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HỌC BỔNG  THỰC TẬP 3  THÁNG  

TẠI CÁC CÔNG TY CỦA HIỆP HỘI ĐIỆN TỬ - CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN-TỰ ĐỘNG HÓA VÙNG KANSAI, NHẬT BẢN  

Bao gồm 72 doanh nghiệp  

 

HỌC BỔNG TRỊ GIÁ TRÊN 100 TRIỆU  
Bao gồm vé máy bay, nhà ở, các chi phí bảo hiểm, y tế và chi phí đủ tiêu dùng 

trong 3 tháng thực tập 
 

Quy trình tham gia học bổng

 
 

Yêu cầu xét tuyển chọn đi Thực tập tại Nhật bản 

1- Là sinh viên của ĐH sư phạm kỹ thuật hệ chính quy và các hệ đào tạo không chính quy: Năm 

thứ 2,3,4, Thạc sỹ, không lớn hơn 28 tuổi; 

2- Sau khi trứng tuyển phải học tiếng Nhật và Kỹ năng tác phong công nghiệp ; Thi đạt chứng chỉ 

N5, N4 hoặc J4 JLAN hoặc các bằng tương đương; 

 

Lợi ích của chương trình thực tập sinh 3 tháng tại Nhật:  

 

 Sinh viên được trau dồi thêm chuyên môn và kỹ năng tác phong nghề nghiệp, tiếp cận 

thực tế công việc trong môi trường chuyên nghiệp của Nhật bản;   

 Sinh viên được rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Nhật trong môi trường công nghiệp, 

giúp tăng trình độ cận N3; 

 Sinh viên sẽ thực tập với các nhiệm vụ trong công ty. Chuyên đề thực tập sinh viên có 

thể chọn làm đồ án tốt nghiệp đồ án môn học nếu sinh viên thấy phù hợp. 

 Được trải nghiệm Văn hóa Nhật bản, tiếp xúc vói con người kiên trung của đất nước 

mặt trời mọc và được tiếp cận với đất nước hiện đại văn minh bậc nhất toàn cầu; 

Sơ tuyển 

 học bổng  

Thực tập   

Học tiếng Nhật  N4 
; Học kỹ năng tác 

phong coog 
nghiệp  

Thi test N5 sau 3 
tháng  

 

Phỏng ván  N4 -
Làm hồ sơ visa 
và thủ tục giấy 

tờ  bay sang 
Nhật thực tập  

Thực tập 3 
tháng  

tại KEIS 

0963512513; 
 

http://www.vjec.hcmute.edu.vn/


 Nhận chứng nhận đã thực tập tại Nhật 3 tháng – là hành trang để các tập đòan công ty 

Nhật mời làm việc với tư cách kỹ sư với mức lương cao và tương lai định cư tại 

Nhật sau khi tốt nghiệp đại học ; 

Lợi ích của Việc học tiếng Nhật: 

o Học tiếng Nhật để biết thêm một ngôn ngữ , một văn hóa của một dân tộc ! 

o Học để hiểu để  trải nghiệm Văn hóa Nhật bản, để hiểu  con người kiên trung của đất 

nước mặt trời mọc và để được tiếp cận với đất nước hiện đại văn minh bậc nhất toàn 

cầu; 

o Học và thi chứng chỉ N4 Hoặc J4 sẽ là chìa khóa giúp các em sinh viên mở thêm cánh 

cửa cơ hội cho các em có việc làm tại các tập đoàn đa quốc gia trên thế giới và các tập 

đoàn của Nhật bản 

o Đối với các sinh viên năm 2018 Học tiếng Nhật N4 sẽ đạt chuẩn đầu ra ngowicj ngữ để 

tốt nghiệp ĐH SPKT TP HCM để sinh viên học thêm tiếp tục N3,N2 trong những năm 

còn trên ghế nhà trường;  

 

HÃY CHUẨN BỊ CHO VIỆC ĐÓN HỌC BỔNG THỰC TẬP 3 THÁNG HOẶC 12 THÁNG TẠI NHẬT 

NGAY BÂY GIỜ VÀ NGAY LÚC NÀY 

 

Đăng ký học tiếng Nhật ngay tại VJEC  

 

- Toàn bộ thời gian học đạt N4 Hoặc J4 đối với sinh viên chưa biết tiếng Nhật: học 6 - 8 tháng; 

Học phí theo quy định của trung tâm ! 

- Sau khi học sinh viên đạt N4 Hoặc J4 sinh viên làm hồ sơ visa và sang bên Nhật thực tập . 

 

Nội dung các hoạt động và các chi phí chuẩn bị trước khí bay sang Nhật  

 
STT Nội dung Chi tiết Ghi chú 

1 Học tiếng Nhật N5 , 

N4  

Thi JLPT N5, N4 

Hoặc J5, J4 tại trường ĐHSPKT TP HCM 

Học phí theo 
quy định của 
VJEC  2 Học kỹ năng sống,  

 văn hóa Nhật Bản 

Học và trải nghiệm tại các sinh hoạt ngoại khóa; 

Sinh hoạt câu lạc bộ Nakayoshi hàng tuần 

3 Dịch vụ làm hồ sơ visa  Hồ sơ lý lịch và các hồ sơ của ĐHSPKT –  

Hồ sớ làm thủ tục lưu trú tại Nhật  

500$  

4 Chi phí khám sức khỏe 

tổng thể  xét nghiệm 

thử máu  

Tại một số bệnh viên theo Quy định của Nhật bản 

( Chi trả tại bệnh viện) 

70 $ đến 90$  

 

Sinh viên học lớp INTERNSHIP sẽ nhận Học bổng học tiếng Nhật của hiệp 

hội 4 triệu đồng/ 01 sinh viên ngay sau khi chuẩn bị bay sang Nhật; 

        
                   Văn phòng Trung tâm Việt Nhật VJEC - khu A cũ  

          Điện thoại: 0963512513/   028 38978596; 
 

 


