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chương trình giảng dạy 

Các khóa học được sắp xếp từ Step cơ bản(Step 8) đến Step nâng cao(Step 1), mỗi Step kéo dài 

khoảng 3 tháng. Sau mỗi Step có thi kiểm tra định kỳ, những học viên vượt qua kỳ thi này sẽ học lên 

các Step tiếp theo. 

 

 

Giờ học  * giờ học thay đổi phụ thuộc vào trình độ của mỗi lớp 

*nghỉ trưa:12:50 – 13:30 
 

 

Khóa học 

Sinh viên đại học VISA 

１． ọc cho c c  h a học  ài hạn 6 tháng - 24 tháng 

２．Khóa Dự bị Cao học 9 tháng / 6 tháng 

３．Khóa tiếng Nhật thương mại căn bản 

    Khóa tiếng Nhật thương mại thực hành 

6 tháng 

6 tháng 

 
 

Lớp Thứ Giờ học Thời gian 

Lớp buổi sang( Lớp nâng cao / kinh doanh ) Thứ 2 – Thứ 6 9:00 – 12:50 50 phút × 4 bài 

Lớp buổi sang/ chiều( Lớp trung cấp ) Thứ 2 – Thứ 6 11:00 – 15:20 50 phút × 4 bài* 

Lớp buổi chiều( Lớp cơ bản ) Thứ 2 – Thứ 6 13:30 - 17:20 50 phút × 4 bài 
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１．Học cho c c  h a học  ài hạn - Sinh viên đại học VISA：6 tháng - 24 tháng 

- Giới thiệu: 

Đây là một khóa học cho những người có kế hoạch nhập một trường cao đẳng và đại học  

của Nhật Bản. Bạn có thể chọn từ bốn giai đoạn khác nhau học tập (6 tháng - 2 năm).  

Khai giảng tháng 4 / 7 / 10 / 1. 

 

 

２．Khóa Dự bị Cao học - Sinh viên đại học VISA：9 tháng / 6 tháng 

- Giới thiệu: 

  ướng dẫn cách lập kế hoạch cho đề án nghiên cứu để chuẩn bị cho kỳ thi Cao  

học  ưới hình thức Một thầy một trò  

 Giới thiệu các khoa nghiên cứu có mối quan hệ với học viện Communica kể từ  

 hi trường được thành lập( năm 1988 ) đến nay.. 

 Sau khi vào Cao học sẽ có các lớp bồi  ưỡng Tiếng Nhật khoa học để giúp đỡ   

và nâng cao các hoạt động nghiên cứu 

 

- Đối tượng: 

 Các học viên đã hoàn thành  h a học 4 năm tại c c trường Đại học trong nước 

  ＊ Phải có bằng tốt nghiệp Đại học 

 Phải c  trình độ tiếng Nhật tương đương N2 trong  ỳ thi Năng lực tiếng Nhật. 

 Khóa 9 tháng - khai giảng tháng 7  /  Khóa 6 tháng - khai giảng tháng 10 

 
 

３．Khóa tiếng Nhật thương mại căn bản- Sinh viên đại học VISA：6 tháng 

Khóa tiếng Nhật thương mại thực hành- Sinh viên đại học VISA：6 tháng 

- Giới thiệu: 

 Giáo viên  ： Đội ngũ gi o viên tiếng Nhật và thương mại đầy kinh nghiệm, nhiệt tình 

 Giáo trình ：Sử dụng giá trình tiếng Nhật thương mại  o trường xuất bản trình độ cấp 3 

Giáo trình mới xuất bản "giáo trình từ ngữ thương mại tiếng Nhật  

 Thực tập công ty ：Giới thiệu thực tập công ty 

 Tư vấn hướng nghiệp ：Giáo viên sẽ tư vấn hướng nghiệp cho từng học viên 

 Thành tích ： Trường tổ chức khóa tiếng Nhật thương mại của Bộ công thương Nhật Bản  

Tổ chức khóa tiếng Nhật thương mại ở c c trường như Đại học quốc gia  

nữ sinh Nara, đại học quốc gia Osaka 

- Đối tượng 

  Khóa tiếng Nhật thương mại căn bản  ： JLPT N3～ / khai giảng tháng 4, tháng 10 

ếng Nhật thương mại thực hành ： JLPT N2～/ khai giảng tháng 4, tháng 10 
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❖ Điều  iện nhập học  
(   thay đổi trong trường hợp  hông c  nguyện vọng học lên Đại học/Cao đẳng ở Nhật ) 

-  ọc vấn : Tốt nghiệp cấp ba phổ thông trở lên, đã theo học trong nước trên 12 năm 

- Tuổi : Học viên tốt nghiệp phổ thông trong v ng   năm trở lại đây 

- Năng lực tiếng Nhật : Thi đậu  ỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp N  trở lên, ho c c  năng lực tương đương 

 

✓Thời gian nhập học Th ng 4 Th ng 7 Th ng 10 Th ng 1 

✓ h a học   h a 2 năm 
 h a 1 năm 

9 th ng 

 h a 1 năm 

6 th ng 

 h a 1 năm 

 3 th ng 

✓ ỳ hạn nộp giấy tờ 
Đến hết 

th ng 11 

Đến hết 

th ng 3 

Đến hết 

 th ng 5 

Đến hết 

th ng 9 

✓Thời gian gửi giấy báo 

nhập học 
Cuối th ng 2 Cuối th ng 5 Cuối th ng 8 Cuối th ng 11 

✓Ngày nhập học (Dự kiến) 4 Apr. 27 Jun. 8 Oct. 7 Jan. 

 

❖Từ lúc nộp đơn cho đến  hi nhập học 

1) Xét duyệt nội bộ tại trường đối với người c  nguyện vọng nhập học  ph ng vấn tại nơi cư trú, thi 

viết, thẩm định giấy tờ  in nhập học... 

2) Tiến hành  in cấp giấy chứng minh chứng nhận tư c ch lưu trú tại  ục  uản l   uất nhập cảnh 

cho những người đã đậu v ng xét duyệt nội bộ. 

3) Sau khi nhận giấy chứng nhận tư c ch lưu trú và nộp học ph , các học viên sẽ tự làm các thủ tục 

 in visa tại Đại sứ  u n   ãnh sự  u n Nhật  ản tại nơi mình cư trú. 

 
 
 
 
 
 

 

HỌC VIỆN COMMUNICA KOBE 
Hướ                       

 ọ      các       ọ          

 

＜ ề thủ tục nộp hồ sơ＞ 

Người làm đơn  in học và người chu cấp c c  inh ph  cần đọc    hồ sơ và chuẩn bị c c loại giấy tờ cần thiết. 
* Hồ sơ phải  o người làm đơn nhập học, ho c người chu cấp kinh phí hay cấp có thẩm quyền trực tiếp thực hiện. 
*  ề c c giấy tờ được viết bằng tiếng  iệt cần phải  ịch sang tiếng Nhật.   c giấy tờ  ịch sang tiếng Nhật (gồm cả 
 bằng tốt nghiệp) phải được viết trên giấy  hổ  4 c  ghi tên của người  ịch và cơ  uan trực thuộc. 

Các khóa học được sắp xếp từ Step cơ bản(Step 8) đến Step nâng cao(Step 1), mỗi 

Step kéo dài khoảng 3 tháng. Sau mỗi Step có thi kiểm tra định kỳ, những học viên 

vượt qua kỳ thi này sẽ học lên các Step tiếp theo. 
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☞   c giấy tờ người  in học phải nộp 

(Với loại giấy tờ c  đ nh  ấu ＊ thì cần nộp theo mẫu  ui định của trường) 

 iấy tờ cần nộp  ưu   

・8 tấm hình（4cm × 3cm） •  ình chụp ch nh  iện, hình chứng minh mới chụp trong v ng 3 th ng.   t sau c  ghi tên 

・Đăng    hộ  hẩu hộ tịch •     ghi thông tin về mọi thành viên trong gia đình 

・ ản sao hộ chiếu • Trang c  thông tin về bản thân và trang về việc  uất nhập cảng vào Nhật 

・＊ Đơn  in nhập học • Đơn  in nhập học phải  o ch nh người làm đơn viết. 

・＊    lịch 

・ iấy tờ chú giải về 

 hoảng trống trong l  

lịch(nếu có) 

• Lý lịch phải  o ch nh người  in ghi. 

•  iết đủ, ch nh   c tên ch nh thức của trường, ngày th ng năm nhập học, năm th ng tốt 

nghiệp(Đối chiếu với bằng tốt nghiệp). 

• Trong trường hợp c   hoảng trống   th ng trở lên, phải c  chú giải đã làm gì trong thời 

gian đ  bằng 1 văn bản khác. 

・＊    o  in học 
•  hi cụ thể về mục đ ch học,  u  trình học, lộ trình học, dự định trong tương lai 

＊Trong trường hợp  hông giải th ch cụ thể c  thể bị yêu cầu viết lại. 

・ iấy chứng nhận tốt 

nghiệp trường theo học 

gần đây nhất 

+ 

CIEC Certification Report 

(※) 

•  ản ch nh  iấy chứng nhận tốt nghiệp trường theo học gần đây nhất 

＊Đối với những người đang học tại c c trường  TT , nộp giấy chứng nhận sẽ được tốt 

nghiệp 

＊Trường hợp người đang học tại cơ  uan gi o  ục cao đẳng(đại học) c    định du học 

Nhật  ản thì phải nộp cả hai loại giấy tờ a và b sau 

ａ） iấy chứng nhận tốt nghiệp cấp ba  ｂ） iấy chứng nhận đang theo học trường 

hiện tại 

・  ảng điểm trường theo 

học gần đây nhất 
• Nộp toàn bộ bảng điểm trong  u  trình theo học trường gần đây nhất. 

・ iấy chứng nhận học 

tiếng Nhật 

•  iấy tờ ghi r  thời gian học, số lượng giờ đã học, bảng điểm, bảng điểm chuyên cần 

•    ghi tên trường, tên người đại  iện, chữ    của người đại diện và con  ấu của trường. 

＊Đối với người đã thi, ho c  ự định thi  iểm tra năng lực tiếng Nhật ( o  iệp hội gi o  ục 

 uốc tế Nhật bản   u  giao lưu  uốc tế tổ chức) ho c N T-T ST, thì nộp 1 trong c c 

giấy tờ sau: 

a) Nộp bản copy giấy chứng nhận năng lực tiếng Nhật(với người thi đạt), ho c nộp bản 

copy giấy b o điểm(với người thi chưa đạt) 

b) Người  ự định thi thì nộp bản copy phiếu  ự thi 

・ iấy chứng nhận đang 

đi làm 

• Sử dụng Letter Header(mẫu giấy của công ty) và ghi r  nội  ung công việc(c  tên 

người đại  iện, chữ    của người cấp giấy, con  ấu của công ty) và  bản sao giấy 

ph p  inh  oanh của công ty. 

• Người  ự định  uay lại công ty cũ sau  hi về nước thì nộp giấy chứng nhận sẽ trở về 

công ty làm việc. 
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☞ C c giấy tờ người chu cấp  inh ph  (hay người thân sống tại Nhật) phải nộp 
(Với loại giấy tờ c  đ nh  ấu ＊ thì cần nộp theo mẫu  ui định của trường) 

Loại giấy tờ Những điểm cần lưu   

・＊ iấy chứng nhận chu 

cấp  inh ph  

• Người chu cấp ghi r  số tiền chi trả học ph , ph  sinh hoạt và c ch thức chi trả,    

tên, đ ng  ấu. 

•  hi r  mối  uan hệ giữa người chu cấp  inh ph  và người đăng    học. 

・ iấy chứng minh số tiền 

c n trong tài  hoản 
•  iấy chứng minh số tiền c n trong tài  hoản đứng tên người chu cấp  inh ph  

・ iấy chứng nhận tại 

chức với người đang đi 

làm 

＜Trường hợp là nhân viên công ty＞ 

•  iấy chứng nhận tại chức (   con  ấu của công ty, chữ    của người đại  iện, c ng 

địa ch  liên lạc) 

＜Trường hợp là gi m đốc công ty ho c thành viên hội đồng quản trị＞ 

•  iấy ph p đăng    tư c ch ph p nhân 

＜Trường hợp là  oanh nghiệp c  thể＞ 

•  iấy ph p  inh  oanh ho c c c giấy tờ liên  uan đến giao  ịch(h a đơn, hợp đồng) 

・ hứng minh thu nhập 
•  iấy chứng nhận nộp thuế thu nhập c  nhân  o cơ  uan hành ch nh công cấp ( của 

１năm gần nhất ) 

・ hứng minh  uan hệ 

với người đăng    học 

(Trường hợp  hông phải 

thân tộc) 

＜Trường hợp c  giao  ịch thương mại với người đăng    học ho c với cha m  của 

người đăng    học＞ 

•  iấy ph p đăng     inh  oanh của công ty  o người đăng    học ho c cha m  của 

người  đăng    học 

• Giới thiệu khái quát về công ty ( VD: tài liệu giới thiệu công ty) 

<Trường hợp có liên doanh với người đăng    học ho c với cha m  của người đăng 

kus học> 

•  iấy ph p đăng     inh  oanh (ho c giấy phép hoạt động) 

•  iấy chứng nhận góp vốn cùng tỷ lệ góp vốn 

* Trong c c trường hợp khác cần có giấy chứng nhận mối quan hệ mật thiết với người 

đăng    học 

 

＊  c điểm cần chú  ＊ 

  c giấy tờ sau đây sẽ  hông c  hiệu lực:

(1)  iấy tờ thiếu c c mục cần thiết 

(2)  iấy tờ  hông c  chữ   , con  ấu của người làm 

( )  iấy tờ  hông tuân thủ đúng phương ph p đ nh ch nh. 

 (*  hi đ nh ch nh phải xóa bằng 2 dòng kẻ và đ ng  ấu đ  để đ nh ch nh) 

(4) Các thông tin trên giấy tờ không chính xác 

(5) Giấy tờ đã ph t hành(cấp) quá 3 tháng 

(6) Giấy tờ không phải  o ch nh đương sự viết 
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(※) Chứng nhận kết quả kỳ thi tuyển sinh ĐH, kết quả thi tốt 

nghiệp THPT và bằng ĐH/CĐ cho sinh viên đi học tại Nhật Bản 
 

Cục Đào tạo với nước ngoài và Hiệp hội hỗ trợ phát triển Giáo dục tiếng Nhật đã ký thỏa 

thuận xác nhận văn bằng cho sinh viên làm thủ tục đi du học tại Nhật Bản. 

Các loại văn bằng để xác nhận bao gồm: 

1.    Kết quả thi tốt nghiệp THPT 

2.    Kết quả thi tuyển sinh Đại học 

3.    Bằng và bảng điểm Đại học hoặc Cao đẳng 

Bản chứng nhận văn bằng có dấu xác nhận của Cục Đào tạo với nước ngoài sẽ được các trường trong 

Hiệp hội công nhận. 

 

Quy  trình xác nhận: 

1.    Truy cập vào website và hoàn thành đăng ký thông tin theo hướng dẫn: 

https://japan.ciec.vn/ 

2.    In Phiếu đề nghị xác nhận văn bằng, ký tên và gửi kèm bản công chứng (hoặc bản photo và bản 

gốc - để đối chiếu) các văn bằng cần chứng nhận về Cục Đào tạo với nước ngoài - 21 Lê Thánh Tông, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

*Lưu ý: trên phong bì ghi rõ: Hồ sơ đăng ký chứng nhận văn bằng cho các trường tại Nhật Bản. 

3.    Thanh toán lệ phí chứng nhận văn bằng và phí chuyển phát nhanh. Liên hệ với info@ciec.vn để 

được hướng dẫn thủ tục thanh toán.  

4.    Trong vòng 20 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ và lệ phí hợp lệ, Cục ĐTVNN sẽ gửi 

bản chứng nhận văn bằng bản gốc có xác nhận của Cục cho phía Nhật Bản. 

 

Lệ phí: 

-    Lệ phí cho mỗi bản chứng nhận văn bằng: 100,000VNĐ 

-    Phí chuyển phát nhanh: theo đơn giá của nhà cung cấp dịch vụ tại thời điểm chuyển phát. 

Lệ phí có thể nộp trực tiếp tại Cục Đào tạo với nước ngoài hoặc gửi qua đường bưu điện (lưu ý: phát 

lệ phí tại Cục) - 21 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Danh sách các trường đăng ký với Hiệp hội hỗ trợ phát triển Giáo dục tiếng Nhật chứng thực văn bằng 

tại CIEC xem tại tệp đính kèm.  

Mọi thắc mắc xin liên hệ info@ciec.vn. 

 

 

 

https://japan.ciec.vn/
mailto:info@ciec.vn
http://hotrodangky@vied.vn/
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＊ ề việc nộp tiền học ph   và c c  hoản tiền  h c《 ui định của học viện  ommunica》 
1) Tiền thẩm tra nhập học 
• Không hoàn trả lại trong bất cứ trường hợp nào. 
2) Tiền nhập học 
•  hông được hoàn trả lại trong trường hợp  hông nhập học sau  hi được cấp chứng nhận tư c ch lưu trú được cấp. 
 ) Tiền học ph  
• Trong trường hợp Đại sứ  u n   lãnh sự  u n Nhật  ản  hông cấp visa sau  hi được cấp giấy chứng nhận tư c ch 
lưu trú, thì tiền nhập học, tiền học ph  và tiền thiết bị  s ch gi o  hoa sẽ được hoàn trả lại. Trong trường hợp đ , phải 
xuất trình c c h a đơn đã thanh to n và giấy thông b o  hông được cấp visa  o Đại sứ  u n Nhật bản ph t hành. 
 hú    trong trường hợp  hông  uất trình h a đơn và giấy thông b o  hông được cấp visa, chúng tôi sẽ  hông hoàn 
trả lại tiền. 
• Trong trường hợp  hông  in cấp visa tại Đại sứ  u n    ãnh sự  u n Nhật  ản sau  hi giấy chứng nhận tư c ch 
lưu trú được cấp, học viên sẽ được hoàn trả lại tiền học ph  và tiền thiết bị  s ch gi o  hoa  hi  uất trình c c h a đơn 
thanh toans và trả lại giấy chứng nhận tư c ch lưu trú.  hú    trong trường hợp  hông  uất trình h a đơn, chúng tôi 
sẽ  hông hoàn trả lại tiền. 
• Trong trường hợp đương sự được cấp  isa nhưng  hông nhập cảnh vào Nhật vì l   o c  nhân, sau  hi trả lại giấy 
chứng nhận được ph p nhập học thì chúng tôi vẫn hoàn trả lại tiền học và tiền thiết bị  s ch gi o  hoa. 

❖   ọc ph   

 
 

*s ch gi o  hoa : chi phí thực tế (7,000 – 10,000 JPY  / 3 tháng ) 

 

《Tiền bảo hiểm tai nạn cho học viên trường tiếng Nhật》 

 Nộp toàn bộ trước  hi nhập học 

1 năm 9 tháng 6 tháng 3 tháng 

9,900 JPY 8,700 JPY 7,400 JPY 4,200 JPY 

 

Tài khoản nộp tiền học ph ： 

Ngân hàng: The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ   Chi nhánh: SANNOMIYA Branch (462) 
Địa ch  Ngân hàng: 8-3-10 Isogamidori, Chuo-ku, Kobe, JAPAN 
Tên chủ tài khoản: COMMUNICA INSTITUTE    Loại tài khoản:  Saving account 
Số tài khoản: 1104182  SWIFT code: BOTKJPJT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tiền xét duyệt nhập học 30.000 JPY  hi nộp giấy tờ cho học viện  ommunica 

Tiền nhập học 60.000 JPY Sau  hi được cấp chứng nhận tư c ch lưu trú(Visa) 

 

Năm thứ nhất Năm thứ hai 

Sau  hi được cấp chứng 
nhận tư c ch lưu trú 

Trước  hi đổi tư c ch lưu trú 

Nhập học vào th ng 
4/7/10/1 

Nhập học vào 
th ng 4 

Nhập học vào 
th ng 7 

Nhập học vào 
th ng 10 

Nhập học vào 
th ng 1 

1 năm 1 năm  9  th ng  6  th ng 3  th ng 

 ọc ph   670,000 JPY 670,000 JPY 502,500 JPY 335,000 JPY 167,500 JPY 

Thiết bị phí 20,000 JPY 20,000 JPY 15,000 JPY 10,000 JPY 5,000 JPY 

hoạt động phí 15,000 JPY 15,000 JPY 11,250 JPY 7,500 JPY 3,750 JPY 

tổng số 705,000 JPY 705,000 JPY 528,750 JPY 352,500 JPY 176,250 JPY 



HỌC VIỆN COMMUNICA KOBE / Khóa học 

 

 
COMMUNICA INSTITUTE 

❖  Student support 

“Thẻ miễn ph   appy  emory” ( của thành phố  obe)  

và “thẻ miễn ph   yogo  ulture” ( của t nh Hyogo ) 

Thẻ miễn ph   appy  emory  o  u  tài trợ của trung tâm hợp t c giao lưu  uốc tế  obe ph t hành 

là thẻ cho ph p bạn vào cửa miễn ph  c c cơ sở văn h a trong thành phố  obe, v   ụ như viện bảo 

tàng thành phố  obe, Khu thủy cung Suma, Khu nhà theo kiến trúc châu  u  itano, trang trại 

 o  osan, Nhà triển lãm m  thuật  itano...Ngoài ra, thẻ miễn ph   yogo  ulture  o t nh  yogo ph t 

hành là loại thẻ miễn ph , ho c giảm gi  vào c c cơ sở văn h a của t nh Hyogo. 

 

 

❖  Alumni Voice 

"Cuộc sống của du học sinh, một mình phải tự xoay dở mọi thứ từ học 

hành, công việc làm thêm, ăn uống...thì quả thật là rất vất vả. Điều quan  

trọng ở đây là  hi c  vấn đề xảy ra trong cuộc sống hãy nên chia sẻ với thầy cô, bạn 

bè.  hi n i ra được biết đâu sẽ tìm ra được cách giải quyết và chính mình sẽ cảm thấy 

nh  lòng." 

 

 

Có lẽ ai ai bước vào môi trường mới cũng sẽ g p phải những điều  

 h   hăn. Những lúc thế này, đừng ngần ngại thảo luận với thầy  

cô, rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh ch ng!  hi đến với  

1 ngôn ngữ mới c  ngh a là 1 thế giới mới đang mở ra trong  

bạn...Chúc các bạn học vui!!! 

☞   uộc sống ở  obe 

T
ư
 v
ấ
n
 v
ề
 c
u
ộ
c
 s
ố
n
g

 

 h  sinh hoạt  
và 

tình hình nhà ở 

 h  tổn sinh hoạt hết  hoảng 1  .    yên   1th ng ở  hu vực To yo, nhưng 

ch  hết  hoảng 70.000～8 .    yên ở  obe 

 hi thuê c c căn hộ tư nhân thì cần người bảo lãnh, nhưng nếu làm đơn  in 

“ ảo lãnh tổng hợp nơi ở cho  u học sinh”  o trường tham gia thì trường sẽ 

trở thành người bảo lãnh. Tiển thuê ph ng hết  hoảng 40.000～  .    yên 

  1  th ng 

 h  hậu 

 o nằm s t với vịnh Seto nên lượng mưa hàng năm  hông nhiều. Nhiệt độ 

trung bình năm từ  1  đến 18 độ. Nhiệt độ trung bình vào m a hè là từ 2   

đến    độ, m a đông từ 3  đến   độ. 

 iệc làm thêm 
Được ph p làm 28 giờ mỗi tuần. 

 (Trong thời gian ngh   ài ngày thì được ph p làm 8 giờ   1 ngày) 

 

 


