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Tham khảo：�● Bộ Ngoại giao Kids　Bảng xếp hạng các lĩnh vực tổng hợp trên thế giới�(https://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/index.html) ● 'Conde�Nast�Traveler（Readers'�Choice�Awards�2020)�
● Global�Peace�Index�2020　● UNESCO�World�Heritage�List�（https://whc.unesco.org/en/list/）　● Điều tra tình trạng lưu trú của Du học sinh người nước ngoài năm 2020�(JASSO)

f
Số lượng Du học sinh người nước ngoài

Người 

Tỉ lệ đóng góp cho 
Liên Hợp Quốc  

Thế giới

Thế giới

Thành phố Thế giới 

Trường

Thế giới

Thế giới

Số trường Đại học được xếp
  hạng Top 1.000 của QS World 

University Rankings 2021 

Số thành phố nằm trong 
TOP 10 những thành phố lớn 

hấp dẫn nhất thế giới

Số Robot dùng trong
 công nghiệp Số lượng Di sản thế giới

Chỉ số hòa bình toàn cầu Số lượng xe ô tô xuất khẩu

94.6%

Châu�Á

2.8 %

Châu Âu

0.7%

Bắc Mỹ

0.7 %

Châu�Phi
0.6 %

Mỹ La-tinh

0.2 %

Đại Tây Dương

0.4 %

Trung Đông

(Vị trí 1, 6)

ĐẶC ĐIỂM 
NỔI BẬT VỀ
NHẬT BẢN 

Xấp xỉ

Số người đạt giải Nobel Tổng thu nhập quốc dân

Di sản

Người
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GIỚI THIỆU

Hình ảnh được cấp phép theo Creative Commons License (Attribution 4.0 International License). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Nhật Bản là Đất nước như thế nào? Học tập ở Đất nước hấp 
dẫn như Nhật Bản sẽ giúp bạn biến ước mơ thành hiện thực! 

Sushi

Yahiko Shrine Sumo Ring © Yahikomura

Izumo Kagura�©�iku
Văn hóa Nhật Bản là sự kết 

hợp song song giữa văn hóa 

truyền thống như Trà đạo, 

Kabuki (nghệ thuật ca múa 

kịch truyền thống), Budo (võ 

đạo) và văn hóa hiện đại 

như Manga (truyện tranh), 

Anime (phim hoạt hình).

Ẩm thực Nhật Bản được 

UNESCO công nhận là Di 

sản văn hóa phi vật thể, 

được toàn thế giới quan 

tâm. Đồ ăn Nhật Bản tốt 

cho sức khỏe, phong phú 

về màu sắc và đặc trưng 

theo các mùa trong năm.
Takoyaki

Ga Tokyo © Mitsunori Egawa

Tàu Shinkansen

Ngành y tế phát triển và cuộc 

sống tiện lợi của Nhật Bản được 

hỗ trợ bởi trình độ khoa học 

công nghệ cao nhất thế giới. 

Chính phủ Nhật Bản đang tập 

trung thúc đẩy sự tăng trưởng 

hơn nữa của lĩnh vực khoa học 

kỹ thuật. Siêu máy tính do Nhật 

Bản sản xuất đã giành vị trí dẫn 

đầu thế giới hai năm liên tiếp.

Mt.Fuji and autumn leaves on the shore of Lake Kawaguchi © Koichi_Hayakawa

Three Gassho-style houses with steep thatched 
roofs (Shirakawago)�©�Koichi_Hayakawa

Nhật Bản là Đất nước 
được bao quanh bởi núi 
và biển. Đến với Nhật 
Bản, bạn có thể tận 
hưởng cảnh sắc thiên 
nhiên đa dạng, thay đổi 
theo bốn mũa xuân, hạ, 
thu, đông.

Vì sao nên lựa chọn Nhật Bản?

Khoa học và 
Công nghệ

Ẩm thực

Văn hóa Thiên nhiên
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Tuổi

HỌC TẬP

Năm 
đào 
tạo 

Tuổi

Chuẩn bị trước khi đi du học là điều vô cùng quan trọng. Hãy tìm hiểu 
hệ thống giáo dục Nhật Bản, các kỳ thi và lập kế hoạch du học!

Hệ thống giáo dục bậc cao ở Nhật Bản

※ Số năm đào tạo ở các cơ sở giáo dục là khác nhau tùy thuộc khóa học và ngành học.※ Trong ngoặc ( ) là học vị hoặc bằng cấp có thể đạt được

Năm 
đào 
tạo 

6

12

15

18

18

27

Đ
à

o tạ
o sơ - trung học

G
iá

o d
ục b

ậ
c ca

o 

Tiểu học  

  Trung học Cơ sở 

Trung học Phổ thông 

Trường
kĩ thuật
chuyên
nghiệp

(KOSEN)
 

(Tương đương

cao đẳng )

Học chuyên 
ngành 

(Bằng Cử nhân)

Cơ sở giáo dục tiếng
Nhật / Khóa học dự bị

Cao học (Thạc sĩ)
Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh

(Bằng Thạc sĩ)

Cao học (Tiến sĩ)
Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh

(Bằng Tiến sĩ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

6
7

9

10

A

F

B E

D

C

 ● Giáo dục bậc cao ở Nhật Bản bắt đầu sau khi hoàn thành tổng cộng 12 năm học gồm 6 năm Tiểu học, 3 năm 

Trung học Cơ sở và 3 năm Trung học Phổ thông.  

 ● Sinh viên người nước ngoài khi đăng ký vào các cơ sở giáo dục sau THPT của Nhật Bản thì cần phải hoàn thành 

12 năm giáo dục chính quy.

�● Nếu số năm học trong nước ít hơn 12 năm thì sinh viên có thể học lên Đại học sau khi học từ 1 đến 2 năm ở khóa 

học dự bị.

Hệ thống giáo dục

Học tập・Nghiên cứu Thực hành・Thực tập

Tôi muốn học xong sẽ
sớm được làm việc ! 

Tôi muốn học chuyên
ngành yêu thích từ cơ
bản đến ứng dụng!

Tôi học bằng Tiếng Anh từ
nhỏ tới hết THPT nên hệ
Đại học tôi cũng muốn học
bằng tiếng Anh!

★ Sau khi học tiếng Nhật
 tôi muốn học lên Đại học. 

Tôi muốn nhanh chóng
học kiến thức và
kỹ thuật thực tiễn!

Để tìm trường
https://www.studyinjapan.go.jp/ja/
planning/search-school/

12

Tôi muốn học các kỹ
năng phục vụ cho công

việc tương lai! 

★ Hệ THPT tôi đã học 11 
năm nên tôi muốn học
khóa dự bị 1 năm và học
lên Đại học! 

Đại học (Khoa)
Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh

(Bằng Cử nhân) Cao đẳng 
(Bằng Cao đẳng)

Trường  
dạy nghề 

(Bằng Chuyên 
môn hoặc Chuyên 

môn cao cấp)
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STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

   Chọn trường

          Dự thi các kỳ thi

Nộp hồ sơ 

Dự thi 

Thủ tục nhập học

Chuẩn bị chuyến bay

Thu thập thông tin

7 bước chuẩn bị du học Nhật Bản

START

GOAL

Trường hợp nhập học chính quy tại trường Đại học và trường Dạy nghề

 Xác nhận kinh phí và  năng lực ngoại ngữ 
   cần thiết

�Tham dự các vòng thi như xét hồ sơ, phỏng vấn, 
   thi đầu vào v.v

�Nhận giấy báo nhập học

�Đóng học phí

�Xin Visa

�Mua vé máy bay, bảo hiểm

�Thông tin trường học, điều kiện nộp hồ sơ 
�Xác nhận tư cách nhập học, hình thức dự thi  

 Gửi hồ sơ được yêu cầu tới trường
 Nộp phí dự thi

 Các kỳ thi cần thiết để nộp hồ sơ 
như JLPT, EJU, TOEFL, IELTS, SAT, IB..v.v.. 

＜ Trước khi đi du học 12 tháng＞

＜ Trước khi đi du học 6~9 tháng＞

Kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU) dành cho
người nước ngoài 2 lần một năm (tháng 6 & tháng 11)

● Thời gian

Nhật Bản và 14 quốc gia - vùng 
lãnh thổ trên thế giới. 

● Địa điểm Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật và trình độ kiến thức cơ 
bản của Sinh viên có nguyện vọng Du học Nhật Bản.

★ �Hơn 50% các trường Đại học Nhật Bản (hơn 90% các trường 
Đại học Quốc lập) sử dụng điểm EJU để xét tuyển.

★ Kết quả thi có giá trị trong 2 năm. 

★ Những người dự thi có kết quả EJU xuất sắc sẽ được cấp học
bổng (xem trang 7).

★ Có thể dự thi nhiều lần. 

EJU

https://www.jasso.go.jp/
ryugaku/eju/index.html�

Kỳ thi EJU
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Mỗi tháng du học sinh làm thêm 
kiếm được 300,000 JPY

Thực tế lương làm thêm là
khoảng 57,000 JPY/tháng.

Việc làm thêm

540,000 JPY 1,340,000 JPY

● Học phí ước tính cho 1 năm học Đại học

Hãy chú ý có những công ty tư vấn du học lừa đảo thông tin như

“Có thể kiếm được rất nhiều tiền khi đi du học Nhật Bản”!

● Sinh hoạt phí ước tính

Tham khảo:
● Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ - Điều tra cơ bản về chi phí 
của sinh viên tại các trường Đại học tư lập năm 2019
(https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1412031_00002.htm)

※ Không gồm các khoa Y, Nha khoa và Dược
※ Năm học đầu tiên cần đóng phí nhập học và
các chi phí khác

Tham khảo: Portal Site of Official Statistics of Japan,
Retail price survey (Special wards of Tokyo, December 2020)
Giá phòng KTX ở trên là giá phòng KTX sinh viên của Trung tâm tiếng Nhật Tokyo 
của JASSO
Tiền thuê căn hộ ở trên ứng với diện tích 20㎡

Tham khảo:  Điều tra tình hình sinh hoạt 

của du học sinh tư phí nước 

ngoài năm 2019 (JASSO)

Những người có tư cách 
lưu trú “Du học” cần phải 
xin“Giấy phép hoạt động 
ngoài tư cách lưu trú” tại 
Cục quản lý xuất nhập 
cảnh địa phương, và thời 
gian làm thêm không
quá 28 tiếng/tuần.

Cola (500ml)
108 JPY

Mỳ Ramen
562 JPY

Táo (1 kg)
447 JPY

Căn hộ thuê
53,500 JPY

Phòng ký túc xá 
sinh viên

28,000 JPY

Gạo (5 kg)
2,224 JPY

Cà phê
512 JPY

Vé xem 
phim

1,800 JPY

Taxi (4km)
1,460 JPY

Hãy cùng tính toán chi phí cần thiết để Du học Nhật Bản!
Cần phải chi trả bao nhiêu? Có nhận được học bổng không?
Cần chuẩn bị một kế hoạch tài chính hợp lý khi đi du học.

Học phí

Sinh hoạt phí

Tiền ăn
28,000 JPY

Tiền ở
35,000 JPY

Tiêu vặt
9,000 JPY

Ở các thành phố lớn thì chi phí sinh hoạt sẽ cao hơn. Ví dụ Tokyo 109,000 JPY

Tháng
93,000 JPY

Phí đi lại
5,000 JPY

Sở thích cá nhân, 
giải trí 6,000 JPY

Bảo hiểm, chi phí 
y tế 3,000 JPY

Tiền điện và nhiên 
liệu (ga, nước)

7,000 JPY

Học phí và chi phí sinh hoạt 

Lương theo giờ là 3000 JPY
Thực tế lương theo giờ 
trung bình là 900 JPY

CHI PHÍ
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Đăng ký học bổng Chính phủ

Thông tin liên hệ,
ứng tuyển...

Cơ quan ngoại giao Nhật 
Bản tại nước sở tại / Trường 
trong nước đang theo học

Thông tin liên hệ, ứng tuyển...

Trường ở Nhật Bản có dự định nhập học /
Tổ chức, cơ quan cấp học bổng

Thông tin liên hệ, ứng tuyển...

Trường ở Nhật Bản có dự định nhập học

*Học bổng thay đổi tùy theo trình độ
**Học bổng dành cho sinh viên trường Nhật ngữ

Trường ở Nhật có dự 
định nhập học

Trường học trong nước 
đang theo học

● Nộp đơn sau khi nhập học.

● �Hàng năm có từ một vài đến hàng trăm người 

được nhận học bổng. Hãy tìm thông tin ở trang 

Web sau.

● �Nhiều trường hợp sẽ yêu cầu chỉ định về quốc

tịch sinh viên, trường học và ngành học.

Học bổng MEXT Học bổng JASSO Học bổng trao đổi

Hàng tháng 117,000 JPY 〜 * 48,000 JPY hoặc 30,000 JPY** 80,000 JPY

Chi trả học phí

Chi trả vé máy bay

Chi trả học phí của 
khóa học dự bị

Thời hạn cấp Trong suốt thời gian học 1 năm hoặc 6 tháng
Trong thời gian tham gia
chương trình

Đối tượng
Sinh viên cao học, Sinh viên 
đại học, trường nghề, KOSEN, 
Nghiên cứu sinh, Giảng viên

Sinh viên cao học, Sinh viên đại 
học, trường nghề, KOSEN, Học 
sinh của trường Nhật ngữ

Sinh viên cao học, Sinh viên đại 
học, trường nghề, KOSEN du 
học trong vòng 1 năm

Điều kiện thành tích

Tiêu chuẩn về điều 
kiện tài chính gia đình

Phương thức 
xét tuyển Xét hồ sơ, thi viết, phỏng vấn Xét hồ sơ Xét hồ sơ

Số lượng tuyển Không công khai Khoảng 7,000 người Khoảng 5,000 người

Cách 1

Đăng ký học bổng của Chính quyền 
địa phương, Tổ chức tư nhân

Cách 2

Học bổng và hỗ trợ tài chính

Trường hợp Đại học X ...

Đối tượng

Miễn giảm học phí
(50% hoặc 100%)

Sinh viên gặp khó khăn 
khi đóng học phí vì lý 
do tài chính và có học 
lực xuất sắc

Cấp học bổng hàng tháng 
82,000 JPY (4 năm)

Sinh viên đạt thành 
tích xuất sắc trong kỳ 
thi đầu vào

Cách 3

Đăng ký học bổng của riêng trường học
Sử dụng chế độ miễn giảm học phí

Học bổng của Chính quyền địa
phương và các Tổ chức tư nhân
https://www.studyinjapan.go.jp/ja/planning/
by-style/pamphlet/

Học bổng
https://www.
studyinjapan.go.jp/
ja/planning/about-
scholarship/

Trường hợp Đại học Y ...

Đối tượng
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Hãy thành thạo Tiếng Nhật và am
hiểu Văn hóa doanh nghiệp Nhật
Bản, bạn sẽ trở thành nhân sự được 
trọng dụng! 

Austin 

Tham khảo: Tình hình tìm việc của các du học sinh 
ở các doanh nghiệp Nhật Bản năm 2019 
(Tổng Cục quản lý xuất nhập cảnh và cư trú)

STT Nội dung công việc

1 Biên, phiên dịch

2 Nghiệp vụ với nước ngoài

3 Bán hàng kinh doanh

4 Xử lý thông tin/Công nghệ truyền thông

5 Phát triển kỹ thuật
(trừ lĩnh vực Xử lý thông tin)

6 Tổ chức sự kiện
(Quảng cáo, truyền thông)

7 Kiến trúc / Xây dựng / Kỹ thuật đo đạc

8 Nghiệp vụ Kế toán

9 Giáo dục

10 Điều tra nghiên cứu

Ngày càng có nhiều Doanh nghiệp Nhật Bản muốn “giữ chân”
nguồn nhân lực nước ngoài xuất sắc không phân biệt quốc tịch.
Vì vậy việc tuyển dụng Du học sinh cũng ngày một tăng lên.
Trong tương lai bạn có muốn làm việc tại Nhật Bản không?

Phỏng vấn

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(Năm)

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

(Người)

0

Hướng dẫn t ìm việc 
dành cho Du học sinh 
nước ngoài (JASSO)
https://www.jasso.go.jp/
r yugaku/s tudy_ j / job/
guide.html

Portal Site xúc tiến thúc 
đẩy nhân sự nước ngoài 
cao cấp (JETRO)
https://www.jetro.go.jp/
hrportal/

Tìm việc tại Nhật Bản

Làm việc tại Nhật Bản

Tôi đến Nhật vào năm 2012 và nhập học tại Đại học Tokyo - Khoa Chính trị 
sau khi học khóa học dự bị. Hiện tại tôi đang làm công việc lập trình viên 
Freelancer.
Tùy thuộc vào từng chuyên ngành, các trường Đại học của Nhật Bản rất 
linh hoạt, tự do với đặc trưng tổ chức nhiều hoạt động khác nhau bên 
cạnh việc học ở trường như thực tập v.v. Nhờ có chế độ tuyển dụng Sinh 
viên mới tốt nghiệp, có thể nói trong số các nước tiên tiến phát triển thì 
Nhật Bản là Đất nước bạn có thể dễ dàng xác định được công việc đầu 
tiên của mình. Để xin được việc làm tại Nhật Bản, không phải cố gắng bắt 
chước giống y như người Nhật, mà điều quan trọng là nên phát huy được 
lợi thế của người nước ngoài. Năng lực ngoại ngữ (tiếng Nhật đáp ứng 
được công việc) và hiểu biết sâu rộng về văn hóa đặc trưng của Nhật Bản 
sẽ là thế mạnh của bạn. Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, để có thể 
làm việc ở bất cứ đâu trên thế giới thì tôi khuyến khích các bạn trước hết 
hãy thử học tập và làm việc ở Nhật Bản đã nhé!

Hoạt động tìm việc tại Nhật Bản có nhiều điểm 

đặc trưng riêng, điều quan trọng đó là các bạn 

du học sinh cần phải chuẩn bị tìm việc sớm.

Hãy thu thập thông tin từ các website sau:

Top 10 ngành nghề Du học sinh tìm việc

Số người chuyển đổi từ tư cách lưu trú “Du học” sang tư cách lao động

Từ du học đến làm việc 

30,947 Người

10,969 Người

LÀM VIỆC
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Tôi muốn mang kỹ thuật
xây dựng của Nhật Bản đến 
Rwanda!

Xin được học bổng nên
tôi có thể tập trung học tập!

Rumanzi Hypolite
Ioannis Gkolfinopoulos

Trường KOSEN Công nghiệp Maizuru
Chuyên ngành Xây dựng - Thạc sĩ hệ Sau
Đại học trường Đại học Công nghệ Tokyo

↑ Đây là ảnh chụp hoạt động tự học, “Café ngoại ngữ” 
được tổ chức vào giờ nghỉ trưa. Mọi người rất thân nhau.

← Đây là ảnh chụp ở địa điểm tham quan tại Kyobashi. 
Xung quanh tôi toàn những thứ mang đậm nét Văn hóa 
Nhật Bản! 

Phỏng vấn 

Cuộc sống ở trường Đại học Nhật Bản

Ở Rwanda chúng tôi, dù muốn cải thiện cơ sở hạ 
tầng nhưng gặp phải vấn đề đó là thiếu các Kiến trúc 
sư và Kỹ sư. Chính vì thế, tôi đã tới Nhật để học tập 
kỹ thuật hiện đại, phát triển của Nhật Bản để mong 
muốn sau này có thể cống hiến cho sự phát triển của 
Rwanda. Mặc dù cuộc sống sinh hoạt ở Nhật đôi lúc 
gặp khó khăn, nhưng tôi đã được những người xung 
quanh giúp đỡ rất nhiều, tôi vô cùng biết ơn họ! Hiện 
tại tôi đang học xây dựng ở một trường KOSEN và có 
dự định sẽ học chuyển tiếp lên Đại học. Nếu có thể, tôi 
sẽ học tiếp lên hệ Sau Đại học. Ước mơ của tôi là mở 
một Công ty xây dựng tại Rwanda và truyền đạt lại kỹ 
thuật cũng như Văn hóa Nhật Bản cho giới trẻ Rwanda.

Đối với tôi việc tập trung nghiên cứu là quan trọng 
nhất, vì thế để xóa bỏ sự lo lắng về kinh tế khi đi du học, 
tôi đã ứng tuyển học bổng của Chính phủ Nhật Bản. 
Các trường Đại học của Nhật Bản có rất nhiều hỗ trợ và 
hướng dẫn cho Sinh viên. Mặt khác, tôi rất bất ngờ vì tình 
trạng ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm.

Nhật Bản là Đất nước đặc trưng bởi sự pha trộn giữa 
hai nền văn hóa hiện đại và truyền thống. Đặc biệt với 
người phương Tây như chúng tôi, để tránh các cú sốc 
văn hóa thì cần phải nỗ lực hiểu tiếng Nhật và Văn hóa 
Nhật Bản. Học bổng của Chính phủ Nhật Bản đã giúp tôi 
có một cuộc sống sinh hoạt dễ dàng, bạn hãy thử ứng 
tuyển xem nhé!

Lý do tôi quyết định du học Nhật Bản đó là tôi đã bị cuốn hút 

bởi nền văn hóa và sự náo nhiệt của một đô thị lớn như Thủ đô 

Tokyo khi lần đầu đặt chân đến Nhật hồi còn là học sinh cấp 2, 

ấn tượng lúc ấy đã làm cho tôi muốn đi du học ở đây.

Sau khi đỗ học bổng Chính phủ Nhật Bản, tôi đã học khóa 

tiếng Nhật 1 năm tại trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo rồi nhập 

học vào khoa Khoa học đời sống, ngành Tâm lý học của trường 

Đại học Nữ sinh Ochanomizu. Đại học Nữ sinh Ochanomizu là 

một trường Đại học Quốc lập tương đối nhỏ, vì vậy các giờ học 

trong trường không có sự khác biệt với sinh viên người Nhật. 

Chương trình học và nội dung giờ học của tôi hoàn toàn giống 

với sinh viên người Nhật ở Khoa Tâm lý học. Vì vậy, có những lúc 

tôi cảm thấy bài tập và bài kiểm tra khá khó, nhưng tôi cũng học 

được rất nhiều điều từ đó. Ngoài ra, tôi cũng hay đi chơi với các 

bạn người Nhật khi không có tiết học. Tôi cảm thấy mình đang 

tận hưởng một cuộc sống sinh viên đầy ý nghĩa.

Cùng tận hưởng cuộc
sống du học đầy ý nghĩa!

Kiaulakite Paulina
Trường Đại học Nữ sinh
Ochanomizu

Tôi rửa mặt và ăn sáng.
● 8:00 Thức dậy

Tôi ăn trưa cùng bạn ở nhà ăn, sau đó 
đến thư viện học hoặc tán gẫu ở lớp học.

● 12:10 ~13:20 Nghỉ trưa

Vì tôi sống gần trường nên không 
mất nhiều thời gian đi học.

● 10:00 Đi học
Nghe thầy cô giảng bài và ghi chép.
● 13:20 ~16:30 Học buổi chiều

Tôi học cùng các bạn.

● 10:30 ~12:10 Học buổi sáng
Sau khi tan học, tôi hay đi chơi với 
các bạn người Nhật. Vì ga Ikebukuro 
gần trường nên chúng tôi thường ra 
đây ăn uống, hát karaoke.

● 16:30 ~18:30 Đi chơi với bạn

Một ngày của tôi (Trước khi có dịch)

Sinh viên năm 2 Khoa Khoa học
đời sống, ngành Tâm lý học

CÂU CHUYỆN

9



Trang Thông tin Du học Nhật Bản đăng tải những thông tin cần thiết cho việc học tập tại Nhật Bản như các bước 
chuẩn bị cho du học Nhật Bản, thông tin về trường học, cuộc sống tại Nhật, thông tin học bổng,v.v. Bạn cũng có thể 
tìm kiếm trường phù hợp với nguyện vọng của bản thân theo ngành học mà bạn quan tâm, ngôn ngữ giảng dạy, địa 
điểm đặt trường,v.v.
Nếu bạn là người có nguyện vọng du học Nhật Bản/ đang tìm kiếm trường du học ở Nhật Bản/ muốn đi du học nhưng 
còn phân vân/ đang tìm kiếm một đất nước để đi du học thì hãy tham khảo trang Thông tin Du học Nhật Bản nhé!

JASSO có 5 văn phòng đại diện tại nước 

ngoài. Tại các văn phòng đều có thư viện 

tài liệu tham khảo về Du học Nhật Bản, có 

thể tư vấn thông tin trực tiếp hoặc qua điện

thoại, email…

Tel: (+82) 2-765-0141
E-mail: jasso@jasso.or.kr
Web: https://www.jasso.or.kr/
Facebook: https://www.facebook.com/
JASSO.Korea
Instagram: https://www.instagram.com/
jasso.korea/

702 Garden Tower, 84 Yulgok-ro, 
Jongno-gu, Seoul 03131 Republic of 
KOREA

Hàn Quốc

Tel: (+66)2-661-7057 
E-mail: info@jeic-bangkok.org
Web: https://www.jeic-bangkok.org/
Facebook: https://www.facebook.com/
JASSO.Thailand

1016/3, 10F Serm-mit Tower, 159 Asok-
Montri Rd., Bangkok 10110 THAILAND

Thái Lan

Tel: (+62) 21-252-1912
E-mail: info@jasso.or.id
Web: https://www.jasso.or.id/
Facebook: https://www.facebook.com/
JASSO.Indonesia
WhatsApp: https://api.whatsapp.com/
send?phone=62212521912

Summitmas Tower II, 2nd Floor, Jalan 
Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 
12190 INDONESIA

Indonesia

Tel: (+84) 24-3710-0226
E-mail: info@jasso.org.vn
Web: https://www.jasso.org.vn
Facebook: https://www.facebook.com/
JASSO.Vietnam

4th Floor, CornerStone Building, 16 Phan 
Chu Trinh, Hoan Kiem, Hanoi, VIETNAM

Việt Nam

Tel: (+60)3-2287-0812
E-mail: enquiry@studyinjapan.org.my
Web: https://www.studyinjapan.org.my/
Facebook: https://www.facebook.com/
JASSO.Malaysia/

A-7-5, Northpoint Offices, Mid Valley 
City, No. 1, Medan Syed Putra Utara, 
59200 Kuala Lumpur, Malaysia

Malaysia

Văn phòng JASSO tại nước ngoài

Cơ hội trao đổi thông tin trực tiếp với đại diện các trường từ Nhật Bản.

Năm 2020, JASSO đã tổ chức Hội thảo du học Nhật Bản Online.

Năm 2021, chúng tôi dự định sẽ tiếp tục tổ chức Hội thảo Du học Nhật Bản 

Online. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại Trang Thông tin Du học Nhật Bản.

Trang Thông tin Du học Nhật Bản

Trang Thông tin Du học 
Nhật Bản
https://www.
studyinjapan.go.jp/ja/

Hội thảo Du học Nhật Bản
https://www.studyinjapan.
go.jp/ja/other/event/

Hội thảo Du học Nhật Bản

THÔNG TIN
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Các hoạt động của Tổ chức
hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản (JASSO)

●�Cấp học bổng

● Tổ chức Kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU)

●�Thu thập và cung cấp thông tin về

     Du học Nhật Bản

●�Đào tạo tiếng Nhật

●�Hỗ trợ nhà ở, ký túc xá

Independent Administrative Institution, Japan Student 

Services Organization (JASSO) Information Services 

Division, Student Exchange Department 

2-2-1 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-8630

E-mail : infoja@jasso.go.jp

Tel : (+81) 3-5520-6111

Web : https://www.studyinjapan.go.jp/ja/

Chúng tôi hi vọng có thể giúp các bạn  
biến ước mơ Du học Nhật Bản thành hiện thực!

【Biên soạn và phát hành】

Dưới đây là một số chương trình du học dành cho bậc THPT:

● AFS Intercultural Programs

※ Sử dụng chức năng "Find AFS in your country" để có thể tìm thông tin liên hệ ở nước sở tại 

● YOUTH FOR UNDERSTANDING

Hãy cho tôi biết cách tìm học bổng và 
chương trình du học dành cho học sinh THPT!

Bạn có được dự thi hay không sẽ do trường mà bạn ứng tuyển xem 

xét. Trước khi đăng ký dự thi kỳ thi dành cho người nước ngoài, người 

đã từng tốt nghiệp THPT của Nhật hoặc người có cả hai quốc tịch 

Nhật Bản và quốc tịch nước ngoài cần xác nhận với trường có ý 

định nhập học xem mình có phải là đối tượng dự thi hay không.

A.

Nội dung chi tiết về kỳ thi và hồ sơ ứng tuyển bạn 

có thể tìm kiếm tại website của các trường hoặc 

trong thông tin tuyển sinh. Nếu đã chọn được 

trường thì hãy nhanh chóng tìm hiểu ở trên website 

và thông tin tuyển sinh của trường đó!

A.

Hãy xác nhận tư cách nhập học, viết bản kế hoạch nghiên cứu và 

nộp hồ sơ ứng tuyển cho trường. Về cơ bản thì bạn cần phải tự liên 

hệ tìm giáo sư hướng dẫn, một số trường yêu cầu cần có sự chấp 

thuận của giáo sư hướng dẫn trước khi nộp hồ sơ, vì vậy hãy tìm kiếm 

càng sớm càng tốt và liên hệ với giáo sư hướng dẫn.

A.

A.

Tôi đã từng học ở Nhật thì có được dự 
thi kỳ thi đầu vào dành cho người nước 
ngoài không?

Hãy hướng dẫn tôi cách tìm
thông tin về thời hạn nộp hồ 
sơ, các giấy tờ cần chuẩn bị 
và nội dung kỳ thi đầu vào!

Hãy hướng dẫn cho tôi thủ tục
nhập học hệ Sau đại học?

NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN
Tầng 11 tòa nhà Báo Tiền Phong (Cơ sở 2)

D29 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 024 2214 7815

CHI NHÁNH

145 Pasteur, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 39106962 - 39106963

STUDY IN JAPAN Basic Guide 2021-2022
JASSO

(Tổ chức hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản)

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Giám đốc - Tổng Biên tập: LÊ THANH HÀ

Biên tập: MAI THỊ ÁNH DUYÊN  

 

Đối tác liên kết

Công ty TNHH MTV Lê Quang Lộc

161 Lý Chính Thắng, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM

In 5000 cuốn, khổ 14,8 cm x 21 cm, tại Công ty TNHH MTV Lê Quang Lộc

Địa chỉ: 161 Lý Chính Thắng, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM

Số ĐK KHXB: 4812-2021/CXBIPH/36-170/TN

QĐXB số 611/QĐ-TN, ngày 25/12/2021

In xong và nộp lưu chiểu tháng 1 năm 2022

ISBN: 978-604-354-092-5
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