Chương trình Đào tạo Cử nhân
Học tập tại Shizuoka
Shizuoka có núi Phú Sĩ, là biểu tượng Nhật Bản. Shizuoka có vị trí thuận lợi
nằm giữa Tokyo và Osaka. Shizuoka có nhiều tập đoàn toàn cầu như SUZUKI,
YAMAHA, HONDA và cơ hội nghề nghiệp cũng tốt. Shizuoka là nơi dễ sống,
không đắt đỏ, thân thiện, và nhiều tiện nghi.
Tokyo

Núi PHÚ SĨ

Kyoto
Shizuoka
Hamamatsu
Osaka

Hệ thống ký túc xá đại học

MIỄN TOÀN BỘ HỌC PHÍ
và cấp học bổng tại Đại học Shizuoka

Đại học Shizuoka có hệ thống ký túc xá cho
sinh viên quốc tế với giá cả hợp lý.
Tiền thuê hàng tháng xấp xỉ 20.000 JPY.
Mỗi cơ sở đều được trang bị internet tốc độ
cao / WiFi.
Hình ảnh ký túc xá International Residence mới (Cơ sở Shizuoka và Hamamatsu).

Thông điệp từ các lưu học sinh ABP đang học tại Đại học Shizuoka
Lê Thị Mai Ngọc

Bộ môn Kinh tế học – Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
- Việt Nam (Tốt nghiệp Trường THPT Thạnh An – Thành Phố Cần Thơ)
Xuất phát từ mong muốn làm việc tại các xí nghiệp Nhật Bản và trở thành cầu nối giữa Việt-Nhật, hiện tại tôi theo
học Chương trình Cầu nối Châu Á (Asia Bridge Program) tại Trường Đại học Quốc lập Shizuoka. Trong tình hình nền
kinh tế không ngừng hội nhập như hiện nay, các công ty đòi hỏi kĩ năng mềm, đặc biệt là kĩ năng giao tiếp, ngày
càng nhiều. Với chương trình ABP này, tôi không chỉ trang bị cho mình kiến thức chuyên môn cần thiết, nâng cao
năng lực Nhật ngữ, mà còn có thể tự lập kế hoạch tăng cường thêm khả năng giao tiếp. Từ chương trình này, tôi
nghĩ mình có thể cải thiện những mặt còn thiếu sót, khai thác được những năng lực tiềm ẩn của bản thân, mở rộng
tầm nhìn xa hơn về nền kinh tế hội nhập hiện nay. Bên cạnh đó, đối với du học sinh đây cũng là cơ hội hấp dẫn khi
vừa được nhà trường tạo điều kiện giao lưu, học hỏi tại những xí nghiệp liên doanh với Việt Nam, vừa được hỗ trợ
về mặt tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp. Vì vậy hãy cùng đến học tập tại chương trình Asia Bridge Program của
trường đại học Shizuoka nhé.

Nguyễn Trần Thanh Quang

Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí, Khoa Công nghệ
- Việt Nam (Tốt nghiệp Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu – Thành Phố Hồ Chí Minh)
Trường Đại học Quốc lập Shizuoka được xếp hạng cao ở Nhật Bản trong lĩnh vực cơ khí mà tôi đam mê. Và tôi thật sự ấn
tượng bởi thông tin về các khoa chuyên ngành và chương trình đào tạo. Nó gần như giống với những gì tôi mong muốn
được học. Khi vào học tại trường Shizuoka, khó khăn lớn nhất cản trở ước mơ học tập của tôi là tiếng Nhật, nhưng với
sự chỉ bảo tận tình và chu đáo của các thầy cô, tôi đã và đang dần cải thiện khả năng tiếng Nhật của mình. Không những
thế, tôi còn có thể giao lưu với nhiều nền văn hóa đến từ nhiều nước trên thế giới. Việt Nam hiện tại đang trong quá trình
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì vậy, thông qua việc học tại trường đại học Quốc lập Shizuoka, tôi mong muốn
được góp sức xây dựng đất nước, làm cầu nối cho sự phát triển song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Liên hệ

ABP website: http://www.abp.icsu.shizuoka.ac.jp
Facebook: https://www.facebook.com/abp.shizuoka.u
E-mail: global@adb.shizuoka.ac.jp

Miễn 100 % học phí & Cấp học bổng ABP
Quy trình tuyển sinh sẽ được thực hiện tại nước của bạn

*Quý vị có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật

Shizuoka University Office for the Promotion of Global Education Programs

Nhập học vào tháng 10
Hỗ trợ tìm việc tại các Công ty Nhật Bản

836, Ohya, Suruga-ku, Shizuoka-Shi, Shizuoka-Ken, 422-8529, Japan
08.2016

In tại Nhật Bản

Chương trình cầu nối Châu Á:
Shizuoka hôm nay, thế giới ngày mai
Chương trình cầu nối Châu Á (ABP) là chương trình độc đáo hợp tác giữa các doanh nghiệp và đại học
Shizuoka (San-gaku renkei, Industry-Academia Collaboration) dành cho sinh viên Ấn Độ, Indonesia,
Thái Lan và Việt Nam. Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo ra các lãnh đạo toàn cầu tương
lai cho doanh nghiệp và xã hội bằng việc phối hợp chặt chẽ với các tập đoàn toàn cầu có trụ sở tại
Shizuoka. Chương trình đào tạo nhấn mạnh một nền giáo dục đa ngành và đa dạng với trọng tâm là
một sự kết hợp của kỹ thuật chuyên môn, cảm giác kinh doanh, tư duy khoa học, và kỹ năng giao tiếp.
Qua đó, sinh viên sẽ trở thành thanh cầu nối giữa khu vực Shizuoka, Nhật Bản và đất nước của mình.

Chương trình cầu nối Châu Á (ABP) hỗ trợ toàn diện cho các bạn từ khâu thủ tục nhập
học, làm quen cuộc sống sinh viên cho đến tìm kiếm công việc sau khi tốt nghiệp.
Ghi danh
Các khóa học
ABP

4 năm tại Chương trình ABP của Đại
học Shizuoka

Tốt nghiệp
Việc làm

ABP là chương trình
4 năm khởi đầu vào
tháng 10 bằng một
học kỳ đào tạo ngôn
ngữ chuyên sâu.

Tiếp thu kiến thức
chuyên sâu về học
thuật và kỹ thuật

Chương trình
đào tạo
Tháng 10
(6 tháng)

Các Công ty
Toàn cầu

Kinh nghiệm thực
tiễn tại các công ty
toàn cầu

Các khóa học trong ABP đều bắt buộc phải thành thạo tiếng Nhật. Để biết thêm
chi tiết, xem trang web: http://www.abp.icsu.shizuoka.ac.jp

Học kỳ I
Các môn học tiếng Nhật
chuyên sâu
Các môn học cơ bản ABP

Tháng 4
(3,5 năm)

Cơ sở Hamamatsu

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
・Xã hội học・Ngôn ngữ và văn hóa・Luật・Kinh tế học
Khoa Sư phạm*
Khoa Khoa học Tự nhiên
・Toán・Vật lý・Hóa học・Khoa học sinh học
・Khoa học trái đất
Khoa Nông nghiệp
・Khoa học tài nguyên sinh học・Khoa học sự sống ứng dụng

Khoa Tin học
・Khoa học máy tính・Tin học hành vi・Tin học xã hội
Khoa Công nghệ
・Kỹ thuật cơ khí・Kỹ thuật điện và điện tử
・Khoa học điện tử và vật liệu
・Kỹ thuật hóa học và sinh hóa ứng dụng
・Kỹ thuật hệ thống và toán học

Chi tiết tuyển sinh Khoa Sư phạm sẽ được cập nhật thường xuyên trên trang web.

Cơ hội được miễn 100 % học phí và cấp học bổng
Chương trình ABP hỗ trợ tài chính cho tất cả các sinh viên. Ngoài miễn các khoản phí dự tuyển và phí nhập học,
chúng tôi còn đảm bảo miễn học phí năm
Phí dự tuyển
Phí nhập học
Học phí
đầu tiên. Gói miễn 100% học phí cho năm
2, 3 và 4 căn cứ vào kết quả học tập cá
Năm 1: Miễn (100%)
Hỗ trợ tài chính
nhân trong năm trước đó. Ngoài ra, cấp
Miễn
Miễn
Năm 2–4:
ABP
học bổng ABP (khoản trợ cấp hàng tháng)
Miễn (50% hoặc 100%)
cho sinh viên năm đầu tiên cũng như có
17.000 JPY
282.000 JPY
535.800 JPY / year
Toàn phần
các cơ hội tài trợ khác đến từ các doanh
Bảng trên giới thiệu về học phí và các khoản phí khác trong năm 2015. Số tiền chính xác
nghiệp và chính phủ Nhật bản.

Cách đăng ký dự tuyển

Sinh viên Châu Á
4 quốc gia Châu Á được
tham gia (Ấn Độ, Indonesia,
Thái Lan và Việt Nam)

Cơ sở Shizuoka

có thể thay đổi mà không báo trước.

Nuôi dưỡng một
tầm nhìn toàn cầu
rõ ràng

Nâng cao kỹ năng
tiếng Nhật

Khoa và Bộ môn

Bảy học kỳ tiếp theo
Các môn học chuyên ngành bằng tiếng Nhật
Các môn học đại cương & active learning ABP
Thực tập tại các công ty Nhật Bản
Đề án nghiên cứu tốt nghiệp

Hợp tác giữa các doanh nghiệp – đại học & Hỗ trợ nghề nghiệp
Với chương trình đào tạo độc đáo hợp tác doanh nghiệp - đại học, sinh viên sẽ có cơ hội gắn kết với nhiều công ty
toàn cầu thông qua các sự kiện on- and off-campus như thực tập, giảng dạy, tọa đàm và hội thảo do các chuyên gia
kinh doanh của các công ty chủ trì. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn cá nhân từ năm đầu tiên của chương trình học nhằm
xây dựng một định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho từng sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Các công ty mà cựu sinh viên của Đại học Shizuoka đang làm việc:
AEON MALL, AISIN, Ajinomoto Healthy Supply, Brother, Canon, DENSO, DWANGO, Fuji Electric, FUJITSU,
Hamamatsu Photonics, HITACHI, Honda Motor, JATCO, KDDI, Kewpie, Kikkoman, Koito, KYOCERA, Mitsubishi Chemical, NEC,
NGK Insulators, Nissan Motor, NTT, NTT Data, NTT DoCoMo, OMRON, Paloma, Panasonic, Ricoh, ROHM Semiconductor,
Seiko Epson, SoftBank, Sony, SUZUKI MOTOR, Suzuyo, TOSHIBA, Toyota Motor, Yamaha Motor, Yazaki

Chương trình ABP không tổ chức thi viết, chỉ căn cứ bảng điểm kỳ thi EJU (Thi Ryuu, Kỳ thi Du học Nhật Bản,
Examination for Japanese Universities Admission for International Students) và các kỳ thi trình độ tiếng Anh (TOEFL,
TOEIC, or IELTS) để xét tuyển từng ứng viên. Ứng viên có thể nộp thêm bảng điểm Kỳ thi Trình độ Tiếng Nhật (JLPT)
để được tham chiếu trong quá trình xét tuyển. Chương trình ABP sẽ tổ chức thi phỏng vấn tại nước sở tại của các
ứng viên (Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Nhật Bản), vì vậy các ứng viên đang ở đất nước mình không cần
sang Nhật Bản trong tất cả quá trình dự tuyển.

 Kỳ thi EJU là gì?

Trang web chính thức (tiếng Anh): http://www.jasso.go.jp/en/eju/
Trang web brochure (tiếng Việt): http://www.jasso.go.jp/en/eju/about/
publication/__icsFiles/afieldfile/2015/11/29/eju_guide2014_vi.pdf

Kỳ thi EJU sẽ được tổ chức 1 năm 2 lần tại Ấn Độ (Delhi), Indonesia (Jakarta và Surabaya), Thái Lan (Bangkok) và Việt Nam (Hà Nội và
Thành Phố Hồ Chí Minh) với 2 thứ tiếng (Tiếng Nhật và tiếng Anh).

 Thời gian đăng ký dự tuyển ABP
Tháng 2-3:
Nhận đơn dự tuyển EJU lần thứ 1

Tháng 6:
Tổ chức thi

Tháng 11-12:
Đăng ký trực tuyến dự tuyển ABP

Tháng 7:
Nhận đơn dự tuyển EJU lần thứ 2

Tháng 1-2:
Xét tuyển hồ sơ

 Bảng điểm các môn thi cần nộp
Các khoa khoa học xã hội và nhân văn

Các khoa khoa học tự nhiên và công nghệ

Môn Tiếng Nhật*
Môn Tổng hợp Nhật Bản và Thế giới
Môn Toán I**

Môn Tiếng Nhật*
2 môn khoa học tự nhiên chọn từ Lý, Hóa, Sinh***
Môn Toán II

* Môn Tiếng Nhật có thể được thay thế bằng bảng điểm Thi Trình độ Tiếng Nhật (JLPT).
** Khoa Sư phạm và Ngành Tin học Xã hội (Khoa Tin học) có thể chấp nhận cả 2 môn Toán I và II.
*** Tùy theo chuyên ngành, môn thi cần chọn có thể khác nhau.
Về trình độ JLPT và môn thi khoa học tự nhiên mà các khoa, chuyên ngành đòi hỏi, mời
ứng viên tham khảo thông tin những năm trước:

Tháng 2-3:
Thi phỏng vấn

Tháng 11:
Tổ chức thi

Tháng 10:
Nhập học

 Địa điểm đăng ký dự thi EJU tại Hà Nội:
Phòng B301 - Văn phòng Khoa Tiếng Nhật - Trường Đại học Ngoại thương
(Cơ sở Hà Nội)
- Tầng 3, Nhà B, Số 91, Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP.
Hà Nội.
- Điện thoại: 04-3835-6800 (ext. 565)
- Địa chỉ e-mail: tam.kokoro1507@gmail.com

 Địa điểm đăng ký dự thi EJU tại TP. Hồ Chí Minh:
Phòng Hợp tác quốc tế và phát triển dự án quốc tế - Trường Đại học Khoa học Xã
hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP. HCM)
- Tầng trệt, Nhà K, Số 10-12, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1,
TP. HCM.
- Điện thoại: 08-3829-3828 (ext. 114)
- Địa chỉ e-mail: inter_ussh@hcm.fpt.vn

⚠ Trang web download bản hướng dẫn đăng ký dự tuyển những năm trước (tiếng Nhật):

http://www.abp.icsu.shizuoka.ac.jp/news/2016%E5%B9%B4%E5%BA%A6%20ABP%E7%AC%AC1%E5%9B%9E%E5%85%A5%E8%A9%A6%20%E5%8B%9F%E9%9B%86%E8%A6
%81%E9%A0%85%EF%BC%88%E6%97%A5%EF%BC%891.pdf

⚠ Trang web download đề thi những năm trước (tiếng Nhật và tiếng Anh): http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/pastpaper_sample.html

