DU HỌC NHẬT BẢN CHO NGƯỜI VIỆT
NHỮNG NÉT CƠ BẢN
Biên soạn bởi Trung tâm Du Học Nhật Bản Nozomi/

Công ty TNHH Ánh Sao
Sửa lại tháng 01 năm 2013
Phát hành tháng 09 năm 2012

Các bạn muốn ñi du học Nhật Bản cũng như các bậc phụ huynh còn nhiều
thắc mắc về những thủ tục ñể ñi du học, cuộc sống khi sang Nhật Bản, môi trường
học tập cũng như các chi phí cần thiết. Chúng tôi xin giới thiệu những nét cơ bản
giải ñáp thắc mắc của các bạn như sau:

1/ ðiều kiện du học:
-

ðã hoàn thành chương trình học phổ thông 12 năm.

-

ðã học ít nhất 150 tiết tiếng Nhật và thi ñỗ N5 trong kỳ thi

năng lực tiếng Nhật hoặc 5 kyu trong kỳ thi NAT (kỳ thi NAT
cũng là một kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật, chia làm 5 cấp ñộ,
trong ñó 5 kyu là cấp ñộ thấp nhất, tương ñương với cấp ñộ N5 của
kỳ thi Năng lực tiếng Nhật). Trình ñộ tiếng Nhật ñủ ñể ñọc ñược
những câu văn ñơn giản, biết khoảng 100 Hán tự tiếng Nhật và
khoảng 1000 từ vựng.
-

Có ñủ năng lực tài chính.

2/ Hành trình du học:
Những việc mà du học sinh Việt Nam cần làm khi có nguyện vọng du học
Nhật Bản ñược chúng tôi trình bày trong 4 mục dưới ñây:
1.

Nắm bắt các thông tin liên quan ñến du học Nhật:

Việc quan trọng ñầu tiên là nắm bắt các thông tin liên quan tới du học Nhật
Bản. Dưới ñây là một vài ví dụ về phương pháp nắm bắt thông tin:

- Tham gia các buổi hội thảo, giới thiệu, tư vấn du học tổ chức tại Việt Nam.
- Lắng nghe kinh nghiệm từ những người ñã du học Nhật Bản.
- Khai thác và tìm hiểu thông tin trên internet.
- Tham khảo thêm thông tin thông qua các công ty, trung tâm tư vấn du học
Nhật Bản.
Chú ý : Hãy cẩn thận với một số trang web và một số công ty, trung
tâm du học Nhật Bản trên mạng ñăng tải cung cấp những thông tin
không chính xác.
2. Tìm hiểu những lợi ích và khó khăn của việc du học Nhật Bản:
Du học Nhật Bản có cả lợi ích và khó khăn. Dưới ñây là một số lợi ích
và khó khăn.
*Lợi ích:
-ðược học tập và nghiên cứu tại một nước tiên tiến trên thế giới.
-Nhận ñược sự giảng dạy và hướng dẫn nhiệt tình của giáo viên.
-ðược tiếp xúc với một nền văn hóa giàu bản sắc dân tộc, con người thân
thiện, cuộc sống dễ chịu.
-Có nhiều chế ñộ học bổng từ nhà trường và các tổ chức ñịa phương.
-Có thể ñi làm thêm ñể trang trải cuộc sống.
-Có nhiều ký túc xá ở trong và ngoài trường cho sinh viên thuê.
*Khó khăn:
-Chi phí sinh hoạt ñắt ñỏ.
-Tiếng Nhật là một ngôn ngữ khó nên việc học sẽ mất khá nhiều thời gian và
công sức.
-Sau khi hoàn thành xong chương trình học tiếng Nhật tại các trường dạy
tiếng , nếu bạn không thể thi ñỗ vào trường ñại học hay trường dạy nghề nào
ñó thì bạn bắt buộc phải trở về nước.
-Khi là học sinh trong các trường tiếng bạn sẽ phải chịu sự quản lí từ phía cơ
quan xuất nhập cảnh và phía nhà trường.

-Một số trường có cơ chế ñiều hành không ñược tốt nên trước khi quyết ñịnh
du học bạn phải chọn ñược trường phù hợp.
Hãy tìm hiểu thật kỹ những lợi ích cũng như những khó khăn tồn tại xung
quanh việc du học Nhật Bản. Ví dụ như: về lợi ích, nếu ñi du học Nhật Bản, bạn sẽ
ñược tiếp xúc với môi trường học tập tiên tiến và nền công nghiệp hiện ñại hàng
ñầu thế giới, kiến thức và bằng cấp mà bạn có ñược sẽ dễ dàng mang ñến cho bạn
công việc như ý, ñược ñánh giá cao trong xã hội… Nhưng song song với những
lợi ích có ñược cũng có một số khó khăn, nếu bạn không phải là người dễ dàng
hòa nhập với cuộc sống và môi trường học tập khác lạ thì bạn sẽ gặp nhiều khó
khăn, cũng như bạn cần phải cân nhắc kĩ xung quanh chuyện chi tiêu vì giá cả bên
Nhật rất ñắt ñỏ cùng mức phí sinh hoạt rất cao…
3. Học tiếng Nhật tại Việt Nam:
Trước khi du học Nhật Bản, bạn cần có khoảng thời gian ít nhất là vài tháng
học tiếng Nhật tại Việt Nam.
Hiện nay, trường hợp du học từ Việt Nam ñến Nhật, du học sinh ñược yêu
cầu ít nhất phải ñỗ chứng chỉ N5 tại kì thi năng lực tiếng Nhật hoặc ñỗ 5 kyu tại kì
thi NAT. Tất nhiên cũng không thể nói rằng, nếu bạn ñỗ những kì thi ở mức ñộ
cao hơn thì ñiều kiện du học của bạn sẽ tốt hơn người khác.
4. Thủ tục du học Nhật Bản:
Thủ tục du học Nhật Bản từ Việt Nam có rất nhiều hình thức, tùy vào quá
trình học tập và kinh nghiệm nghề nghiệp của từng du học sinh mà việc làm thủ
tục có sự khác nhau rất nhiều.
Những bạn Việt Nam có nguyện vọng du học có thể liên lạc trực tiếp với các
trường tiếng Nhật, trường dạy nghề (trường chuyên môn), các trường cao ñẳng,
ñại học, học viện tại Nhật ñể tiến hành làm thủ tục.
Tuy nhiên, trường hợp những bạn có nguyện vọng du học nhưng chưa tốt
nghiệp ñại học thì tốt hơn hết nên sử dụng dịch vụ tư vấn của công ty, trung tâm tư
vấn du học Nhật Bản (chỉ một số công ty, trung tâm uy tín và chất lượng) khi
muốn ñi du học.

Khi ñó, hãy lựa chọn cẩn thận vì có một số công ty, trung tâm tư vấn du học
không có ñầy ñủ kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn trong việc làm thủ tục du
học Nhật Bản.
Dưới ñây, chúng tôi xin nêu ra sơ lược những giấy tờ cần thiết khi làm thủ
tục du học Nhật Bản :

Hồ sơ xin du học Nhật Bản
Hầu hết các trường học của Nhật Bản mà du học sinh ñăng ký sẽ cung cấp
những chứng từ và mẫu hồ sơ cần thiết. Thông thường có những giấy tờ sau:
1. ðơn xin học.
2. Kết quả học tập: Một trong các giấy tờ sau:
+ Học bạ cấp 3 nếu chỉ hoàn thành 12 năm chương trình học
phổ thông.
+ Bảng ñiểm ñại học nếu ñang học ñại học.
+ Bằng ñại học nếu ñã tốt nghiệp ñại học và bằng cấp cao nhất
ñã ñạt ñược
3. Giấy xác nhận của trường ñang theo học hoặc thẻ sinh viên (nếu ñang ñi
học).
4. Chứng chỉ năng lực tiếng Nhật (kết quả của kỳ thi Năng lực tiếng Nhật
hoặc NAT) và chứng nhận ñã học tiếng Nhật 150 tiết trở lên.
5. Kết quả của kỳ kiểm tra ở nước sở tại (nếu có liên quan, ví dụ như kỳ thi
du học Nhật Bản EJU).

6. Chứng chỉ các khoá học khác (chứng chỉ chứng minh bạn ñã tham gia hoạt
ñộng xã hội như tình nguyện, văn nghệ, thể thao… hoặc các bằng cấp chứng
minh năng lực của bạn).
7. Hồ sơ liên quan ñến người bảo lãnh:
- Giấy cam kết bảo lãnh.
- Chứng minh khả năng chi trả tài chính của người bảo lãnh.
- Hồ sơ liên quan tới ngân hàng:

+ Xác nhận số dư tài khoản.
+ Bản sao sổ tiết kiệm.
+ Bản kê khai thuế thu nhập cá nhân.
+ Chứng minh thu chi hàng tháng.

8. Kết quả phỏng vấn với người bảo lãnh.
9. Giấy khám sức khoẻ.
11. 10 ảnh 3x4 (chụp chưa quá 6 tháng).
ðể có thể nhập học ñúng thời hạn, bạn cần nộp hồ sơ trước lịch khai giảng
khoảng từ 4– 7 tháng.
Thủ tục xin Visa:
1.

Hộ chiếu.

2.

Tờ khai xin cấp Visa.

3.

01 ảnh 4,5cm x 4,5cm.

4.

Giấy chứng nhận ñủ tư cách lưu trú tại Nhật.

Những giấy tờ chúng tôi vừa ñưa ra ở trên nhìn chung ñều là những giấy tờ
cần thiết trong trường hợp bạn du học Nhật Bản. Trên thực tế, trong một vài
trường hợp, một số mục trong danh sách trên có thể ñược thay thế bởi những mục
tương ñương khác.
Ngoài ra, bạn cũng cần ñiền thông tin vào các giấy tờ mà các trường ñại học,
học viện, các trường tiếng và trường dạy nghề (trường chuyên môn) bên Nhật gửi
sang. Trong số những mục cần ñiền, có một mục ñược cho là ñặc biệt quan trọng,
ñó là nêu lí do du học của bản thân: “Tại sao bạn có nguyện vọng du học Nhật
Bản?”, bạn nên suy nghĩ kĩ về ñiều này và hãy viết sao cho lí do thật phù hợp với
hoàn cảnh hiện tại của bản thân.

3/ ðôi nét về trường học Nhật Bản:
Ngành học: Có rất nhiều trường học ở Nhật Bản với các lĩnh vực ñào tạo ña
dạng từ ngôn ngữ, văn hóa cho tới kinh tế, kỹ thuật, y học… ở các trình ñộ cao
học, ñại học, cao ñẳng hay trường dạy nghề.

Vị trí: Các trường ñại học, cao ñẳng hay trường dạy nghề (trường chuyên
môn) nằm ở khắp nơi trên cả nước ñể bạn lựa chọn. Bạn có thể chọn những thành
phố lớn như Tokyo, Yokohama, Osaka, Kyoto, Nagoya, Sendai, Sapporo, Kobe,
Hiroshima, Fukuoka,…

Thời gian khai giảng: Năm học bắt ñầu từ tháng 4 hàng năm và kết thúc
vào tháng 3 năm sau, chia làm 2 học kỳ:
+ Học kỳ 1: bắt ñầu từ tháng 4 ñến tháng 9
+ Học kỳ 2: bắt ñầu từ tháng 10 tới tháng 3 năm sau và 3 kỳ nghỉ: nghỉ hè,
nghỉ ñông, nghỉ xuân.
Một số trường có chế ñộ nhập học vào mùa thu (tháng 10), thậm chí cả tháng
1 và tháng 7.

Hầu hết các trường tiếng Nhật và trường chuyên môn ñều học một tuần 5
buổi từ thứ 2 tới thứ 6, sáng (từ 9 giờ sáng tới 12 rưỡi trưa) hoặc chiều (từ 1 rưỡi
tới 5 giờ).

Học bổng: Nếu thành tích học tập tốt, bạn có thể nhận ñược học bổng từ
phía nhà trường, các công ty tài trợ hoặc các tổ chức khác. Chỉ cần chăm chỉ học
tập, bạn có thể gửi ñơn xin học bổng tới các tổ chức này.
Trên thực tế, tại nhiều trường tiếng Nhật, hình thức học bổng cho du học sinh
cũng như số tiền học bổng không nhiều, vì vậy, có lẽ bạn sẽ cần ñi làm thêm ñể
trang trải chi phí học tập và sinh hoạt.

Học phí: Học phí là một khoản tài chính lớn cần cân nhắc.
ðể học tại một trường tiếng Nhật tại Nhật Bản trong vòng một năm bạn sẽ
cần khoảng từ 500.000 (năm trăm nghìn) yên ñến 700.000 (bảy trăm nghìn) yên
(xấp xỉ 6.300 USD ñến 8.800 USD).
Học phí một năm ñại học ñối với các trường công lập là khoảng 500.000
(năm trăm nghìn) yên (～6300 USD), ñối với các trường dân lập thì khác nhau tùy
theo từng trường. Tuy nhiên, nhìn chung học phí các trường dân lập bao giờ cũng
nhiều gấp 2, 3 lần các trường công lập.
Dù vậy, ñối với du học sinh Việt Nam, cũng có trường hợp ñược miễn giảm
một nửa học phí ñại học, cũng có một số ít ñược miễn giảm hoàn toàn.

Câu lạc bộ: Ngoài thời gian học tập, bạn có thể tham gia các câu lạc bộ mà
bạn ưa thích như câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ thể thao hoặc câu lạc bộ văn hóa.
Tham gia các câu lạc bộ không chỉ mang tới cho bạn cơ hội giao lưu với nhiều bạn
bè quốc tế mà còn giúp bạn năng ñộng và có thêm nhiều kiến thức văn hóa bổ ích.

Hoạt ñộng ngoại khóa: Nhà trường tổ chức nhiều hoạt ñộng ngoại khóa
cho sinh viên như ñi dã ngoại vào các kỳ nghỉ (nghỉ xuân, nghỉ hè và nghỉ ñông).

4/ Cuộc sống tại Nhật Bản:
Nơi ở: Bạn cũng sẽ ñược nhà trường hỗ trợ chỗ ở trong ký túc xá của nhà
trường hoặc giới thiệu những phòng trọ thuận tiện, giá cả hợp lý. Thường thì các
bạn du học sinh cùng thuê chung hai, ba người một phòng ñể tiết kiệm hơn.
Bạn hãy tìm hiểu xem các trường tiếng Nhật, trường dạy nghề (trường
chuyên môn), trường ñại học hay cao ñẳng mà mình sẽ du học có kí túc xá dành
cho sinh viên hay không?
Có trường hợp, khi làm các thủ tục thuê nhà khá là phiền hà và rắc rối, vì thế
trong thời gian tới Nhật mà chưa có chỗ ở, tốt hơn hết là bạn nên nhờ những người
ở trường hoặc những người có kinh nghiệm trong việc này giới thiệu.

Ăn uống: Các bạn có thể tự nấu ăn hoặc ăn tại căngtin của trường. Nhưng tự
nấu ăn có thể tiết kiếm chí phí hơn và ñảm bảo cho sức khỏe.

Bảo hiểm sức khỏe và ñi lại: Nhà trường sẽ ñứng ra làm thủ tục bảo hiểm
và cấp giấy chứng nhận sinh viên ñể giảm phí ñi lại như chi phí vé tàu xe cho bạn.
Phương tiện ñi lại rất ña dạng và thuận tiện: tàu ñiện ngầm, xe buýt, tàu cao tốc,
chạy với tốc ñộ và chất lượng phục vụ khác nhau tương ñương với mức phí khác
nhau. Nếu thường xuyên ñi lại trên một tuyến ñường, việc mua vé tháng sẽ tiết
kiệm ñược chi phí cho bạn.

5/ Mức chi phí:
Tùy vào ñịa ñiểm bạn sống và trường học bạn chọn mà tổng chi phí sinh hoạt
và học phí sẽ khác nhau. Ở những nơi có mức sống cao, chi phí ñắt ñỏ như Thủ ñô
Tokyo hay vùng Osaka thì nhìn chung, ñể trang trải cho cuộc sống hàng ngày
bạn sẽ tốn 150.000 yên/tháng (～1.875 USD), trong khi ñó, tại các vùng có mức
chi phí thấp như Kyushu, Shikoku, Tohoku thì trong một tháng các bạn sẽ mất
110.000 yên (～1.375 USD). Trung bình toàn quốc chi phí 1 tháng là từ 130.000
yên - 140.000 yên (khoảng 1.630 USD ～ 1.750 USD). Số tiền này ñã bao gồm cả
học phí.

6/ Việc làm thêm:
ðể có thể ñi làm thêm bạn cần phải ñược sự ñồng ý của nhà trường. Nếu bạn
ñi làm thêm mà không xin phép nhà trường thì bạn sẽ bị kỷ luật.
Rất nhiều du học sinh ñi làm part-time kiếm thêm thu nhập. Trường học và
các câu lạc bộ sẽ giới thiệu, giúp ñỡ bạn tìm ñược công việc làm thêm phù hợp.
Nếu may mắn thì tháng thứ hai sau khi sang Nhật, bạn ñã có trong tay việc làm
thêm tốt. Quy ñịnh của cục xuất nhập cảnh ñối với du học sinh cho phép thời gian
làm thêm tối ña là 4 tiếng 1 ngày, 28 tiếng 1 tuần. Tuy nhiên vào những dịp nghỉ
hè , nghỉ ñông, hay nghỉ lễ dài ngày bạn ñược phép làm thêm mỗi ngày 8 tiếng.
Mức lương trung bình cho công việc làm thêm là 700 yên～1.250 yên/giờ
(khoảng 8,8 USD ～ 15,6 USD). Lương làm thêm ñược trả theo ngày, tuần hoặc
tháng bằng cách trả tiền mặt trực tiếp hoặc gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn.
Với những nơi có dịch vụ phát triển, ñông dân cư như Tokyo và Osaka thì
lương làm thêm sẽ cao hơn.

7/Trường hợp sau khi tốt nghiệp tại trường tiếng Nhật:
Nhật Bản có các trường ngôn ngữ chuyên về ñào tạo tiếng Nhật, rất nhiều
bạn ñi theo con ñường này nhằm rèn luyện kĩ năng tiếng Nhật. Tuy nhiên, sau khi
ra trường bạn vẫn có thể lựa chọn một trường ñại học, cao ñẳng hay trường dạy
nghề (trường chuyên môn) ñể học tiếp. ðây là một lựa chọn rất hay khi bạn ñã có
vốn tiếng Nhật trong tay, lại quen với môi trường sống tại Nhật Bản, thêm nữa,
việc làm thủ tục cũng dễ dàng hơn, ñồng thời vẫn có thu nhập nhất ñịnh nếu bạn ñi
làm thêm.
Nếu muốn làm việc trong công ty Nhật, ñối với các bạn mới chỉ học xong
phổ thông rồi sang Nhật học tiếng mà chưa có trình ñộ chuyên môn thì không thể
ñược, ngay cả các bạn học xong ñại học tại Việt Nam ñã chuyên sâu về một lĩnh
vực nào ñó cũng không hề ñơn giản . Lí do vì hệ thống giáo dục ở Việt Nam khó
mà phù hợp ñược với yêu cầu công việc của những nước phát triển như Nhật Bản.

8/ Trường hợp sau khi tốt nghiệp tại các ñại học, cao ñẳng hay
trường dạy nghề (trường chuyên môn):
Sau khi tốt nghiệp các trường ñại học, cao ñẳng hay trường dạy nghề (trường
chuyên môn) mà không phải trường dạy tiếng Nhật, bạn có thể ñược các công ty
Nhật Bản chọn vào làm việc. Trong thời gian học tập tại trường, có nhiều công ty
ñến tư vấn việc làm hoặc tuyển dụng lao ñộng, nhờ ñó bạn có thể ñịnh hướng
trước ñược việc làm của mình sau khi ra trường. Nhà trường cũng cung cấp dịch
vụ giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Ngoài vốn kiến thức ñã
học ñược khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bạn cần phải làm quen với môi trường
làm việc nghiêm túc trong công ty, nhà máy Nhật Bản. Công việc tương ñối vất vả
nhưng ñó lại là cơ hội ñể bạn nhận ñược mức lương cao xứng ñáng và trau dồi
thêm nhiều kĩ năng mới mà bạn chưa ñược học khi còn là sinh viên. Phần lớn các
công ty sẽ giữ lại một phần lương tháng của bạn ñể chu cấp ăn uống, chỗ ở, ñăng
kí dịch vụ bảo hiểm sức khỏe cho bạn.
Trong trường hợp về nước, với chứng chỉ tiếng Nhật (N1 hoặc N2) và bằng
tốt nghiệp tri thức từ Nhật Bản, hơn nữa nếu có thêm kinh nghiệm làm việc, chắc
chắn rằng năng lực của bạn sẽ ñược ñánh giá rất cao.

9/ Các kỳ thi năng lực tiếng Nhật:
Bạn có thể thử sức mình với 4 kỳ thi tiếng Nhật ñược tổ chức trên toàn thế
giới: kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT), kỳ thi NAT, kỳ thi J-TEST hoặc kỳ thi
ñầu vào ñại học Nhật Bản dành cho du học sinh (EJU).

- Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) ñược tổ chức một năm 2 lần vào tháng 7
và tháng 12 với 5 cấp ñộ : N1, N2, N3, N4, N5. Trong ñó, trình ñộ N3 tương
ñương với trình ñộ giữa 2 kyu và 3 kyu của kỳ thi kiểu cũ .

- Kỳ thi NAT cũng là một kỳ thi ñánh giá năng lực tiếng Nhật, ñược tổ chức
5-6 lần/năm với mục ñích giúp bạn có nhiều cơ hội ñánh giá khả năng của mình.

- Kỳ thi J-TEST là một trong những tiêu chuẩn ñược các công ty Nhật tin
dùng ñể ñánh giá năng lực tiếng Nhật của các ứng viên người nước ngoài, ñồng
thời, cũng ñược các trường ñại học tại Nhật Bản tin dùng làm thước ño chính xác
trình ñộ tiếng Nhật của học sinh.
ðặc trưng của J.TEST: “Cấp ñộ E-F” dành cho sơ cấp và “Bằng từ A ñến
D” dành cho trung cấp và thượng cấp. Trình ñộ ñược phân chia dựa vào ñiểm số
ñạt ñược trong kỳ thi. Thí sinh sẽ ñược cấp bằng chứng nhận nếu ñạt ñược ñiểm số
quy ñịnh trở lên.
- Kỳ thi ñầu vào ñại học Nhật Bản dành cho du học sinh (EJU)
ðây là kỳ thi nhằm ñánh giá “Năng lực Nhật ngữ và Kiến thức cơ bản” ñược
tổ chức hàng năm dành cho các sinh viên quốc tế muốn sang Nhật Bản học ñại học.
Hầu hết các trường ñại học Nhật Bản ñều yêu cầu kỳ thi này (có 98% các trường
ñại học công lập và 48% các trường ñại học dân lập áp dụng kết quả của kỳ thi
này). Thí sinh chọn các môn thi trong 4 môn theo yêu cầu của trường mình chọn:
tiếng Nhật, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và toán học. Bạn có thể lựa chọn
ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật ñể thi tùy vào khả năng của mình.
Kỳ thi EJU ñược tổ chức tại nhiều nước (trong ñó có Việt Nam) vào tháng
6 và tháng 11 hàng năm, bởi vậy, bạn có thể thi EJU ở Việt Nam trước khi sang
Nhật Bản.
ðặc trưng của kỳ thi EJU: Một số trường cấp giấy chứng nhận tư cách lưu
trú cho bạn nếu bạn ñỗ kỳ thi này ñồng thời ñáp ứng yêu cầu về ñiều kiện nhập
học cũng như hồ sơ nhập học khi bạn vẫn ở trong nước mình.
Sang Nhật với tư cách là du học sinh, bạn sẽ ñược ñào tạo tiếng Nhật từ 1 ñến
2 năm trước khi bước vào ngành học của mình. ðây là cơ hội tốt ñể bạn nâng cao
trình ñộ tiếng Nhật, có ñủ khả năng giao tiếp thành thạo với người bản xứ vì môi

trường học tập vô cùng lí tưởng. Tiếp theo, bạn cần vượt qua kỳ thi ñại học dành
cho du học sinh (EJU) nhằm ñánh giá lực học cơ bản ñể học tập tại Nhật và kỳ thi
Năng lực tiếng Nhật ñể chắc chắn bạn hiểu bài học khi giảng bằng ngôn ngữ bản
xứ trước khi bắt ñầu học chuyên ngành chính thức. Chỉ cần bạn chăm chỉ học hành
thì không khó ñể vượt qua hai kỳ thi này.

10/Du học sinh hay tu nghiệp sinh?
Bạn phân vân không biết nên sang Nhật du học hay ñi làm ở các nhà máy vì
bạn không ñủ chi phí du học?
Mọi việc tưởng chừng rất khó khăn nhưng ñều có cách giải quyết một khi
bạn thực sự muốn trở thành du học sinh. Với mức lương từ công việc làm thêm dù
không ñủ trang trải chi phí sinh hoạt của bạn nhưng cũng phần nào mang lại cho
bạn một cuộc sống dễ chịu hơn. Ngoài ra, là du học sinh bạn sẽ thấy có rất nhiều
lợi ích mà một tu nghiệp sinh không có.
Lợi ích khi là du học sinh tại Nhật Bản:
-ðược học tập trong một nền giáo dục tiên tiến bậc nhất trên thế giới.
-ðược ñào tạo trình ñộ ngoại ngữ ñạt tới mức cao cấp có bài bản.
-ðược nâng cao tri thức, trình ñộ chuyên môn.
-Ngoài thời gian học tập, bạn còn ñược tham gia các hoạt ñộng dã ngoại,
có thời gian làm thêm tìm hiểu cuộc sống Nhật Bản, giao lưu với sinh viên
quốc tế.
.-Kiến thức và bằng cấp có ñược tại Nhật Bản khi quay trở về nước ñược
ñánh giá rất cao.
-Có thể ở Nhật làm việc sau khi tốt nghiệp. Trong trường hợp làm tốt, ñặc
biệt là lao ñộng trong ngành kĩ thuật, bạn có thể ở lại trong thời gian dài.

Luật pháp Nhật Bản quy ñịnh tu nghiệp sinh ñến Nhật Bản làm việc sau 3
năm bắt buộc phải trở về Việt Nam và không bao giờ ñược phép trở lại Nhật Bản
với tư cách tu nghiệp sinh một lần nữa ( trong trường hợp là các mục ñích khác
vẫn ñược chấp nhận).

11/ Những ñiều cần biết khi du học Nhật Bản:
1. So sánh việc học tiếp lên ñại học và cao ñẳng ở Việt Nam với du
học Nhật Bản
Dường như có những cơ hội cho bạn học tiếp lên ñại học và cao ñẳng tại Việt
Nam nhưng bạn nên suy nghĩ giữa việc học tiếp tại Việt nam và ñến Nhật Bản du
học, ñiều gì sẽ tốt và phù hợp hơn cho bạn. ðối với nhiều học sinh Việt Nam, ñể
hiểu sâu một lĩnh vực nào ñó thì việc học bằng tiếng mẹ ñẻ chắc hẳn sẽ dễ nắm
vững hơn là tiếng Anh hay tiếng Nhật. Việc học ñể dự kì thi ñại học tại Việt Nam
nếu không quá khó khăn thì bạn nên thử sức mình với những kì thi này.
Có khá nhiều trường ñại học Việt Nam quan tâm tới cách tổ chức giáo dục bậc
ñại học và các cấp học tương ñương tại Nhật. Các bậc học tại Việt Nam khá chênh
lệch so với Nhật,vì thế, nếu trong bản hồ sơ quá trình học tâp sau tốt nghiệp ñại
học có nêu lên bạn ñã từng du học Nhật Bản thì ñó sẽ là một lợi thế lớn. Với trình
ñộ tốt nghiêp cao ñẳng tại Việt Nam mà chưa có ñiều kiện du học Nhật thì bản lí
lịch học tập ấy chỉ tương ñương với việc bạn ñã tốt nghiệp cấp 3 khi xét tuyển xin
việc tại Nhật.

2. Cấp ñộ năng lực tiếng Nhật tối thiểu
Trường hợp từ Việt Nam ñến Nhật du học, trừ một số vùng ñặc biệt hoặc một
số trường dạy tiếng, hầu hết mọi học viên ñều phải yêu cầu ñỗ N5 tại kì thi năng
lực tiếng Nhật hoặc ñạt cấp ñộ 5 kyu tại kì thi NAT. Tất nhiên không thể nói rằng
nếu bạn ñạt ñược cấp ñộ cao trong kì thi tiếng Nhật thì bạn sẽ có ñiều kiện du học
tốt hơn. Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản cũng như các trường tiếng Nhật trong 2, 3
năm gần ñây chỉ coi việc ñỗ ở cấp ñộ nào ñó trong kì thi tiếng Nhật kể trên như
một trong những ñiều kiện cần thiết ñể học sinh nhập học vào trường tiếng Nhật
( tuy nhiên một số cục quản lí xuất nhập cảnh và trường tiếng Nhật dường như
không nhất thiết coi chứng chỉ năng lực tiếng Nhật là ñiều kiện quan trọng nên
những học viên người Việt Nam không qua ñược kỳ thi này vẫn có khả năng ñược
phép nhập học).

3. Khả năng chi trả chi phí học tập
Từ khoảng những năm 2000 tới nay (năm 2012), trừ những trường hợp du học
do quốc phí (lấy ñược các học bổng chính phủ Nhật), còn lại hầu hết du học sinh
Việt Nam tại Nhật ñều phải yêu cầu có năng lực chi trả một khoản tiền lệ phí là
khoảng 20.000 (hai mươi nghìn) ñô la Mĩ hoặc hơn thế. Khi trung tâm chúng tôi
hỏi những nhân viên bên phía các trường Nhật ngữ thì ñược biết trong tương lai
không xa tiêu chí phải chứng minh khả năng chi trả tài chính là khoảng
20.000 (hai mươi nghìn) ñô la Mĩ hoặc hơn thế (có lẽ sẽ không thay ñổi).

Một số công ty/ trung tâm tư vấn du học tại Việt Nam giới thiệu rằng khi
du học ñến Nhật Bản học viên không cần làm các thủ tục chứng minh khả
năng chi trả tài chính. ðiều này hoàn toàn không ñúng. Các bạn trẻ Việt Nam
du học Nhật và người thân của các bạn cần chú ý ñừng ñể mình bị lừa. Theo
thông tin trung tâm tôi có ñược thì vào tháng 4 năm 2012 những công ty/ trung
tâm tư vấn quảng cáo những thông tin như vậy trên trang mạng của họ ñều ñã
cung cấp cho trường phía bên Nhật và cục xuất nhập cảnh Nhật Bản những giấy tờ
chứng minh tài chính làm giả và khi những giấy tờ này bị phát hiện và ñược xác
nhận là giả thì ñã gây ra nhiều vấn ñề lớn. Thiết nghĩ rằng nếu các công ty/ trung
tâm này vẫn cứ tiếp tục làm giả giấy tờ như vậy sẽ có thể tạo ra những vấn ñề
nghiêm trọng sau này. Cần khẳng ñịnh một ñiều là từ trước tới nay, khi du học
Nhật Bản chỉ trừ một số trường hợp ñặc biệt còn hầu hết các học viên ñều nhất
thiết phải làm thủ tục chứng minh tài chính(ngay cả những học viên ñã tốt nghiệp
các trường ñại học hay học viện tại Việt Nam cũng cần phải làm thủ tục này).

4. Việc du học của những học viên ñã từng ñến Nhật với tư cách tu
nghiệp sinh hay thực tập sinh
Những năm gần ñây, ngay cả những người Việt ñã từng ñến Nhật với tư
cách là tu nghiệp hay thực tập vẫn có thể tiếp tục ñến Nhật du học. Trên thực
tế số lượng những du học sinh như vậy ñang ngày một tăng.
Nhiều học viên ñã từng ñến Nhật làm tu nghiệp sinh hay thực tập sinh vẫn có
thể hoàn thành các thủ tục du học Nhật. Tuy nhiên, trên thực tế việc làm những thủ
tục này không hề ñơn giản, ñặc biệt tại thời ñiểm năm 2012 và năm 2013, việc
người Việt sang Nhật với tư cách là tu nghiệp hay thực tập ñược cho phép du
học Nhật Bản trong vòng 1 năm từ sau thời ñiểm từ Nhật trở về Việt Nam
thật sự khó khăn( tuy nhiên không hẳn là hoàn toàn không thể). Một ñiều nữa là
những học viên này ñược yêu cầu cần thể hiện rõ mục ñích du học học Nhật Bản,
cần có trình ñộ năng lực tiếng Nhật (có thể là chứng chỉ N3 tại kì thi năng lực
tiếng Nhật hoặc ñược kì vọng ở mức cao hơn nữa), cần chứng minh không phạm
pháp hay lưu trú bất hợp pháp trong thời gian làm tu nghiệp hay thực tập tại Nhật.

5. Việc làm thêm khi ñã ñến Nhật
Khi ñã vào học các trường tiếng Nhật nếu sinh viên có nhu cầu ñi làm thêm,
nhiều trường qui ñịnh yêu cầu tối thiểu cần có chứng chỉ tiếng Nhật N5 hoặc các
bằng cấp cao hơn thế. Cũng có những trường nếu không ñưa ra ñược chứng chỉ N5
hoặc các bằng cấp tương ñương thì sinh viên không ñược cấp giấy phép ñi làm
thêm áp dụng ñối với tất cả du học sinh các nước không chỉ riêng Việt Nam. Các
trường tiếng Nhật cũng không khuyến khích sinh viên mới vào học ñi làm thêm
ngay ñể có ñiều kiện quen với cuộc sống sinh hoạt tại Nhật.
Công việc làm thêm tại Nhật rất ña dạng và mức lương cũng có mức thấp mức
cao, nhưng nhìn chung những sinh viên có năng lực tiếng Nhật tốt, có tay nghề

hay khả năng ñặc biệt sẽ dễ dàng tìm ñược những công việc tốt. Cũng có một xu
thế phổ biến nữa là những sinh viên có năng lực hay tay nghề cũng dễ kiếm ñược
những công việc tốt và lâu dài như những người có năng lực về tiếng Nhật.
Một số công ty/trung tâm tư vấn du học quảng cáo rằng nếu ñến Nhật học
viên có thể kiếm ñược mỗi tháng từ 1.500 ñến 2.000 ñô la Mĩ nhưng hầu hết
các du học sinh Việt Nam lần ñầu ñến Nhật ñều không thể kiếm ñược nhiều
ñến vậy khi ñi làm thêm. Các bạn trẻ Việt Nam du học Nhật và người thân
của các bạn cần chú ý ñừng ñể mình bị lừa. ðặc biệt những sinh viên có năng
lực tiếng Nhật ở mức thấp lại không có năng lực hay tay nghề có thể nói rằng
không thể tìm ñược việc làm thêm với mức lương như vậy.

6. Hướng ñi trong tương lai sau khi tốt nghiệp trường tiếng Nhật
Dù không phải nhiều nhưng cũng có những sinh viên Việt Nam theo học các
trường chuyên về kinh doanh hoặc các khoa chuyên nghành kinh tế của trường ñại
học tầm thấp. Chúng tôi sẽ không khuyên bạn vào học tại những trường như vậy
nếu sau này bạn muốn xin việc tại Nhật Bản. ðặc biệt là những người Việt Nam
học kế toán hay thương mại tại những trường chuyên ngành kinh doanh hầu như
sẽ không ñược tuyển dụng tại Nhật.
Chúng tôi ñược biết có rất nhiều những sinh viên Việt Nam ñã chọn chuyên
ngành kinh tế, kế toán hay thương mại vì những trường liên quan tới các lĩnh vực
này tại Việt Nam ñược ca ngợi và tạo ấn tượng tốt. Tuy nhiên, nếu bạn suy nghĩ về
một công việc trong tương lai tại Nhật thì tốt hơn hết nên lựa chọn những trường
liên quan tới nghiệp vụ khách sạn, du lịch hay máy móc dùng trong công nghiệp
hơn là những trường như kế toán, thương mại hay kinh doanh kể trên.

7. Lời khuyên về vấn ñề du học Nhật Bản ñối với những ñối tượng
có nguyện vọng du học Nhật Bản
Trong quá trình tư vấn cho những bạn trẻ Việt Nam có nguyện vọng du học
Nhật Bản tại công ty, trung tâm chúng tôi, chúng tôi nhận ra rằng người Việt Nam
suy nghĩ rất lạc quan. Trong số những người Việt có nguyện vọng du học Nhật
Bản ñến tư vấn tại công ty,
trung tâm chúng tôi trường hợp có bất kì ai ñó hoặc người thân, bạn bè, người
quen của họ ñã du học Nhật thì bản thân họ luôn nghĩ rằng mình nhất ñịnh sẽ có
thể du học Nhật dù ñiều kiện du học hiện tại của họ chưa cho phép ñi chăng nữa.
Nhưng trên thực tế, ñiều kiện du học của mỗi người là khác nhau.
-

Nếu ngay trước khi và trong khi làm thủ tục du học phát hiện việc
thiếu giấy tờ thì việc ñăng kí du học không nên tiến hành tiếp mà nên
chờ tới kì ñăng kí tiếp theo. Việc du học không nên làm một cách vội
vàng

-

Trong trường hợp làm thủ tục lần thứ nhất xảy ra những sự cố như
không lấy ñược giấy nhập học từ trường tiếng Nhật của Nhật Bản hay
không ñược chấp nhận tư cách lưu trú, thì khi làm ñến lần thứ 2 việc
làm những thủ tục cần thiết sẽ sẽ phức tạp hơn lần 1(yêu cầu nộp nhiều
thứ giấy tờ hơn).

Các bạn ñang có mong muốn du học Nhật Bản, gia ñình cũng như người
bảo hộ của các bạn hãy cân nhắc kĩ xem các bạn ñã ñáp ứng ñầy ñủ những
ñiều kiện mà việc du học Nhật Bản cần hay chưa và nếu trong trường hợp
chưa thật ñầy ñủ thì nên tìm hiểu xem làm gì thì tốt nhất.

Những trang web hữu ích và ñáng tin cậy về du học Nhật Bản:
Trong năm 2012 này Trung tâm du học Nhật Bản Nozomi ñã thu thập
những trang WEB hữu ích và ñáng tin cậy, chứa nguồn thông tin chung về du học
Nhật Bản. Chúng tôi vô cùng vui mừng nếu ñây trở thành tài liệu tham khảo của
những bạn có nguyện vọng du học du học và gia ñình các bạn. Nếu có vấn ñề gì
các bạn hãy liên lạc tới công ty chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận ñược sự góp ý
từ các bạn.

A. Thông tin khái quát về du học Nhật
http://www.jasso.go.jp/study_j/sgtj_viet.html
Hướng dẫn du học Nhật Bản (Tiếng Việt)

http://www.jasso.go.jp/
Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (Tiếng Nhật và tiếng Anh)

http://www.jees.or.jp/index.htm
Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế Nhật Bản (Tiếng Nhật)

http://www.studyjapan.go.jp/jp/index.html
Hướng dẫn tổng quát về du học Nhật Bản (Tiếng Nhật và tiếng Anh)
Nội dung hướng dẫn du học Nhật Bản của Bộ ngoại giao, có dịch sang tiếng Anh
và tiếng Nhật.

http://www.jpss.jp/ja/life/before/
Bước ñầu du học Nhật Bản (Tiếng Nhật)
Hiệp hội văn hóa sinh viên châu Á và công ty cổ phần Benesse tổng hợp những
ñiều cần lưu ý khi tìm hiểu về du học Nhật Bản.

http://www.jpss.jp/ja/
JAPAN STUDY SUPPORT (Tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Trung)
Thông tin du học Nhật bản từ hiệp hội văn hóa sinh viên châu Á và công ty cổ
phần Benesse.

B. Về các kì thi tiếng Nhật
http://www.jlpt.jp/
Kì thi năng lực tiếng Nhật (JLPT)
日本語能力試験

http://www.nat-test.com/
Kì thi tiếng Nhật NAT
日本語 NAT-TEST

http://j-test.jp/
Kì thi năng lực tiếng Nhật J.TEST
J.TEST 実用日本語検定

http://www.jasso.go.jp/eju/index.html
Kì thi du học Nhật Bản
日本留学試験（EJU)

12/ Hãy ñến với NOZOMI – Trung tâm tư vấn du học Nhật Bản:
Bạn ñang ấp ủ kế hoạch ñi du học Nhật Bản? Bạn ñang có ý ñịnh muốn trải
nghiệm cuộc sống của một du học sinh tại ðất nước Mặt trời mọc? Bạn muốn mở
rộng tầm hiểu biết của mình về con người và văn hóa nơi ñây cũng như muốn mở
mang tri thức công nghiệp hiện ñại? Nếu có, còn chần chừ gì nữa, hãy liên lạc
ngay với chúng tôi: Trung tâm Nozomi- Công ty Ánh sao ñể chúng tôi giúp ñỡ
bạn!
Trung tâm Nozomi với hệ thống thông tin rộng rãi, ñội ngũ nhân viên làm
việc chuyên nghiệp, uy tín, thân thiện và hiệu quả, ñặc biệt cùng với sự trợ giúp
trực tiếp của Chuyên gia tư vấn du học Nhật Bản chúng tôi chắc chắn sẽ cung cấp
cho bạn những thông tin ñầy ñủ và chính xác nhất, cập nhật liên tục về Hệ thống
giáo dục cũng như cuộc sống sinh hoạt tại Nhật Bản. Chúng tôi hoàn toàn có thể
tư vấn giúp bạn trả lời ñược câu hỏi “Mục ñích ñi du học là gì?” , “ði du học ở
ñâu?” , “Hình thức du học nào là tốt nhất?” và “Những giấy tờ nào cần thiết ñể ñi
du học?” ; giúp bạn xác ñịnh ñược ñường ñi của mình, cũng như giải ñáp ñược
mọi thắc mắc và khó khăn ñang cản trở bước chân trên con ñường du học của bạn,
ñể từ ñó bạn có ñược quyết ñịnh ñúng ñắn nhất. Nếu bạn chưa biết tiếng Nhât,
trung tâm tiếng Nhật Nozomi - Công ty Ánh Sao chắc chắn giúp bạn hiểu rằng
việc học tiếng Nhật cần thiết như thế nào ñồng thời với ñội ngũ giáo viên cả người
Việt Nam và Nhật Bản, bạn sẽ ñược ñào tạo với các khóa học nghiêm túc, chuyên
nghiệp – bước khởi ñầu cho hành trình du học. Ngoài ra, chúng tôi còn có thể hỗ
trợ ñể bạn hoàn thành thủ tục xin Visa cũng như thủ tục nhập học trong thời gian
sớm nhất có thể.
Mọi thông tin cũng như thắc mắc của bạn xung quanh vấn ñề Du học Nhật
Bản cho người Việt Nam ñều ñược chúng tôi ñăng tải trên Website của Công tyTrung tâm chúng tôi.

http://www.anhsao.org/DuHocNhatBan.html
Du học và làm việc ở Nhật Bản

Tại sao bạn nên chọn Nozomi khi dự định du học Nhật Bản?
• Bạn sẽ ñược học tập tại các trường ñại học tại các thành phố lớn của
Nhật Bản. Trung tâm chúng tôi hợp tác với nhiều trường Nhật ngữ và
các trường ñại học cao ñẳng ở các khu vực Tokyo, Kansai, Nagoya,
Sendai, Hiroshima. Các trường này luôn ổn ñịnh trong việc tiếp nhận
du học sinh, có chất lượng ñào tạo tốt và luôn nỗ lực ñể tiếp nhận
thêm nhiều du học sinh tốt và nhiệt tình.

• Bạn sẽ ñược hưởng gói chi phí du học hợp lý hơn nhiều so với các
công ty và trung tâm môi giới du học Nhật Bản khác.

• Bạn sẽ ñược hỗ trợ tư vấn từ ñội ngũ nhân viên nhiệt tình và nhiều
kinh nghiệm của Nozomi. Từ năm 2013, trung tâm chúng tôi sẽ mở
các lớp tiếng Nhật sơ cấp, các lớp luyện thi NAT-TEST và thi năng
lực tiếng Nhật dành cho học sinh có nguyện vọng du học Nhật Bản tại
Hà Nội và Hải Phòng. Nếu bạn chọn Nozomi, bạn sẽ ñược hưởng ưu
ñãi ñặc biệt khi tham gia khóa học tiếng Nhật hay các lớp luyện thi.

• Bạn sẽ ñược cung cấp thông tin ñầy ñủ chính xác và kịp thời khi cần

tư vấn về các vấn ñề liên quan ñến du học. Nozomi hợp tác chặt chẽ
với các trường sẽ tổ chức các buổi tư vấn, gặp gỡ và cung cấp thông
tin giữa các trường ñại học, cao ñẳng các trường Nhật ngữ với phía
người muốn du học.

CHỌN NOZOMI – NẮM CHẮC ƯỚC MƠ - VỮNG VÀNG TIẾN BƯỚC

Chi tiết xin vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM DU HỌC NHẬT BẢN NOZOMI
Địa chỉ: số 4, ngách 5, ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0987 832 470 hoặc 04 3755 7746 (giờ hành chính)
E-mail: DuHocNhatBanNozomi@gmail.com
Blog: http://duhocnozomi.blogspot.com/
Website : http://www.anhsao.org/DuHocNhatBan.html

