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【Trường Chuyên môn Học viện y tế HEISEI

Điều kiện tuyển sinh

】

1. Kỳ nhập học／Chỉ tiêu tuyển sinh／ Khóa học／Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký
Khóa học

Kỳ nhập học

Số lượng tuyển sinh

Khóa học 1 năm dành cho
học sinh ngành phúc lợi y tế

Tháng 4

Khóa tiến học 2 năm
Khóa tiến học 1,5 năm

2.

Tháng 10

40 người

Thời gian học

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký

1 năm
Từ 1 tháng 9 đến 30 tháng 11

60 người

2 năm

60 người

1 năm 6 tháng

Từ 1 tháng 3 đến 30 tháng 5

Điều kiện nộp hồ sơ
Người có đủ các điều kiện sau:

3.

1

Người đã học xong chương trình giáo dục phổ thông 12 năm tại nước sở tại .

2

Người có kết quả của kỳ thi năng lực tiếng Nhật, hay thành tích của kỳ thi tiếng Nhật chính thức nào đó.

3

Người muốn học về phúc lợi y tế nhằm mục đích sau này tiến học hoặc làm việc trong ngành phúc lợi y tế.

Thủ tục nộp hồ sơ đăng ký
（1）

Phương thức nộp hồ sơ

① Đến trường nộp trực tiếp
Khi đến trường yêu cầu thí sinh liên lạc trước, khi đi mang theo hồ sơ đăng ký và hộ chiếu.
② Nộp qua đường bưu điện
Chỉ nhận hồ sơ của những thí sinh đã đỗ qua vòng xét duyệt bao gồm phỏng vấn và thi viết trước đó.
③ Nộp đơn ở các văn phòng có liên kết với trường
Tổ chức phỏng vấn, thi viết ở văn phòng liên kết tại nước sở tại. Chỉ nhận những đơn đã qua xét duyệt .
（2）

Phương pháp tuyển chọn

① Xét tuyển hồ sơ dựa trên Đơn xin nhập học.
② Phỏng vấn thí sinh
③ Phỏng vấn người bảo trợ.
④ Xét tuyển dựa vào các giấy tờ đã nộp
※ Chi tiết xin hãy xem trang 5
（3）

Về người bảo trợ kinh phí

Người bảo trợ kinh phí là người chịu trách nhiệm quan trọng nâng đỡ học sinh về kinh tế, tinh thần trong suốt
thời gian du học. Vì vậy, người tài trợ kinh phí phải thỏa mãn đầy đủ những điều kiện ghi dưới đây:
① Về kinh tế, người tài trợ phải có khả năng chi trả học phí, chi phí sinh họat cho du học sinh, và có thể cung
cấp kinh phí định kỳ.
② Có thể yêu cầu học sinh ưu tiên trên hết cho việc học.
③ Luôn là người mà học sinh có thể tham khảo ý kiến về cuộc sống trong khi đang học, và những vấn đề liên
quan đến việc học lên cao.
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※ Khi nộp đơn, yêu cầu người bảo trợ nộp giấy chứng nhận thu nhập, giấy chứng nhận có tiền
trong tài khoản ngân hàng để chứng minh thỏa mãn điều kiện ①
※ Người tài trợ kinh phí không nhất thiết phải đang sinh sống tại Nhật.

4.

Về học phí
（1）

Chi tiết tiền học phí.
Bảo hiểm tai
Lệ phí xét

Tiền nhập

Chi phí

Khóa học

Học phí
tuyển

nạn cho học

học

Tổng cộng
khác

viên
Khóa dành cho học sinh phúc lợi

20.000 yên

100.000 yên

620.000 yên

10.000 yên

10.000 yên

760.000 yên

20.000 yên

100.000 yên

620.000 yên

10.000 yên

10.000 yên

760.000 yên

620.000 yên

10.000 yên

y tế 1 năm
Khóa tiến học 2

Năm 1

năm

Năm 2

630.000 yên

Tổng cộng

20.000 yên

100.000 yên

1.240.000 yên

20.000 yên

10.000 yên

1.390.000 yên

Khóa tiến học 1,5

Năm 1

20.000 yên

100.000 yên

310.000 yên

5.800 yên

10.000 yên

445.800 yên

năm

Năm 2

620.000 yên

10.000 yên

930.000 yên

15.800 yên

Tổng cộng

20.000 yên

100.000 yên

630.000 yên
10.000 yên

1.075.800 yên

※ Tiền học đã bao gồm tiền tài liệu, sách giáo khoa....
※ Về bảo hiểm tai nạn cho học viên, hãy xem cụ thể trang 8.
（2）

Thời hạn nộp

【Nhập học tháng 4】

Mục

Số tiền

Lệ phí xét tuyển

Thời hạn chi trả
Khi nộp hồ sơ đăng ký

20.000 yên

Tiền nhập học

100.000 yên

Học phí

620.000 yên

Đầu tháng 3（cho đến trước ngày hạn quy

Bảo hiểm tai nạn cho học viên

10.000 yên（cho 1 năm đầu）

Chi phí khác

10.000 yên

định đóng học phí）

【Nhập học tháng 10】
Mục

Số tiền

Lệ phí xét tuyển

Khi nộp hồ sơ

20.000 yên

Tiền nhập học

100.000 yên

Học phí

310.000 yên

Đầu tháng 9（cho đến trước ngày hạn quy

5.800 yên（cho 6 tháng đầu tiên）

Bảo hiểm tai nạn cho học viên
Chi phí khác

Thời hạn chi trả

10.000 yên

（3）

Phương thức đóng học phí

① Phương thức đóng
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・ Tiền nộp học phí...phải được chuyển khoản từ nước sở tại vào tài khoản trường chỉ định. Phải chuyển
khoản bằng tên người dự thi.
・ Lệ phí chuyển khoản do học sinh tự trả.
・ Khi chuyển khoản yêu cầu chuyển khoản bằng yên Nhật.
② Chú ý khi nộp tiền
・ Tiền khi đã nộp rồi sẽ không được hoàn trả lại với bất kỳ lý do nào.
・ Trong trường hợp lãnh sự quán Nhật ở nước sở tại không cấp thị thực, trường sẽ hoàn trả lại tiền đã nộp
(trừ lệ phí xét tuyển và phí nhập học) theo yêu cầu hoàn trả của người nộp đơn. Chi phí chuyển khoản sẽ do phía học
sinh thanh toán.
・ Nếu thí sinh không nộp tiền đúng hạn quy định thì xem như đã từ chối nhập học. Yêu cầu thí sinh có sự
chuẩn bị trước về tiền nhập học, tiền học phí…

Hồ sơ nộp

5.

【Hồ sơ thí sinh cần chuẩn bị sẵn】
Hồ sơ tất cả các thí sinh cần chuẩn bị sẵn

A

Hồ sơ cần chuẩn bị

Mục chú ý

Ảnh thẻ( 8 ảnh)

Hình chụp trong vòng 3 tháng. Mặt sau ghi quốc tịch, họ tên, ngày tháng năm sinh .

Đơn đăng ký dự tuyển

Ghi vào mẫu giấy được trường chỉ định

Đơn xin nhập học

Ghi vào mẫu giấy được trường chỉ định

Lý lịch

Ghi vào mẫu giấy được trường chỉ định

Bằng tốt nghiệp của trường theo học

Hãy nộp bản gốc.

gần nhất
Bảng điểm của trường theo học gần

Hãy nộp bản gốc.

nhất
Bản cam kết

Ghi vào mẫu giấy của trường chỉ định

Bản sao các giấy chứng minh

Các loại giấy chứng minh bản thân như hộ chiếu, bằng lái xe, giấy chứng minh nhân
dân…(yêu cầu tất cả đều phải có công chứng)

Chứng minh năng lực tiếng Nhật

Các loại giấy chứng nhận năng lực tiếng Nhật N5, TOPJ trình độ sơ cấp loại A trở lên,
NAT-Test trình độ cấp 5 trở lên, J-TEST chứng nhận tiếng Nhật trình độ F...

B

Hãy nộp những hồ sơ sau( nếu có)
Hồ sơ tương ứng

Mục chú ý
・Chuẩn bị sẵn bản sao tất cả các trang có ghi

Người có Hộ chiếu

Bản sao Hộ chiếu(có công chứng)
chú và công chứng.

Người có lý lịch học khác bình thường
・Những người nhập học tiểu học sớm
hơn bình thường
・Nghỉ học khiến thời gian học dài hơn

 Bảng lí do phải do chính người đó tự tay
・Bản giải thích lí do

viết.

・Giấy chứng nhận do trường phát

 Giấy chứng nhận do trường phát hành phải

hành

xác nhận rõ và ghi đầy đủ thời gian nhập
học, thời gian tốt nghiệp...

bình thường

・Giấy chứng nhận do trường phát hành phải
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dùng các mẫu văn thư chính thức của trường.
Người đang học đại học, cao đẳng, trung

・Giấy chứng nhận đang theo học

 Hãy chuẩn bị những giấy tờ xác minh cần

cấp...

・Bảng điểm

thiết
 Chuẩn bị giấy chứng nhận do công ty phát
hành bằng văn thư chính thức (có in tên địa

・Giấy chứng nhận đang làm

Người đã từng đi làm

chỉ …phần đầu đề).

・Giấy chứng nhận nghỉ làm

 Ghi đầy đủ thời gian làm việc, chức vụ,
công việc phụ trách.
 Chuẩn bị giấy chứng nhận đã học do

・Giấy chứng nhận học tiếng Nhật

trường dạy tiếng Nhật phát hành.

Người đã từng học ở trường tiếng Nhật

Xác nhận có ghi thời kì học, tình trạng đi
học, trình độ…
 Hãy đăng ký xác thực bằng cấp tại Phòng

・Giấy chứng thực bằng cấp

giáo dục Trung tâm phát triển, nghiên cứu
giáo dục hoặc Trung tâm Hướng nghiệp và

Những học sinh có quốc tịch Trung Quốc

Thông tin Giáo dục, gửi trực tiếp sang bên
trường.
 Hãy đăng ký chứng thực bằng cấp và gửi

・Chứng thực bằng cấp
Những học sinh có quốc tịch Việt Nam

trực tiếp sang cho trường.

Người có các chứng chỉ về y tế

・Hồ sơ chứng minh đã đạt chứng chỉ



【Hồ sơ người tài trợ cần chuẩn bị】
A Trường hợp người bảo lãnh ở các nước ngoài Trung Quốc đại lục
Hồ sơ chuẩn bị

Điểm chú ý

Bảng tài trợ kinh phí

Mẫu giấy do trường chỉ định

Hồ sơ chứng minh mối quan hệ với

Hộ khẩu bản sao có công chứng, Danh sách thành viên gia đình, Giấy xác nhận nhân thân

học sinh
Giấy xác nhận nghề nghiệp

Do cơ quan đang làm việc hoặc Ủy ban nhân dân nơi thường trú phát hành ( ghi rõ địa chỉ, số
điện thoại, mã số thuế nơi làm việc, thời gian làm việc, chức vụ, công việc phụ trách, mã số
thuế người bảo lãnh).
Giấy đăng ký Kinh doanh

Giấy chứng nhận tiền tiết kiệm

Do ngân hàng phát hành. Số tiền gửi hiện có bằng tiền bản địa, khi đổi sang tiền yên phải trên
2.500.000 yên Nhật( khoảng 500 triệu VND).

Giấy xác nhận thu nhập và nộp thuế

Do cơ quan, Ủy ban nhân dân, cơ quan thuế nhà nước phát hành (có ghi kèm mã số thuế cá
nhân, cơ quan). Trường hợp miễn thuế nông nghiệp, không có mã số thuế cá nhân cần ghi rõ
lý do ( Tên nghị định , nghị quyết, thông tư liên quan).
Xác nhận thu nhập 3 năm gần nhất

B Trường hợp người bảo lãnh tại Trung Quốc( đại lục)
Hồ sơ chuẩn bị
Bảng tài trợ kinh phí

Điểm chú ý
Mẫu giấy do trường chỉ định
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Hộ khẩu bản sao có công chứng, Danh sách thành viên gia đình, Giấy xác nhận nhân thân

học sinh
Giấy xác nhận nghề nghiệp

Giấy xác nhận đang làm việc, Đăng ký kinh doanh hoặc Sổ đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận tiền tiết kiệm

Do ngân hàng phát hành. Số tiền gửi hiện có bằng tiền bản địa, khi đổi sang tiền yên phải trên
2.500.000 yên Nhật

Giấy xác nhận thu nhập và nộp thuế

Do cơ quan phát hành
Xác nhận thu nhập 3 năm gần nhất

※Đối với hồ sơ do công ty phát hành, khuyến khích sử dụng những văn bản dùng trong doanh nghiệp của công ty. Nếu không
có, phải ghi đầy đủ, rõ ràng.tên địa chỉ, số điện thọai của công ty,mã số thuế công ty.
C Trường hợp người tài trợ ở Nhật
Hồ sơ chuẩn bị

Điểm chú ý
Mẫu giấy do trường chỉ định. Ghi chi tiết lý do nhận tài trợ. Nếu không đủ chỗ ghi thì viết

Bảng tài trợ kinh phí

vào giấy A4 gửi đính kèm.
Hồ sơ chứng minh mối quan hệ với

Nếu có quan hệ thân tộc với người nộp đơn, yêu cầu nộp hồ sơ chứng minh, v.d: hộ

người nộp đơn

khẩu…Nếu mang quốc tịch Trung Quốc, yêu cầu nộp giấy chứng nhận có công chứng（quan
hệ thân tộc）.
Người có thu nhập từ tiền lương yêu cầu nộp tờ chứng minh thu nhập, hoặc giấy trưng thu

Giấy chứng minh thu nhập

thuế do cơ quan hành chính địa phương phát hành.
Người khai báo thu nhập yêu cầu nộp 1 giấy chứng minh thu nhập, hoặc 1 bản sao khai thuế
do cục thuế phát hành.
Giấy chứng minh nghề nghiệp

Nhân viên công ty phải nộp giấy chứng minh đang làm việc do công ty phát hành.
Tiểu thương, chủ công ty phải nộp 1 trong những giấy tờ sau: Bản sao đăng ký kinh doanh,
Giấy phép kinh doanh, Bản khai báo thuế.

Giấy xác nhận cư trú

Ghi đầy đủ thành viên trong gia đình.

Giấy chứng minh tiền gửi hiện có

Nộp giấy chứng nhận tiền gửi hiện có do ngân hàng phát hành có ghi tên người tài trợ là chủ
tài khoản.

※Nếu có gì thắc mắc hãy liên lạc với văn phòng ở nước sở tại hoặc liên hệ trực tiếp với trường.

6.

Thi tuyển
（1）

Việc xét tuyển hồ sơ

◼

Điền đầy đủ vào “Đơn đăng ký dự thi” trang 1 và 2 trong bộ hồ sơ, rồi gửi FAX hay E-mail đến
trường.

◼

Trường sẽ liên lạc về ngày phỏng vấn, địa điểm phỏng vấn, và những giấy tờ cần thiết.

◼

Việc hướng dẫn sẽ liên lạc qua điện thoại hoặc E-mail, nên hãy ghi chính xác số điện thọai và địa chỉ
E-mail có thể liên lạc được.

（2）

Phỏng vấn

◼

Tiến hành phỏng vấn với người nộp đơn và người bảo lãnh.

◼

Khi phỏng vấn yêu cầu mang theo những giấy tờ sau
① Giấy chứng minh nhân thân, cần 1 trong những giấy tờ sau
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・Giấy chứng minh nhân dân
・Bằng lái xe
・Hộ chiếu
※ Thí sinh có quốc tịch Trung Quốc yêu cầu đem theo giấy chứng minh nhân dân.
② Chứng minh năng lực tiếng Nhật
・Giấy thông báo đậu Năng lực tiếng Nhật N5 trở lên
・J－TEST Giấy chứng nhận trình độ F trở lên
・TOPJ Giấy chứng nhận sơ cấp loại A trở lên
・Giấy báo dự thi Năng lực tiếng Nhật hay J－TEST
③ Bằng tốt nghiệp bản gốc
④ Giấy tờ cần thiết khác
※ Thí sinh mang quốc tịch Trung Quốc phải mang theo sổ hộ khẩu.
（3）

7.

Lựa chọn hồ sơ

◼

Chỉ những học sinh đã đỗ qua vòng check hồ sơ mới tiếp tục lựa chọn hồ sơ.

◼

Hồ sơ nộp nếu thiếu phải nhanh chóng nộp bổ sung, sửa đổi.

Quá trình chuẩn bị nộp hồ sơ đến khi sang Nhật

【Từ nộp hồ sơ đến trúng tuyển】
Nộp Hồ sơ đăng ký dự thi (Xét tuyển vòng một)

・Sẽ liên lạc với người trúng tuyển vòng một ngày giờ phỏng vấn
Phỏng vấn sơ khảo – thi viết (Xét tuyển vòng 2)

・Người đậu vòng 2 sẽ được cấp hồ sơ đăng ký học. chỉ thí sinh nào đậu mới được cấp hồ sơ,hãy điền gửi lên trường
Nộp hồ sơ đăng ký học ( Xét tuyển vòng 3)

・ Gửi thông báo trúng tuyển đến người trúng tuyển. ・ Sau khi nộp hồ sơ

đăng ký học để xét duyệt, trường có thể sẽ có yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ.
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】

【Trường Chuyên môn Học viện y tế HEISEI

Điều kiện tuyển sinh

】

【Từ lúc nhận giấy phép chứng nhận có tư cách lưu trú đến khi nhập học】
Cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú

・trường sẽ gửi hồ sơ làm thủ tục nhập học
Thủ tục nhập học (Nộp tiền học phí…)

・Sau khi hòan thành xong thủ tục nhập học, trường sẽ gửi giấy phép nhập học cùng giấy chứng nhận tư cách lưu trú.
Xin visa

・Hãy đến xin visa tại cơ quan đại diện ngọai giao Nhật Bản tại nước sở tại

Khởi hành

・Hãy liên lạc với trường sau khi đã quyết định ngày đến Nhật

8.

Về bảo hiểm tai nạn cho học sinh
Sau khi nhập học, để có thể an tâm sinh hoạt tại Nhật, du học sinh bắt buộc phải đóng bảo hiểm sức khỏe quốc dân và bảo

hiểm tai nạn cho học sinh.
◼

Về bảo hiểm sức khỏe quốc dân
・ Đăng ký đóng bảo hiểm sức khỏe quốc dân tại ủy ban hành chính nơi sinh sống.
・ Tiền đóng hàng tháng tùy thuộc vào từng khu vực, khoảng 2500 yên.
・ Khi có bảo hiểm sức khỏe quốc dân, 70% chi phí khám chữa bệnh nhà nước chi trả, còn người bệnh chỉ cần

trả 30% .
◼

Về bảo hiểm tai nạn cho học sinh
・ Học viên sẽ đăng ký đóng bảo hiểm tai nạn chuyên dành cho du học sinh. Tùy theo thời gian tham gia bảo
hiểm ngắn hay dài mà tiền bảo hiểm sẽ khác nhau.
・ Bảo hiểm sẽ có hiệu lực khi du học sinh bị thương hay bị bệnh.
・ Trường hợp bị bệnh cần phải phẫu thuật, bảo hiểm sẽ phụ cấp chi phí cho người thân sang Nhật và chi phí
khi ở Nhật.
※ Có những bệnh không thuộc đối tượng bảo hiểm.
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