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Khuyến khích du học ở Saitam
a

Đi tới các đô thị chính

Sân bay Haneda 61phút

Sân bay Narita
74phút

Shin-Aomori 155phút

Morioka
107phút

Yamagata
122phút

Niigata
74phút

Yokohama 58phút

Shinjuku 29phút

Kanazawa 124phút

Sendai 66phút

Shin-Hakodate Hokuto
240phút

Omiya

Ueno

Tokyo

Omiya

仙台
新潟

京都広島

Ikebukuro

約240分

約110分

約120分

約90分

30phút

30phút

Kyoto 180phút

Hiroshima
275phút

Nagoya
126phút

Shin-Osaka
190phút

Khuyến khích du học ở Saitama
Why

SAITAMA? 1Nằm trong Vùng thủ đô Tokyo
Nơi tập trung nhiều người và doanh nghiệp

Dễ dàng đi vào trong thủ đô Tokyo

Dễ dàng đi tới các đô thị chính

Có khoảng một nửa số du học sinh người nước ngoài đến Nhật 
Bản đang học tập tại Vùng thủ đô Tokyo.
Tỉnh Saitama hiện có khoảng 12.000 du học sinh.

Nếu bạn lên tàu từ ga Omiya - ga đầu cuối lớn 
nhất tỉnh Saitama, bạn có thể đến Ikebukuro 
hay Ueno trong 30 phút.

Đi lại thuận tiện đến các đô thị chính 
như Kyoto hay Sendai, Hiroshima hay 
các địa phương du lịch trên toàn quốc.

Kết quả khảo sát về tình hình theo học ở trường của du học sinh người nước ngoài năm 2020 (2020) -JASSO

Trong Vùng thủ đô Tokyo, đây là số lượng lớn thứ ba 
sau Tokyo và Kanagawa.

Tổng sản lượng sản xuất trong tỉnh (danh nghĩa) là khoảng 23,4 nghìn 
tỷ yên, là quy mô kinh tế đứng thứ 5 cả nước.

Quy mô kinh tế  Đứng thứ 5 cả nước

Why
SAITAMA? 2 Dễ sống

Tiền thuê nhà rẻ hơn Tokyo

Thời lượng nắng dài

Why
SAITAMA? 3 Có rất nhiều không gian giúp chữa lành

●Thủ đô Tokyo▶▶▶88.000yên

●Tỉnh Saitama▶▶▶53.000yên

Công viên kỷ niệm Chosei Seko（Ina Machi）

Arakawa

Công viên tự nhiên về động 
vật cho trẻ em tỉnh Saitama
（Thành phố Higashi 

Matsuyama）

Đường đi bộ dạo chơi Soka Matsubara
（Thành phố Soka）

Công viên Moominvalley
（Thành phố Hanno）

Thời lượng nắng trong năm 2019 là 

2.143 giờ （ Đứng thứ 8 cả nước ）

[Toàn cảnh các tỉnh thành Nhật Bản nhìn từ thống kê]

[Toàn cảnh các tỉnh thành Nhật Bản nhìn từ thống kê 2022]

Lượng mưa tuyết

Thời lượng nắng

Tính toán kinh tế cư dân của tỉnh năm 2018 -Văn phòng Nội các

Tổng điều tra kinh tế năm 2016―Khảo sát hoạt động　
Kết quả thống kê dữ liệu mang tính cắt ngang ngành công nghiệp (phần cơ bản)
-Phòng thống kê Bộ phận tổng vụ Tỉnh Saitama

Bạn có muốn đi
ở 　　　　　 　không? 　　

du họcdu học
SaitamaSaitama

Tỉnh Saitama

Thủ đô Tokyo

Trung tâm đô thị mới Saitama
（Thành phố Saitama）

Số lượng du học sinh trong tỉnh  Khoảng 12.000 người

Số lượng doanh nghiệp trong tỉnh  Đứng thứ 5 cả nước

[Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch 
Trang chủ Cơ quan khí tượng Nhật Bản
(Địa điểm: Saitama 2021)]
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Bản đồ các chỗ nên xem
 của tỉnh Saitam

a

Seibu Chichibu

OmiyaOmiya

UrawaUrawa

Ikebukuro Ueno

Shinjuku
Tokyo

Kawagoe

小山

Tokorozawa

Nagatoro

Takasaki

Kumagaya

Tuyến Seibu Chichibu
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Tuyến Seibu Shinjuku
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Tuyến Tobu Tojo
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Đường sắt ChichibuĐường sắt Chichibu

Tuyến JR Takasaki

Tuyến JR Takasaki

Tàu siêu tốc Joetsu-Hokuriku Shinkansen

Tàu siêu tốc Joetsu-Hokuriku Shinkansen

Tà
u s

iêu
 tố

c T
oh

ok
u S

hi
nk

an
se

n

Tà
u s

iêu
 tố

c T
oh

ok
u S

hi
nk

an
se

n

Tuyến Tobu Urban Park Line

Tuyến Tobu Urban Park Line

Kitasenju

Tuyến JR Musashino

Tuyến JR Musashino

Tuyến JR ChuoTuyến JR Chuo

Tuyến JR Yamanote

Tuyến JR Yamanote
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Hanazono IC

Honjo Kodama IC
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Đường chuyên cho ô tô Tokyo Gaikan
Đường chuyên cho ô tô Tokyo Gaikan

Sân bay 
Haneda

Sân bay quốc 
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茨城空港

Gyoda
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của tỉnhtỉnh Saitama
Bản đồ các chỗ nên xem

●Bảo tàng đường sắt

Thành phố Saitama

Thành phố Kawagoe

●Đền Hodosan

Nagatoro Machi
●Arakawa Line Kudari

●Lễ hội đêm Chichibu
Thành phố Chichibu

●Trái tim tôi đang muốn gào thét.

●Chúng tôi vẫn chưa biết tên của 
loài hoa mà chúng tôi đã nhìn thấy 
ngày hôm đó.

Sân khấu là Chichibu, một khu phố 
của lịch sử và thiên nhiên hùng vỹ

●Cậu bé tay sắt Atom
Atom là một cư dân đặc biệt 
của thành phố Niiza

●Cậu bé bút chì Shin-chan
Shin-chan, cậu bé rất được mọi 
người yêu thích với trung tâm là 
Châu Á, là công dân của Kasukabe.

ⓒ臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

Thánh địa phim hoạt hình
Thành phố Chichibu

Thành phố Niiza

Thành phố Kasukabe

ⓒANOHANA PROJECT ⓒKOKOSAKE PROJECT

Thành phố Gyoda
●Kodai Hasu No Sato (Làng sen cổ)

Các đội thể thao nằm ở Saitama

Urawa Red Diamonds
Omiya Ardija
Mitsubishi Heavy Industries 
Urawa Reds Ladies
Omiya Ardija VENTUS
Chifure AS Elfen Saitama

Saitama Ageo Medics

Thành phố thể thao

Tại thời điểm tháng 1 năm 2022

Bóng chuyền

Osaki Osol

T.T Saitama

Bóng ném

Saitama DReVe
Xe đạp

Bóng bàn

Bệnh viện Đa khoa 
Toda Chuo Medics

Secom Rugguts
Arukas Kumagaya
Saitama Panasonic Wild Knights

Bóng mềm

Bóng bầu dục

Saitama Seibu Lions
Saitama Musashi Heat Bears
Saitama Seibu Lions - Ladies

Koshigaya Alphas
Saitama Broncos

Bóng chày

Bóng rổ

Bóng đá

●Kurazukuri no Machinami
 (Khu phố Kurazukuri)

●Bảo tàng nghệ thuật cây 
cảnh Omiya

3 4
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iới thiệu các trường đại học v.v. ở tỉnh Saitam
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Giới thiệu các trường đại học v.v. ở tỉnh Saitama

Vị trí địa lý

Ngành học đại học/
Ngành học sau đại học v.v.

Số lượng du học sinh/
Số lượng học sinh

Thông điệp từ những 
người khóa trước

Đôi lời PR

Miễn tiền học phí v.v.

Nội dung hỗ trợ du học

Năng lực ngôn ngữ cần thiết

Thời gian nhập học Thời gian nhập học

Thời gian nhập học

Vị trí địa lý

Ngành học đại học/
Ngành học sau đại học v.v.
Số lượng du học sinh/
Số lượng học sinh Thời gian nhập học

Nội dung hỗ trợ du học

Thông điệp từ những 
người khóa trước

Đôi lời PR

Miễn tiền học phí v.v.

Năng lực ngôn ngữ cần thiết

Vị trí địa lý

Ngành học đại học/
Ngành học sau đại học v.v.

Số lượng du học sinh/
Số lượng học sinh

Nội dung hỗ trợ du học

Thông điệp từ những 
người khóa trước

Đôi lời PR

Miễn tiền học phí v.v.

Năng lực ngôn ngữ cần thiết

❶Đại học Saitama
http://www.saitama-u.ac.jp/

Saitama-ken, Saitama-shi, Sakura-ku, Shimookubo 255, Japan 
338-8570

［Ngành học đại học］ Ngành Giáo dưỡng, Ngành Kinh tế, Ngành Giáo dục, Ngành Khoa học, Ngành Kỹ thuật
［Ngành học cao học］ Khoa nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn (M・D), Khoa nghiên cứu Giáo dục học (Khóa học cấp bằng nghề 　
　　　　　　　　　chuyên gia), Khoa nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật(M・D), Khoa nghiên cứu Giáo dục trường học liên kết Ngành học 
　　　　　　　　　sau đại học Đại học Tokyo Gakugei(D)

523 người/ 8.311 người
(Tại thời điểm ngày 1 tháng 5 năm 2021, Số lượng học sinh chính quy) Tháng 4/ Tháng 10

Có chế độ học bổng, chế độ miễn tiền học phí

Khác nhau tùy theo ngành học đại học/ ngành học sau đại học

・Ký túc xá dành cho du học sinh người nước ngoài(Hội quán giao lưu quốc tế)  ・Hội du học sinh toàn trường　　・Tư vấn du học sinh
・Khóa học lấy học vị bằng tiếng Anh(Khoa nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật: Chương trình quốc tế về cơ sở hạ tầng, môi trường và xã hội/Chương trình quốc tế về 
cơ sở hạ tầng, môi trường, khoa học và xã hội/Chương trình quốc tế về kỹ thuật hệ thống năng lượng tái tạo, Khoa nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn: Khóa 
học Văn hóa Châu Á Chuyên ngành Châu Á Nhật Bản Quốc tế/Khóa học Kinh doanh Kinh tế Châu Á Nhật Bản Chuyên ngành Châu Á Nhật Bản Quốc tế)

Bạn có muốn học tại Đại học Saitama để hướng tới mục tiêu thực hiện ước mơ của mình?

Tôi đến Nhật vào năm 2018. Vào lúc đó, tôi hoàn toàn không có kiến thức về tiếng Nhật. Tôi đã học tiếng Nhật trong một 
năm và nhập học Đại học Saitama với tư cách là sinh viên đại học vào năm 2019. Tôi đã khá vất vả vì các môn học của tôi tất 
cả đều được dạy bằng tiếng Nhật. Tuy nhiên, nhờ các giáo viên hay bạn bè người Nhật, tôi đã quyết tâm không bỏ cuộc. Bây 
giờ thì tôi chơi thân với bạn bè người Nhật và tận hưởng cuộc sống sinh viên của mình tại Đại học Saitama. Trường có rất 
nhiều du học sinh nên bạn cũng có thể học tập về sự khác biệt về văn hóa chẳng hạn. Ngoài ra, các giáo sư hay giảng viên 
của trường có thành tích xuất sắc tới mức độ trình bày nghiên cứu tại các hội nghị quốc tế. Cuối cùng, vì trường gần trung 
tâm Tokyo nên tôi nghĩ rằng chúng ta có thể nhận được nhiều thông tin khác nhau và được truyền cảm hứng từ nhiều người.

❷Đại học Công nghiệp Shibaura
https://www.shibaura-it.ac.jp

[Cơ sở Toyosu] Tokyo-to, Koto-ku, Toyosu 3-7-5, Japan 135-8545
[Cơ sở Omiya] Saitama-ken, Saitama-shi, Minuma-ku, Fukasaku 307, Japan 337-8570
[Cơ sở Shibaura] Tokyo-to, Minato-ku, Shibaura 3-9-14, Japan 108-8548

［Ngành học đại học］ Ngành Kỹ thuật, Ngành Khoa học và Kỹ thuật Hệ thống, Ngành Kỹ thuật Thiết kế, Ngành Kiến trúc
［Ngành học sau đại học］ Khoa nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật

407 người/ 9.352 người
(Tại thời điểm ngày 1 tháng 5 năm 2021, Bao gồm cả trực tuyến) Tháng 4/ Tháng 9

Có chế độ miễn giảm học phí

Tiếng Nhật/ Tiếng anh

Kỳ thi tuyển sinh đặc biệt dành cho người nước ngoài (sinh viên bậc đại học), Xin thị thực, Hỗ trợ tới Nhật ví dụ như để tìm chỗ ở

❸Đại học Nữ sinh Jumonji Gakuen
https://www.jumonji-u.ac.jp/

Saitama-ken, Niiza-shi, Sugasawa 2-1-28, Japan 352-8510

［Ngành học đại học］ Ngành Cuộc sống Con người, Ngành Giáo dục Nhân văn, Ngành Thiết kế Thông tin Xã hội
［Sau đại học］ Khoa nghiên cứu Cuộc sống Con người
［Khoa riêng cho du học sinh］

71 người/ 3.914 người (Tại thời điểm ngày 1 tháng 
5 năm 2021, Bao gồm cả khoa riêng cho du học sinh)

［Ngành học đại học］ Tháng 4
［Ngành học sau đại học - Khoa riêng cho du học sinh］ Tháng 4/ Tháng 9

Có chế độ miễn giảm học phí cho du học sinh tư phí người nước ngoài［Đại học - Sau đại học］    

Khác nhau tùy theo ngành học đại học/ ngành học sau đại học/ khoa riêng cho du học sinh

Tôi đã du học để học tiếng tại Khoa riêng cho du học sinh và sau đó học tiếp lên ngành học đại học. Tại khoa 
riêng cho du học sinh, bạn không chỉ học tập tiếng Nhật mà có cả học tập trải nghiệm văn hóa Nhật Bản và có 
thể đào sâu hơn sự hiểu biết về Nhật Bản từ nhiều phương diện khác nhau. Về mặt cuộc sống, tôi rất biết ơn khi 
có thể tham khảo ý kiến về bất kỳ điều gì với những người ở trung tâm hỗ trợ du học sinh. Ngoài ra, trường cũng 
có các sự kiện giao lưu với sinh viên Nhật Bản và bạn có thể có một cuộc sống du học trọn vẹn. Các cơ sở vật 
chất như nhà ăn v.v.  cũng có đầy đủ, và bạn có thể trải qua một cuộc sống trong khuôn viên trường một cách 
thoải mái và dễ dàng đi vào trung tâm Tokyo.

ZHANG HUAI (Đến từ Trung Quốc)LIN ALAN (Đến từ Vanuatu)

Cơ sở Toyosu Cơ sở Omiya Cơ sở Shibaura

Vị trí địa lý

Ngành học đại học/
Ngành học sau đại học v.v.

Số lượng du học sinh/
Số lượng học sinh

Nội dung hỗ trợ du học

Thông điệp từ những 
người khóa trước

Đôi lời PR

Miễn tiền học phí v.v.

Năng lực ngôn ngữ cần thiết

❹Đại học Josai
https://www.josai.ac.jp/

Saitama-ken, Sakado-shi, Keyakidai 1-1, Japan 350-0295

［Ngành học đại học］ Ngành Kinh tế (Khoa Kinh tế), Ngành Chính sách Hiện đại (Khoa Hệ thống Kinh tế - Xã hội), Ngành Kinh doanh 　
　　　　　　　　   (Khoa Tổng hợp về Quản lý), Ngành Khoa học (Khoa Toán,  Khoa Hóa học), Ngành Dược (Khoa Dược, Khoa Khoa 
　　　　　　　　   học Dược, Khoa Dinh dưỡng Y tế), Khoa riêng cho du học sinh
［Sau đại học］ Khoa nghiên cứu Kinh tế, Khoa nghiên cứu Kinh doanh, Khoa nghiên cứu Khoa học, Khoa nghiên cứu Dược

253 người/ 7.335 người 
(Tại thời điểm ngày 1 tháng 5 năm 2021)

Tháng 4

Có chế độ học bổng, chế độ miễn tiền học phí

Tương đương với kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2　 Hoặc tương đương 200 điểm môn "Tiếng Nhật" của Kỳ thi Du học Nhật Bản

・Chế độ thi đầu vào đặc biệt dành cho du học sinh người nước ngoài 　　・Chứng nhận tư cách lưu trú　　・Gia hạn thời gian lưu trú　　
・Hướng dẫn đăng ký hoạt động ngoài tư cách 　　・Tổ chức sự kiện giao lưu quốc tế với sinh viên Nhật Bản　v.v.

Hướng tới mục tiêu "Hình thành con người dựa trên học vấn” và bồi dưỡng nguồn nhân lực có thể đóng vai trò tích cực trong xã hội 

Chị gái tôi cũng học tiếng Nhật tại Đại học Josai và biết được sự nhiệt tình của các thầy cô nên tôi quyết định 
sẽ vào học vì muốn học thêm về tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản.
Hiện tại, tôi không chỉ học tiếng Nhật mà còn học văn hóa hay chính trị của Nhật Bản và công nghệ máy tính 
một cách rất hứng thú. Ước mơ trong tương lai của tôi là trở thành giáo viên dạy tiếng Nhật tại Việt Nam.

HO THUY TUYET TRAM (Đến từ Việt nam)

Tôi được biết rằng đây là trường đại học đơn khoa khoa học và kỹ thuật tư nhân duy nhất được chỉ định là trường 
đại học siêu toàn cầu và tôi đã tham gia thi vì tôi nghĩ rằng đây là một môi trường tốt để có thể trau dồi cả tiếng 
Nhật lẫn tiếng Anh. Khi thực sự nhập học, tôi đã học được rất nhiều thứ khác nhau kể cả ở ngoài giờ học nhờ có rất 
nhiều các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động giao lưu quốc tế. Tôi đang sống một cuộc sống trọn vẹn.

JARDRAM ARUMON (Đến từ Thái Lan)

Đại học Công nghiệp Shibaura, trường duy nhất được Bộ Giáo dục Nhật Bản chọn làm trường đại học siêu toàn cầu (Top Global University) 
với tư cách là trường đại học ngành khoa học và kỹ thuật tư lập, đã đặt ra mục tiêu gọi là “Lọt vào danh sách 10 trường đại học bách khoa 
Châu Á hàng đầu” vào năm 2027 để kỷ niệm 100 năm thành lập nhằm tiến bước hướng tới trở thành một trường đại học ngành khoa học và 
kỹ thuật toàn cầu của thế giới. Chúng tôi đào tạo "nhân lực khoa học và kỹ thuật toàn cầu để học hỏi từ thế giới và đóng góp cho thế giới", 
những người có thể dẫn đầu kỷ nguyên mới.

Hỗ trợ một cách toàn diện như gia hạn visa và học bổng v.v. , Giới thiệu ký túc xá cho du học sinh, Bố trí nhân viên có thể nói tiếng Trung, 
Tổ chức sự kiện giao lưu với người Nhật, Hỗ trợ nghề nghiệp cho du học sinh, Mở các môn tiếng Nhật cho du học sinh (Bậc đại học), Chế 
độ tiến cử đặc biệt lên các ngành học đại học (Khoa riêng cho du học sinh), Chế độ chuyển tiếp lên năm thứ 3 đại học (Khoa riêng cho 
du học sinh), Học tập kiểu trải nghiệm phong phú như trà đạo, trang phục kiểu Nhật v.v. (Khoa riêng cho du học sinh)

Nhờ sự giáo dục trực tiếp mặt đối mặt và sự hỗ trợ chu đáo về cuộc sống, bạn có thể có một cuộc sống du học an toàn và trọn vẹn.
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G
iới thiệu các trường đại học v.v. ở tỉnh Saitam

a

Vị trí địa lý

Ngành học đại học/
Ngành học sau đại học v.v.

Số lượng du học sinh/
Số lượng học sinh

Nội dung hỗ trợ du học

Thông điệp từ những 
người khóa trước

Đôi lời PR

Miễn tiền học phí v.v. Miễn tiền học phí v.v.

Năng lực ngôn ngữ cần thiết Năng lực ngôn ngữ cần thiết

Vị trí địa lý

Ngành học đại học/
Ngành học sau đại học v.v.

Số lượng du học sinh/
Số lượng học sinh

Nội dung hỗ trợ du học

Thông điệp từ những 
người khóa trước

Đôi lời PR

Miễn tiền học phí v.v.

Năng lực ngôn ngữ cần thiết

Thời gian nhập học Thời gian nhập học

Thời gian nhập học

Thời gian nhập học

❺Đại học Shobi
https://www.shobi-u.ac.jp/

Saitama-ken, Kawagoe-shi, Toyoda-cho 1-1-1, Japan 350-1110

［Ngành học đại học］ Ngành Thông tin Nghệ thuật (Khoa Biểu đạt Thông tin, Khoa Biểu đạt Âm nhạc, Khoa Ứng dụng Âm nhạc, Khoa Biểu 
　　　　　　　　     đạt Sân khấu), Ngành Chính sách Tổng hợp (Khoa Chính sách Tổng hợp), Ngành Quản lý Thể thao (Khoa Quản lý Thể thao)
［Ngành học sau đại học］ Khoa nghiên cứu Thông tin Nghệ thuật (Chuyên ngành Biểu đạt Âm nhạc, Chuyên ngành Biểu đạt Thông tin)
　　　　　　　　  　    Khoa nghiên cứu Hành chính Chính sách (Chuyên ngành Hành chính Chính sách)

370 người/ 3.129 người
(Tại thời điểm ngày 1 tháng 5 năm 2021) Tháng 4

Có chế độ học sinh ưu đãi đặc biệt các loại, chế độ học bổng

Kỳ thi Du học Nhật Bản (tiếng Nhật) 200 điểm hoặc Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2

・Mở các môn học liên quan đến tiếng Nhật　・Mở phòng tư vấn hay phòng hỗ trợ tổng hợp cho học sinh　・Đưa vào áp dụng chế độ cố vấn
・Tham gia giao lưu khác biệt về văn hóa các loại tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông lân cận và trong thành phố Kawagoe　
・Bố trí nhân viên chuyên hỗ trợ việc xin việc làm và hướng dẫn xin việc làm từ năm đầu tiên bằng cách phối hợp với Phòng Sự nghiệp/Xin việc làm　
・Làm trung gian/thay mặt nộp đơn liên quan tới tư cách lưu trú　　v.v.

Đại học Shobi thúc đẩy việc giao lưu quốc tế một cách tích cực và thực hiện sự hỗ trợ chu đáo để du học sinh có thể có một cuộc sống trọn vẹn.   

Tôi đến Nhật để học kinh tế và kinh doanh. Trường có rất nhiều giáo viên có kiến thức chuyên môn và có các tiết 
học phong phú. Cho đến nay, tôi đã học rất nhiều tiết học liên quan đến kinh tế. Ngoài ra, các sự kiện như mở gian 
hàng mô phỏng trong lễ hội trường hay đến các trường tiểu học hay trung học cơ sở để giao lưu với các em nhỏ và 
các em học sinh cũng là một trong những niềm vui của tôi. Thông qua các hoạt động này, bạn không chỉ có thể 
nâng cao khả năng tiếng Nhật của mình mà còn có thể kết thêm nhiều bạn bè. Cuộc sống đại học mà tôi sống tại 
Đại học Shobi thực sự rất trọn vẹn và vui vẻ.

❻Đại học Seigakuin
https://www.seigakuin.jp

Saitama-ken, Ageo-shi, Tosaki 1-1, Japan 362-8585

Ngành Kinh tế Chính trị (Khoa Kinh tế Chính trị)
Ngành Nhân văn (Khoa Văn hóa Âu Mỹ, Khoa Văn hóa Nhật Bản, Khoa Trẻ em)
Ngành Phúc lợi Tâm lý (Khoa Phúc lợi Tâm lý)

312 người/ 2.408 người
(Tại thời điểm ngày 1 tháng 5 năm 2021) Tháng 4/ Tháng 9

Miễn một nửa tiền phí nhập học (140.000 yên), Miễn giảm tiền học phí cho du học sinh (Miễn giảm 30% tiền học phí hàng năm)

Tương đương với nhập học đại học (Tương đương với kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2) 　
＊Để biết chi tiết, xin hãy xác nhận lại Tài liệu hướng dẫn tuyển sinh

・Hỗ trợ toàn diện bởi Trung tâm du học sinh (Gia hạn visa, Hỗ trợ học tập, Học bổng, Hỗ trợ xin việc làm, Sự kiện các loại v.v. )　
・Khai giảng các môn tiếng Nhật cho du học sinh      ・Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật của du học sinh (Bằng khen và các giải thưởng phụ sẽ 
được trao cho những người xuất sắc)　・Tổ chức sự kiện giao lưu với sinh viên Nhật Bản 　 ・Có thể nhập học vào mùa thu

Đại học Seigakuin thực sự rất nồng ấm đối với cả du học sinh, và khi bạn gặp vấn đề rắc rối thì trường lo lắng cho từ 
tận đáy lòng và hỗ trợ để bạn không bao giờ đơn độc. Ngoài ra, nếu bạn không có đủ kiến thức về tiếng Nhật hay 
chữ Hán, trường sẽ chỉ dạy tận tình bằng lớp học đặc biệt. Tôi đã được dạy về cả sự tử tế đối với người khác tại 
trường đại học này. Nếu bạn muốn học tập tại một trường đại học của Nhật Bản, tôi khuyên bạn nên chọn Đại học 
Seigakuin trước tiên.

KARIYAWASAM MADUSHINI (Đến từ Sri Lanka)

LIN CHUANG (Đến từ Trung Quốc)

Vị trí địa lý

Ngành học đại học/
Ngành học sau đại học v.v.

Số lượng du học sinh/
Số lượng học sinh

Nội dung hỗ trợ du học

Thông điệp từ những 
người khóa trước

Đôi lời PR

❼Đại học Daito Bunka
https://www.daito.ac.jp

[Cơ sở Itabashi] Tokyo-to, Itabashi-ku, Takashimadaira 1-9-1, Japan 175-8571
[Cơ sở Higashi Matsuyama] Saitama-ken, Higashi Matsuyama-shi, Iwadono 560, Japan 355-8501

Ngành Văn học, Ngành Kinh tế, Ngành Ngoại ngữ
Ngành Luật, Ngành Quan hệ Quốc tế, Ngành Kinh doanh
Ngành Xã hội, Ngành Thể thao và Khoa học Sức khỏe

Tháng 4

Chế độ miễn giảm tiền học phí (Số tiền tương đương 20% tiền học phí), Có chế độ học bổng riêng

Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2 trở lên

・Chế độ kỳ thi đầu vào đặc biệt dành cho người nước ngoài　・Chứng nhận tư cách lưu trú/ Gia hạn thời gian lưu trú/ Hướng dẫn 
đăng ký hoạt động ngoài tư cách　・Tổ chức sự kiện giao lưu quốc tế với sinh viên Nhật Bản　・Chuyến du lịch tập huấn du học sinh 
người nước ngoài (Okinawa, Hokkaido v.v.)　・Hỗ trợ một phần chi phí y tế Hội tương hỗ an toàn Daito Bunka Gakuen　　・Hỗ trợ sự 
nghiệp cho đối tượng là du học sinh người nước ngoài v.v.

Đại học Daito Bunka sẽ kỷ niệm 100 năm thành lập vào năm 2023, và sẽ bắt đầu một chuyến đi tới tương lai tri thức mới mẻ từ châu Á ra thế giới!

Mọi người đều chán nản khi ở trong một môi trường mới. Do đó, điều quan trọng là phải phát huy hết năng 
lực của bản thân. Nếu bạn thể hiện năng lực về những việc bạn có thể làm, chẳng hạn như năng lực giao tiếp 
với người khác, tiếng Anh, PPT và Excel, bạn sẽ có được sự tự tin và cũng có thể kết bạn. Cho dù có thất bại 
nhưng chúng ta đừng sợ hãi mà hãy tiếp tục thử sức mình. Nếu bạn thất bại, bạn sẽ ghi nhớ nó nhiều hơn và 
về sau sẽ không thất bại nữa. Các bạn du học sinh hãy cố gắng nhé!

KIM HAEYOON (Đến từ Hàn Quốc)

Cơ sở Itabashi Cơ sở Higashi Matsuyama

Cơ sở Saitama Hatoyama

Vị trí địa lý

Ngành học đại học/
Ngành học sau đại học v.v.

Số lượng du học sinh/
Số lượng học sinh

Nội dung hỗ trợ du học

Thông điệp từ những 
người khóa trước

Đôi lời PR

Miễn tiền học phí v.v.

Năng lực ngôn ngữ cần thiết

❽Đại học Tokyo Denki
https://www.dendai.ac.jp/

[Cơ sở Tokyo Senju] Tokyo-to, Adachi-ku, Senjua Asahicho 5, Japan 120-8551
[Cơ sở Saitama Hatoyama] Saitama-ken, Hiki-gun, Hatoyama-cho, Ishizaka, Japan 350-0394

[Cơ sở Tokyo Senju] [Ngành học đại học] Ngành Kỹ thuật Thiết kế Hệ thống, Ngành Khoa học Tương lai, Ngành Kỹ thuật
　　　　　　　　 [Ngành học sau đại học] Khoa nghiên cứu Kỹ thuật Thiết kế Hệ thống, Khoa nghiên cứu Khoa học Tương lai
　　　　　　　　　　　　　　 　　　    Khoa nghiên cứu Kỹ thuật, Khoa nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Mũi nhọn (Khóa tiến sỹ)
[Cơ sở Saitama Hatoyama] [Ngành học đại học] Ngành Khoa học và Kỹ thuật　
　　　　　　　　　  　  [Ngành học sau đại học] Khoa nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật,  Khoa nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Mũi nhọn (Khóa tiến sỹ)

[Toàn bộ] 209 người/ 9,913 người　
[Hatoyama] 63 người/ 2.989 người

[Ngành học đại học] Tháng 4
[Ngành học sau đại học] Tháng 4/ Tháng 9 

Có chế độ học bổng riêng  

[Ngành học đại học] Kỳ thi du học Nhật Bản　  [Ngành học sau đại học] Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2

Đây là một trường đại học tổng hợp về khoa học và kỹ thuật với lịch sử và thành tựu hơn 110 năm, nơi bạn có thể học tập khoa học và công 
nghệ mang tính chuyên môn! 

Đại học Tokyo Denki hướng tới mục tiêu "Bồi dưỡng nguồn nhân lực có thể đóng góp cho xã hội bằng công nghệ", và 
tôi cũng đang học tập chăm chỉ mỗi ngày. Cơ sở Saitama Hatoyama may mắn có được thiên nhiên và đất đai rộng lớn 
nên có một môi trường hoàn chỉnh để bạn có thể tập trung vào việc học của mình. Ngoài ra, có rất nhiều sinh viên 
sống gần trường nên tôi thích thú việc được giao lưu với sinh viên Nhật Bản không chỉ khi tôi đến lớp mà còn vì tôi tham 
gia câu lạc bộ hay hoạt động câu lạc bộ. Các hoạt động giao lưu quốc tế trong trường cũng diễn ra sôi nổi, và bạn có 
thể trải nghiệm văn hóa Nhật Bản theo bốn mùa (ngắm hoa, lễ thất tịch Tanabata, tiệc năm mới v. v. ). 

LIMSUKHAWAT KITTICHAT (Đến từ Thái Lan)

Tại Trung tâm quốc tế, trường cung cấp sự hỗ trợ như dưới đây.
・Các môn học đặc biệt dành cho du học sinh (Tiếng Nhật/ Thời sự Nhật Bản)　・Các sự kiện giao lưu với sinh viên Nhật Bản hay ngày hội 
thể thao tổ chức chung và lễ hội trường　・Học bổng riêng của trường hoặc các quỹ bên ngoài v.v. 　 ・Hỗ trợ về visa và sắp xếp chỗ ở

Đã hai lần nhận được giải thưởng lớn trong "NIHON RYUGAKU AWARDS" (Giải thưởng Du học Nhật Bản) do giáo viên và nhân viên trường 
Nhật ngữ bình chọn! Nhận giải trong 9 năm liên tiếp.
Trường động viên cuộc sống trường học cho từng du học sinh một với sự hỗ trợ kỹ càng và chu đáo đối với du học sinh.

(Tại thời điểm ngày 
 1 tháng 5 năm 2021)

(Kỳ nhập học tháng 9
 thì tùy theo chuyên ngành)

313 người/ 11.498 người
(Tại thời điểm ngày 1 tháng 5 năm 2021)
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Giới thiệu các trường đại học v.v. ở tỉnh Saitama
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Vị trí địa lý

Ngành học đại học/
Ngành học sau đại học v.v.

Số lượng du học sinh/
Số lượng học sinh

Nội dung hỗ trợ du học

Thông điệp từ những 
người khóa trước

Thông điệp từ những 
người khóa trước

Thông điệp từ những 
người khóa trước

Thông điệp từ những 
người khóa trước

Đôi lời PR

Miễn tiền học phí v.v.

Năng lực ngôn ngữ cần thiết

Vị trí địa lý

Ngành học đại học/
Ngành học sau đại học v.v.

Số lượng du học sinh/
Số lượng học sinh

Nội dung hỗ trợ du học

Đôi lời PR

Miễn tiền học phí v.v.

Năng lực ngôn ngữ cần thiết

10Đại học Dokkyo
https://www.dokkyo.ac.jp/

Saitama-ken, Soka-shi, Gakuencho 1-1, Japan 340-0042

［Ngành học đại học］ Ngành Ngoại ngữ (Khoa Tiếng Đức, Khoa Tiếng Anh, Khoa Tiếng Pháp, Khoa Văn hóa Giao lưu), Ngành Giáo dưỡng Quốc tế
　　　　　　　　     (Khoa Văn hóa Ngôn ngữ),  Ngành Kinh tế (Khoa Kinh tế, Khoa Kinh doanh, Khoa Kinh tế Môi trường Quốc tế), Ngành Luật
　　　　　　　　     (Khoa Pháp luật, Khoa Luật Quan hệ Quốc tế, Khoa Chính sách Tổng hợp）
［Ngành học sau đại học］ Khoa nghiên cứu Luật, Khoa nghiên cứu Ngoại ngữ, Khoa nghiên cứu Kinh tế

Tháng 4

Có chế độ miễn giảm tiền học phí, chế độ học bổng riêng

Phải hiểu được các giờ học được thực hiện bằng tiếng Nhật

Chương trình tiếng Nhật cấp tốc, Hỗ trợ một phần lệ phí thi Kỳ thi năng lực tiếng Nhật, Học bổng quốc tế Đại học Dokkyo, Kỳ thi đầu vào 
đặc biệt dành cho đối tượng là học sinh người nước ngoài

Đại học Dokkyo hiện đã hoàn thiện cơ chế giáo dục 16 ngôn ngữ, bao gồm giáo dục tiếng Nhật cho học sinh người nước ngoài, và đang nỗ 
lực trong việc giáo dục đáp ứng với quốc tế hóa và đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức kinh tế và đầu óc pháp luật cũng như năng lực vận 
dụng ngoại ngữ.

Thời gian nhập học

Tôi có hứng thú với văn hóa Nhật Bản nên tôi đã vào học tại Đại học Dokkyo, một nơi đang nỗ lực phấn đấu trong cả việc 
giáo dục ngôn ngữ mang tính thực tiễn cũng như các môn chuyên ngành. Đại học Dokkyo là một môi trường mà tất cả các 
ngành học đại học đều học trong cùng một cơ sở trong 4 năm, và việc có thể gặp gỡ và giao lưu với nhiều người khác nhau 
là một trong những điểm hấp dẫn. Bạn cũng có thể lấy môn học của các ngành học khác nên tầm nhìn của bản thân sẽ 
được mở rộng. Hiện tại tôi đang theo học tại khoa Kinh tế, cùng với học tập tại các hội thảo chuyên đề liên quan đến kinh tế 
học hành vi mà tôi đã quan tâm từ trước, tôi cũng đang hướng tới cả mục tiêu hoàn thành chương trình đào tạo giáo viên 
dạy tiếng Nhật. Sau khi tốt nghiệp, tôi muốn học tiếp lên cao học để học tập sâu hơn về kinh tế. Tôi cảm thấy rằng Đại học 
Dokkyo là một môi trường yên bình để có thể học tập, có đầy đủ mọi thứ và các giáo viên và nhân viên trường luôn lắng 
nghe và đưa ra lời khuyên như người thân trong nhà. Tôi chân thành ủng hộ mục tiêu học tiếp lên đại học của các bạn.

NI FENGPING (Đến từ Trung Quốc)

❾Đại học Toyo
https://www.toyo.ac.jp

[Cơ sở Hakusan] Tokyo-to, Bunkyo-ku, Hakusan 5-28-20, Japan 112-8606
[Cơ sở Kawagoe] Saitama-ken, Kawagoe-shi, Kujirai 2100, Japan 350-8585
[Cơ sở Asaka] Saitama-ken, Asaka-shi, Oka 48-1, Japan 351-8510
[Cơ sở Itakura] Gunma-ken, Ora-gun, Itakura-cho, Izumino 1-1-1, Japan 374-0193
[Cơ sở Akabanedai] Tokyo-to, Kita-ku, Akabanedai 1-7-11, Japan 115-0053

[Cơ sở Hakusan] Ngành Văn học, Ngành Kinh tế, Ngành Kinh doanh, Ngành Luật, Ngành Xã hội, Ngành Quốc tế, Ngành Du lịch Quốc tế
[Cơ sở Kawagoe] Ngành Khoa học và Kỹ thuật, Ngành Thông tin Tổng hợp　　
[Cơ sở Asaka] Đang lên khung ý tưởng thành lập 2 ngành học với 6 khoa kể từ năm 2024　　
[Cơ sở Itakura] Ngành Khoa học Sinh mệnh, Ngành Môi trường Ăn uống　　
[Cơ sở Akabanedai] Ngành Liên kết hợp tác Thông tin, Ngành Thiết kế Cuộc sống

Tháng 4/ Tháng 9

Có miễn giảm tiền học phí (sinh viên bậc đại học thì 20-40% tiền học phí tùy theo thành tích, sinh viên sau đại học thì 30%), chế độ học bổng

Tiếng Nhật, Tiếng Anh (một phần)

・Mỗi ngành học đều khai giảng "môn học cho du học sinh”　・Giao lưu sôi nổi giữa các du học sinh với nhau thông qua Hội liên hiệp Du học sinh
・Buồng y tế　・Lập phòng tư vấn sinh viên　・Chế độ đảm bảo tổng hợp về nhà ở cho du học sinh
・Chế độ đảm bảo cho du học sinh (bảo hiểm du học sinh)　・Hỗ trợ hoạt động xin việc làm (Đào tạo tiếng Nhật thương mại, Công việc thực tập v.v.)

・Học bổng dành cho du học sinh như chế độ miễn giảm tiền học phí rất đầy đủ!　・Hỗ trợ mạnh mẽ việc đi xin việc làm tại Nhật Bản!
(Trường được Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ chọn cho "Chương trình xúc tiến xin việc làm cho du học sinh")

Việc có thể học tập tại Đại học Toyo là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Tôi có thể tham gia hoạt động trong các sự 
kiện hay dự án cùng với các du học sinh có nhiều quốc tịch khác nhau hay sinh viên người Nhật và đang trải qua cuộc 
sống rất vui vẻ mỗi ngày. Thông qua cuộc sống đại học, tôi xây dựng nền tảng cho một con người quốc tế đích thực và 
nuôi dưỡng tình bạn lâu dài cả đời vượt qua ranh giới quốc tịch.

WACHCHI HANNADIGE NIPUNA THARUKA RAVINATH (Đến từ Sri Lanka)

Vị trí địa lý

Ngành học đại học/
Ngành học sau đại học v.v.

Số lượng du học sinh/
Số lượng học sinh

Nội dung hỗ trợ du học

Đôi lời PR

Miễn tiền học phí v.v.

Năng lực ngôn ngữ cần thiết

12Đại học Dược Nihon
https://www.nichiyaku.ac.jp/

[Cơ sở Saitama] Saitama-ken, Kita Adachi-gun, Ina-machi, Komuro 10281, Japan 362-0806
[Cơ sở Ochanomizu] Tokyo-to, Bunkyo-ku, Yushima 3-15-9, Japan 113-0034

[Cơ sở Saitama] Khoa Dược (ngành học 6 năm), Khoa Dược Kinh doanh Y tế (ngành học 4 năm), Ngành học sau đại học (tiến sỹ 4 năm)
[Cơ sở Ochanomizu] Khoa Dược Kinh doanh Y tế (ngành học 4 năm)

66 người/ 1.602 người
(Tại thời điểm ngày 1 tháng 5 năm 2021) Tháng 4

Có chế độ học bổng, chế độ miễn giảm tiền học phí

Trình độ Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2

Chương trình nâng cao năng lực tiếng Nhật
Tiếng Nhật I(2 tín chỉ), Tiếng Nhật II (2 tín chỉ), Tiếng Nhật III (2 tín chỉ), Tiếng Nhật IV (2 tín chỉ)　（Cơ sở Ochanomizu）

Đây là Khoa Dược có điểm nổi bật đầu tiên tại Nhật Bản có chương trình giảng dạy dung hòa giữa dược và kinh doanh nhằm đào tạo 
nguồn nhân lực gánh vác ngành công nghiệp kinh doanh y tế. Chúng tôi đang gửi vào xã hội những học sinh lĩnh hội được cảm giác 
quốc tế để đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp y tế và sức khỏe ở trong và ngoài nước.

ZENG FANLIN (Đến từ Trung Quốc)

Cơ sở OchanomizuCơ sở Saitama

Với các bạn hiện tại đang theo học tiếng Nhật và đang cân nhắc nên đi theo hướng nào, tôi chắc chắn sẽ giới 
thiệu Khoa Dược Kinh doanh Y tế tại Đại học Dược Nihon.Khoa này là trường đào tạo "người quản lý nhà 
thuốc hay bệnh viện". Do đó, tại trường đại học này, bạn sẽ được giáo dục về cả "kiến thức về thuốc" lẫn "kiến 
thức về kinh doanh" và trường sẽ hỗ trợ bạn lấy được các chứng chỉ cần thiết. Nhờ trời, tôi đã nhận được lời 
mời làm việc từ 6 công ty và hiện đang làm việc tại một cửa hàng thuốc có tên là "Cocokara Fine". Năm kia thì 
cũng có du học sinh khóa sau tôi vào làm ở công ty nên tôi muốn phát huy hết khả năng ngoại ngữ của mình 
để tham gia vào công việc kinh doanh ở nước ngoài của công ty trong tương lai.

Thời gian nhập học

Thời gian nhập học

Có khoa nghiên cứu ngành học sau đại học trong mỗi cơ sở

Vị trí địa lý

Ngành học đại học/
Ngành học sau đại học v.v.

Số lượng du học sinh/
Số lượng học sinh

Năng lực ngôn ngữ cần thiết

Nội dung hỗ trợ du học

Đôi lời PR

Miễn tiền học phí v.v.

Thời gian nhập học

11Đại học Công nghiệp Nippon
https://www.nit.ac.jp

Saitama-ken, Minami Saitama-gun, Miyashiro-machi, Gakuendai 4-1, Japan 345-8501

［Ngành học đại học］ Ngành Kỹ thuật Nòng cốt, Ngành Kỹ thuật Tiên tiến, Ngành Kiến trúc
［Ngành học sau đại học］ Khoa nghiên cứu Kỹ thuật

Tháng 4

Có chế độ học bổng các loại

Trình độ Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2 (Phải hiểu được các giờ học được thực hiện bằng tiếng Nhật)  

・Tổ chức 2 lần một năm Kỳ thi đầu vào dành cho du học sinh người nước ngoài (kỳ thi đầu vào đặc biệt)　　・Mở các "môn học cho đối 
tượng du học sinh" trong các môn giáo dục chung ngành học đại học　　・Giới thiệu Chế độ đảm bảo tổng hợp về nhà ở cho du học 
sinh　　・Giao lưu du học sinh thông qua các hội du học sinh v.v.　　・Mở quầy tư vấn du học sinh trong Phòng hỗ trợ xin việc làm 

Trường đại học của chúng tôi đào tạo các kỹ sư, những người sẽ đóng vai trò là cầu nối giữa đất nước mình và Nhật Bản thông qua giáo 
dục kỹ thuật dựa trên "Triết lý Kỹ thuật Thực hành".
Bạn có muốn học về chế tạo hàng hóa trong khuôn viên rộng lớn bằng khoảng 6 Tokyo Dome không?

Tôi có hứng thú với văn hóa Nhật Bản từ khi còn nhỏ và mong muốn một ngày nào đó sẽ được học tập tại Nhật Bản. 
Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi biết đến Đại học Công nghiệp Nippon tại trường Nhật ngữ mà tôi học 
tập và quyết tâm du học. Hiện tại, tại Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí bậc sau đại học, tôi đang phấn đấu nghiên cứu 
về "bong bóng siêu mịn" để có thể nâng cao độ chính xác hay năng suất tác nghiệp khi gia công các vật liệu như 
kim loại. Trong phòng nghiên cứu, tôi nhận được nhiều sự hỗ trợ khác nhau từ giáo viên hay các anh chị đi trước 
nên biết được sự thú vị của việc nghiên cứu và từ nay trở đi tôi cũng muốn tiếp tục theo đuổi các phần chưa tìm 
hiểu làm rõ được của bong bóng siêu mịn. Đại học Công nghiệp Nippon là trường đại học mà du học sinh có hứng 
thú với ngành chế tạo hàng hóa có thể yên tâm theo học nên nhất định chúng ta hãy cùng nhau học tập nhé.

LI MUZHI (Đến từ Trung Quốc)

1.637 ngườ/ 29.903 người
(Tại thời điểm ngày 1 tháng 5 năm 2021)

49 người/ 8.171 người
(Tại thời điểm ngày 1 tháng 5 năm 2021)

95 người/ 4.126 người
（Tại thời điểm ngày 1 tháng 5 năm 2021）

9 10

Cơ sở Kawagoe Cơ sở Asaka

Giới thiệu các trường đại học v.v. ở tỉnh Saitama
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Đi tới các trường đại học trong tỉnh Saitama v.v.

Vị trí địa lý

Ngành học đại học/
Ngành học sau đại học v.v.

Số lượng du học sinh/
Số lượng học sinh

Nội dung hỗ trợ du học

Thông điệp từ những 
người khóa 
trước

Đôi lời PR

Miễn tiền học phí v.v.

Năng lực ngôn ngữ cần thiết

Thời gian nhập học

Thời gian nhập học

14Đại học Tỉnh Saitama
https://www.spu.ac.jp/

Saitama-ken, Koshigaya-shi, Sannomiya 820, Japan 338-8570

[Ngành Phúc lợi Y tế Chăm sóc sức khỏe] Khoa Điều dưỡng, Khoa Vật lý trị liệu, Khoa Trị liệu nghề nghiệp, Khoa Trẻ em Phúc lợi Xã hội
(Chuyên ngành Phúc lợi Xã hội/ Chuyên ngành Trẻ em Phúc lợi), Khoa Phát triển Sức khỏe (Chuyên ngành Khoa học Hành vi Sức khỏe/ 
Chuyên ngành Khoa học Kỹ thuật Xét nghiệm/ Chuyên ngành Khoa học Chăm sóc sức khỏe Khoang miệng)
[Khoa nghiên cứu Phúc lợi Y tế Chăm sóc sức khỏe] Khóa tiến sỹ giai đoạn đầu, Khóa tiến sỹ giai đoạn sau

Tháng 4 hoặc bất kỳ lúc nào

ー

ー

・Thực hiện việc du học trao đổi với các trường đại học có thỏa thuận hợp tác (miễn tiền học phí tại thời điểm đó)
・Có chứng nhận tín chỉ đối với việc du học tới các trường có thỏa thuận hợp tác cụ thể

Gửi tới tất cả các bạn, những người hướng đến mục tiêu là các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, y tế và phúc lợi
Tại Đại học Tỉnh Saitama, chúng tôi đang chờ đợi tất cả những ai có động lực và đam mê đóng vai trò tích cực trong các lĩnh vực chăm sóc 
sức khỏe, y tế và phúc lợi.

Tôi là một du học sinh đến từ Đại học Y khoa Sơn Tây.
Tôi không chỉ học được kiến thức điều dưỡng tại Đại học Tỉnh Saitama, mà còn may mắn có nhiều bạn bè thông qua 
các lớp học hay câu lạc bộ. Tôi cảm thấy thực sự may mắn vì đã có thể học tập tại Đại học Tỉnh Saitama.

LI LULU (Đến từ tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc)

Vị trí địa lý

Ngành học đại học/
Ngành học sau đại học v.v.

Số lượng du học sinh/
Số lượng học sinh

Nội dung hỗ trợ du học

Thông điệp từ những 
người khóa 
trước

Đôi lời PR

Miễn tiền học phí v.v.

Năng lực ngôn ngữ cần thiết

15Trường dạy nghề chuyên môn Thông tin Chuo
http://ccmc.ac.jp/

Saitama-ken, Niiza-shi, Tohoku 2-33-10, Japan 352-0001

Khoa Công nghệ thông tin / Web (Chế độ học 2 năm)　　Khoa Dự án AI (Chế độ học 2 năm)
Khoa Thiết kế Kinh doanh (Chế độ học 2 năm)　　Khoa chính Tiếng Nhật (1,5 năm / Khóa học 2 năm)

Tháng 4

Có học bổng của Tổ chức hỗ trợ học sinh sinh viên Nhật Bản, học bổng loại 1 và loại 2 của Trường dạy nghề chuyên môn Thông tin Chuo

Trình độ Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2

・Kinh nghiệm của học sinh　・Giới thiệu các doanh nghiệp phù hợp với quá trình công tác v.v.　・Nộp đơn xin gia hạn visa thì thực hiện tại 
trường sau khi tham khảo ý kiến của người phụ trách　・Cung cấp nội dung video cho tất cả mọi người như là một cách luyện thi cho Kỳ thi 
Năng lực Nhật ngữ　・Thực hiện kỳ thi thử JLPT hàng tháng　・Tích cực giới thiệu cả việc làm bán thời gian　・Tiền thưởng khích lệ cho 
người lấy chứng chỉ　・Giới thiệu ký túc xá, căn hộ　・Có nhiều công việc thực tập với các doanh nghiệp

Tình hình xin việc làm năm 2021: Người được mời làm việc: 64 người, Số người được doanh nghiệp niêm yết mời làm việc: 6 người (Tại thời điểm tháng 1 năm 2022)
Tình hình gia hạn visa du học năm 2021: 174 người nộp đơn, Không cấp: 0 người
Tình hình thi lấy chứng chỉ năm 2021: Kỳ thi Chuyên viên kỹ thuật Thông tin Cơ bản: 1 người / Chứng chỉ E ( JDLA Deep Learning for 
ENGINEER): 1 người/ IT Passport: 5 người/ Kỳ thi chứng nhận năng lực lập trình Java cấp 2: 7 người/ Kế toán Nissho cấp 3: 3 người/ Bằng kỹ 
năng thư ký cấp độ 3: 2 người v.v.

Tôi có hứng thú với máy tính từ khi còn là học sinh và đã tạo ra các trò chơi và trang web đơn giản. Tôi nghĩ rằng 
nếu tôi học tập các công nghệ mới hơn, tôi có thể tạo ra những thứ chưa có trên thế giới nên đã vào học Trường 
dạy nghề chuyên môn Thông tin Chuo. Trong lớp tôi có một số học sinh người Nhật đã có kinh nghiệm đi làm nên 
tôi rất vui vì không chỉ kỹ thuật công nghệ thông tin mà cả tiếng Nhật cũng giỏi lên. Ngoài việc học ở trường, tôi 
muốn mang sản phẩm đi dự các cuộc thi về ICT do các doanh nghiệp hay các tỉnh thành tổ chức cùng với các bạn 
trong lớp và đội của mình.

WALTHER RUNE JANIS (Đến từ Đức)

Vị trí địa lý

Ngành học đại học/
Ngành học sau đại học v.v.

Số lượng du học sinh/
Số lượng học sinh
Năng lực ngôn ngữ cần thiết

Nội dung hỗ trợ du học

Thông điệp từ những 
người khóa 
trước

Đôi lời PR

Miễn tiền học phí v.v.

Thời gian nhập học

13Đại học Rissho
https://www.ris.ac.jp/

[Cơ sở Kumagaya] Saitama-ken, Kumagaya-shi, Magechi 1700, Japan 360-0194
[Cơ sở Shinagawa] Tokyo-to, Shinagawa-ku, Osaki  4-2-16, Japan 141-8602

[Cơ sở Kumagaya] Ngành Phúc lợi Xã hội, Ngành Khoa học Môi trường Địa cầu, Ngành Khoa học Dữ liệu/
　　　　　　　   Khoa nghiên cứu Phúc lợi Xã hội, Khoa nghiên cứu Khoa học Môi trường Địa cầu
[Cơ sở Shinagawa] Ngành Phật giáo, Ngành Văn học, Ngành Kinh tế, Ngành Kinh doanh, Ngành Luật, Ngành Tâm lý học/  Khoa nghiên cứu 
　　　　　　　    Văn học, Khoa nghiên cứu Kinh tế học, Khoa nghiên cứu Kinh doanh học, Khoa nghiên cứu Luật, Khoa nghiên cứu Tâm lý học

Tháng 4

Chế độ miễn giảm tiền học phí cho du học sinh tư phí người nước ngoài  

Phải hiểu được các giờ học được thực hiện bằng tiếng Nhật  

・Ký túc xá học sinh "Unidence" (Cơ sở Kumagaya)　　・Phòng chờ du học sinh (hướng dẫn viết tiếng Nhật / thực hành hội thoại) 
・Hỗ trợ một phần chi phí y tế (Hội hỗ trợ bảo hiểm sức khỏe học sinh)　　     ・Chế độ hỗ trợ một phần lệ phí thi các kỳ thi lấy bằng ngoại 
ngữ (Kỳ thi năng lực Nhật ngữ v.v.)　　・Tổ chức các sự kiện giao lưu quốc tế 　　・Giới thiệu học bổng đoàn thể tư nhân 

Bồi dưỡng 'Người có đạo đức × Chuyên gia'. Giương cao tầm nhìn về giáo dục này, chúng tôi là một trường đại học tổng hợp với 9 ngành 
học đại học và 7 khoa nghiên cứu cao học, sẽ kỷ niệm 150 năm mở trường vào năm nay, năm 2022. Du học sinh đang học tập tại 2 cơ sở là 
cơ sở Kumagaya (thành phố Kumagaya, tỉnh Saitama) và cơ sở Shinagawa (quận Shinagawa, Tokyo).

Tôi quan tâm đến vấn đề “xã hội già hóa” và bị ấn tượng bởi bài luận văn mà một giáo viên tại Đại học Rissho viết ra 
khi tôi còn là sinh viên đại học, và tôi quyết định đi du học Nhật Bản. Hiện tại, tôi đang học về “phúc lợi cho người 
cao tuổi” trong chương trình thạc sỹ của Khoa nghiên cứu Phúc lợi Xã hội. Lúc đầu tôi cũng lo lắng nhưng sau 1 
năm kể từ khi nhập học vào Đại học Rissho, tôi đã có thể yên tâm học tập với nhiều sự hỗ trợ khác nhau từ các giáo 
viên hay nhân viên làm trong trường. Nếu bạn muốn học tập trong một môi trường thiên nhiên có nhiều cây xanh, 
tôi khuyên bạn nên chọn cơ sở Kumagaya của Đại học Rissho.

ZHENGHAO QIN (Đến từ Trung Quốc)

Cơ sở ShinagawaCơ sở Kumagaya

134 người / 10.309 người
（Tại thời điểm ngày 1 tháng 5 năm 2021）

0 người / 1.749 người (Tại thời điểm ngày 1 tháng 5 năm 2021)

297 người / 325 người （Tại thời điểm ngày 1 tháng 5 năm 2021）
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Giới thiệu các trường đại học v.v. ở tỉnh Saitama



H
ỗ trợ du học sinh của tỉnh Saitam

a

Trung tâm Đào tạo Nguồn nhân lực Toàn cầu Saitama (GGS) là gì?

GGS là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực, những người sẽ hoạt động năng nổ trên vũ đài từ tỉnh 
Saitama tới thế giới và sẽ là những người có khả năng tốc chiến của các doanh nghiệp. 
Chúng tôi hợp tác với các trường đại học và các doanh nghiệp trong tỉnh để hỗ trợ các hoạt động 
tìm kiếm việc làm của du học sinh người nước ngoài.

Trình đơn hỗ trợ GGS

Lời khuyên từ các anh chị đi trước đã sử dụng dịch vụ của GGS

Kỹ thuật tận dụng tối đa thông tin GGS

Hỗ trợ du học sinh của 
tỉnh Saitama

Hệ thống khớp 
đôi xin việc làm 

& theo sát hỗ trợ Tư vấn xin việc làm Homestay (ở tại nhà người dân 
địa phương) cho du học sinh

Buổi phỏng vấn xin việc Công việc thực tập Tham quan doanh nghiệp & 
chuyến du lịch cuộc họp tọa đàm

Tôi muốn biết thông tin sự kiện về xin việc 
làm và giao lưu quốc tế

Tôi muốn xem thông tin tuyển nhân sự 
của các doanh nghiệp toàn cầu trong tỉnh

https://www.ggsaitama.jp/
Thông tin mới nhất từ GGS được giới 
thiệu trên trang "Thông báo".
Các bài phỏng vấn dành cho du học 
sinh cũng có đầy đủ.

▶Tạp chí e-mail GGS

▶Hệ thống khớp đôi xin việc làm GGS▶Trang chủ GGS

https://www.ggsaitama.jp/
globalnet/mailmagazine/
Chúng tôi cung cấp hàng tháng các 
thông tin sự kiện về du học hay xin 
việc làm hay chuỗi bài luận do nhiều 
người cùng viết của "những người 
toàn cầu lớn lên ở Saitama"!

https://ggs-jobmatch.jp/
Trước tiên hãy thử đăng ký!
Chúng ta hãy kiểm tra thông tin tuyển 
dụng của các doanh nghiệp trong tỉnh 
& nộp hồ sơ sơ bộ để hướng tới mục 
tiêu xin việc làm tại Nhật Bản

Kiểm tra cả SNS

Phải tiến hành hoạt động xin việc làm mà đừng quên bạn đến Nhật với ước mơ như thế nào:
Hiện tại, tôi đang làm nghiệp vụ hỗ trợ khách hàng tại bộ phận kinh doanh khí đốt LP dùng cho gia đình 
của Công ty cổ phần Saisan, một doanh nghiệp năng lượng tổng hợp. Hoạt động xin việc làm ở Nhật 
Bản rất vất vả không giống như ở đất nước của tôi. Ở Nhật Bản thì việc bắt đầu sớm là rất quan trọng. 
Trong quá trình hoạt động xin việc đàm thì bạn cần thu hẹp ngành nghề tuân theo điều kiện visa của 
bạn.Và điều quan trọng là phải thực hiện việc tự phân tích bản thân một cách thấu đáo để hiểu được 
loại công việc phù hợp năng khiếu của bản thân, và để đi phỏng vấn. Tôi nghĩ rằng một số người có thể 
cảm thấy lo lắng khi đi du học Nhật Bản, nhưng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ tận dụng tối đa niềm tự hào 
về đất nước của mình và những gì bạn đã học được trong việc du học để phát huy năng lực của mình 
tại Nhật Bản.

PHAN THI THUY (Đến từ CHXHCN Việt Nam)
Ngành - Khoa●Ngành Chính sách Tổng hợp・Khoa Chính sách Tổng hợp　
Nơi xin việc đi làm●Công ty cổ phần Saisan

Tôi thường nghe nói rằng hoạt động xin việc làm ở Nhật Bản rất vất vả" và "khổ cực", nhưng tôi 
càng làm càng thấy thú vị và tôi nghĩ rằng mình có thể học hỏi được rất nhiều điều từ đó. Tất 
nhiên, nó không dễ dàng. Chỉ có điều, tình hình của những người đang hoạt động xin việc làm 
đều khác nhau nên tôi nghĩ tốt nhất bạn nên nhìn vào điểm mạnh và điểm tốt của mình. Và, 
doanh nghiệp hoặc công việc mà bạn thực sự muốn được vào làm thường nằm ở một nơi mà bạn 
không ngờ tới. Ngay từ đầu, bạn nên suy nghĩ bằng cách mở rộng các lựa chọn về doanh nghiệp.

DOAN THI SI (Đến từ CHXHCN Việt Nam)
Ngành - Khoa●Ngành Nhân văn - Khoa Văn hóa Nhật Bản　
Nơi xin việc đi làm●Công ty cổ phần Linatiss

https://www.facebook.
com/ggsaitama/

https://twitter.com/
saitama_ggs

@739whdad

Facebook Twitter LINE

Xin chào các bạn du học sinh, tôi là Shi đến từ Trung Quốc. Tôi sử dụng dịch vụ GGS vào năm 
2016 rồi vào làm ở Công ty cổ phần Yamagen, thoáng một cái đã 5 năm trôi qua. 
Về vấn đề tìm việc, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là làm cho đối phương hiểu những gì bạn muốn 
truyền đạt và nỗ lực để họ muốn làm việc cùng bạn. Tôi cầu nguyện từ tận đáy lòng rằng hoạt 
động xin việc làm của mọi người sẽ thành công.

SHI YIN (Đến từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Ngành - Khoa●Khoa nghiên cứu Kinh doanh・Chuyên ngành Đổi mới Kinh doanh
Nơi xin việc đi làm●Công ty cổ phần Yamagen

Thông tin liên hệ
■Liên hệ về du học nói chung

■Thu thập thông tin về thủ tục nhập cảnh thay liên quan tới lưu trú

Trung tâm Đào tạo Nguồn nhân lực Toàn cầu Saitama（Bên trong Quỹ công ích Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Tỉnh Saitama）
Saitama-ken, Saitama-shi, Urawa-ku, Kitaurawa 5-6-5, Japan 330-0074  Tầng 3 Tòa nhà hành chính gộp chung Urawa
■ Điện thoại: 048-833-2995　■ FAX: 048-822-3808　■ E-mail: global@sia1.jp　■ URL: https://www.ggsaitama.jp/

Sở quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú　■ https://www.moj.go.jp/isa/  
Trung tâm tư vấn tổng hợp cho người nước ngoài Saitama　■ https://sia1.jp/foreign/advice/  

■Thu thập thông tin về du học Nhật Bản nói chung
Pháp nhân hành chính độc lập Tổ chức hỗ trợ học sinh sinh viên Nhật Bản ( JASSO)　■ https://www.jasso.go.jp/
Trang thông tin du học Nhật Bản　■ https://www.studyinjapan.go.jp/ja/

■Giới thiệu về tỉnh Saitama
Tỉnh Saitama　■ https://www.pref.saitama.lg.jp/
Quỹ công ích Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Tỉnh Saitama　■ https://sia1.jp/

■Về lưu trú nói chung
Trung tâm hỗ trợ lưu trú cho người nước ngoài (FRESC) 
■ https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc01.html　■ Điện thoại: 0570-011000（Quay số Navi ）　03-5363-3013
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