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Lưu học sinh Sinh viên người Nhật

sinh viênsinh viên

Hướng dẫn nhập trường cho lưu học sinh vào tháng 4 năm 2021

COLLEGE GROUP

Khách sạn・Ngoại thương

Kỹ sư hệ thống
Lập trình viên

Kỹ thuật viên CAD
Kỹ sư vận hành chế tạo máy

Khoa Truyền thông quốc tế
Khóa học dự bị đại học

Khóa học dự bị chuyên môn

Mục tiêu xin
việc tại Nhật

Mục tiêu học lên
cao tại Nhật 

Học kiến thức, kỹ thuật về chuyên mônChuyên môn/ Đại học/ Cao học

98.9
Tỷ lệ xin việcTỷ lệ xin việc

Trường chuyên môn ngoại
ngữ quốc tế ECC

Trường chuyên môn ngoại
ngữ quốc tế ECC

Trường chuyên
môn máy tính ECC

Trường chuyên
môn máy tính ECC

％
Số liệu thực tế sinh viên tốt nghiệp tháng 3 năm 2020

( Khóa lưu học sinh)

189
Đỗ kỳ thi năng
lực tiếng Nhật

N1

OSAKA

Kỳ thi lưu học sinh
Nhật Bản. Điểm thi đỗ

môn tiếng Nhật
Đạt trên 300 điểm

Kỳ thi lưu học sinh
Nhật Bản. Điểm thi đỗ

môn tiếng Nhật
Đạt trên 300 điểm

217
※Số liệu thực tế kết quả thi đỗ của lưu học sinh trường chuyên môn ngoại

ngữ quốc tế ECC từ năm 2017~2019.( Bao gồm sinh viên thi đỗ cả hai)

sinh viênsinh viên sinh viênsinh viên
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Chuyên ngành Global Hotel
Khóa học Business Quốc tế

Với mục tiêu đón 60 triệu khách nước ngoài du lịch đến Nhật vào năm 2030, 
Nhật Bản đang đẩy mạnh nhanh phát triển du lịch mang lại đòn bẩy kinh tế cho 
đất nước. Vì vậy cần phải đào tạo nhân lực có thể tiếp đón khách du lịch từ 
nhiều nước trên thế giới bằng nhiều ngôn ngữ với chất lượng phục vụ cao

Học kiến thức chuyên môn cần thiết trong 
ngành nghề Hotel, mài dũa kỹ năng tiếp đón 
chu đáo trên tinh thần hiếu khách, mang lại 
sự thõa mãn cho khách hàng 

Đặc trưng của khóa học

Khả năng tiếng Nhật và tiếng Anh cần trong các nghiệp vụ của khách sạn ( Đặt 
phòng, Yến tiệc, Bán hàng ), học về các kỹ năng chào hỏi, phép lịch sự khi tiếp đón 
khách hàng chu đáo nhất dựa trên tâm lý khách hàng và các ngữ cảnh khác nhau. 

Để có hiểu biết về công việc của một nhân viên ngành Hotel, các em sẽ được tham 
quan các khách sạn trong nước Nhật và tham gia internship. Khi làm việc thực tế, 
các em hiểu được ý nghĩa của công việc này và các khó khăn khi làm việc, từ đó đặt 
ra các mục tiêu phấn đấu cho bản thân. Kinh nghiệm internship sẽ giúp các em tự 
tin hơn khi phỏng vấn xin việc và PR về bản thân trong hồ sơ tuyển dụng. 

Không chỉ dừng lại ở giờ học thực hành mô phỏng môi trường khách sạn, các em 
sẽ được học cách trang điểm, ăn mặc, cách đi lại, đối ứng linh hoạt với các nền văn 
hóa khác nhau để có thể trở thành nhân viên khách sạn thực sự sau 2 năm. Các kỹ 
năng và kiến thức được học này sẽ nuôi dưỡng tinh thần Phục vụ tốt nhất mang lại 
niềm vui và sự thỏa mãn cho khách hàng. 

Trang bị khả năng tiếng Nhật và tiếng Anh để 
tiếp đón khách du lịch trong và ngoài nước

Tiếp đón khách hàng với nhiều ngôn ngữNội dung cụ thể

Nội dung cụ thể

Nội dung cụ thể

1

Làm việc thực tế tại khách sạn, tích lũy kinh nghiệm. 

Trải nghiệm công việc thực tế qua hoạt động 
internship ở khách sạn trong năm học thứ nhất. 2

Kỹ năng service và manner mang lại giá trị, kết quả tốt nhất

Qua các môn học chuyên môn thực tế, các em sẽ học business 
manner để trở thành nhân viên khách sạn thực thụ. 3

 NGUYỄN CAO TÂM
Việt Nam

TOEIC®

315 điểm điểm điểm

điểm

480
TăngTăng

NGUYỄN THỊ NGỌC
Việt Nam

TOEIC®

185điểm 585 400
王  姝懿 Trung quốc

TOEIC®

250điểm 615 365

(2 năm)

điểm

điểm

điểm

TăngTăng

TăngTăng

3

Hotel 
( Front, Bell, Concierge , Room Booking…)

Quá trình từ khi Nhập học đến khi Tốt nghiệp

Do tình hình biến động của xã hội và ngành nghề mà có thể thay đổi về nội dung

Hình thức giờ học

Chỉ có lưu
học sinh

Trinh độ tiếng Nhật 
(Khi nhập học)

N2
Mục
tiêu

�ống kê kết quả Nhận việc Kết quả sinh viên tốt nghiệp tháng 3 năm 2019 và 2020

業  種内定企業名出身国
Malaysia
Việt Nam
Srilanca

Việt Nam
Việt Nam

Mỹ
Trung Quốc

名  前
Tok Yu Han

Nguyen Cam Quyen
Rev Kanthale Seewalee �ero

Dinh �i My Kim
Nguyen Tran �uy Tien

Bharksuwana Audy Chupongs
Li Xiang

ホテルモントレ株式会社

株式会社Rino Hotelマネジメント

株式会社Rino Hotelマネジメント

株式会社Rino Hotelマネジメント

株式会社ホテル日航大阪

株式会社阪急阪神ホテルズ

京都インギオン

Nghiệp vụ tổng hợp
Nghiệp vụ tổng hợp
Nhân viên khách sạn
Nhân viên khách sạn
Nghiệp vụ tổng hợp
Nhân viên khách sạn
Nghiệp vụ tổng hợp

Kỹ năng
chuyên môn

Kỹ năng xã hội

Kỹ năng
quốc tế

Các event, hoạt
động ngoại khóa

Năm 1
Kỳ đầu Kỳ sau Kỳ đầu Kỳ sau

Năm 2

Business Manner Local Contribution/ Service Learning

Tiếng Nhật tiếp đón khách du lịch

Booking Sales& Marketing

Food&Beverage Basic

Nghiên cứu văn hóa Nhật Bản Đối sách Inbound

Internship

�am quan Hotel

Training Homestay ở Oumihinocho Training Monitor Tour ở Fukushima

Ngày hội Trái đất

Tổ chức event liên kết với các hotel

�am gia triển lãm du lịch
 ( Sân bay quốc tế Kansai)

Lên kế hoạch/
Phát biểu về Booking Plan

Hotel English Hotel Administration/
Management Analysis

Front O	ce Service

Đối sách xin việc

Tiếng Nhật thương mại, tiếng Nhật thực tiễn, Presentation, Kỹ năng máy tính

Tiếng Anh theo trình độ ( Eiken / TOEIC)

Training thực tế ở phòng thực hành
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Chuyên ngành Global Business
Khóa học bussiness quốc tế

Khóa học tăng thêm các giờ học về văn hóa Nhật, giúp học sinh nắm vững các 
quy tắc trong thương mại Nhật Bản, cũng như nâng cao khả năng Nhật ngữ của 
bản thân, hướng đến mục tiêu làm việc tốt trong các công ty Nhật. Các công việc 
cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản hiện nay ( như thương mại, logistics ) ý 
tưởng đóng góp của người nước ngoài đang có giá trị rất lớn đối với Nhật bản. 
Vì vậy khóa học hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực hoạt động dài hạn 
trong các công ty Nhật bản hoặc công ty đa quốc gia.

Trang bị khả năng hiểu biết đa văn hóa, vốn 
tiếng Nhật thực hành, Kiến thức business quốc 
tế, để có thể làm việc trong các công ty Nhật Bản. 

Đặc trưng của khóa học

Phía công ty đưa ra vấn đề cần giải quyết, các em sẽ làm việc theo nhóm cùng lên 
kế hoạch, đưa ra đề án giải quyết rồi phát biểu kết quả trong kỳ internship. 

Đào tạo con người có đủ kỹ năng làm việc ở xã hội Nhật Bản

Internship

2

Một tuần sẽ có 3 tiết học tiếng Anh phân chia theo trình độ. Hỗ trợ các em làm 
việc trong môi trường quốc tế sau này. 

Học kỹ năng giao tiếp, là điểm mấu chốt để thành công trên thế giới

Nâng cao vốn Tiếng Anh cơ bản

3

Học kiến thức về nghiệp vụ xuất nhập khẩu của công ty thương mại và tình hình 
tài chính của công ty. 

Nghiệp vụ ngoại thương/ Kế Toán

Sales và Marketing/ Phân tích dữ liệu

Business quốc tế/ Tổng quan về kinh doanh

Phân tích và lập kế hoạch để nâng cao lợi nhuận cho công ty

Học từ vựng liên quan đến business và các bước để nâng cao lợi nhuận cho 
công ty

Trang bị kiến thức chuyên môn vững vàng để có thể làm việc ngay1

Học văn hóa và tinh thần hiếu khách của Nhật Bản, học kỹ năng làm việc nhóm 
cùng người Nhật

�ực tập Homestay tại gia đình người Nhật

Trong giờ học tiếng Nhật thực tiễn, các em sẽ học cách tự tin sử dụng vốn từ 
tiếng Nhật đã biết, khắc phục điểm yếu cho từng cá nhân. Qua giờ học Phát biểu, 
các em sẽ nâng cao kỹ năng suy nghĩ và nói tiếng Nhật cơ bản thành thạo hơn. 

Nâng cao vốn tiếng Nhật cơ bản

(2 năm)

Nội dung cụ thể

Nội dung cụ thể

Nội dung cụ thể

Nội dung cụ thể

Nội dung cụ thể

Nội dung cụ thể

Nội dung cụ thể

5

Các công ty xuất nhập khẩu, 
công ty thương mai, 
bộ phận nghiệp vụ nước ngoài

Quá trình từ khi Nhập học đến khi Tốt nghiệp

Môn học trang bị kỹ năng Nói, Nghe, Phát biểu trong ngữ cảnh business

Năm 1
Kỳ đầu Kỳ sau Kỳ đầu Kỳ sau

Năm 2

Nhập môn cơ bản Bussiness quốc tế

Tình hình business mới nhất

Training Homestay ở Oumihinocho

Internship

Phát biểu về kế hoạch business

Nghiên cứu tốt nghiệp

Tổng quan về kinh doanh

Nghiệp vụ kế toán/
ngoại thương cơ bản

Business Manner Nghiên cứu văn hóa Nhật Bản

Ngày hội
Trái đất

Sales và Marketing cơ bản

Nghiệp vụ Kế Toán/ Ngoại thương Ứng dụng

Data Analysis Cơ bản

Phân tích bảng báo cáo tài chính

Sales và Marketing ứng dụng

Phát triển thực hành kỹ năng Kế Toán/ Ngoại thương

Data Analysis Ứng dụng

Lưu thông quốc tế

Đối sách xin việc

Tiếng Nhật business, tiếng Nhật thực hành, Presentation by Computer

Đối sách thi năng lực tiếng Anh/ TOEIC

�ực hành Business Manner

Mục
tiêu

Kỹ năng
chuyên môn

Kỹ năng xã hội

Kỹ năng
quốc tế

Các event, hoạt
động ngoại khóa

Do tình hình biến động của xã hội và ngành nghề mà có thể thay đổi về nội dung

Kết quả Trúng tuyển việc làm (Một phần)
業  種内定企業名出身国

Việt Nam
�ụy Sĩ

�ái
Italia

Việt Nam
Đài Loan
Đài Loan
Việt Nam
Việt Nam
Việt Nam
Việt Nam
Việt Nam
Việt Nam
Việt Nam
Việt Nam

Italia
Việt Nam

名  前
Nguyen �i Le

Garvin Karen Lizzie
Intated Peerada
Villari Daniele

Do �i Hong Nhung

陳　柏霖
Lee, Po-yi

Tang Dinh Tai
Tran �uy Bao Ngoc

Nguyen �i �u �uy
Tan A Lai

Tran Phuong Tram
Tran �i Hoai Phuong
Le Nguyen Tram Anh

Dang �i Yen
Ancora Samuel

Nguyen Hoai Nam

株式会社コノミヤ

株式会社フクナガエンジニアリング

株式会社ユタックス

株式会社リークラボ・ジャパン

株式会社ワン・ダイニング

株式会社新城インターナショナル

株式会社大阪真空機器製作所

株式会社竹延

株式会社豊明

大黒天物産株式会社

大黒天物産株式会社

大黒天物産株式会社

大黒天物産株式会社

大黒天物産株式会社

大黒天物産株式会社

辰野株式会社

白ハト食品工業株式会社

Nghiệp vụ tổng hợp
Nghiệp vụ marketing

 Nghiệp vụ kinh doanh
Nghiệp vụ kinh doanh quốc tế

Nghiệp vụ tổng hợp
Nghiệp vụ ngoại thương

Nghiệp vụ tổng hợp
Nghiệp vụ tổng hợp

Nghiệp vụ ngoại thương
Nghiệp vụ tổng hợp
Nghiệp vụ tổng hợp
Nghiệp vụ tổng hợp
Nghiệp vụ tổng hợp
Nghiệp vụ tổng hợp
Nghiệp vụ tổng hợp
Nghiệp vụ tổng hợp
Nghiệp vụ tổng hợp

Business Communication là giờ học hoàn toàn sử dụng ICT( công nghệ thông tin và truyền thông) Qua giờ học về kính ngữ, văn 
phong thương mại, luyện tập thực hành  roleplay, các em được trang bị kỹ năng tổng hợp đối ứng với các ngữ cảnh khác nhau. 

Hình thức giờ học

Chỉ có lưu
học sinh

Trinh độ tiếng Nhật 
(Khi nhập học)

N2

Kết quả sinh viên tốt nghiệp tháng 3 năm 2020
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Chuyên ngành kỹ sư quốc tế 
Khoá học kỹ sư hệ thống 

(2 năm)

Đặc trưng của khóa học
Năm thứ nhất, các em nắm chắc kiến thức cơ bản về xử lý thông tin và tiếng 
nhật văn phòng. Sang năm thứ hai, các em học về lập trình thực tiễn và tiếng 
Nhật thực hành giao tiếp để xin việc tại Nhật. 

Tiếng Nhật

Lĩnh vực chuyên môn

Một tuần có 6 tiết học về tiếng Nhật văn phòng, tiếng Nhật giao tiếp để làm việc 
tại Nhật . Lớp học quy mô nhỏ, ít học sinh các em sẽ có cơ hội được nói nhiều  
để nâng cao năng lực tiếng Nhật

Cô giáo chủ nhiệm bộ  môn tiếng Nhật đã 
từng có kinh nghiệm dạy tại các trường 
tiếng Nhật trong và ngoài nước. Cô tự tin sẽ 
mang đến giờ học hấp dẫn, tạo môi trường 
để các em nói chuyện nhiều bằng tiếng 
Nhật. Cô có sở thích du lịch, đã từng đến 
hơn 30 nước trên thế giới. Cô sẽ có rất nhiều 
lời khuyên bổ ích về các địa điểm du lịch.Phụ trách bộ môn tiếng Nhật    

Cô giáo Kusakawa

Các em học ngôn ngữ lập trình sử dụng trong các công ty IT và kỹ năng phát triển hệ thống, trang bị kiến thức chuyên môn để có thể 
trở thành kỹ sư và lập trình viên. Học từ kiến thức cơ bản nên các em mới bắt đầu học về máy tính có thể yên tâm theo kịp. 

Không khí lớp học thoải mái

để các em tự tin phát biểu 

Nâng cao trình độ

tiếng Nhật qua 6 tiết tiếng

Nhật trong một tuần

Trang bị kiến thức CAD

nghiệp vụ thực tế

Tự mình chế tạo ra

sản phẩm hệ thống

Học từ lập trình cơ bản, hướng tới

mục tiêu xin việc vào công ty IT

Mục tiêu sau 2 năm lấy N1

Giờ học tiếng Nhật

Giờ học chuyên môn

7

Số liệu thực tế Chuyên ngành kỹ sư hệ thống vào tháng 3 năm 2019
Lưu học sinh khóa IT Bussiness Support tốt nghiệp vào tháng 3 năm 2020

Hình thức giờ học

Chỉ có lưu
học sinh

Trinh độ tiếng Nhật 
(Khi nhập học)

Kỹ sư hệ thống, 
kỹ sư vận hành chế tạo máy, lập trình viên 

Quá trình từ khi Nhập học đến khi Tốt nghiệp

Bằng cấp và chứng
chỉ, hoạt

động xin việc

Tiếng Nhật

Business
Application

月

1

2

3

4

5

2

3

4

1

2

3

2

3

4

1

2

3

4

火

水

木

金

Kỹ năng IT

Ứng dựng trong văn phòng ( Word, Excel)

Tiếng Nhật văn phòng, kiến thức xã hội, biên phiên dịch, suy nghĩ logic

Computer Literacy

Lập trình cơ bản

Ngôn ngữ C, thuật toán

	ực hành về Web

Vận hành chế tạo máy

	ực hành Web Script

	ực hành CAD

Hoạt động xin việc

・Kỳ thi năng lực tiếng Nhật

・Chứng chỉ kỹ thuật viên 
  sử dụng CAD 2D cấp độ 2

・Kỳ thi năng lực tiếng Nhật

・Chứng chỉ kỹ thuật viên 
  dụng CAD 3D cấp độ 2

・Kỳ thi năng lực tiếng Nhật

・MOS（Word/Excel）

・Kỳ thi năng lực tiếng Nhật

・MOS（Word/Excel）

Năm 1
Kỳ đầu Kỳ sau Kỳ đầu Kỳ sau

Năm 2

Do tình hình biến động của xã hội và ngành nghề mà có thể thay đổi về nội dung

N2
Mục
tiêu

�ống kê kết quả Nhận việc�ời gian biểu
Ngành nghềTên công ty được tuyển dụngQuốc tịch

Việt Nam
Hàn Quốc
Đài Loan

Trung quốc
Trung quốc
Trung quốc
Trung quốc

Nepal
Phần Lan
Malaysia
Việt Nam
Srilanca

Italia
Việt Nam
Việt Nam
Việt Nam
Việt Nam
Việt Nam

�ực hành ngôn ngữ C

�ực hành ngôn ngữ C

Kiến thức thương mại

Suy nghĩ logic

Giờ họp lớp

�ực hành lập trình cơ bản

Kiến thức xã hội

Biên phiên dịch

�ực hành lập trình cơ bản

�ực hành Web

Career Design

Computer Literacy

Tiếng Nhật văn phòng

�ực hành giao tiếp

�ực hành CAD

�ực hành CAD

�ực hành CAD

�ực hành CAD

09:15~10:45

11:00~12:30

13:30~15:00

15:15~16:45

17:00~18:30

11:00~12:30

13:30~15:00

15:15~16:45

09:15~10:45

11:00~12:30

13:30~15:00

11:00~12:30

13:30~15:00

15:15~16:45

09:15~10:45

11:00~12:30

13:30~15:00

15:15~16:45

ヒューマンリソシア(株)

(株)ソフトウェア・サービス

明治安田システム・テクノロジー(株)

ヒューマンリソシア(株)

(株)NetValue（ネットバリュー）

(株)NetValue（ネットバリュー）

(株)システムウエスト

(株)サンシステム 関西支社

(株)アイティ・コミュニケーションズ

(株)エイチ・エル・シー

小松開発工業(株)

小松開発工業(株)

(株)ECC

(株)マスイ

(株)マスイ

(株)泉州屋

国光鍍金工業(株)

(株)セルカ

IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT

Kỹ thuật
Kỹ thuật

Nhân viên phát triển kỹ thuật
Kỹ thuật CAD

Kỹ thuật (vận hành máy móc)
Nghiệp vụ văn phòng ( Gồm biên dịch)

Nghiệp vụ văn phòng
PG・SE



Nội dung buổi tham quan trường

Lợi ích khi tham gia 

4.Có hỗ trợ chi phí đi lại2.Nhận phiếu miễn lệ phí thi vào trường trị giá 2 vạn yên

3.Hiểu rõ chi tiết về khóa học1.Nghe hỏi về kỹ năng phỏng vấn

Các thông báo quan trọng Với các em ở xa

Để có thể nộp đơn dự thi vào trường, cần phải tham dự open 
campus hoặc buổi giới thiệu cho cá nhân. Với các em ở xa, 
hoặc vì điều kiện bất khả kháng không thể tham dự, trường 
sẽ bố trí giới thiệu cho cá nhân. Hãy liên lạc trước với trường. 

Trường có phòng trọ miễn phí ở 1 đêm 2 
ngày để các em có thể tham dự open 
campus. Cần phải liên lạc đặt phòng trước 

Đăng ký
open campus ở đây

Với các em không tham dự được open campus

Đăng ký buổi giới thiệu
cho cá nhân ở đây

�ông tin liên lạc

Trung Tâm lưu học sinh ECC

Giới thiệu
về khóa họcGiới thiệu về trường Giao lưu với sinh

viên của trường
Trải nghiệm

giờ học thực tế

Các khóa học được tổ chức

�ời gian tiếp đón

Ngày có thể tiếp đón

Nguyện vọng học lên cao：
Khóa học dự bị đại học
Khóa học dự bị cao học
Khóa học dự bị chuyên môn

Nguyện vọng học chuyên môn：
Trường chuyên môn ngoại ngữ quốc tế ECC 
Trường chuyên môn máy tính ECC
Toàn bộ các khóa học của trườngchuyên môn nghệ thuật ECC

※Không có hỗ trợ đi lại khi tham gia buổi giới thiệu cho cá nhân

Điện thoại : 0120-644-882 <Miễn phí đàm thoại trong nước Nhật>      06-6372-1510
FAX : 06-6372-1544     E-mail : is-o�ce@ecc.ac.jp   WEB : http://global.ecc.ac.jp/

< Trong tòa số 2 của trường chuyên môn ngoại ngữ ECC >

※Cần phải đăng ký trước

※�ứ bày, CN, ngày lễ trường không tổ chức

※Các khóa học luyện thi học lên cao sẽ
     không có open campus

�ứ Hai đến thứ Sáu

10~18h

Buổi tham quan trường
Tổ chức Open campus về trường chuyên môn, buổi giới thiệu cho từng cá nhân

Khóa học Dự bị Đại học, Dự bị Cao học, Dự bị lên chuyên môn sẽ chỉ tổ chức giới thiệu cho từng cá nhân 

Trường chuyên môn ngoại ngữ quốc tế ECC Trường chuyên môn máy tính ECC

 Về cuộc
sống của lưu

học sinh 
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