
大阪明星国際日本語学校 

Trường Nhật Ngữ Quốc Tế Osaka Meisei 

Hướng Dẫn Tuyển Sinh 

１．Đối tượng tuyển sinh 

① Các đối tượng học hết lớp 12, hoặc tương đương trở lên. 

② Đang học tiếng Nhật ở các Trung tâm tiếng Nhật từ 150 tiết trở lên 

③ Thi chứng chỉ Năng lực tiếng Nhật cấp độ N5, J-Test, kỳ thi cấp độ F trở lên…vv… hoặc tương 

đương 

 

２． Thời gian tuyển dụng 

   Nhập học kỳ tháng 4: Tuyển đến ngày 20 tháng 11 của năm trước 

   Nhập học kỳ tháng 10: Tuyển đến ngày 20 tháng 5  

   （số lượng tuyển 98 người） 

 

３．Thời gian học 

   Lớp học sáng: 9:00 ～12:20 

   Lớp học chiều: 13:00～16:20 

 

４．Mục tiêu giảng dạy và nội dung 

Lớp Sơ Cấp 

Học từ vựng, cấu trúc câu, để đối ứng trong các tình huống hội thoại cơ bản.  

Những vấn đề cá nhân, sẽ được giải thích đơn giản, hoặc cho luyện tập viết. 

 

◆Mục tiêu học tập: cấp độ N3 kỳ thi năng lực tiếng Nhật. 

 

Lớp Sơ Trung Cấp 

Học từ ngữ, ngữ pháp để có thể hiểu tốt từ những đề tài thân thuộc quanh mình, cho đến các văn bản 

mang tính chất xã hội. 

◆Mục tiêu học tập: cấp độ N2 kỳ thi năng lực tiếng Nhật. 

 

Lớp Trung Cao Cấp 

Học từ ngữ, ngữ pháp cơ bản để có thể hiểu tốt từ những văn bản có tính chuyên môn.Học cách viết các 

nội dung có tính suy luận, có khả năng hội thoại diễn thuyết. 

◆Mục tiêu học tập: Cấp độ N1 kỳ thi năng lực tiếng Nhật hoặc trên N1. 

 

Lớp học luyện thi cho kỳ thi năng lực  



Lớp học luyện thi: nâng cao thực lực, rèn luyện các đề bài dự kiến, tổ chức thi thử…vv…cho học sinh 

từ tháng 6 đến tháng 7, từ tháng 10 đến tháng 12 ( đến khi kết thúc thi) 

 

Học Bổng 

Trường Nhật Ngữ Quốc Tế Osaka Meisei sẽ trao các học bổng dưới đây cho các học sinh ưu tú: 

 

Học bổng chuyên cần Meisei（5000 Yên） 

★Học sinh không đi muộn hoặc vắng mặt trong nửa năm (tháng 4, tháng 10) 

Học bổng thành tích xuất sắc (3000 yên) 

★Học sinh đứng vị trí số 1 trong lớp, dựa vào xét kết quả của kỳ thi cuối kỳ (1 năm 2 lần) 

Học bổng Meisei thi đỗ cấp độ 1 (10,000 yên) 

★Học sinh thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N1 

◆Kế hoạch trong năm 

Tháng 4: Lễ nhập học, giáo dục định hướng lúc nhập học, hướng dẫn an toàn giao thông 

Tháng 5: khám sức khỏe định kỳ 

Tổ chức thi thử kỳ thi du học Nhật Bản 

Tháng 6: Kỳ thi du học Nhật Bản lần thứ 1  

Tham quan ngoại khóa 

Tháng 7: Kỳ thi năng lực tiếng Nhật lần thứ 1 

Tháng 8: Cuộc thi hùng biện ,nghỉ hè, khóa học 

Tháng 9: Học lên tiếp của từng cá nhân ,trao đổi về lĩnh vực sinh hoạt, đời sống, lễ hội thể thao 

Tháng 10: Lễ nhập học, giáo dục định hướng lúc nhập học, hướng dẫn an toàn giao thông, buổi giải 

thích học lên tiếp trong trường. 

Tháng 11: kỳ thi du học Nhật Bản lần thứ 2, khám sức khỏe định kỳ 

Tháng 12: kỳ thi năng lực tiếng Nhật lần thứ 2, đối sách khi phỏng vấn 

Tháng 1: Nghỉ đông, khóa học 

Tháng 2: Học ngoại khóa, kỳ thi tốt nghiệp 

Tháng 3: Lễ tốt nghiệp 

 

Trình tự thủ tục: 

１， Phỏng vấn học sinh 

２， Kiểm tra học bạ  

３， Cấp giấy đồng ý nhập học 

４， Xin Chứng Nhận Tư Cách từ Cục Xuất Nhập Cảnh, Có Giấy Chứng Nhận Tư Cách, học sinh 

đóng học phí 

５， Gửi giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú (COE) 

６， Xin visa từ lãnh sự quán 

７， Mua vé máy bay, nhập cảnh vào Nhật. 

 

Hồ sơ ứng tuyển 

Giấy tờ liên quan tới học sinh 



① Đơn xin nhập học, sơ yếu lý lịch, lý do du học 

② Lý lịch học tiếng Nhật 

③ Giấy chứng nhận đang học hoặc đang làm việc 

④ Giấy tốt nghiệp trường học cao nhất của học sinh 

⑤ Bảng điểm ( ở trường học cấp độ cao nhất của học sinh) 

⑥ Giấy xác nhận văn bằng (bản gốc) 

⑦ Giấy chứng nhận năng lực tiếng Nhật ( bản copy) 

⑧ Hộ khẩu, giấy chứng nhận mối quan hệ nhân thân với người bảo lãnh tài chính (bản gốc) 

⑨ Bản copy hộ chiếu ( nếu có) 

⑩ Ảnh chụp 8 tấm ( 4cm X 3cm, nền trắng, ảnh chụp trong vòng 3 tháng trở lại) 

 

Các giấy tờ liên quan tới người bảo lãnh 

① Giấy bảo lãnh tài chính 

② Giấy chứng nhận đang làm việc 

③ Giấy chứng nhận tổng thu nhập của năm (có thể hiện tiền thuế đóng) 

④ Giấy chứng nhận số dư tiền gửi tiết kiệm trong ngân hàng (bản chính, 300 man trở lên), bản sao sổ ngân 

hàng 

Chú Ý: ①Các loại giấy chứng nhận hay văn bản được phát hành trong thời gian 3 tháng trở lại 

     ②Các loại giấy tờ để nộp về nguyên tắc sẽ không trả lại (ngoại trừ các giấy tờ là bản gốc mà không 

thể xin tái cấp sẽ được trả lại. 

     ③Đối với các giấy chứng nhận nghi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, phải kèm theo bản dịch bằng 

tiếng Nhật. 

Các khoản đóng trước khi nhập học 

 

 Phí đăng ký Phí nhập học Học phí Giáo trình, 

trang thiết bị 

Tổng năm đầu 

Kỳ tháng 4 3 vạn yên 6 vạn yên 60 vạn yên 6 vạn yên 75vạn yên 

Kỳ tháng 10 3 vạn yên 6 vạn yên 60 vạn yên 6 vạn yên 75vạn yên 

 

 

Các khoản đóng sau khi nhập học 

１, Phí khám sức khỏe 5000 yên （1 năm 1 lần）ngoài ra , bảo hiểm 1 vạn yên （1năm） 

 

Lộ trình đóng tiền như sau: 

 

1. Sau khi ra giấy chứng nhận đủ tư cách cư trú (COE), học sinh sẽ đóng tiền cho trường theo kỳ hạn mà nhà 

trường chỉ định. 

2. Sau khi nhập học 1 năm, sẽ đóng cho trường như sau (kỳ hạn đóng theo giấy thông báo) 

Đối với học sinh kỳ tháng 4: đóng học phí nửa năm 330,000 yên , đóng 2 lần.  

Đối với học sinh kỳ tháng 10: đóng học phí nửa năm 330,000 yên, đóng 1 lần. 

3. Trường hợp đến hạn học sinh không đóng học phí, có thể nhận khuyến cáo nghỉ học. 

4. Trong trường hợp sau khi chứng nhận đủ tư cách lưu trú (COE) được phát hành, học sinh trượt visa, sẽ 



được hoàn trả toàn bộ số tiền. Trường hợp sau khi giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú (COE) được phát 

hành, vì lý do cá nhân, học sinh quyết định không nhập học, nhà trường sẽ thu 10 vạn yên tiền phí làm hồ sơ 

xin tư cách lưu trú, còn lại toàn bộ số tiền sẽ gửi trả lại cho học sinh. 

5. Sau khi học sinh đóng tiền cho trường, trường sẽ gửi bản gốc giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú (COE) 

 

＊ Toàn bộ chuyển khoản sẽ được chuyển về tài khoản dưới đây của trường Nhật Ngữ Quốc Tế Osaka 

Meisei: 

Tên ngân hàng: RESONA BANK LTD. 

Tên chi nhánh  UEROKU BRANCH  

Địa chỉ:   6-5-13 UEHONMACHI TENNOUJI-KU OSAKA JAPAN  SWIFT DIWAJPJT 

Tên công ty：MEI SEI SANGYO CO.,LTD 

Số tài khoản：0327115 

Số điện thoại：06-7710-4661 


