to the attached sheet 1 weeks - 1 month 

 

 

 

 

 
 

COMMUNICA 
INSTITUTE 

 

TH/19-20
¥¥ 

http://www.communica-institute.org/pdf/communica%202012%20summner%20course%20Ch-t.pdf
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１．【Long term】General Japanese / University and college preparation course 

 Outline 
This is a course for those who plan to enter a Japanese college and university. You can choose from 
four different learning periods (6 months - 2 years). Classes start in April, July, October, and January. 

 

 Features 
- We understand that knowing how to communicate your own "uniqueness" is an integral part of  
learning Japanese. Free yourself of the model conversations in textbooks, and learn how to say what  
you really want to say using Japanese from the very beginning. Here, you can do just that without  
losing your own "uniqueness".  
- In Japanese communication, both "correctness" (in grammar and pronunciation) and "oral fluency"  
are important. We can help you learn Japanese "appropriately" from both points of view.  
- In intermediate level classes and above with our Pre-college course, we shift our focus more to  
academic Japanese necessary to study and do research in Japanese colleges. It is not just for passing  
entrance exams, but to allow yourself to truly enjoy your college life as well.  
- We help you acquire the ability of autonomous learning so that you can lead a successful life at your  
colleges or university. In some classes, we offer "seminar" style lessons where students choose their  
own themes, make their own plans and go along with them. All of our staff will support you to act  
more autonomously in the classroom as well as outside the classroom.  

 

２．【Long term】 Graduate School entry class 

◆ Description:   
- Individual guidance for writing the “Research Plan” required on entering graduate schools. 
- Introduction to graduate schools fit for your purposes, based on our academic network dating from 

1988, the year of our school’s foundation. 
- Development of “Academic Japanese” skills enabling research at the graduate level. 
 

◆ This course is for the following people:  
- Those who have graduated from 4-year-colleges and universities at home 

(＊ Bachelor’s degree required) 

- Level N2 or higher on the Japanese Language Proficiency Test. 
 

３．【Long term】 Basic / Practical Business Japanese Course 

 Features 
- Teachers       ： Gorgeous teachers from Business & language teaching backgrounds! 

- Course materials ： Original Business Japanese textbooks targeted for 3 levels! 

- Internship      ： Internship at Japanese companies available! 

- Career design   ： Work in tandem with the teachers to plan your future! 

- Past record     ： Business Japanese&Japanese business education commissioned by METI. 

Business Japanese programs at Osaka univ. and Nara Women's univ.  
 

◆ Outline 

  ・ Basic course (6 months ・ Starts in April / October)   － JLPT N3～ 

  ・ Practical course (6 months ・Starts in April / October)  － JLPT N2～       
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４．【Short term】 Intensive Course (1 month - 3 months) 

◆Feature 
Promoting synthetic Japanese communication skill. 

    - We understand that knowing how to communicate your own "uniqueness" is an integral part of learning  
Japanese. Free yourself of the model conversations in textbooks, and learn how to say what you really  
want to say using Japanese from the very beginning. Here, you can do just that without losing your own  
"uniqueness". 

    - In Japanese communication, both "correctness" (in grammar and pronunciation) and "oral fluency" are 
    important. We can help you learn Japanese "appropriately" from both points of view. 

 

◆Level   From Basic to Advanced. 

 

◆Period (2019 - 2020) ＊Application deadline: By 2 weeks before the class starts. 

Start 
60 lessons 

(1 month) 

120 lessons 

(2 month) 

180 lessons 

(3month) 

◆Documents to Submit 

Application form / Needs readiness sheet / 3 photos / Passport (copy) 

５．【Short term】Business Japanese / Business manner Course(3 months) 

◆Description 

 Acquisition of basic Japanese for business purposes. 
 Japanese business culture (corporate culture / business manners). 
 Japanese for daily life (daily conversation). 
 Aiming to take BJT (Business Japanese Test) J2. 

 

◆This course is for the following people 

 Foreign people who seek to find jobs in Japan. 
 Foreign people who seek to find jobs at Japanese firms at home. 
 Foreign people who hold a working holiday visa. 

 

◆Period etc. (2019 – 2020) ＊Application deadline: By 1 month before the class starts. 

Period 4/4～6/17 6/27～9/20* 10/8～12/19 1/7～3/19 

Capacity 15persons 15persons 15persons 15persons 

◆Documents to Submit 

Application form / Needs readiness sheet / 3 photos / Passport (copy) 
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FEES 

 【1.2.3. Long Term Course】 

＊Textbooks / Insurance fee is NOT included. (Text fee: 7,000～10,000YEN/3 month) 

＊Short term/3M + Long term/6M special discount：Admission fee 30,000YEN discount. 

 

【4. 5. Short Term Course】 

４．Intensive Course 

５．Business Japanese / Business manner Course 

 60 lessons / 1month 120 lessons / 2month 180 lessons / 3month 

Registration fee ￥10,000  ￥10,000  ￥10,000  

Tuition fee ￥70,250  ￥123,250  ￥176,250  

School Facilities ￥3,000 ￥4,000 ￥5,000 

Activities fees ￥1,750 ￥2,750 ￥3,750 

TOTAL ￥85,000  ￥140,000  ￥195,000  

＊Textbooks fee is NOT included. (Text fee: 7,000～10,000YEN/3 month) 

＊Working Holiday VISA special discount：Registration fee(10,000YEN) discount. 

 

《Foreign Student Comprehensive Insurance fee 》  

Period 1 year 9 month 6 month 3 month 

Amount ￥9,900 ￥8,700 ￥7,400 ￥4,200 

 

Bank Account  

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Sannomiya Branch Swift : BOTKJPJT 

An ordinary account: No. 1104182  Account name: COMMUNICA INSTITUTE 

Bank Add.: 8-3-10 Isogamidori, Chuo-ku, Kobe, JAPAN. 
 

１． General Japanese / University and college preparation course 

２． Graduate School entry class 

３． Basic / Practical Business Japanese Course 

  
First semester 

(6months) 
Second semester 

(6months) 

Application Fee ￥30,000 ― ― 

Admission Fee  ￥60,000 ― 

Tuition fee  ￥335,000 ￥335,000 

School Facilities  ￥10,000 ￥10,000 

Activities fees  ￥7,500 ￥7,500 

TOTAL  ￥412,500 ￥352,500 
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COMMUNICA INSTITUTE KOBE 

เอกสารแนะน าขั้นตอนการสมคัรเขา้ศึกษา 
ในหลกัสูตรระยะยาว 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
                   8       (step)          8 (           )        
        1 (          )                            3        
                                                                        

 

❖คุณสมบัติผู้สมัคร(กรณีท่ีไม่ไดเ้ขา้ศึกษาต่อท่ีประเทศญ่ีปุ่น อาจไม่จ  าเป็นตอ้งยดึตามน้ี) 

-ประวติัการศึกษา: ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมปลายภาคปกติเคยศึกษาในประเทศมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 12 ปี 

 

✓ช่วงทีเ่ข้าเรียน เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม มกราคม 

✓ลกัสูตรทีเ่ปิดสอน หลกัสูตร 2 ปี หลกัสูตร 1ปี9เดือน หลกัสูตร 1ปี6เดือน หลกัสูตร 1ปี3เดือน 

✓หนดส่งใบสมคัร ถึงส้ินพฤศจิกายน ถึงส้ินมีนาคม ถึงส้ินพฤษภาคม ถึงส้ินกนัยายน 

✓ช่วงแจ้งผล ปลายกุมภาพนัธ์ ปลายพฤษภาคม ปลายสิงหาคม ปลายพฤศจิกายน 

✓ธีเข้าเรียน 4 เมษายน 27 มิถุนายน 8 ตุลาคม 7 มกราคม 

 

❖ขั้นตอนตั้งแต่วนัยืน่ใบสมคัรถึงวนัเข้าเรียน 
1.จะมีการจดัสอบสัมภาษณ์ สอบขอ้เขียน ตรวจสอบเอกสารของผูท่ี้ประสงคจ์ะสมคัรเขา้เรียน ณ ประเทศของท่าน 
2.เฉพาะผูท่ี้ผา่นการพิจารณาจากโรงเรียนเท่านั้นท่ีจะออกใบรับรองเพื่อยืน่ขอสถานภาพการพ านกักบัทางกองตรวจคนเขา้เมือง  
3.หลงัจากออกใบรับรองสถานภาพการพ านกัและช าระค่าเล่าเรียนแลว้จึงค่อยไปยืน่ขอวีซ่าท่ีสถานทูตหรือสถานกงสุลดว้ยตนเอง 

 
 

 

 

 

 

 

＜เก่ียวกบัเอกสารท่ีตอ้งน ามายืน่＞ 

ผูส้มคัร ผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายจะตอ้งตรวจสอบรายการเอกสารใหดี้ และเตรียมเอกสารท่ีจ าเป็นต่าง ๆ ใหพ้ร้อม 
＊เอกสารแต่ละชนิด จะตอ้งมีการลงลายมือช่ือโดยผูส้มคัร ผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้าย หรือ ผูท่ี้เป็นผูอ้อกเอกสารดงักล่าว 

＊ส าหรับเอกสารท่ีเขียนเป็นภาษาแม่ ตอ้งมีการแปลเป็นภาษาญ่ีปุ่น (รวมทั้งใบประกาศนียบตัรส าเร็จการศึกษา)  
ใส่กระดาษขาวขนาด A4 และลงนามผูแ้ปลและสถานท่ีท างานท่ีสังกดั 
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I การเตรียมเอกสารส าหรับผู้สมัคร  (เคร่ืองหมาย ＊ หมายถึง มีแบบฟอร์มของทางโรงเรียน) 

เอกสารส าหรับยืน่ ขอ้ควรระวงั 

① รูปถ่าย 8 ใบ 

(4ซม. × 3ซม.) 
・ ถ่ายหนา้ตรง ไม่เกิน 3 เดือน กรอกช่ือสกุลไวด้า้นหลงั 

② ส าเนาทะเบียนบา้น ・ ท่ีมีรายช่ือสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด 

③ ส าเนาหนงัสือเดินทาง ・ หนา้ท่ีระบุรายละเอียดส่วนตวั และบนัทึการเดินทางเขา้ออกญ่ีปุ่ น 

④ ＊ ใบสมคัร  ・ ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูก้รอกดว้ยตนเอง 

⑤ ＊ ประวติัการศึกษา  

※หนงัสือช้ีแจงช่วงเวลาท่ีเวน้ 

วา่ง  (กรณีท่ีจ าเป็น) 

・ ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูก้รอกดว้ยตนเอง 
・ ช่ือทางการของโรงเรียน วนัเดือนปีท่ีเขา้เรียน และเดือนปีท่ีส าเร็จการศึกษา กรุณาเขียนให้ถูกตอ้งโดย 

ตรวจสอบกบัใบประกาศนียบตัรส าเร็จการศึกษา 
・ หากมีช่วงวา่ง3เดือนข้ึนไป ให้แนบเอกสารช้ีแจงว่าไดท้  าอะไรในช่วงเวลาดงักล่าว  

⑥＊เหตุผลการสมคัรเรียน  
・ กรุณากรอกให้ชดัเจน เก่ียวกบัเป้าหมายการเรียน ประวติั และ เส้นทางในอนาคตวา่ตอ้งการท าอะไร 

＊หากค าช้ีแจงไม่ละเอียดชดัเจน อาจมีการขอให้เขียนใหม ่

⑦ใบรับรองการส าเร็จ 

การศึกษาขั้นสุดทา้ย 

・ ใบรับรองการส าเร็จการศึกษาขั้นสุดทา้ย  ตวัจริง 

＊ผูท่ี้ยงัศึกษาอยูใ่นมธัยมปลายเท่านั้น ให้ส่งใบรับรองคาดวา่จะจบ 
＊กรณีท่ียงัไม่ส าเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษาลาออกและเดินทางมาญ่ีปุ่ นให้ยืน่เอกสารทั้ง  

a และ b: a) ประกาศนียบตัรมธัยมปลาย  b) ใบรับรองสถานภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั 

⑧ใบรายงานผลการศึกษาขั้นสุดทา้ย ・ ส่งใบรายงานผลการศึกษาทั้งหมดในช่วงท่ีศึกษาอยูใ่นสถานศึกษาล่าสุด 

⑨ ใบรับรองการศึกษา 

ภาษาญ่ีปุ่ น 

・ ตอ้งมีรายละเอียดเก่ียกวบัระยะเวลาศึกษา จ านวนชัว่โมงท่ีศึกษาผลการเรียน และ อตัราการเขา้เรียน 
・ ตอ้งมีช่ือโรงเรียน ตวัแทน ลายมือช่ือผูก้รอกขอ้มูล และตราประทบัของโรงเรียน 

＊ ส าหรับผูท่ี้สอบหรือคาดวา่จะสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่ น (ด าเนินการโดย JASSO / เจแปนฟาวน์เดชัน่)  
หรือ J.test (ด าเนินการโดย สมาคมวดัผลภาษาญ่ีปุ่ น) ให้ยืน่เอกสารต่อไปน้ี 

a) ผูท่ี้สอบผา่นจะตอ้งส าเนาใบรับรองการสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่ น และผูท่ี้สอบไม่ผา่นตอ้งส่งส าเนาใบแจง้ผลการสอบ 
b) ผูท่ี้ก  าลงัจะสอบให้ส่งส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้ขา้สอบ 

⑩ ใบรับรองการท างาน 

・ ใบรับรองการท างาน เอกสารท่ีมีหวัจดหมายท่ีแสดงรายละเอียดลกัษณะงาน  (ระบุช่ือตวัแทนบริษทั  
ผูมี้อ  านาจลงนาม และตราประทบับริษทั) และส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการของบริษทั 

・ กรณีท่ีเป็นผูท่ี้จะกลบัเขา้ท างานท่ีเดิมหลงักลบัประเทศ ให้แนบใบแจง้การรับเขา้ท างานใหม่ในบริษทั 
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＊ขอ้ควรระวงั＊  เอกสารหรือหนงัสือต่อไปน้ีอาจถือวา่เป็นโมฆะ 
(1) กรณีท่ีมีการกรอกขอ้ความท่ีส าคญัไม่ครบถว้น               (4) รายละเอียดท่ีกรอกไม่ถูกตอ้ง 
(2) กรณีท่ีไม่มีลายเซ็นหรือตราประทบัของผูอ้อกเอกสาร      (5) วนัท่ีออกเอกสารมีอายเุกิน3เดือน 
(3) มีการแกไ้ขเอกสารไม่ถูกตอ้งตามหลกัการ                      (6) ไม่ใช่ลายมือของผูก้รอกเอกสาร       * กรณีแกไ้ข 

                                                        
ใหขี้ดฆ่าเสน้คู่และประทบัตรา 
 

 

＊การช าระค่าเล่าเรียน ฯลฯ≪ระเบียบของคอมมิวนิกากกัคุอนิ≫ 
1) ค่าตรวจเอกสาร:  ทางโรงเรียนจะไมคื่นใหไ้มว่า่ในกรณีใดกต็าม 
2) ค่าธรรมเนียมแรกเขา้:  ทางโรงเรียนจะไม่คืนค่าธรรมเนียมแรกเขา้ กรณีท่ีผูส้มคัรถอนตวัหลงัจากไดรั้บใบรับรองสถานภาพการพ านกัแลว้ 
3) ค่าเล่าเรียน ฯลฯ 

・ หลงัจากท่ีไดรั้บใบรับรองสถานภาพการพ านกัแลว้ แต่ทางสถานทูตญ่ีปุ่นหรือสถานกงสุลไม่ออกวีซ่าให ้ 
ทางโรงเรียนจะคืนค่าธรรมเนียมแรกเขา้ คา่เล่าเรียน และ ค่าอุปกรณ์/ค่าต าราใหแ้ก่ผูส้มคัร  
ขอใหส่้งใบเสร็จรับเงินและใบแจง้ปฏิเสธการออกวีซ่าโดยสถานทูตญ่ีปุ่นมาเป็นหลกัฐาน   
ทั้งน้ี จะไมคื่นเงินให ้หากไม่มีใบเสร็จรับเงินและใบแจง้การปฏิเสธวีซ่า 

・ หลงัจากท่ีไดรั้บใบรับรองสถานภาพการพ านกัแลว้ และไมไ่ดย้ื่นขอวีซ่ากบัทางสถานทูตหรือสถานกงสุล  
ทางโรงเรียนจะคืนค่าเล่าเรียนและค่าอุปกรณ์/ค่าต าราให ้ ขอใหส่้งใบเสร็จรับเงินและใบรับรองสถานภาพการพ านกัคืนใหก้บัทางโรงเรียน  
ทั้งน้ีจะไมคื่นเงินใหห้ากไมมี่ใบเสร็จรับเงิน 

・ หากไดรั้บวีซ่าแลว้แต่ผูส้มคัรไม่ประสงคจ์ะเดินทางมาญ่ีปุ่นดว้ยเหตุผลของผูส้มคัรเอง 
ทางโรงเรียนจะคืนค่าเล่าเรียนและค่าอุปกรณ์/ค่าต าราให ้หากส่งคืนใบอนุญาตใหเ้ขา้เรียน 

II. การเตรียมเอกสารส าหรับผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย   (เคร่ืองหมาย＊หมายถึงมีแบบฟอร์มของทางโรงเรียน) 

เอกสารท่ีตอ้งเตรียม ขอ้ควรระวงั 

①＊หนงัสือรับรองเป็น 
ผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้าย 

・ ผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายกรอกจ านวนเงินท่ีรับผิดชอบและวิธีการช าระเงินค่าเล่าเรียนและค่าใชจ่้ายในการ 
ด าเนินชีวิต และลงลายมือช่ือหรือประทบัตราช่ือ 

・ ผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายจะตอ้งกรอกรายละเอียดความสมัพนัธ์ท่ีมีกบัผูส้มคัร  

②ใบรับรองยอดคงเหลือ 
ในบญัชี 

・ ใบรับรองยอดเงินในบญัชีช่ือของผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้าย 

③เอกสารรับรองการ 
ท างาน 

(กรณีเป็นพนกังานบริษทั) 
・ ใบรับรองสถานภาพการท างาน  

(ตอ้งมีตราประทบับริษทั ลายมือช่ือผูเ้ป็นตวัแทนเจา้ของกิจการ ท่ีอยูแ่ละโทรศพัทท่ี์ติดต่อได)้ 

(กรณีเป็นเจา้ของบริษทัหรือผูบ้ริหาร) 
・ หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  

(กรณีเป็นเจา้ของกิจการ) 
・ ใบอนุญาตประกอบกิจการหรือเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการคา้ขาย 

④หนงัสือรับรองรายได ้ ・ หนงัสือรับรองการช าระภาษีท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ(ของปีล่าสุด) 

⑤หนงัสือรับรอง 
ความสมัพนัธ์กบัผูส้มคัร 
※กรณีท่ีไม่ใช่ญาติ 

(กรณีท่ีท าการคา้กบัผูส้มคัรหรือบิดามารดาของผูส้มคัร) 

・หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูส้มคัรหรือบิดามารดาของผูส้มคัร 
・รายละเอียดของบริษทั  (แผน่พบัของบริษทั ฯลฯ) 

(กรณีท่ีมีกิจการร่วมกบัผูส้มคัรหรือบิดามารดาของผูส้มคัร) 
・เอกสารรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(ใบอนุญาตประกอบกิจการ) 

・หนงัสือรับรองสดัส่วนการถือหุ้น  
＊หากเป็นกรณีอ่ืน เอกสารท่ีระบุสาเหตุท่ีท  าให้มีความสมัพนัธ์กนัแนบแน่น 
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❖ Student support 

                    “                 (               )”  ละ “       ะ  ล         (                    ะ)” 

“                ”                                                 ละ           (Kobe International Center for 

Cooperation and Communication: KICC)                            ล                     (     

                                          ะ         ะ  ะ                                   ล ะ   ะ  ะ        ) 

                                     “       ะ  ล        ”                     ะ                              

        ล                           ล                         ะ  

  

❖ Alumni Voice 

ส่ิงท่ีผมชอบในโกเบ คือ เพื่อนและขนม เพือ่นของผมท่ีโกเบมี หลากหลายเช้ือชาติ เช่น ญ่ีปุ่น อินโดนีเซีย 

เช่น ญ่ีปุ่น อินโดนีเซีย ฮอลแลนด ์และใตห้วนั เพือ่นของผมทุกๆคน นิสยัดี ใจดี บางคร้ังในวนัหยดุ 

ใจดี บางคร้ังในวนัหยดุ เราจะชวนไปทานขา้ว ระหวา่งทานขา้ว 

เพื่อนๆกจ็ะฝึกสนทนาภาษาญ่ีปุ่นกนั เคก้ของโกเบอร่อยมาก พดุด้ิงกเ็ป็นท่ีนิยม  
ถา้ใครไดล้องมาท่ีโกเบแลว้ ตอ้งอยากกลบัมาอีกคร้ังแน่นอน  
 

 
https://youtu.be/u1cF8K1Zc-o 

☞                      

 
  
  
 
ะ 

   
 
 
  
  
   
 
  
 
  
  

 

           
                  
 ละ             

                                           ะ        100,000     
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