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Chế độ học bổng của Modern Japanese Studies Program 

IJC

•Miễn phí tiền nhập học và học phí đối với những người tham gia khóa 
học dự bị từ tháng 10 năm 2018.

Năm thứ 
1

•Miễn phí tiền nhập học  chương trình đào tạo “Modern Japanese Studies 
Program ” và học phí năm học thứ nhất đối với những người nhập học 
niên khóa 2019. 

Năm thứ 
2-4

•Tùy vào thành tích học tập, có trường hợp sẽ miễn hoàn toàn hoặc miễn
50% học phí. (Không phải áp dụng cho tất cả du học sinh.)

Chương trình nghiên cứu Nhật Bản hiện đại (Modern Japanese Studies Program) là chương trình đào 
tạo bậc đại học 4 năm dành cho đối tượng là du học sinh người nước ngoài. Nhà trường sẽ cung cấp
khóa học Intensive Japanese Course (IJC) dạy tiếng Nhật sơ cấp, giúp du học sinh trang bị vốn tiếng 
Nhật căn bản trong 6 tháng trước khi bước vào chương trình đào tạo đại học. 
Trước tiên, du học sinh sẽ tham gia khóa học tiếng Nhật (IJC) và học các môn xã hội nhân văn bằng
tiếng Anh. Khi năng lực tiếng Nhật đạt đến một trình độ nhất định sinh viên sẽ được đào tạo các lĩnh vực
chuyên môn như văn học, luật, kinh tế, giáo dục bằng tiếng Nhật.

4 Đặc trưng chính:
1) Chương trình học tiếng Nhật chuyên sâu 
2) Chương trình giảng dạy kết hợp nghiên cứu Nhật Bản

và học các môn khoa học xã hội và nhân văn khác
3) Hướng dẫn theo nhóm nhỏ
4) Môi trường học tập cùng với sinh viên Nhật Bản

Tổng chi phí du học (Ước tính)

Học phí Tiền thuê nhà/
Tiền điện nước

Phí sinh hoạt
(Sách, tiền ăn, 
chi phí khác) Tổng chi phí 

của 4 năm 
rưỡiIJC

và năm thứ 1

Năm thứ 2-4
535.800 yên/năm

109,417,525 VDN/năm

40.000 yên/tháng
(8,079,650VDN//tháng) 

×54 tháng

50.000 yên/tháng
(10,099,600VDN//tháng)

×54 tháng

Ví dụ1 Không có Không thu hoặc miễn 100％
0 yên / 0 VDN

2.160.000 yên
436,301,000 VDN

2.700.000 yên
545,376,000 VDN

4.860.000 yên
981,677,000  

VDN

Ví dụ 2 Không có
Không thu hoặc miễn 50％

803,700 yên
162,340,000 VDN

2.160.000 yên
436,301,000 VDN

2.700.000 yên
545,376,000 VDN

5.663.700 yên
1,144,017,000 

VDN

Ví dụ 3 Không có
Không thu hoặc miễn 0％

1,607,400 yên
348,052,000 VDN

2.160.000 yên
436,301,000 VDN

2.700.000 yên
545,376,000 VDN

6.467.400 yên 
1,306,358,000 

VDN



Khóa học dự bị Năm thứ 1 Năm thứ 2 Năm thứ 3 Năm thứ 4

Tiếng Nhật
(Sơ cấp~Trung cấp)

Tiếng Nhật
(Trung cấp~
Thượng cấp)

Tiếng Nhật
thực dụng

Tiếng Nhật
thương mại/

kỹ thuật

Môn chuyên ngành 
chính/môn chuyên 

ngành phụ (bằng tiếng 
Nhật)

Hội thảo Báo cáo giữa kỳ

Thực tập
(Các doanh nghiệp địa

phương)
Chính trị-kinh tế Nhật

Bản I / II / III

Lý thuyết khái quát               
Nhật Bản học hiện đại:

Lịch sử, văn hóa,              
xã hội, chế độ

Kỹ năng viết luận + 
kỹ năng nghiên cứu

Nhật Bản học hiện đại:
Lịch sử, văn hóa,              

xã hội, thể chế chính trị

Viết/Nộp
luận văn tốt nghiệp

Đến với chương trình Modern Japanese Studies Program, du học sinh có thể học hỏi mở rộng các kiến 
thức cần thiết để hiểu về Nhật Bản hiện đại như văn hóa, xã hội, lịch sử, v.v…của Nhật Bản, và đặc biệt 
là tiếng Nhật. Sau đây là một ví dụ về chương trình giảng dạy.

Ví dụ về chương trình hỗ trợ du học sinh

Góc hỗ trợ du học sinh
Các du học sinh khóa trước sẽ tận tình giải đáp các thắc 
mắc và tư vấn cho bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tư vấn
Tư vấn viên bộ phận quốc tế sẽ lắng nghe và cùng tìm 
biện pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến học tập, 
học lên cao, mối quan hệ con người, thích nghi văn hóa 
bằng tiếng Anh và tiếng Nhật.

Chế độ hỗ trợ du học sinh
Du học sinh và sinh viên Nhật Bản đang học tại trường
sẽ hỗ trợ tân du học sinh. 

Hỗ trợ vật dụng
Với sự hợp tác của người dân địa phương, cung cấp
miễn phí cho du học sinh các vật dụng hữu ích cho sinh
hoạt và học tập.

Nhà trọ
Về cơ bản, trong năm thứ nhất, du học sinh có thể thuê
nhà trọ và sinh hoạt cùng với sinh viên Nhật Bản.

Modern Japanese Studies Program
Hokkaido University

☎ +81-(0)11-706-8045
 mjsp@oia.hokudai.ac.jp
Để biết thêm thông tin về nội dung chương trình 
giảng dạy, yêu cầu tuyển sinh, v.v…, vui lòng tham 
khảo tại:
http://www.oia.hokudai.ac.jp/mjsp/
www.facebook.com/modernjapanesestudiesprogram

Thời gian ứng tuyển

1st Call November 1 (Wed.) 2017-
November 27 (Mon.) 2017

2nd Call February 1 (Thu.) 2018 –
February 26 (Mon.) 2018
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