
Khoa Chuyên ngành �ời gian Số lượng

Khoa Chuyên ngành �ời gian Số lượng

Khoa Chuyên ngành �ời gian Số lượng

Khoa thương mại quốc tế

Khóa thương mại quốc tế
（Chuyên ngành thương mại quốc tế）
（Chuyên ngành kinh doanh Nhật Bản: Chỉ dành cho các nước không dùng Kanji）
（Chuyên ngành Global bussiness ：Chỉ dành cho du học sinh）
（Chuyên ngành Global Hotel ：Chỉ dành cho du học sinh）

80 học viên2 năm
Khoa Khách sạn – Du lịch

Khoa hàng không

Khoa tiếng Anh tổng hợp

Chuyên ngành Khách sạn

Khóa Hàng không
Chuyên Ngành tiếp viên trên cabin 
Chuyên Ngành tiếp viên dưới mặt đất

Khóa tiếng Anh tổng hợp
Chuyên ngành tiếng Anh tổng hợp

Chuyên ngành Du lịch

※Chế độ học chuyển tiếp liên thông lên các trường Đại học cao đẳng khác không áp dụng cho du học sinh. Chế độ du học, giao lưu quốc tế 
giữa khóa học có thể không áp dụng cho học sinh 1 số nước.

※Trường chuyên môn nghệ thuật sau khi tốt nghiệp xong thì sẽ không được phép làm việc trong lĩnh vực này tại Nhật Bản.

Khoa xử lý dữ liệu
thông tin cao cấp

Ngành nghiên cứu phát triển chuyên sâu Game 
（Chuyên ngành game CG, chuyên ngành lập trình game）

80 học viên

20 học viên

4 năm

3 năm

2 năm

Khoa nghiên
cứu Multimedia

Khoa Multimedia

Ngành nghiên cứu phát triển lập trình game 

Ngành nghiên cứu phát triển IT

Ngành nghiên cứu phát triển IT chuyên sâu 

Ngành thiết kế CG
（Chuyên ngành 3DCG, ngành nhân vật game）

Khóa kỹ sư hệ thống
Chuyên ngành kỹ sư hệ thống
Chuyên ngành kỹ sư quốc tế: Chỉ dành cho du học sinh

Ngành thiết kế Web

Khoa Beauty

Khoa Artist

Khoa trang điểm

Ngành Beauty

Chuyên ngành tư vấn làm đẹp ( Chỉ tuyển học sinh nữ )

Chuyên ngành Nail　( Chỉ tuyển học sinh nữ )

Chuyên ngành trang điểm cô dâu （chỉ tuyển học sinh nữ）

Chuyên viên trang điểm, nghệ thuật tạo hình 

2 năm

3 năm

HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH

�ông tin về các khóa học chuyên môn – kỹ thuật

Trường tư thục   Học viện Yamaguchi
Trường chuyên môn ngoại ngữ quốc tế ECC / Trường chuyên môn máy tính ECC / Trường chuyên môn nghệ thuật ECC

Kì học tháng 4 năm 2021   Bản dành cho du học sinh

Tuyển sinh các khóa

Trường chuyên môn máy tính ECC

Trường chuyên môn nghệ thuật ECC
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 Điều kiện ứng tuyển

 �ời hạn nộp hồ sơ

 Lệ phí xét tuyển

 Phương thức xét tuyển

Học sinh thỏa mãn toàn bộ 8 điều kiện sau đây có thể nộp hồ sơ:
1. Trên 18 tuổi, đã tốt nghiệp tối thiểu cấp ba ( hoặc dự định tốt nghiệp) tại nước mình. 
2. Học sinh đã học tiếng Nhật từ 6 tháng trở lên tại các trường hoặc khoa tiếng Nhật được bộ tư pháp cấp phép.
3. Có chứng chỉ tiếng Nhật từ N2  trở lên tại thời điểm đăng kí, hoặc có điểm thi môn tiếng Nhật trong kì thi du học sinh 

từ 200 trở lên.
4. Học sinh các trường tiếng Nhật tại Nhật Bản phải có tỷ lệ lên lớp từ 90% trở lên

※Trường hợp vì lý do sức khỏe hoặc lý do hi hữu khác không đạt tỷ lệ trên, hãy trực tiếp tư vấn với nhà trường. Tuy nhiên 
tỷ lệ này không được thấp hơn 85%)

※Khi tốt nghiệp trường tiếng Nhật mà tỷ lệ lên lớp xuống dưới 90% thì có thể không được nhập học nữa dù đã có kết quả 
đỗ trước đó. 

5. Có đủ khả năng chi trả tiền hoc phí, tiền sinh hoạt từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp.
6. Học sinh có ý thức học tập, đi học đầy đủ các môn học và có mục tiêu rõ ràng về định hướng bản thân trong tương lai. 
7. Tuân thủ luật lệ và luật pháp Nhật Bản
8. Học sinh đã tham dự open campus, hoặc buổi giới thiệu trường cho cá nhân. 

Đối tượng �ời hạn nộp hồ sơ

※Hồ sơ nộp từ tháng 3 trở đi chỉ tiếp nhận những hồ sơ còn hạn visa trên 2 tuần và đảm bảo nộp học phí theo quy định của trường. 

Đang ở Nhật 1 tháng 10(�ứ 5) năm 2020～ 22 tháng 3(�ứ 2) năm 2021

●Điền giấy khảo sát
●Phỏng vấn trực tiếp ( bao gồm cả phỏng vấn trình độ tiếng Nhật )
●Bài thi tiếng Nhật trên giấy

※ Học sinh thuộc diện dưới đây có thể được miễn bài thi viết với một số
khóa học khóa học : Học sinh có trình độ tiếng Nhật N1

●Bài thi tiếng Anh cơ bản trên giấy
※Chỉ áp dụng với học sinh đăng kí trường chuyên môn ngoại ngữ quốc tế ECC

Trường hợp ngay từ vòng loại hồ sơ không được chấp nhận, nhà trường sẽ 
gửi thông báo, học sinh sẽ không được trả lại hồ sơ

20,000 yên

Ngày dự thi: nhà trường sẽ liên lạc
thông báo sau khi nhận hồ sơ.

Nội dung thi 

※Giờ học từ thứ 2 đến 6, Tuần 15 tiết, 1 tiết 90 phút.
 （�ời gian trên có thể thay đổi tùy ngành học. Ngoài ra có thể đăng kí thêm các giờ học tự chọn）

※Bên cạnh giờ học chuyên ngành, học sinh có thể đăng kí thêm giờ học tiếng Nhật sau khi nhập học.
 Chi tiết cụ thể hãy hỏi trực tiếp đến trường



Ngày nghỉ lễ theo lịch Nhật và ngày nghỉ theo quy định của trường, thứ 7, chủ nhật : Không nhận hồ sơ.
�ời gian nhận hồ sơ  Từ thứ 2 đến 6  10:00~18:00
TEL : 0120-644-882  ※Gọi miến phí trong nước Nhật
〒530-0015 大阪市北区中崎西1-5-11(ECC国際外語専門学校2号館)ECC留学生センター
Nơi nộp hồ sơ

 Phương thức nộp hồ sơ
Du học sinh hoặc người bảo lãnh gọi điện hẹn trước với trường, sau đó trực tiếp mang hồ sơ đến Trung tâm du học sinh ECC theo 
đúng ngày giờ đã hẹn. (Trường hợp học sinh ở xa không thể trực tiếp đến trường, có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện – bưu 
kiện hồ sơ)

■ Hồ sơ cần nộp
1 . Đơn xin nhập học（Form 1） 

3 . Phiếu khảo sát tài chính trong quá trình du học（Form 3）
4 . Giấy bảo lãnh tài chính (Form 4)(Người làm đơn có thể viết thay)

5 . Giấy bảo lãnh tại Nhật (Form 5)(Người bảo lãnh tự viết・Trường hợp không có người bảo lãnh thì không cần giấy này. 
Người bảo lãnh là người đang sinh sống tại Nhật, chịu trách nhiệm dạy dỗ và chi trả chi phí khi khẩn cấp)

6 . Ảnh 2 tấm  ( dán vào hồ sơ , vào thẻ sinh viên) 

( Nếu không có hãy nộp bản copy bằng tốt nghiệp, và mang theo bản gốc đến nộp vào hôm thi tuyển) 7 . Giấy chứng nhận tốt nghiệp cao nhất 
8 . Bản copy Hộ chiếu  (Trang thông tin cá nhân và trang có dán tư cách lao động ngoài giờ)

9 . Bản copy �ẻ lưu trú  ( cả 2 mặt )

. 01  Các giấy tờ chứng nhận việc chuyển tiền quốc tế (Nếu có)

. 11  Giấy chứng nhận lương đi làm hàng tháng và Bản copy sổ ngân hàng
( Sổ ngân hàng phải cập nhật đến ngày gần đây, Phần giao dịch không được in vào sổ hãy đăng kí từ ngân hàng để nhận bản sao kê )

 12 . Bản copy thẻ bảo hiểm
. 31  Giấy chứng nhận thành tích và tỷ lệ điểm danh tại trường tiếng Nhật  
. 41  Bản copy Giấy báo điểm kì thi năng lực tiếng nhật các trình độ N3, N2,… 

Bản copy Giấy báo điểm kì thi du học sinh
 (Không phân biệt đỗ hay trượt, toàn bộ học sinh phải nộp giấy này)

(Đối với học sinh đăng kí thi trong năm 2020)

. 51  

Mục 14 và 15, nếu học sinh thi nhiều lần, nộp toàn bộ các giấy báo điểm. Kết quả các kì thi này không ảnh hưởng đến việc xét tuyển

Người làm đơn xin 
học phải tự viết hồ sơ

10

2 . Lý do du học, Giấy cam kết ( Form 2 )
Người nộp nguyện vọng một là trường chuyên môn ngoại ngữ quốc tế, trường chuyên môn máy tính, hoặc trường 
chuyên môn nghệ thuật thì điền vào Form ②A
Người nộp nguyện vọng một là khóa dự bị đại học, dự bị cao học, hoặc dự bị chuyên môn thì điền vào Form ②B
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 Chế độ học phí

Trường chuyên môn
ngoại ngữ quốc tế ECC

Trường chuyên môn 
máy tính ECC

Trường chuyên môn 
nghệ thuật ECC

Trường có chế độ học phí ưu đãi đặc biệt dành dành cho học sinh mang Visa Du học.
※Học sinh đóng học phí toàn năm 1 lần, sẽ được nhận miễn giảm 30,000 Yên.

※Học sinh thuộc diện từ A đến C kể trên, tỷ lệ điểm danh từ thời điểm sau khi nộp hồ sơ đến lúc tốt nghiệp trường tiếng Nhật nếu giảm xuống
ngoài mức tiêu chuẩn cho phép thì hồ sơ có thể sẽ bị loại. 

※Học sinh đến từ các nước nói tiếng Anh thì không được áp dụng theo điểm TOEIC. 
※Học sinh không đạt các chứng chỉ trên tại thời điểm làm hồ sơ, nhưng trong thời gian từ sau khi thi đầu vào đến trước khi nhập học đã thi đỗ 

đủ 1 trong các điểm ghi trên, và nộp giấy chứng nhận đến trường trước 31 tháng 3 năm 2021, học sinh sẽ được đổi sang diện miễn giảm học 
phí ở mức cao hơn. 

※Hồ sơ bắt buộc phải nộp tại Phòng du học sinh
※Trường không chấp nhận các chứng nhận điểm tiếng Anh hoặc tiếng Nhật nộp sau khi đã nhập học Và sau khi nhập học nếu thi đỗ cũng 

không có thay đổi rank học phí. 

※Cấp máy laptop cho toàn bộ học sinh(Cấu hính máy tính có thể khác nhau tùy theo khóa học. Máy tính được tặng lại cho những học sinh 
hoàn thành toàn bộ khóa học)

Giảm học phí 3 vạn yên nếu đóng một lần

A B C Học sinh Nhật
Biểu học phí ứng theo các mức miễn giảm

Không có các 
chứng chỉ bên

Bằng tiếng Nhật N2
Điểm môn tiếng Nhật kì 
thi du học sinh trên 200

TOEIC trên 750

Bằng tiếng Nhật N1
Điểm môn tiếng Nhật kì 
thi du học sinh trên 250

TOEIC trên 900 

Không có các 
chứng chỉ bên

Bằng tiếng Nhật N2
Điểm môn tiếng Nhật kì 
thi du học sinh trên 200

TOEIC trên 750

Bằng tiếng Nhật N1
Điểm môn tiếng Nhật kì 
thi du học sinh trên 250

TOEIC trên 900 

( �ỏa mãn 1 trong các điều kiện bên)
Các diện miễn giảm

Năm 1

Từ Năm 2

Phí nhập học
Học phí

Phí thiết bị
Tổng

Học phí
Phí thiết bị

Tổng

Năm 1

Từ Năm 2

Phí nhập học
Học phí

Phí thiết bị
Tổng

Học phí
Phí thiết bị

Tổng

Năm 1

Từ Năm 2

Phí nhập học
Học phí

Phí thiết bị
Tổng

Học phí
Phí thiết bị

Tổng

－

A B C Học sinh Nhật
Biểu học phí ứng theo các mức miễn giảm

－

A B C Học sinh Nhật
Biểu học phí ứng theo các mức miễn giảm

Không có các 
chứng chỉ bên

Bằng tiếng Nhật N2
Điểm môn tiếng Nhật kì 
thi du học sinh trên 200

TOEIC trên 750

Bằng tiếng Nhật N1
Điểm môn tiếng Nhật kì 
thi du học sinh trên 250

TOEIC trên 900 

50,000 yen
530,000 yen
190,000 yen

770,000 yen
530,000 yen
190,000 yen

720,000 yen

50,000 yen
620,000 yen
190,000 yen

860,000 yen
620,000 yen
190,000 yen

810,000 yen

50,000 yen
710,000 yen
190,000 yen

950,000 yen
710,000 yen
190,000 yen

900,000 yen

80,000 yen
960,000 yen
190,000 yen

1,230,000 yen
960,000 yen
190,000 yen

1,150,000 yen

50,000 yen
550,000 yen
240,000 yen

840,000 yen
550,000 yen
240,000 yen

790,000 yen

50,000 yen
650,000 yen
240,000 yen

940,000 yen
650,000 yen
240,000 yen

890,000 yen

50,000 yen
750,000 yen
240,000 yen

1,040,000 yen
750,000 yen
240,000 yen

990,000 yen

180,000 yen
960,000 yen
240,000 yen

1,380,000 yen
960,000 yen
240,000 yen

1,200,000 yen

50,000 yen
520,000 yen
220,000 yen

790,000 yen
520,000 yen
220,000 yen

740,000 yen

50,000 yen
610,000 yen
220,000 yen

880,000 yen
610,000 yen
220,000 yen

830,000 yen

50,000 yen
700,000 yen
220,000 yen

970,000 yen
700,000 yen
220,000 yen

920,000 yen

80,000 yen
920,000 yen
220,000 yen

1,220,000 yen
920,000 yen
220,000 yen

1,140,000 yen

－



 Nộp nhiều lần (Có điều tra bảo lãnh tài chính)

 Nộp 1 lần(Nguyên tắc)

�ời hạn : Trong vòng hai tuần kể từ ngày nhận giấy thông báo đỗ. 
< Tuy nhiên, tùy vào thời điểm dự thi mà hạn nộp học phí này có thể ngắn hơn. >

(Về nguyên tắc học sinh phải nộp học phí 1 lần. Tuy nhiên trường hợp điều kiện kinh tế không cho phép, học sinh có thể xin nộp nhiều 
lần, trường sẽ thẩm tra khả năng bảo lãnh tài chính)

Học sinh đóng 1 lần toàn bộ học phí sẽ được miễn giảm 30,000 yên

Các vấn đề liên quan đến học phí

 Các vấn đề khác về học phí
Tùy vào trường, khóa đăng kí , quy định về học phí có sự khác nhau
※Sách giáo khoa, tài liệu học tập: Cụ thể trường sẽ thông báo vào khoảng tháng 3. 
※Bảo hiểm : Toàn bộ du học sinh phải đăng kí bảo hiểm quốc dân theo quy định của Nhật Bản. Phí bảo hiểm do học sinh tự chi trả.

※Ngoài tiền sách giáo trình, còn phí dụng cụ, thi chứng chỉ , nghiên cứu… tùy theo từng khóa và chuyên ngành học.
※Cả 3 trường chuyên môn: Ngoài phí trên, năm cuối sẽ nộp thêm phí tốt nghiệp ( Gồm tiền làm album, liên hoan tốt nghiệp …)

＜�am khảo＞
○Sách giáo khoa, tài liệu học tập （các năm trước）

Trường chuyên môn ngoại ngữ quốc tế ECC

 Trường chuyên môn máy tính ECC

Trường chuyên môn nghệ thuật ECC Sách giáo khoa, tài liệu(1 năm)

Sách giáo khoa, tài liệu(1 năm)

Sách giáo khoa, tài liệu(1 năm)

Khoảng 210,000 yen~500,000 yen

Khoảng 110,000 yen~320,000 yen

Khoảng 50,000 yen~110,000 yen

Cấp máy laptop cho toàn bộ học sinh(Cấu hính máy tính có thể khác 
nhau tùy theo khóa học. Máy tính được tặng lại cho những học sinh 
hoàn thành toàn bộ khóa học)

 �ời hạn nộp học phí

※Trường hợp không nộp học phí đúng hạn nêu trên, học sinh có thể bị ngừng tư cách nhập học.

Năm 1

Lần 1

Lần 2

Lần 1

Lần 2

Trong vòng 2 tuần từ ngày nhận được giấy báo đỗ.

Phí nhập học và tiền thiết bị đã bao gồm trong học phí nộp lần 1

Khoảng tháng 7 ( Trường sẽ thông báo ngày cụ thể sau khi nhập học)

�áng 3, ngày cụ thể sẽ thông báo sau.

�áng 7, ngày cụ thể sẽ thông báo sau.
Từ năm 2 trở đi

Trường chuyên môn
ngoại ngữ quốc tế ECC

Số tiền còn lại

Số tiền còn lại

Số tiền còn lại

Số tiền còn lại

Số tiền còn lại

Số tiền còn lại

450,000 yen(đã bao gồm phí nhập học 50,000 yen)

400,000 yen

550,000 yen(đã bao gồm phí nhập học 50,000 yen)

500,000 yen

450,000 yen(đã bao gồm phí nhập học 50,000 yen)

400,000 yen

Năm 1
Năm 2
Năm 1

Năm 2 trở đi
Năm 1

Năm 2 trở đi

Trường chuyên môn máy tính ECC

Trường chuyên môn nghệ thuật ECC

Trường
Học phí

Nộp lần 1 Nộp lần 2
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 Các vấn đề về học bổng
Học bổng của các tổ chức công
Dựa trên các công báo tuyển học bổng của các tổ chức, trường sẽ lựa chọn và giới thiệu đến học sinh

 Chế độ học bổng đặc biệt dành cho du học sinh ECC
(Đang học)
Đối tượng: đang học tập dưới visa du học sinh, hoàn cảnh kinh tế khó khăn là học sinh ưu tú có thành tích học tập xuất sắc.

Ví dụ học bổng dưới đây: 
・Nơi cấp : Tổ chức hỗ trợ học sinh Nhật Bản
・�ời hạn : 1 năm(�áng 4 ~�áng 3)
・Mức học bổng : 48,000 yen tháng

Tư cách ứng t uyển
1. Học sinh có giấy giải trình kinh tế, xin miễn giảm học phí
2. Tỷ lệ đi học tốt, là học sinh ưu tú có thành tích học tập xuất sắc.
3. Là sinh viên gương mẫu cho các bạn sinh viên khác, được mọi người tin tưởng tuyệt đối. 
4. �am gia đầy đủ các điều tra của nhà trường trong quá trình tuyển dụng. 

※Học viện Yamaguchi sẽ tổ chức xét tuyển lựa chọn. 
※Giấy tờ bổ sung (�ành tích – tỷ lệ đi học – các chứng nhận trình độ, chứng chỉ- Giải thưởng cuộc thi hùng biện tại trường- 
     Các giấy tờ tài chính hiện tại)

 Các vấn đề liên quan đến việc trả lại học phí
・Nhà trường không trả lại phí xét tuyển, phí nhập học, phí tài liệu, các phí đã chi trả dưới bất kì lý do nào.
・Học phí và phí thiết bị sẽ được trả lại nếu thỏa mãn các điều kiện sau đây:
※Nộp đơn xin rút hồ sơ nhập học trước ngày 31 tháng 3 năm 2021

10,000 yen / tháng
Mức học bổng
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