
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ. Ngành đào tạo : Tiếng Nhật. 

Ⅱ. Phương thức tuyển sinh : 

1. Số lượng tuyển sinh : 40 học sinh (quốc tịch Việt Nam) 

2. Đối tượng tuyển sinh : 

- Các ứng viên đã tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên (THPT), ưu tiên các bạn có 

bằng Đại học, Cao đẳng. 

- Các ứng viên có kinh nghiệm đi thực tập sinh tại Nhật trên 1 năm. Sau khi về nước đã 

hoặc đang làm công việc liên quan đến bằng cấp (nếu có khai bằng Cao Đẳng, Đại 

học)và liên quan đến công việc đã làm tại Nhật. Sau khi về nước tính đến thời điểm 

nộp hồ sơ phải từ 1 năm trở lên. 

- Hồ sơ đã từng nộp Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản nhưng không được cấp tư cách lưu 

trú ( có scan hồ sơ đã nộp Cục và mã lỗi Cục đánh trượt) 

- Thời gian tốt nghiệp bằng cấp sau cùng không quá 5 năm.  

Ⅲ. Phương thức thi tuyển : 

a Hình thức tuyển : Phỏng vấn qua Skype : office@wisdom-academy.jp 

b Nội dung tuyển :  

- Tiếng Nhật : mức độ khó, dễ của câu hỏi sẽ dựa theo khoảng thời gian học tiếng Nhật 

của ứng viên đến tại thời điểm được phỏng vấn. 

- Tiếng Việt 

c Thông báo kết quả : Kết quả sẽ được thông báo qua mail, muộn nhất là sau 7 ngày kể 

từ ngày phỏng vấn (không tính ngày lễ và thứ 7, chủ nhật). 

Ⅳ. Cách thức đăng ký : 

- Nội dung đăng ký bao gồm :  

+ Sơ yếu lý lịch : có ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, tên trường tốt 

nghiệp, hệ tốt nghiệp, người bảo lãnh (ghi rõ quan hệ với người bảo lãnh).  

+ Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản scan). 

+ Bảng điểm hoặc học bạ (bản scan). 

+ Chứng chỉ tiếng Nhật (nếu có). 

- Hồ sơ đăng ký gửi về email : office@wisdom-academy.jp  
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- Hạn đăng ký dự tuyển phỏng vấn tuyển sinh : từ lúc nhận được mail thông báo này 

đến hết ngày 2/9/2020 

- Hạn gửi file scan hồ sơ để kiểm tra : từ lúc nhận thông báo kết quả đậu phỏng vấn đến 

hết ngày 30/10/2020 

- Hạn nộp hồ sơ gốc qua trường : đến hết ngày 14/11/2020 

- Hạn nộp Cục : 24/11/2020 
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