E-mail:nyushi@chubu-gu.ac.jp

Trường Đại học Chubu Gakuin ･
Hệ cao đẳng thuộc trường Đại học Chubu Gakuin
Khuôn viên tại Seki

Khuôn viên tại Kakamigahara 〒501-3993 Số 1 đường Kirigaoka, thành phố Seki, tỉnh Gifu

岐阜県関市・各務原市

Khuôn viên tại Seki: Từ ga JR Nagoya đi tàu Tokaido Honsen ( tàu nhanh) đến ga JR
Gifu khoảng 18 phút, tại cửa bắc của ga JR Gifu đi xe bus của trường khoảng 40 phút
Khuôn viên tại Kakamigahara: Từ ga JR Gifu đi tuyến Takayama xuống tại ga JR Naka
đi bộ khoảng 15 phút
Từ ga Meitetsu Gifu đi tuyến Kakamigahara xuống tại ga Kakamigahara Shiyakusho
mae đi bộ khoảng 5 phút

■Khoa- Chuyên ngành ( Số lượng tuyển sinh)
●Khoa phúc lợi con người Chuyên ngành phúc lợi con người ( vài người)
●Khoa giáo dục Ngành giáo dục trẻ em ( vài người)
●Khoa sức khỏe thể thao Ngành sức khỏe thể thao ( vài người)

GIFU

Thông tin thi nhập học
●Chính quy Ngành

Cách thức thi tuyển

Trình độ N2

Nước sở tại qua Internet và tại trường

Kiểm tra hồ sơ
Phỏng vấn
Thi viết tiếng Nhật
Viết luận tiếng Nhật

Phí dự tuyển
Thời gian nộp hồ sơ
Ngày thi
Địa điểm thi

Phí nhập học
Phí giảng dạy
Chi phí khác
(sau khi miễn giảm)

〔Nước ngoài 〕Lệ phí thi 30,000
Kỳ đầu Thời gian nộp hồ sơ: 6/9/2018 ( Thứ 5)- 20/9/2018 ( Thứ 5)
Thời gian thi: 26/9/2018 ( Thứ 4)
Kỳ giữa Thời gian nộp hồ sơ: 11/10/2018 ( Thứ 5) - 25/10/2018 ( Thứ 5)
Thời gian thi: 31/10/2018 ( Thứ 4)
Kỳ cuối Thời gian nộp hồ sơ: 8/11/2018 ( Thứ 5) - 18/11/2018 ( Thứ 5)
Thời gian thi: 18/11/2018 ( Thứ 4)
Hội trường thi: Tại nước sở tại ※ Internet
〔Trong nước〕Phí dự thi: 30,000
Kỳ đầu Thời gian nộp hồ sơ: 16/10/2018 ( Thứ 3)- 30/10 ( Thứ 3)
Ngày thi: 4/11/2018( Thứ 1)
Kỳ giữa Thời gian nộp hồ sơ: 18/11/2018 ( Thứ 2)- 26/11 ( Thứ 2)
Ngày thi: 1/12/2018( Thứ 7)
Kỳ cuối Thời gian nộp hồ sơ: 29/1/2019 ( Thứ 3)- 12/2 ( Thứ 3)
Ngày thi: 16/2/2019( Thứ 7)
Địa điểm thi: Khuôn viên Seki

Số du học sinh đang học

Cách thức thi tuyển và chi phí năm đầu v.v… (Giới thiệu tuyển sinh năm 2019)

Ngành giáo dục nhi đồng

vài người 11

Phí nhập học:
Phí giờ giảng:
Chi phí khác:
Tổng cộng:

250.000
390.000
331.000
971.000

vài người 0

vài người 0

Phí nhập học:
Phí giờ giảng:
Chi phí khác:
Tổng cộng:

230.000
357.500
331.000
918.500

vài người 1
vài người 0

※Thành tích thực tế trước đây (Trung Quốc: Thượng Hải, Tế Nam, Nam Ninh Việt Nam: Thành phố Hồ Chí Minh)

●Khoa dự bị du học sinh
Trình độ N5

Nước sở tại qua Internet và tại trường

Trường sẽ thay bạn nộp

Có thể là người bảo lãnh tại nước mình

Chương trình học
tiếng Nhật

Số lượng chiêu sinh
du học sinh
Sinh viên niên khoá
năm 2019

Năng lực tiếng Nhật

Địa điểm thi

Ngành phúc lợi xã hội

Tại địa phương và tại trường

Ngành sức
khỏe thể thao Hệ cao đẳng

Ngành sức khỏe thể thao

Có thể là người bảo lãnh tại nước mình

Giáo dục

Giáo dục trẻ em

Nộp lên Cục quản lý nhập cảnh

Phúc lợi con người

Phúc lợi con người

Đơn vị: Yên Nhật

Người bảo lãnh

Tên khoa

Tên chuyên
ngành

Kiểm tra hồ sơ
Phỏng vấn
Thi viết tiếng Nhật

〔Nước ngoài 〕Lệ phí thi 10,000
Kỳ đầu Thời gian nộp hồ sơ: 6/9/2018 ( Thứ 5) - 20/9/2018 ( Thứ 5)
Thời gian thi: 26/9/2018( Thứ 4)
Kỳ giữa Thời gian nộp hồ sơ: 11/10/2018( Thứ 5) - 25/10/2018 ( Thứ 5)
Thời gian thi: 31/10/2018( Thứ 4)
Kỳ cuối Thời gian nộp hồ sơ: 8/11/2018( Thứ 5) - 18/11/2018 ( Thứ 5)
Thời gian thi: 18/11/2018( Thứ 4) Hội trường thi: Tại nước sở
tại ※ Internet
〔Trong nước〕Phí dự thi: 10.000
Kỳ đầu Thời gian nộp hồ sơ: 18/10/2018( Thứ 3)- 30/10 ( Thứ 3)
Ngày thi: 18/11/2018( Thứ 1)
Kỳ giữa Thời gian nộp hồ sơ: 18/11/2018( Thứ 2)- 26/11 ( Thứ 2)
Ngày thi: 18/12/2018( Thứ 7)
Kỳ cuối Thời gian nộp hồ sơ: 29/1/2019( Thứ 3)- 12/2 ( Thứ 3)
Ngày thi: 16/2/2019( Thứ 7)
Địa điểm thi: Khuôn viên Seki

Ghi chú: Thí sinh đăng ký dự thi trong nước Nhật Bản:
Tổ chức thi tại trường( khuôn viên Seki)

đối tượng
năm

Hỗ trợ chỗ ở
Học bỏng du học
sinh Trường Đại học
Chubu Gakuin

Khuyến học

Khuyến học
Chương trình xúc tiến tiếp nhận Du học sinh
Phí khuyến khích học tập dành cho Du học sinh
người nước ngoài của bộ giáo dục

Trong tất
cả các
năm học

30

25

Tổng cộng: 600.000
（số tiền trong một năm）

※Thành tích thực tế trước đây (Trung Quốc: Thượng Hải, Tế Nam, Thanh Đảo Việt Nam: Thành phố Hồ Chí Minh)

Số tiền chi trả

Thời gian
thưởng

đối tượng

8.000 Yên Nhật/tháng

Trong vòng
1 năm
( có gia hạn)

Tất cả đối tượng

Tối đa 10.000 Yên Nhật/ tháng
Tùy vào thành tích số tiền học bổng khác nhau

1 lần

Khoa dự bị

Trao tặng cho những sinh viên đạt kỳ thi năng lực tiếng Nhật
trong thời gian đang học tại trường( Đạt N1: 100.000 Yên)
Trao tặng cho những sinh viên đạt kỳ thi năng lực tiếng Nhật
trong thời gian đang học tại trường( Đạt N2: 50.000 Yên)

Tất cả các năm
học Khoa dự bị

48.000 Yên Nhật/tháng

1 năm

Tất cả các
năm học

Khoa giáo dục

Phúc lợi con người luôn thay đổi
Suy nghĩ đến hạnh phúc của tất cả mọi người từ trẻ em đến người già.
Học Phúc lợi con người là sự lựa chọn tốt nhất

Lý giải sự kết nối việc học và nuôi dạy từ việc giáo dục nhi
đồng đến việc giáo dục tiểu học, nuôi dưỡng nhân tài hoạt
động trong các lĩnh vục đào tạo, điều dưỡng, phúc lợi

■Chuyên ngành phúc lợi con người

●Chuyên khoa về Phúc lợi xã hội/ Sau khi nắm bắt rõ các vấn để về
pháp luật, chế độ, hiện trạng của phúc lợi, sẽ giúp hiểu sâu sắc hơn về mọi
ngành nghề với tư cách là một chuyên gia về Phúc lợi xã hội. Hơn nữa, với
mục tiêu đạt được chứng chỉ để trở thành chuyên viên Phúc lợi xã hội và có
thể tổ chức những buổi thảo luận về nghiệp vụ tại các cơ quan thảo luận
phúc lợi như là Bệnh viện, Khu vực, Trường học.
●Chuyên khoa về Phúc lợi bảo vệ sức khỏe tinh thần/ Là chuyên
khoa đào tạo để trở thành những
chuyên gia về cả phúc lợi xã hội và
phúc lợi bảo vệ sức khỏe tinh thần.
Hoặc chỉ trở thành chuyên gia về phúc
lợi bảo vệ sức khỏe tinh thần. Với mục
tiêu có thể tổ chức những buổi thảo
luận nghiệp vụ tại bệnh viện hay những
cơ quan khám và chữa bệnh về tâm lý.
●Chuyên khoa về Phúc lợi điều
dưỡng/ Là chuyên khoa đạo tạo những chuyên gia về Phúc lợi điều dưỡng
song song với Phúc lợi xã hội. Hoặc chỉ trở thành chuyên gia về phúc lợi
điều dưỡng. Với mục tiêu có thể tiến hành việc quản lý dịch vụ điều dưỡng
cho người cao tuổi, người khuyết tật.
●Chuyên khoa cống hiến cho khu vực/ Với mục tiêu đạt được
chứng chỉ về Phúc lợi xã hội, cống hiến cho khu vực như là các cơ quan
hành chính phúc lợi, NPO trong khu vực. Hoặc là có thể tiến hành nghiệp
vụ về phúc lợi tại các khu vực có liên quan đến phúc lợi như là Xí nghiệp,
Trường học, Cứu hỏa, Cảnh sát.

Bồi dưỡng những chuyên gia đầy nhiệt huyết, hỗ trợ cuộc
sống không thể thiếu thể thao

Phí nhập học: 50.000
Phí giờ giảng: 550.000
（số tiền trong một năm）

Người đạt N1

■Ngành sức khỏe thể thao
●Khóa học sức khỏe thể thao ／ Bồi dưỡng nhân tài có khả năng chỉ
đạo Thể thao- Sức khỏe hợp lý phù hợp với nhu cầu từ trẻ em đến người
cao tuổi và phù hợp với thời đại. Bằng quan điểm của người chỉ đạo, luôn
luôn đảm bảo tính an toàn vừa có thể sáng tạo ra phương pháp chỉ đạo hợp
với nhiều đối tượng và với nhiều mục đích
●Khóa thể thao dành cho người khuyết tật ／ Bồi dưỡng nhân tài
khả năng chỉ đạo sức khỏe- vận động vận dụng những đặc tính trong thể
thao phù hợp với chủng loại và mức độ khuyết tật. Trong mối liên kết với
thể thao người khuyết tật, việc lý giải và cải thiện những điểm mấu chốt về
chỉ đạo, nhìn thấy được cách thức hoạt động thể thao mà ai cũng cảm thấy
vui vẻ.
●Khóa học kinh doanh thể thao ／ Bồi dưỡng nhân tài có khả năng
lập kế hoạch-đề án- kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh thể thao. Đào tạo
nhân tài cáng đáng việc thành lập- kinh
doanh câu lạc bộ thể thao khu vực kiểu
tổng hợp. Lĩnh vực kinh doanh thể thao
khác với các lĩnh vưc kinh doanh
khác,có những yêu cầu rất phức tạp. Để
luyện tập thể thao thì 1 cách làm được
ứng dụng với nhiều người là rất ít .
Chính vì thế, sau khi hiểu rõ đặc tính
này, phải suy nghĩ đến nhu cầu của
người tiêu dùng và giá trị sản phẩm.

Người đạt N2
Chỉgiới hạn đối
tượng được lựa chọn

Ghi chú: Chế độ học bổng có trường hợp thay đổi theo năm

Hỗ trợ bạn tìm
việc tại Nhật Bản

Hướng tới việc đỗ N1, N2

Đa dạng về học bổng

Tỷ lệ xin được việc làm tại Nhật 100%. Hỗ
trợ công tác tìm việc tại Nhật cho từng du
học sinh ví dụ như là tổ chức hội thảo việc
làm dàhh cho DHS, điều tra xí nghiệp

Liên tục tổ chức [Khóa học về phương pháp
thi năng lực tiếng Nhật]. Hàng năm đều có
rất nhiều sinh viên đạt N1, N2. Đồng thời
trao học bổng cho sinh viên đỗ N1, N2.

Có nhiều loại học bỏng như học bỏng “Hỗ
trợ chỗ ở” , “Học bỏng khuyến học” , học
bổng tặng thưởng người đậu N1, N2.

●Hệ cao đẳng Chuyên ngành phúc lợi xã hội ( vài người)
●Hệ cao đẳng Ngành giáo dục nhi đồng ( vài người)
●Khoa dự bị Du học sinh Khóa học tiếng Nhật ( 30)

Khoa Phúc lợi con người

Khoa sức khỏe thể thao

Chế độ học bổng
Tên

Tỷ lệ sinh viên có
việc làm đạt 100%

〒504-0837 Số 30-1 đường Nakaoida, thành phố Kakamigahara, tỉnh Gifu cơ sở Seki

Phòng tư vấn tuyển sinh Điện thoại：0575-24-2213 Fax：0575-24-2367

Access

Tại trường Đại học Chubu Gakuin có các lĩnh vực như Phúc lợi, Giáo dục, Y
tế và sức khỏe thể thao. Có môi trường đào tạo với đội ngũ giáo viên giàu
kinh nghiệm thực tế và có môi trường sinh hoạt nuôi dưỡng tính con người
phong phú. Hỗ trợ thực hiện uớc mơ lớn của sinh viên.

Học tập tại khu vục Tokai
sôi động nhất Nhật bản

http://chubu-gu.ac.jp/

Chương trình học tiếng Nhật khoa dự bị du học sinh
Chương trình học tiếng Nhật khoa dự bị du học sinh, chủ yếu được xây
dựng cho du học sinh nước ngoài mong muốn vào học tập tại trường Đại
học Chubu Gakuin, là chương trình đào tạo dự bị với nội dung chính là học
tiếng Nhật.
Số lượng tuyển sinh: 30 sinh viên Thời gian nhập học: Tháng 4 Số
năm học: Số năm học là 1 năm (Từ ngày 1 tháng 4 tới ngày 31 tháng
3 năm sau). Một năm được chia thành hai học kỳ, sinh viên sau khi
hoàn thành các môn quy định, và được đánh giá đủ tiêu chuẩn sẽ
được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp.

■Ngành giáo dục trẻ em
●Khóa học giáo viên Tiểu học- Trung học ／ Nhà trường có sự
liên kết mạnh mẽ với các trường mầm non và tiểu học. Đào tạo giáo viên
Tiểu học- Trung học có tố chất trong việc đào tạo cho người khuyết tật.
Trong việc xin việc làm, nhà trường có sự hỗ trợ nhiệt tình như là hướng
dẫn về đối sách thi tuyển dụng do
cấch giáo viên giàu kinh nhiệm
hướ ng d ẫ n. Để v iệ c t hực t ập
được tiến hành gần khuôn viên
tr ườ ng, nhà tr ườ ng đang thực
hiện việc hỗ trợ kịp thời mang
tính thực tế từ các giáo viên
●Khóa học giáo viên mẫu
giáo- giáo viên mầm non ／
Bồi dưỡng những giáo viên mẫu giáo có kiến thức về hỗ trợ đặc biệt,
phúc lợi mang tính thực tiễn. Hơn nữa, nhà trường sẽ hỗ trợ việc làm một
cách tỷ mỷ do những người có kinh nhiệm thực tế về mầm non- phúc lợi.
Trong trường có trung tâm hỗ trợ nuôi dạy trẻ khu vực mà các bậc phụ
huynh có thể cùng giao lưu- trung tâm này trên cả nước có số luợng rất ít.
Việc tạo ra sự liên kết hàng ngày với trẻ nhỏ hay bố mẹ cũng là điểm hấp
dẫn

Hệ cao đẳng thuộc trường Đại học Chubu Gakuin
■Ngành phúc lợi xã hội

Muốn tạo ra” giây phút con người hạnh phúc và tỏa sáng đẹp đẽ” , bằng 3
khóa học nuôi dưỡng khả năng làm cho “ việc sống” được tỏa sáng.
●Khóa học phúc lợi điều dưỡng
／ Song song với việc bồi dưỡng
chuyên gia phúc lợi điều dưỡng, Trau
dồi năng lực hồ trợ cuộc sống trên diện
rộng như là massage, chăm sóc mang
tính y tế
●Khóa học thẩm mỹ, thiết kế／
Thử sức trong việc lấy chứng chỉ, trải
nhiệm việc đưa ra đề xuất để làm cho
cuộc sống phong phú hơn. Học năng
lực thực tiễn kết nối việc mình muốn
làm với công việc.
●Khóa học nghiệp vụ văn phòng
y tế／ Học năng lực chủ động trong
công việc trong tương lai như là nghiệp
vụ y tế hay nghiệp vụ hiệu thuốc dược
phẩm nắm giữ một phần của y tế khu vực

■Ngành giáo dục nhi đồng

Đào tạo giáo viên trong vòng 2 năm với phương châm “ Vui chơi” nâng đỡ
“ cuộc sống” của trẻ em. Đặc trưng là có thể thực hiện việc học tiếp lên
trong 2 năm tiếp theo theo nguyện vọng của mọi người. Từ 2 năm tiếp theo,
chọn khóa học và học những nội
dung mang tính chuyên môn hơn.
●Khóa mầm non dành cho trẻ
nhỏ／ Với việc tiếp xúc thực tế với
trẻ sơ sinh và mẫu giáo, nắm rõ được
qua da thịt và học được tri thức và kỹ
thuật nhằm hỗ trợ cho sự trưởng
thành và phát triển của trẻ
●Khóa học dành cho mẫu giáo
khuyết tật ／ Hiểu rõ khuyết tật là gì, học những kiến thức và kỹ thuật
chuyên môn, suy nghĩ và nghiên cứu từ nhiều góc độ
●Khóa hỗ trợ gia đình trẻ nhỏ／ Hiểu rõ vai trò của người chăm trẻ
đối với gia đình và trẻ em, cũng được học về phúc lợi gia đình

