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Lời nói đầu
Trong cuốn sách nhỏ này chúng tôi giới thiệu về Kỳ thi du học Nhật
Bản(EJU) và "Chế độ nhập học trước khi sang Nhật".
Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) được Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (từ
đây gọi tắt là JASSO) thực hiện như một trong những kỳ thi nhập học vào
đại học (bậc đại học) v.v. của Nhật Bản dành cho du học sinh người nước
ngoài dạng tự túc. Không cần phải tới Nhật Bản để dự thi, học sinh vẫn có
thể dự thi tại 18 đô thị ở 14 nước và trọng tâm là khu vực Châu Á (tháng 9
năm 2020 hiện tại).
Trong kỳ thi này, chúng tôi đánh giá năng lực tiếng Nhật và học lực cơ
bản (mônkhoa học tự nhiên, môn tổng hợp, toán học) và trên 860 trường
đại học v.v.đang tiếp nhận du học sinh người nước ngoài sử dụng thành
tích của kỳ thi này cho kỳ thi đầu vào của du học sinh.
Danh sách trường sử dụng Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_ j/eju/examinee/use/

Ngoài ra, người mong muốn du học có thể thi Kỳ thi du học Nhật Bản
(EJU) ngay tại nước mình và có thể được phép nhập học của trường đại học
mà không cần phải tới Nhật Bản v.v. Có trên 180 trường đang áp dụng Chế
độ "Nhập học trước khi tới Nhật" này.
Danh sách trường cho phép nhập học trước khi tới Nhật
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_ j/eju/examinee/prearrival/
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Về kỳ thi nhập học cho du học
sinh người nước ngoài
Nhiều trường học ngoài kỳ thi nhập học dành cho đối tượng thí sinh
người Nhật còn thực hiện cả kỳ thi nhập học cho đối tượng người nước
ngoài (du học sinh) và xét tuyển tổ hợp nhiều mục như sau. Phương pháp
thi tuyển khác nhau tùy mỗi trường nên chúng ta hãy xác nhận trong
hướng dẫn thi tuyển của trường v.v.
① Đánh giá hồ sơ
② Kiểm tra học lực
③ Phỏng vấn
④ Viết bài luận
⑤ Kiểm tra tính phù hợp và năng lực khác
⑥ Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)
⑦ Kỳ thi năng lực Nhật ngữ (JLPT)
⑧ Kỳ thi đại học toàn quốc
Trong cuốn sách nhỏ này chúng tôi giới thiệu về mục "(6) Kỳ thi du
học Nhật Bản (EJU)".
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Về Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)
(tháng 9 năm 2020 hiện tại)

Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) là kỳ thi đánh giá năng lực
tiếng Nhật và trình độ kiến thức cơ bản (khoa học tự nhiên,
khoa học xã hội, toán học) của những người có nguyện
vọng du học hệ đại học … của Nhật Bản với tư cách du học
sinh người nước ngoài.
1. Nơi tổ chức
16 thành phố trong Nhật Bản 18 thành phố thuộc 14 nước và khu vực ngoài Nhật Bản
Bạn có thể thi ở cả ngoài Nhật Bản!
Ấn Độ (New Delhi), Indonesia (Jakarta, Surabaya), Hàn Quốc (Seoul, Busan), Sri Lanka
(Colombo), Singapore, Thái Lan (Bangkok,Chiang Mai), Đài Loan (Đài Bắc), Philippines
(Manila), Việt Nam (Hà Nội, Hồ Chí Minh) , Hồng Kông, Malaysia (Kuala Lumpur),Myanmar
(Yangon), Mông Cổ (Ulaanbaatar), Nga (Vladivostok)

Cơ quan thực thi EJU
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/contact/

2. Thời gian tổ chức
Kỳ thi được tổ chức 2 lần vào tháng 6 (lần 1) và tháng 11 (lần 2).

3. Từ khi nộp hồ sơ đăng ký tới lúc thông báo kết quả
① Nộp hồ sơ đăng k ý

Lần 1

Lần 2

Tháng
2~3

Tháng 7

Đăng ký trong thời gian nộp hồ sơ đăng ký và trả lệ phí thi.
*Thời gian nộp hồ sơ đăng ký thay đổi từng năm nên nhất thiết phải xác nhận lại.
Phiếu dự thi được gửi tới.

②

Nhận phiếu dự thi

Tháng 5

Tháng 10

③

Ngày thi

Tháng 6

Tháng 11

Đi thi.

④

Nhận giấy thông
báo kết quả

Tháng 7

Tháng 12

Giấy thông báo kết quả được gửi tới. JASSO sẽ cung cấp cho trường kết quả của
thí sinh tùy theo sự truy vấn từ trường mà thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký.

4. Các môn thi và ngôn ngữ ra đề
Bạn chọn từ 1 môn tới 3 môn các môn do trường mà bạn có nguyện
vọng thi vào chỉ định từ các môn học sau đây. Không thể chọn đồng thời
môn khoa học tự nhiên và môn tổng hợp.
Các môn học lực cơ bản (môn khoa học tự nhiên, môn tổng hợp, toán học) được ra đề bằng "tiếng
Nhật" hoặc "tiếng Anh". (Môn tiếng Nhật thì chỉ ra đề bằng tiếng Nhật.) Thí sinh chọn một trong những
lựa chọn sau khi nộp hồ sơ đăng ký theo chỉ định của trường mà mình có nguyện vọng thi vào.
Môn học

Tiếng Nhật

Khoa học tự
nhiên nhiên
Học lực cơ bản

Khoa học
xã hội

Toán học

Mục đích

Thời gian

Thang điểm

Đánh giá năng lực tiếng Nhật (tiếng Nhật học
thuật) có thể đáp ứng việc học tập tại đại học
của Nhật Bản v.v.

125
phút

Đánh giá trình độ kiến thức cơ bản môn khoa
học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học)cần
thiết cho việc học tại ngành học tự nhiên ở
các trường đại học của Nhật Bản v.v..

80
phút

0 ~ 200 điểm

Đánh giá trình độ kiến thức cơ bản môn
khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học)
cần thiết cho việc học tại ngành học tự
nhiên ở các trường đại học của Nhật Bản v.v.

80
phút

0 ~ 200 điểm

Đánh giá trình độ kiến thức cơ bản về môn
toán cần thiết cho việc học tại các trường
đại học của Nhật Bản v.v.

80
phút

0 ~ 200 điểm
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Chọn môn

Đọc hiểu, nghe hiểu, nghe
đọc hiểu 0 ~ 400 điểm

Ngôn ngữ
ra đề
Chỉ tiếng
Nhật

Viết
0 ~ 50 điểm
Chọn 2 môn từ 3
môn: vật lý, hóa
học, sinh học

Tiếng
Nhật hoặc
tiếng Anh
(Chọn)
Chọn một trong
hai Khóa 1,
Khóa 2.
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[Ghi chú]
・Trình tự và thời gian tổ chức thi môn tiếng Nhật:
Viết (30 phút) → Đọc hiểu (40 phút) → Nghe đọc hiểu → Nghe hiểu (kết hợp nghe đọc
hiểu và nghe hiểu khoảng 55 phút)
・Cấu thành của môn khoa học tự nhiên:
Có 3 môn vật lý, hóa học, sinh học. Thí sinh chọn 2 trong 3 môn theo chỉ định của trường
mà mình có nguyện vọng thi vào. (Mỗi môn 100 điểm)
・Môn khoa học xã hội:
Môn khoa học xã hội là một môn học riêng biệt của Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU). Đây là
môn học kết hợp các môn "Công dân" (trọng tâm là kinh tế - chính trị), "Địa lý", "Lịch sử"
được học tại các trường trung học phổ thông của Nhật Bản.
・Cấu thành của môn toán học:
Có 2 loại:
Khóa 1: Dùng cho ngành học khoa học tự nhiên không yêu cầu nhiều về toán học và
ngành học xã hội
Khóa 2: Dùng cho ngành học yêu cầu toán học cấp độ tương đối cao Thí sinh chọn một
trong hai khóa học và theo chỉ định của trường mà mình có nguyện vọng thi vào.

5. Phương pháp trả lời câu hỏi
Môn tiếng Nhật sử dụng phương thức trắc nghiệm và viết luận.
Môn khoa học tự nhiên, môn khoa học xã hội, môn toán sử dụng
phương pháp trắc nghiệm.

6. Phạm vi ra đề
Chúng tôi đăng tải phạm vi ra đề ở trang web dưới đây. Phạm vi ra đề
của các môn học lực cơ bản (khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, toán học)
thì chuẩn theo nội dung chính hướng dẫn học tập của các trường trung
học phổ thông của Nhật Bản.

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_ j/eju/
examinee/syllabus/
7. Tư cách dự thi và số lần dự thi
Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) không có tư cách dự thi. Kỳ thi cũng không
giới hạn độ tuổi. Bất kỳ ai cũng có thể dự thi bao nhiêu lần cũng được.

8. Các trường sử dụng kết quả Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)
Trên 860 trường đại học của Nhật Bản v.v. (đại học quốc lập hầu hết đều
sử dụng) đang sử dụng kết quả của Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) để xét
tuyển nhập học.
Các trường sử dụng Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_ j/eju/
examinee/use/
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9. Thời gian có hiệu lực của kết quả
Kết quả của Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) có hiệu lực 2 năm (cho 4 lần
thi trong quá khứ). Bạn chỉ có thể nộp kết quả của 1 lần thi trong số đó
cho trường mà bạn có nguyện vọng thi vào. Ví dụ, trường hợp đại học A
sử dụng thành tích 3 lần thi là "Kỳ thi lần 1 (tháng 6), lần 2 (tháng 11) năm
2022 và kỳ thi lần 2 (tháng 11) năm 2021", thí sinh tự chọn kết quả của lần thi
được cho là tốt nhất từ kết quả của 3 lần thi mà mình đã đi thi đó và nộp số
hiệu dự thi của nó cho đại học A.
Tùy theo trường, tình hình sử dụng sẽ khác nhau ví dụ như trường hợp
có thể sử dụng bất kỳ kết quả nào của 4 lần thi trong quá khứ, trường hợp
chỉ sử dụng kết quả lần 1 hoặc là lần 2 của năm dự thi, nên bắt buộc phải
xác nhận với trường mà bạn có nguyện vọng thi vào.
Bạn không thể nộp kết quả của lần thi khác nhau cho mỗi môn giống
như "môn tiếng Nhật thì dùng kết quả kỳ thi lần 1 (tháng 6), môn tổng hợp
thì dùng kết quả kỳ thi lần 2 (tháng 11)

10. Với các bạn có khuyết tật
Trường hợp mong muốn có sự cân nhắc về mặt dự thi như thi với tập đề
thi mở rộng, kéo dài thời gian thi v.v. thì xin hãy hỏi quầy dịch vụ trước khi
nộp hồ sơ đăng ký.
Cơ quan tiếp nhận & tư vấn về dự thi hoặc sau khi học lên cao.

Văn phòng vận hành DO-IT Japan
https://doit-japan.org/accommodation/inquiry/
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Chuẩn bị cho Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)

Các câu hỏi thường gặp
Đề thi Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) có thể xem
ở đâu?
Đề thi của Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) mà chúng tôi đã tổ chức
trong quá khứ được bán tại góc tiếng Nhật của các hiệu sách ở
Nhật Bản. Ngoài nước Nhật thì bạn có thể xem tại các cơ quan hợp
tác tổ chức kỳ thi, văn phòng đại diện ở nước ngoài của JASSO* v.v. *Có tại
Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam.
Chi tiết xin hãy xem tại https://www.jasso.go.jp/ryugaku/about/jeic/.)
"Đề thi Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) kèm CD đề nghe hiểu - nghe đọc hiểu"

Tập đề thi Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/
examinee/publish/
Chúng tôi công khai một phần đề thi mà chúng tôi đã tổ chức trong
quá khứ trên trang web.
Mẫu đề thi trong quá khứ

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/
examinee/pastpaper_sample/

Xin hãy cho tôi biết phương pháp học môn Khoa
học xã hội.
Môn khoa học xã hội được ra đề một cách tổng hợp từ các lĩnh vực
công dân, địa lý, lịch sử. Đây là môn học đo kiến thức cơ bản trong
mỗi lĩnh vực và năng lực đánh giá từ đề tài, đồ thị được cho. Xin hãy
tham khảo đề thi v.v.
được đăng tải trong đề cương, trang web. Ngoài ra, nội dung sẽ lấy trọng tâm
là lĩnh vực mang tính công dân nên khi học tập hãy lấy trọng tâm là kinh tế chính trị, xã hội hiện đại trong sách giáo khoa dùng cho học sinh trung học
phổ thông của Nhật Bản. Về địa lý, lịch sử thế giới, lịch sử Nhật Bản thì hãy học
các mục cơ bản tương ứng với đề cương và trọng tâm là sách giáo khoa.
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Các bước cho tới khi du học Nhật Bản

Thu thập thông tin một cách tổng thể về du học
Nhật
Bản.
Cung cấp thông tin căn bản về du học Nhật Bản
Trang Web của Thông tin du học Nhật Bản
-Study in Japan▶https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/

▶ Cung cấp thông tin mang tính tổng hợp về du học Nhật Bản
• Tìm kiếm trường học • Thông tin học bổng
• Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)
• Các cơ sở công khai tài liệu xúc tiến du học Nhật Bản
• Hội thảo du học Nhật Bản do JASSO đứng ra tổ chức
• Thông tin sự kiện • Hội du học sinh về nước
• Thông điệp từ người đã từng du học v.v.

Website JASSO Vietnam
▶https://jasso.org.vn/
Danh sách đại sứ quán - tổng lãnh sự quán Nhật Bản,
cơ quan ngoại giao Nhật Bản ở nước ngoài
(Bộ ngoại giao)
▶https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/
▶ Thông tin các loại cho du học sinh
• Thông tin du học Nhật Bản
• Thông tin học bổng chính phủ Nhật Bản

"Student Guide to Japan"
Cuốn sách nhỏ mà tất cả các bạn muốn du học
nhất định phải đọc nơi chứa nhiều kiến thức
cơ bản về du học tới Nhật Bản.
https://www.jasso.go.jp/
ryugaku/study_j/sgtj.html

Thu thập thông tin liên quan các đến trường
Lấy thông tin "Kỳ thi đầu vào du học sinh người nước ngoài tư phí"
từ trang web hay tài liệu hướng dẫn tuyển sinh của trường mà bạn muốn
thi vào.
✓ Bạn có thể tải về tài liệu hướng dẫn về trường, tài liệu hướng dẫn
tuyển sinh từ trang web của trường hay cũng có trường hợp có thể yêu cầu
gửi tới từ trang web đó.
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Xác nhận tư cách dự thi, phương thức thi, lịch thi
của trường mà bạn muốn thi vào.
Trước tiên, bạn lấy về tài liệu hướng dẫn tuyển sinh, đơn đăng ký của
trường mà bạn muốn thi vào để xác nhận tư cách dự thi. Tiếp theo, bạn xác
nhận xem kết quả của Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) có cần thiết cho việc
nộp hồ sơ đăng ký vào trường đại học v.v. đó không. Trường hợp cần có kết
quả của Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU), bạn xác nhận xem trường đại học v.v.
đó có chỉ định môn thi, ngôn ngữ ra đề và sử dụng lần thi nào của Kỳ thi
du học Nhật Bản (EJU) không.
(Ví dụ về chỉ định của đại học về EJU)
Ngành
học
v.v.

Tiếng
Nhật

Ngành
luật

○

Môn tổng
Toán học
hợp

○

Ngành kỹ
thuật

Môn khoa học tự nhiên
Vật lý

Hóa học

Sinh học Chọn môn

Khóa 1

Khóa 2

○

Chọn tự
do 1
môn khác

Ngôn ngữ ra
Kết quả có
đề học lực cơ
hiệu lực
bản
Tiếng
Nhật

Năm 2021
Phần thi tổ
chức tháng
6, tháng 11

Anh văn

Năm 2021
Phần thi tổ
chức tháng
6

Danh sách trường sử dụng EJU
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_ j/eju/examinee/use/
Danh sách trường sử dụng EJU trước khi tới Nhật
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_ j/eju/examinee/prearrival/

Nộp hồ sơ Kỳ thi Du học Nhật Bản(EJU)
Nộp hồ sơ đăng ký tới cơ quan tổ chức kỳ thi có trong Nơi liên hệ cơ
quan tổ chức EJU ở nước ngoài (https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/
eju/examinee/contact/).
Trường hợp thi ở trong Nhật Bản thì mua giấy tờ hồ sơ đăng ký tại các
hiệu sách chủ yếu trong Nhật Bản để nộp hồ sơ đăng ký.
Nếu bạn quên nộp hồ sơ đăng ký Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) hay chọn
nhầm môn thi mà trường đại học v.v. chỉ định thì bạn sẽ không thể đi thi
trường đại học v.v. đó nên hãy chú ý nhé.
Khi bạn nộp hồ sơ đăng ký thì phiếu dự thi sẽ được phát hành. Phiếu dự
thi này tất nhiên là cần thiết trong ngày thi Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)
nhưng có thể cũng cần thiết lúc nộp hồ sơ đăng ký đại học v.v. nên sau khi
thi xong bạn cũng đừng làm mất.
＊Việc chỉ nộp hồ sơ đăng ký Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) thì không có nghĩa là đã
nộp hồ sơ đăng ký đại học v.v.

10
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Dự thi Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU).
Trước khi dự thi, xin hãy đọc kỹ trước các mục lưu ý được ghi trong
hướng dẫn dự thi.

Nộp hồ sơ đăng ký tới trường đại học v.v. mà bạn
mong muốn nhập học.
✓ Trường hợp bạn nộp hồ sơ đăng ký vào trường sử dụng Kỳ thi du học
Nhật Bản (EJU), bạn sẽ được yêu cầu ghi số hiệu dự thi vào đơn đăng ký
của trường mà bạn muốn thi vào và nộp bản sao của phiếu dự thi hay giấy
thông báo kết quả.
✓ Kết quả Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) của thí sinh thì trường đại học v.v.
sẽ truy vấn trực tiếp với Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản.

Thực hiện thủ tục nhập học.
Nếu đã nhận được giấy báo đỗ Đại học thì bắt đầu làm thủ tục nhập học.
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Cho phép nhập học trước khi tới Nhật
có sử dụng Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)

"Chế độ nhập học trước khi sang Nhật - sử dụng Kỳ thi du
học Nhật Bản (EJU)" là gì?
~Nhận giấy phép nhập học ngay tại Việt Nam
mà không cần phải tới Nhật~
Trong số các trường đại học v.v. của Nhật Bản có những nơi áp dụng
"Chế độ nhập học trước khi sang Nhật - sử dụng kết quả Kỳ thi du học Nhật
Bản (EJU)",
Việc đậu hay trượt được quyết định theo phương pháp như sau đây.
(1) Bạn thi Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) tại nước mình và nộp hồ sơ đăng
ký lên trường đại học v.v. từ nước mình.
(2) Việc đậu hay trượt được quyết định dựa trên kết quả Kỳ thi du học
Nhật Bản (EJU) và thẩm tra hồ sơ như thành tích học tập ở trường trung
học phổ thông v.v.
*Một số trường đại học v.v. thực hiện phỏng vấn hay thi viết ngay tại
Việt Nam.
- Bạn không cần phải tới Nhật để thi kỳ thi nhập học.
thể hiện việc cho phép nhập học trước khi tới Nhật

Người mong
muốn du

Đất nước
và khu

Kỳ thi du học Nhật Bản
(EJU)
*Kỳ thi ở địa phương

Xét tuyển hồ sơ
Cơ quan giáo dục
tiếng Nhật v.v.
Kỳ thi du học Nhật Bản
(EJU)
Kỳ thi nhập học trường
đại học v.v.

Nhập học

Nhật Bản

12
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Về thông tin các trường cho phép nhập học trước khi tới Nhật
Chúng tôi đăng tải lên trang web thông tin về trên 180 trường đại học
v.v. (tên trường đại học, tên ngành học - khoa v.v., các môn thi Kỳ thi
du học Nhật Bản (EJU) v.v.) đang thực hiện Chế độ nhập học trước khi tới
Nhật.
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/
examinee/prearrival/
✓ Vào ngày thi Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU), chúng tôi sẽ phát tài liệu
một số trường đại học cho phép nhập học trước khi sang Nhật tại hội
trường thi.
✓ Bạn cũng có thể lấy được thông tin tại các hội thảo du học Nhật
Bản v.v.

Điểm ước lượng thi đậu hoặc là điểm số cần thiết để nộp hồ
sơ đăng ký của mỗi trường đại học
Chúng tôi đăng tải ở trang web dưới đây chỉ riêng các trường đại học
v.v. đã cho phép công khai.
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/
examinee/prearrival/required_score.html
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Cảm tưởng của du học sinh đã nhập học bằng Chế
độ nhập học trước khi tới Nhật sử dụng Kỳ thi du
học Nhật Bản (EJU)
● Tôi đã có thể tập trung riêng vào việc ôn thi nhờ việc chuẩn bị du học
tại nước mình. (Hàn Quốc)
● Việc không cần mất công tới Nhật Bản để dự kỳ thi nhập học trên hết
giúp tôi rất nhiều về mặt kinh tế. (Đài Loan)
● Việc có thể học tập hết sức mình và thi đậu mà không cần tới Nhật là
một việc rất vui mừng và đáng tự hào không chỉ đối với bản thân mà cả
đối với những người đã hỗ trợ tôi điều đó. (Indonesia)
● Tôi nghĩ nếu việc cho phép nhập học trước khi tới Nhật được công nhận
thì gánh nặng về kinh tế sẽ giảm bớt đi khá nhiều và không chỉ thế,
không phải là ước mơ của nhiều học sinh muốn sang Nhật du học sẽ
được biến thành hiện thực hay sao. (Mông Cổ)

Chúng tôi giới thiệu cảm tưởng của các bạn đi trước đã dự thi
Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) để du học Nhật Bản.
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/voice/
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Học bổng

(Học bổng khuyến học cho du học sinh người nước ngoài của
Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ)

"Học bổng khuyến học cho du học sinh người nước ngoài của Bộ Giáo
dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ" là học bổng của JASSO
cấp cho du học sinh người nước ngoài tư phí đang theo học tại đại học, cao
đẳng, trường chuyên môn bậc cao (năm thứ 3 trở lên), khóa chuyên môn
trường dạy nghề v.v.
Người có kết quả dự thi Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) với thành tích xuất
sắc sẽ được thông báo về việc nhận học bổng .
(Người được thông báo về việc nhận học bổng phải thực hiện thủ tục
theo quy định thông qua trường đại học v.v. mà mình đã nhập học.)
Số tiền 48.000 JPY mỗi tháng (thực tế năm 2020)

Thời gian cấp 6 tháng hoặc 1 năm
(Khác nhau tùy theo thời điểm nhập học nên xin hãy xem trang web
"Thông tin học bổng khuyến học của JASSO dành cho du học sinh tư phí".)
★Người nhận thông báo được nhận học bổng với tư cách là thành tích
xuất sắc nhất theo mỗi lựa chọn môn thi trong số những thí sinh ở nước
ngoài nếu thỏa mãn điều kiện quy định có thể gia hạn thời gian cấp học
bổng cho tới thời hạn học tập tiêu chuẩn ở trường đại học v.v.

Phương pháp ứng tuyển
Đăng ký theo phương pháp quy định lúc nộp hồ sơ đăng ký Kỳ thi du
học Nhật Bản (EJU).

Phương pháp xét tuyển
Xét tuyển từ những người có thành tích xuất sắc trong Kỳ thi du học
Nhật Bản (EJU).

Phương pháp thông báo
Chúng tôi sẽ gửi thông báo "Giấy thông báo quyết định được nhận Học
bổng khuyến học cho du học sinh người nước ngoài của Bộ Giáo dục, Văn
hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ" cho người được nhận học bổng.
Ngoài ra, chúng tôi đăng tải số báo danh dự thi trong Kỳ thi du học Nhật
Bản (EJU) của thí sinh được nhận học bổng.

Thông tin học bổng khuyến học của JASSO dành
cho du học sinh tư phí
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/
scholarships/shoureihi/yoyakuseido/
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https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/
Tìm

Nơi liên hệ với cơ quan tổ chức kỳ thi ở nước ngoài

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/contact/

Các trường cho phép nhập học trước khi tới Nhật
sử dụng Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/prearrival/
Phát hành tháng 9 năm 2020 (Tài liệu không bán)

Pháp nhân hành chính độc lập-Ban tổ chức kỳ
thi du học Nhật Bản - Tổ chức hỗ trợ sinh viên
Nhật Bản (JASSO)
Mã bưu điện 153-8503 4-5-29 Komaba, quận Meguro, thủ đô Tokyo
Điện thoại +81-3-6407-7457
FAX
+81-3-6407-7462
E-mail
jasso_eju@jasso.go.jp
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