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▼

にほん

・Lễ tân khách sạn
  (nội địa)
・ Giao tiếp viên quốc tế
・Biên phiên dịch v.v…

Khách sạn
Dịch vụ lưu trú v.v…

3

がっかめい

ちゅうや しゅうぎょうねんげん

Thời  gian biểu mẫu
Hãy kết bạn với người Nhật! Trường chúng tôi coi trọng việc học văn hóa, lễ hội, phương ngữ đặc thù của khu vực, giao lưu với 
người dân địa phương. Chương trình đào tạo có môn Thực hành văn hóa khu vực, có thể kết bạn với người Nhật hàng tuần.

9：00～10：30 Thiết kế WEB

Thực hành văn hóa khu vực

Lý thuyết thương mại

Thực hành giao 
dịch thương mại

Javascript Viết thư kinh trong doanh

Kế toán cơ bản 
(ghi sổ kế toán)

Tiếng Nhật

Thực hành tiếng Nhật,
chữ Hán

cuộc thi thiết kế web
(Marketing)

Khái quát kinh doanh IT
/Khái quát kỹ năng kỹ sư

cuộc thi thiết kế web
(Lý thuyết doanh nghiệp)

Khái quát mạng internet
/Khái quát bảo mật10：40～12：10

12：55～14：25

14：35～16：05

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

9：00～10：30

10：40～12：10

12：55～14：25

14：35～16：05

Tin học

Thực hành văn hóa khu vực Tiếng Anh nghe

Tiếng Anh đọc

Tiếng Trung

Thực hành nghiệp 
vụ khách sạn

Tiếng Anh viết Viết thư trong kinh doanh

Kế toán cơ bản
(ghi sổ kế toán)

Tiếng Nhật`

Thực hành tiếng Nhật,
chữ HánTiếng Nhật thương mại

cuộc thi thiết kế web
(Marketing)

cuộc thi thiết kế web
(Lý luận doanh nghiệp)

9：00～12：10
12：55～16：05

13：00～2 tiết học
Làm thêm

1-2 tiết họcNghỉ 
trưaLịch trình

Ngày nào cũng vui  như kì  nghỉ  hè!
Lịch tr ình hợp lý  mà nội

 dung học chắc chắn.

Tiết học tập trung vào buổi sáng, buổi chiều có thể tự do sử dụng thời gian để làm thêm hoặc nghỉ ngơi.

Một tuần có ít nhất 1 tiết buổi chiều

IBD

FLD

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

P o i n t 02

P o i n t 03

P o i n t 01

Là một "Kỹ sư" với "Kỹ thuật chuyênngành",
bước ra toàn cầu hóa!
Tốt nghiệp khoa Kinh tế quốc tế và khoa Ngoại ngữ của trường 
chúng tôi, các em sẽ có bằng "Kỹ sư chuyên ngành", có thể xin Visa 
lao động và làm việc như là kỹ sư IT, phiên dịch, v.v…
Trường chúng tôi là nơi đầu tiên áp dụng các lớp học online trực 
tuyến.Học sinh có thể sử dụng internet tại nhà để tham gia lớp học 
cùng thời gian với các học sinh đang theo học tại trường. 

 Thời đại con người cùng tồn tại với AI đã đến 

❶Tham gia ngày hội tuyển sinh/50,000jpy　❷Tiến cử của trường tiếng Nhật liên kết/100,000jpy
❸Nhận được học bổng từ 15man -35man tùy vào trình độ tiếng nhật

Chế độ học bổng ※Lựa chọn 1 loại

Chứng chỉ  đạt  được

■Khoa Kinh tế quốc tế(IBD)
- Kì thi IT passport  - Khóa học thương mại thực tiễn JETRO
- Kì thi kỹ sư xử lý thông tin cơ bản

■Khoa Ngoại ngữ (FLD)
- Kì thi năng lực tiếng Nhật N2/N1 
- Kì thi năng lực tiếng Trung từ cấp 4 trở lên
- Kì thi TOEIC từ 700 điểm trở lên
- Phiên dịch, hướng dẫn viên

Khoa Kinh tế quốc tế

Khoa Ngoại ngữ

Tên khoa Ban ngày/Buổi tối Số năm học

Ban ngày

Ban ngày

2 năm

2 năm

- Là đối tượng phù hợp một trong các điều kiện sau -

Lọc hồ sơ/Thi viết (bài luận)/Phỏng vấn

(1) Đã hoàn thành khóa học trên 06 tháng ở cơ sở đào tạo tiếng Nhật được Bộ trưởng Bộ Pháp vụ công nhận
      (Tỉ lệ chuyên cần lũy kế hoặc tính riêng từng học kỳ tối thiểu là 90%)
(2) Đã có chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N1 hoặc N2 do JEES và Japan Foundation tổ chức thi và cấp bằng
(3) Đã học ít nhất 01 năm ở trường cấp 2, cấp 3, trung cấp dạy nghề, cao đẳng, đại học, sau đại học của Nhật

1 Khoa tuyển sinh

2 Tư cách nộp đơn

Cách thức tuyển chọn

4 Ngày thi 6 Làm thêm

Nhận hồ sơ

※Tham khảo Quy chế tuyển sinh.

Thứ 2 - thứ 6, 9:00- 16:00

Có thể làm thêm việc liên quan đến IT, phát 
huy kiến thức đã học ở trường. Tích lũy kinh 
nghiệm thực tế như coding, programing, v.v … 
Ngoài ra trường cũng giới thiệu các công việc ở 
cửa hàng tiện lợi, siêu thị, khách sạn v.v…

Nội  dung tuyển sinh

Khoa Kinh tế quốc tế giảng dạy kĩ thuật chuyên ngành IT như phát triển ứng dụng, phát triển hệ thống, thiết 
kế Web, lập trình web cũng như thương mại thực hành để làm việc được ở Nhật cũng như Việt Nam. Khoa 
Ngoại ngữ quốc tế giảng dạy Dịch vụ khách sạn, Marketing và kĩ thuật biên phiên dịch. Hơn thế, cả hai khoa 
đều có môn tiếng Nhật thương mại. Học sinh tốt nghiệp khoa Kinh tế quốc tế sẽ trở thành kĩ sư hệ thống, kí 
sư mạng hay kĩ sư IT trong lĩnh vực thiết kế web. Học sinh khoa Ngoại ngữ có thể làm lễ tân trong ngành 
khách sạn, dịch vụ lưu trú hay biên phiên dịch.

Đào tạo nguồn nhân lực có hiểu biết về tập quán kinh doanh
Hỗ trợ tìm việc!
Công ty Asia Marketing Group sẽ hỗ trợ tìm việc cho du 
học sinh bằng việc tổ chức định kỳ các buổi giới thiệu việc 
làm, kết nối với nhà tuyển dụng.

Chào mừng đến với du học IT Setouchi

Chương trình đào tạo

Vị trí an toàn, môi trường học tập có
thiên nhiên trù phú!
Tỉnh Okayama là nơi ít xảy ra thiên tai, rất dễ sống, những năm 
gần đây được chú ý là một điểm đến của dân di trú. Quanh 
năm khí hậu ấm áp, đào trắng và nho ngon nổi tiếng, có nhiều 
suối nước nóng hấp dẫn, giúp xua tan áp lực cuộc sống hàng 
ngày.

Môn 
chung
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Năm học Năm 1 Năm 2

Khái quát hệ thống WEB, HTML - CSS, JavaScript I, 

nghiệp I, Marketing I, Kinh tế cơ bản I, Thiết kế sự 

word - excel, Cách thức kinh doanh I, Giao tiếp quốc tế 
I, Thực hành mua bán nội địa, Thực hành doanh 
nghiệp I, Tin học I, Viết thư trong kinh doanh - Văn bản 
nội bộ công ty I, Thực hành lập trình WEB I, Thực hành 
thương mại I

Nghe I ,  Đọc I ,  V iết  I ,  Phương pháp phiên dịch,  
h ư ớ n g  d ẫ n  v i ê n ,  ( N g o ạ i  n g ữ )  I ,  P h ư ơ n g  p h á p  
phiên dịch,  hướng dẫn viên (xã  hội)  I ,  Sự k iện 
thời  đại,  Thiết  kế sự nghiệp I ,  Lý thuyết doanh 
nghiệp I, Kinh tế cơ bản I, Ngoại ngữ I, Hội thoại 
I ,  C á c h  t h ứ c  k i n h  d o a n h  I ,  V i ế t  q u ả n g  c á o  ( c ơ  
bản) I,  Viết quảng cáo (thực hành) I ,  Thực hành 
dịch I,  Thực hành doanh nghiệp I, Tin học I, Viết 
thư trong kinh doanh - Văn bản nội bộ công ty I, 
Marketing I, Giao tiếp quốc tế I

Khái quát kinh doanh IT, kỹ năng kỹ sư, khái quát 

thuyết thương mại II, Lý thuyết doanh nghiệp II, 
Marketing II, Kinh tế cơ bản II, Sự kiện thời đại, Thiết kế 
sự nghiệp II, Ngoại ngữ II, Cách thức kinh doanh II, Giao 
tiếp quốc tế II, Thực hành làm việc, Thực hành giao 
dịch thương mại, Thực tập ở công ty, Lý luận doanh 
nghiệp II, Tin học II, Viết thư trong kinh doanh - Văn 
bản nội bộ công ty II, Thực hành lập trình WEB II, Thực 
hành thương mại II

Nghe II, Đọc II, Viết II, Phương pháp phiên dịch, hướng 
dẫn viên,
(Ngoại ngữ) II, Phương pháp phiên dịch, hướng dẫn 
viên (xã hội) II, Thiết kế sự nghiệp II, Lý thuyết doanh 
nghiệp II, Kinh tế cơ bản II, Ngoại ngữ II, Hội thoại II, 
Cách thức kinh doanh II, Viết quảng cáo (cơ bản) II, Viết 
quảng cáo (thực hành) II, Thực hành làm việc, Thực 
hành dịch II, Thực tập ở công ty, Thực hành doanh 
nghiệp II, Tin học II, Viết thư trong kinh doanh - Văn bản 
nội bộ công ty II, Marketing II, Giao tiếp quốc tế II

●IKhoa Kinh tế quốc tế  "Học IT cơ bản"
●Khoa Ngoại ngữ  "Học biên phiên dịch cơ bản"

Trình tự 

sau khi

 nhập học
●Khoa Kinh tế quốc tế "Học kĩ thuật chuyên ngành
     như Lập trình, bảo mật v.v.."
●Khoa Ngoại ngữ "Học dịch vụ khách sạn"

IBD

Giáo dục đại cương, Pháp luật và Đời sống I,
Lịch sử - Địa lý I, Chữ Hán I, Thực hành văn hóa khu vực I

Pháp luật và Đời sống II, Lịch sử - Địa lý II,
Chữ Hán II, Thực hành văn hóa khu vực II

Tiếng Nhật  thương mại

FLD

Tiếng Nhật  thương mại

Kỹ sư IT
Nhân viên thương mại
・ Lập trình viên
・ Kỹ sư mạng
・ Thiết kế web
・ Nhân viên thương
   mại v.v…

▼
FLD

Có thể xin Visa
 lao động! 

Công việc sau
 khi tốt nghiệp

IBD

Khách sạn
Dịch vụ lưu trú v.v…

Hỗ trợ 
nghề nghiệp

Hỗ trợ đầy đủ

Tìm kiếm một công việc
tại công ty nhóm

trường của chúng tôi

Nippon IT 
System Co.,ltd.

Asia Marketing 
Group Company 

・Việc làm thêm
・Thực tập
・Hỗ trợ tìm kiếm việc làm 

・Việc làm thêm liên 
   quan đến IT
・Thực tập
・Việc làm sau tốt nghiệp


