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Về du học Nhật Bản
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1. Lưu học sinh đã và đang hỗ trợ cho
quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam

3

Làm việc cho các doanh nghiệp Nhật 
Bản, Phụ trách về Nhật Bản tại các
doanh nghiệp Việt Nam, phiên dịch, 
biên dịch, giáo viên tiếng Nhật, 
nghiên cứu viên, làm việc tại các cơ
quan liên quan của Chính phủ Nhật 
Bản, Chính phủ Việt Nam vv…



2 Vì sao muốn sang Nhật Bản du 
học học?
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(1) Vì muốn học tại một trường ở 
Nhật Bản

(2) Vì muốn làm việc ở Nhật Bản



Người đi du học Nhật Bản chỉ với mục
đích “Vì muốn làm việc ở Nhật Bản” 

thì thực sự gặp vấn đề.

“du học” là đi sang Nhật với mục đích
để học tập.

Du học sang trường tiếng Nhật không
phải là đi sang Nhật để làm việc. 
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Cơ sở giáo
dục

Mục đích Học vị hay bằng cấp Điều kiện
nhập học

Năng
lực
tiếng
Nhật

Số năm
học tập

Visa

Trường
tiếng Nhật

Học tiếng Nhật Không có Tốt nghiệp
THPT

N5 1～2 năm Du học

Trung cấp
chuyên
nghiệp

Học các chuyên
môn cần thiết để
làm việc

Bằng cử nhân chuyên
môn (khóa học 4 năm
sẽ được cấp bằng
chuyên môn cao cấp)

Tốt nghiệp
THPT

N2-N3 2 năm (hoặc
4 năm)

Du học

Cao đẳng kỹ
thuật

Học các kiến thức
cần thiết để trở
thành kỹ sư thực
hành

Bằng kỹ sư Tốt nghiệp
THPT (nếu
nhập học lúc
15 tuổi thì cần
tốt nghiệp
THCS)

N2 3 năm
(nhập học
lúc 15 tuổi
thì cần 5 
năm)

Du học

Đại học Nghiên cứu về
chuyên môn cụ
thể

Bằng đại học Tốt nghiệp
THPT

N2 4 năm Du học

Sau đại học Nghiên cứu
chuyên môn
chuyên sâu

Thạc sĩ
Tiến sĩ

Tốt nghiệp đại
học

N1- N2 
(nghiên
cứu
bằng
tiếng
Nhật)

Thạc sĩ 2 
năm
Tiến sĩ 3 
năm trở lên

Du học

Các trường chính để lựa chọn khi đi du học
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(1) Quyết định mục đích muốn đi du học
(2) Cần tốt nghiệp THPT
(3) Cần học tiếng Nhật

(4) Cần học các môn để dự thi đầu vào
các trường ở Nhật Bản

(5) Tính toán chi phí du học (theo số năm
du học)

(6) Lên kế hoạch về cách chi trả kinh phí
du học 7

3. Để chuẩn bị cho việc du học
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4. Cùng học tiếng Nhật nào!!!



Có người vào học trường tiếng Nhật mà
không hề biết một chút tiếng Nhật nào

Dù là muốn làm việc ở Nhật Bản hay muốn
tiếp tục theo học ở Nhật Bản thì cần phải có
trình độ tiếng Nhật tương đương N2.

Tuy nhiên nếu không chịu nỗ lực đến trường tiếng
Nhật để học tập mà chỉ tập trung đi làm thêm thì
chắc chắn tiếng Nhật không thể tốt lên được.
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Những điều có thể làm được
khi còn ở Việt Nam

Hãy nỗ lực học tiếng Nhật.
Mục tiêu là đạt được trình độ
tiếng Nhật ở mức N3 ~ N4.
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5. Học bổng để vào học các trường đại học
của Nhật Bản
(Nhiều lưu học sinh ở Nhật Bản có thể nhận
được nhiều loại học bổng khác nhau)

1. Học bổng MEXT (học bổng của Chính 
phủ Nhật Bản
2. Học bổng của Trường đại học Nhật Bản
3. Học bổng của JASSO
4. Các loại học bổng khác



Học bổng Chính phủ Nhật Bản dành
cho hệ trung cấp chuyên nghiệp, cao
đẳng kỹ thuật, đại học
⇒ Học bổng này được bắt đầu thông báo tuyển sinh từ
ngày 22 tháng 4 trên trang web của Đại sứ quán Nhật Bản.

●Điều kiện về thành tích học tập của ứng viên
・Kết quả học lực ở bậc trung học phổ thông đạt từ 7.0 (đại học
từ 7.5) trở lên (theo thang điểm 10).
・Trình độ tiếng Nhật từ N4 trở lên (đại học N3 trở lên) và Ielts
đạt từ 4.5 trở lên (cao đẳng: 5.0 trở lên, đai học: 5.5 trở lên).
・Có động cơ du học Nhật Bản và kế hoạch học tập cụ thể và hợp
lý.
・Những bạn đạt các giải thưởng trong nước, khu vực và quốc tế
như hùng biện, khoa học, thể thao, văn hóa, nghệ thuật vv..sẽ
được ưu tiên lựa chọn. 
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Số người đỗ năm 2018
Sau đại học 28 người Đại học 11 người
Cao đẳng kỹ thuật 0 người Trung cấp chuyên nghiệp 1 
người
（Số người đăng ký: 252 người Số người đỗ: 40 người）

Lễ tiễn đoàn ngày 27 tháng 3 năm
2018 tại Nhà riêng Đại sứ Nhật Bản

Số người đỗ năm 2019
Sau đại học 31 người Đại học 6 người
Cao đẳng kỹ thuật 0 người Trung cấp chuyên nghiệp 1 
người
（Số người đăng ký: 152 người Số người đỗ: 38 người）



6. Cần lưu ý về các công ty tư vấn du 
học thiếu đạo đức.
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●Dưới đây là những lời quảng cáo ngọt ngào để lừa gạt học
sinh. Các bạn cần lưu ý!!!
「 Vừa đi học vừa đi làm thêm sẽ sẽ kiếm được 30 vạn Yên (khoảng 60 
triệu đồng) mỗi tháng.」
「Mỗi giờ làm thêm sẽ nhận được mức lương là 3000 yên (600 nghìn
đồng).」
「Trong thời gian du học bằng thu nhập từ việc làm thêm sẽ trang trải
được toàn bộ chi phí học tập và còn có tiền để gửi về gia đình.」
「Đầu tiên trả hơn 1 triệu Yên (200 triệu đồng) để vào học trường tiếng
Nhật , sau khi tốt nghiệp bạn có thể dễ dàng vào học một trường đại
học ở Nhật Bản và xin được học bổng.」

●Đừng nghe những lời dụ dỗ ngọt ngào này. Bạn sẽ phải
gánh trên vai một món nợ lớn.

Hãy lưu ý!!
Có công ty tư vấn du học thiếu đạo đức.
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1. Không nhận được “Giấy chứng nhận tư cách lưu trú”.

2. Không nhận được dịch vụ tư vấn đầy đủ, không đáng tin cậy.

3. Làm giả giấy tờ do các cơ quan thẩm quyền cấp.

4. Yêu cầu đóng nhiều lệ phí không hợp lý.

5. Giới thiệu về các tư cách lưu trú không đúng với nguyện vọng.

6. Được đưa sang Nhật Bản bằng visa du lịch với thời hạn cư trú
là 15 ngày.

Các vấn đề phát sinh với công ty tư vấn du học đã
được thông báo tới Đại sứ quán Nhật Bản
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●Theo luật pháp của Nhật Bản thì “Du học sinh chỉ được phép làm
việc dưới 28 tiếng 1 tuần”, quá 28 tiếng được coi là vi phạm pháp luật.
●Trong 28 tiếng 1 tuần thì dù có cố gắng thế nào du học sinh cũng chỉ
kiếm được 10 vạn Yên một tháng. Với thu nhập như vậy thì du học
sinh không thể chi trả được chi phí học tập và ăn ở. Vì thế chỉ có cách
làm việc hơn 28 tiếng trái quy định. 
●Hơn nữa, vì chưa nói được tiếng Nhật nên du học sinh chỉ có thể
làm những công việc chân tay với mức thù lao thấp. 
●Dù biết rằng đã bị các công ty tư vấn du học lừa gạt nhưng các du 
học sinh không thể trở về nước với món nợ đang gánh trên vai.
●Không trả được tiền học cho các trường tiếng Nhật, du học sinh
không tốt nghiệp được, lẩn trốn và trở thành đối tượng cư trú bất hợp
pháp, khó khăn về kinh tế cũng sẽ khiến cho các em trở nên khốn cùng
dẫn đến hành vi phạm pháp. 

Thực tế khó khăn khác với hiểu biết
ban đầu sau khi sang đến Nhật Bản
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Nếu bạn gặp khó khăn với công ty tư vấn du học …
Hãy liên hệ với Đại sứ quán Nhật Bản và IEVJ (Cửa sổ tiếp
nhận thông tin của Văn phòng luật sư tư nhân). 
Để tránh việc các bạn trẻ Việt Nam có nguyện vọng sang Nhật Bản để làm việc và
học tập nhưng gặp phải những vấn đề không mong muốn, các chuyên gia luật có 
thiện chí người Việt Nam và người Nhật Bản đang thiết lập cửa sổ tiếp nhận thông 
tin tại Hà Nội (IEVJ). Cửa sổ này không chỉ tiếp nhận thông tin trao đổi về các vấn đề
phát sinh với các công ty trung gian qua điện thoại, email, SNS mà còn cung cấp các
thông tin cần thiết để các bạn trẻ không bị các công ty lừa đảo. IEVJ kêu gọi các bạn
trẻ cung cấp các thông tin liên quan đến các công ty thiếu đạo đức.
【INFORMATION EXCHANGE FOR VIETNAMESE GO TO JAPAN（Tên gọi: IEVJ）】
■Website (có khung tiếp nhận email)

http://ievj.net/
■ Facebook(có chức năng messenger để gửi các nội dung muốn trao đổi)
https://www.facebook.com/DỰ-ÁN-IEVJ-Trao-đổi-thông-tin-cho-người-Việt-đi-Nhật-
1425662947580339/
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Trang web và facebook của Đại sứ quán Nhật Bản



Nếu có gì chưa rõ hãy gửi thư đến địa chỉ
sau:

www.vn.emb-japan.go.jp

kobunvn@ha.mofa.go.jp
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