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募集学科

出願書類

出願資格

入学区分

選考方法

出願から

入学まで

・原則として満18歳以上で母国において12年間の学校教育を修了し、下記（１）と（２）の条件を満たす者。

・日本において日本語教育機関に在籍している、または在籍したことがある場合は、その機関における出席率が

良好な者。

1．入学願書/受験票（本校所定、縦4cm×3cmの写真2枚貼付）
2．調査書（本校所定）
3．誓約書（本校所定）
4．日本語教育機関発行の書類
　ア 在学証明書(または卒業見込証明書)  イ 成績証明書
　ウ 出席に関する証明書(時間数で計算したもの)　
　※現在、専門学校等に通っている場合は在籍中の学校の証明書も提出してください。
5．推薦書（推薦入学の場合）
6．母国最終出身校発行の書類
　ア 卒業証明書(または卒業証書のコピー)  イ 成績証明書（または成績表のコピー）
　※コピーを提出する場合は、出願時に原本を持参してください。
7．パスポート（空白以外の全ページ）のコピー
8．在留カード両面のコピー
9．経費支弁能力を示す資料（預金通帳・送金証明書・アルバイト給与明細など）
　※預金通帳に合計記帳がある場合、銀行で合計記帳部分を印刷してもらってください。
10．その他（提出できるものだけで結構です）
　  ●日本語能力試験の結果通知書のコピー　　　　 ●日本留学試験の成績通知書のコピー
　  ●TOEFL iBT、TOEICのスコアレポートのコピー
 ※出願書類は返却いたしません。

１次選考　日本語筆記試験（30分）

２次選考　１次選考後、当日中に合格者のみ面接（約20分）と進学コースの学生のみ英語筆記試験（30分）

１．社会人入学

２．推 薦 入 学

３．一 般 入 学

2022年3月31日時点で、満22歳以上の者が入学を希望する場合。

日本語教育機関の推薦を受けて入学を希望する場合。(学校長もしくは教員の推薦による)

1・2以外で入学を希望する場合。

・大　　学　進学コース

・大 学 院　進学コース

・日　　越　通訳コース

・国際ビジネスコース

国際ビジネス学科
昼間部 2年制・男女　定員：131名

（１）以下のいずれかの条件を満たし、講義を十分に理解できるだけの日本語能力がある者。

ａ．日本語能力試験Ｎ２（２級）以上に合格している。

ｂ．日本留学試験の日本語科目で230点以上を取得している。

ｃ．財団法人日本語教育振興協会が認定し、法務大臣により告示されている日本語教育機関で１年以上のコースにおいて、入学時に満６ヶ月

以上の日本語教育を受けている。

ｄ．日本の小学校・中学校・高等学校、大学、短期大学、大学院で１年以上教育を受けたことがある。

（２）本校入学から卒業まで日本国に滞在できる在留資格（留学、永住、定住、日本人の配偶者、家族滞在など）を持つ外国籍の者。

学校説明会

入 学 試 験

日　程

日本語

出願書類

提　出
入学選考 合否通知

入学手続

（学費納入）

入学許可書

発　行

ビザの変更

または更新
入　学

2021年

2021年

学校説明会と入学試験を同日に行います。参加希望の場合は事前にご予約下さい。

第 1回

第 2回

第 3回

第 4回

第 5回

第 6回

第 7回

第 8回

第 9回

第10回

学校説明会のみ

学校説明会のみ

9月7日（火）

9月14日（火）

9月22日（水）

9月28日（火）

10月5日（火）

10月12日（火）

10月19日（火）

10月26日（火）

7月26日（月）

8月23日（月）

9月13日（月）

9月21日（火）

9月27日（月）

10月4日（月）

10月11日（月）

10月18日（月）

10月25日（月）

11月1日（月）

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

第17回

11月2日（火）

11月9日（火）

11月16日（火）

11月24日（水）

11月30日（火）

12月7日（火）

12月14日（火）

11月8日（月）

11月15日（月）

11月22日（月）

11月29日（月）

12月6日（月）

12月13日（月）

12月20日（月）

願書受付締切日 開催日 願書受付締切日 開催日

開催時刻 開始時間 13：30集合時間 13：00

※7/26（月）と8/23（月）は学校説明会のみ

※1月以降は、欠員補充型の入試を行います。日程・時間につきましては HPをご確認ください。
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出　　願
受付期間

出願方法

選 考 料

合格発表

入学許可書

教育諸費用

奨 学 金

受験者本人宛に郵送にて送付します。

全ての入学手続（1・2・3）が完了後、2月から順次、入学許可書を発行いたします。

再発行はいたしません。

社会人：

推　薦：

一　般：

2021年

2021年

2021年

9月1日 ～ 2022年 3月31日

10月1日 ～ 2022年 3月31日

11月1日 ～ 2022年 3月31日

出願書類を本校窓口へ持参または郵送してください。

窓口受付時間：平日9：00～17：00

※ 振込みの場合、支払明細書を出願書類に同封して下さい。

※各コースともに、定員になり次第、願書の受付を
　締め切らせて頂きます。

年額60,000円（半期ごとに30,000円）を教材費(教科書代など)・健康診断費・校外学習費・保険料・卒業

パーティー代などとしてお預かりし、未使用分につきましては卒業時に返還いたします。

2022年度入学生（留学生）において、以下の各条件に該当する学生にはそれぞれ減免または奨学金が適用されます。

出席率優秀・日本語能力試験合格者　[奨学金 50,000円]

学費一括納入者　[減免額 50,000円]

2022年3月18日までに初年度の学費全額を一括納入した学生は、支払い時に初年度学費より5万円の減

免をいたします。

出願時と卒業時において現在在籍する教育機関の出席率が95％以上、かつ成績が優秀な学生に対し、

下記の通り奨学金を入学後に授与いたします。

入 学 金
授 業 料
（年　間）

施設設備費
（年　間）

年間学費
（合　計）

100,000円

ー

560,000円 235,000円 895,000円

560,000円 235,000円 795,000円

学　　費

１年次学費

納入期限

入学手続

合格者には「合格通知書」「入学手続きのご案内」等を送付しますので、指定期日までに入学手続（1・2・3）を

行ってください。なお、指定期日までに手続が完了しない場合、合格が取り消されることがあります。

※12月13日以降の受験者の納入期限は、入学金と学費(一括分または分割分)ともに合格発表後約１週間と
　なります。

入学手続１：指定期日までに入学金（100,000円）の納入及び手続書類の提出を完了させてください。

入学手続２：指定期日までに入学金以外の初年度学費全額または分割納入第1回目の学費を納入してください。

入学手続３：分割納入者は、2022年8月31日までに第２回目の学費を納入してください。

選考料：15,000円　振込または本校窓口に持参　　※学校説明会参加者は5,000円免除

振込先：りそな銀行　市ヶ谷支店　普通口座　口座番号：1743521　口座名義：シブヤガイコクゴセンモンガッコウ

日本語

日本語能力試験N2（2級）以上合格または日本留学試験日本語科目230点以上 ………………… 50,000円

１年次

２年次

入 学 金
合格発表後約1週間以内

学費（第１回目）
合格発表後約3週間以内

学費（第２回目）
2022年8月31日まで

100,000円

100,000円

795,000円 ー 895,000円

300,000円 495,000円 895,000円

一　括

分　割

合　計
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Major/Years

Necessary
Documentation

Qualifications

Application

Selection
Procedure

・ Applicants must be 18 or over, and must have finished 12 years and over education in his/her native country and 

meet the requirements (1) and (2) below. 

・ If the applicants currently enrolled in Japanese school, or was enrolled in Japanese Language Institution in the past, 

they must have a good record of attendance in either case.

1. Application form／Examination admission（as required by the school 2 pictures of 4cm×3cm in size）
2. Dossier（prescribed by the school）
3. Pledge Card (prescribed by the school)
4. Documents issued by a Japanese school or an educational institution you are currently enrolled in
   ア Certificate of Registration or Certification of Prospective Graduation     イ Transcript
　ウ Attendance record（It should be calculated in hours.）
   ※ If an applicant is currently enrolled in another Senmon Gakko, the applicant should submit ア、イ、ウ documents issued by the school as well.
5. Letter of recommendation（In case of admission on recommendation）
6. Documents from schools you graduated in your native country
  ア Original graduation certificate or a photocopy of graduation certificate 
  イ Original transcript or a photocopy of Transcript
　※ Please bring the original documents as well for confirmation when you submit the photo copies of original documents to Shibuya Institute 

of Foreign Languages.

7. Photocopy of passport （Every page except blank ones must be photocopied）
8. Photocopy of residence card （Both sides must be photocopied）
9. Document certifying the foreign national's ability to pay all expenses during your stay in Japan
   (Photocopy of bank book, Proof of payment, or Paychecks from your working place)
　※ If you find “合算” in your bank book, please collect the latest detailed statement of your bank account from your bank.

10. Others (only the documents which you can submit.)
   ● Photocopy of Certification of the Japanese Language Proficiency Test
   ● Photocopy of Score Certification of the Examination of Japanese University Admission for International Students (EJU) 
   ● Photocopy of Score report of TOEFL iBT, or TOEIC
※Application Documents will not be returned.

The first exam : Japanese written examination (30 minutes)
The second exam : The applicants who have passed the first exam will be eligible to take an interview ( 20 minutes ). 
And those who apply for “Preparation for Undergraduate /Graduate” course will take English written exam as well. 
( 30 minutes )

※The exam for recruting students to fill vacancies will be made after January,2022. Please check our Home page to 
confirm the schedule and time.    

1. Applicants who are 22 years of age or older as of March 31, 2022.
2. Admission on Recommendation / Applicants who are recommended by principal or teacher of his or her graduating 
Japanese Language Institution.

3. General Admission / Applicants who are not apply to the conditions mentioned in 1 and 2.

・Preparation for Undergraduate major course

・Preparation for graduate major course

・Japanese-Vietnamese Interpretation course

・International Business course

International Business
2 year daytime program / Male and female

Capacity : 131 students

(1) Applicants must have one of the qualifications below and have adequate Japanese language skills for understanding lessons.
a. Passed N2(Level 2) or higher level of Japanese Language Proficiency Test.
b. Applicants must have taken and have the score more than 230 in Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU).
c. Applicants have studied Japanese for 6 months or more on one or more year-course/courses in a school authorized by the Association for the 
Promotion of Japanese Language Education by April of the enrollment year.

d. If applicants have enrolled in any of the Japanese schools (elementary, junior high school, high school, undergraduate, junior college, graduate) 
for 1 year or more, they are eligible.

(2) Foreign-registered applicants must have a valid status of residence (student visa, permanent visa, long-term resident visa, spouse visa, dependent 
visa) from enrollment to graduation of our school.

School
information
session
and

Examination
Schedule

School information session and entrance examination will be held on the same day. Please make a reservation in advance.

English

Application form submission

Selection Result Notification Visa procedures

Tuition Payment Admission certificate issued

Entrance
Application
flow chart

timetable meeting time 13：00 starting time 13：30

School information session
and Examination day

School information session
and Examination day

2021

2021

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th

8th

9th

10th

Information session only

Information session only

Sep.7（Tue）

Sep.14（Tue）

Sep.22（Wed）

Sep.28（Tue）

Oct.5（Tue）

Oct.12（Tue）

Oct.19（Tue）

Oct.26（Tue）

July.26（Mon）

Aug.23（Mon）

Sep.13（Mon）

Sep.21（Tue）

Sep.27（Mon）

Oct.4（Mon）

Oct.11（Mon）

Oct.18（Mon）

Oct.25（Mon）

Nov.1（Mon）

11th

12th

13th

14th

15th

16th

17th

Nov.2（Tue）

Nov.9（Tue）

Nov.16（Tue）

Nov.24（Wed）

Nov.30（Tue）

Dec.7（Tue）

Dec.14（Tue）

Nov.8（Mon）

Nov.15（Mon）

Nov.22（Mon）

Nov.29（Mon）

Dec.6（Mon）

Dec.13（Mon）

Dec.20（Mon）

Application due Application due

※July.26  Aug.23  School Information session only
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Application
Period

Announcement of
Application Result

Aplication
Procedures
Aplication
Procedures

Selection fee

The result will be noticed by mail.

Admission certificate will be issued after we confirm the completion of above 1st , 2nd and 3rd procedures.
certificate will not be reissued.

Bring or mail your application documents to Shibuya Institute of Foreign Languages 

Weekday working hours : 9 : 00～17 : 00

Selection fee : 15,000 yen   It must be paid at the school or transferred to the following bank account :   

※ The applicants who have attended an Information seminar or visited our school will be eligible to get reduction of 5,000 yen.

Risona Bank Ichigaya-Shiten (branch code725)  Futsu (Savings account) 1743521 

Kouza-mei (account holder’s name)  Shibuyagaikokugosenmomgakkou  シブヤガイコクゴセンモンガッコウ

Note : Please submit the transaction statement slip if you have paid by bank transfer.

Applicants who are 22 years of age or older as of  September 1, 2021 to March 31, 2022
Admission on Recommendation : October 1, 2021 to March 31, 2022
General Admission : November 1, 2021 to March 31, 2022

Note : The application will be closed when the number of applicants reaches the limit.

Admisson
Certificate

In addition to tuition, you are required to pay 60,000yen (30,000yen for one semester) for other educational expenses 
for (textbooks, health check, field trip, insurance, graduation party, etc). The surplus of the various expenses will be 
returned on graduation.

Entrance
Procedure

The result will be noticed by mail. Those who receive “The documents for admission procedures”, must complete the 
1st , 2nd , and 3rd procedures within a fixed period of time. Please note that your admission may become ineffective if 
your payment is not completed.

The students who take the exam after December 13, 2021 must pay both the entrance fee and the tuition 
(in lump sum payment or installment) within seven days from the date of receiving the examination result.

1st procedure : Entrance fee of 100,000 must be paid and the procedure documents should be sent to us within a fixed period of time.

2nd procedure : The school fee in full for the 1st year or the 1st part installment must be paid by within a fixed period of time.

3rd procedure : The 2nd part installment must be paid by August 31, 2022.

English

Other
Educational
Expenses

Entrance fee
Tuition
(annual)

Facility expenses
(annual)

Total amount
of payment

100,000 yen

ー

560,000 yen 235,000 yen 895,000 yen

560,000 yen 235,000 yen 795,000 yen

Tuition

Tuition for 
the first year

Payment
due date

The first year

The second year

Entrance fee
The entrance fee must
be paid within seven days
from the date receiving
the examination result.

100,000 yen

100,000 yen

795,000 yen ー 895,000 yen

300,000 yen 495,000 yen 895,000 yen

Lump sum
payment

Payment in
installments

Total amount
of payment

Scholarship

If students meet the following conditions, they will be eligible for a deduction or a 2022 academic year scholarship 

from Shibuya Institute of Foreign Languages. 

Good Attendance Record Holder and Japanese Proficiency Qualification Holder (Scholarship : 50,000 yen)

Applicants with non-installment payment will be eligible to get deduction of 50,000 yen.

Who have paid the tuition for the first year in one lump sum by March 18, 2022, will be eligible to get 

deduction of 50,000yen.

Scholarship will be given to a student with an attendance record of 95% or higher, and good academic 

record at the time of submitting the application and at the time of graduating from the currently enrolled 

institution.

Scholarship will be given to a student, according to the level acquired when he or she enters the school.

N2 (JLPT) / 230 or higher ……………………………………………………………………………… 50,000yen

The first payment due
The first payment of tuition
must be paid within three
weeks from the date receiving
the examination result.

The second payment due
The second payment of
tuition must be paid by
August 31, 2022
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NGÀNH
NGHỀ
TUYỂN
SINH

Hồ sơ
dự thi

ĐIỀU KIỆN
DỰ THI

Phân loại
thí sinh

Phương pháp
xét tuyển

・Trên 18 tuổi, đã hoàn thành 12 năm chương trình giáo dục nghĩa vụ tại Việt Nam và thỏa mãn điều kiện 
(1) Và (2) ghi ở dưới đây. 

・Là những học sinh đã và đang theo học ở trường tiếng Nhật tại Nhật Bản và có tỷ lệ tham gia giờ học cao.

Buổi giới thiệu về trường và thi nhập học sẽ được tổ chức trong cùng ngày. 
Trường hợp có nguyện vọng tham gia, hãy hẹn trước

※ Từ sau tháng 1, sẽ tổ chức tuyển sinh bổ sung. Về ngày và thời gian tổ chức hãy xác nhận trên trang chủ của trường.

Nộp hồ sơ đăng ký dự thi

Dự thi Thông báo đỗ (trượt) Thủ tục xin mới  visa

Thủ tục nhập học (nộp học phí) Phát hành giấy báo nhập học

Nhập học.

1.Thí sinh là người trưởng thành đã hoặc đang đi làm: trên 22 tuổi tại thời điểm 31/3/2022 có nguyện vọng nhập học.
2.Thí sinh có giấy tiến cử của trường tiếng: có giấy tiến cử của trường tiếng Nhật (giấy tiến cử được cấp bởi hiệu trưởng hoặc giáo viên)
3.Thí sinh thông thường: Ngoài hai trường hợp trên.

1. Hồ sơ nhập học/ Giấy báo dự thi. ( theo bản của trường, dán 2 ảnh 4cm x 3cm)
2. Giấy khảo sát. (theo mẫu của trường)
3. Giấy cam kết. (theo mẫu của trường)
4. Giấy tờ được cấp bởi trường tiếng.

a. Giấy chứng nhận đang học. (hoặc giấy chứng nhận dự định tốt nhiệp)
b. Giấy chứng nhận thành tích học tập.
c. Giấychứng nhận tỉ lệ tham gia giờ học.(tính theo số giờ học)
※ Trường hợp đang học ở trường chuyên môn cần nộp bản sao thẻ học sinh của trường đang theo học. 

5. Giấy tiến cử. (trường hợp nhập học có giấy tiến cử)
6. Một số giấy tờ được cấp bởi trường theo học cuối cùng ở Việt Nam. 

A) Bằng tốt nghiệp. (hoặc bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp)
B) Giấy chứng nhận thành tích học tập. (hoặc bản sao giấy chứng nhận thành tích học tập)
※ Trường hợp nộp bản photo, hãy cầm theo bản gốc khi đi nộp hồ sơ

7. Bản sao hộ chiếu. (ngoại trừ các trang hộ chiếu chưa sử dụng, tất cả đều phải photocopy). 
8. Bản sao thẻ ngoại kiều. (copy cả 2 mặt) 
9. Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính.(bản sao sổ ngân hàng, giấy chứng nhận chuyển tiền hoặc phiếu 

lương đi làm thêm)
※Trường hợp trên sổ ngân hàng có các khoản thu chi trong tài khoản thì hãy in phần thu chi đấy tại ngân hàng.

10. Những giấy tờ khác nếu có: 
● Bản sao giấy báo kết quả kì thi Năng lực tiếng Nhật.
● Bản sao giấy báo kết quả kì thi dành cho du học sinh.(nếu có)
● Bản sao bảng điểm kỳ thi TOEFL, ITB,TOEIC. (nếu có)

※ Chú ý : hồ sơ đăng ký dự thi sẽ không được trả lại 

Phần thi đầu tiên : thi viết tiếng nhật  (30 phút)
Phần thi thứ 2: sau phần thi đầu tiên, trong ngày hôm đó sẽ phỏng vấn (khoảng 20 phút) chỉ đối với những 
bạn thi đậu ,và đối với những bạn học khoá học lên đại học thì có cả phần thi viết tiếng anh (30 phút).

・Khóa học lên đại học
・Khóa học lên cao học
・Khóa thông dịch Nhật Việt
・Khóa thương mại quốc tế 

KHOA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Khóa ban ngày  2 năm,  nam nữ ：131 người

1. Thí sinh thỏa mãn đầy đủ một trong những điều kiện dưới đây, và có khả năng hiểu giờ học bằng tiếng Nhật.
a.Đã đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N2 trở lên.
b.Môn tiếng nhật của kì thi của du học sinh (EJU) đạt trên 230 điểm.
c.Tại thời điểm nhập học phải có trên 6 tháng học tại các trường tiếng Nhật. Với điều kiện trường tiếng Nhật đó phải được hiệp hội giáo dục 

tiếng Nhật (Nihongo kyouikushinkou kyoukai) thừa nhận và được bộ trưởng bộ tư pháp của Nhật Bản cấp phép.
d.Đã học ít nhất trên một năm tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, cao học tại Nhật Bản.

2. Là người nước ngoài có tư cách cư trú hợp pháp ở Nhật (du học, vĩnh trú, có vợ hoặc chồng là người Nhật.,) 

Tiếng Việt

Qui trình từ lúc
đăng ký dự thi

đến khi nhập học

Ngày dự định tổ
chức buổi giới
thiệu về trường

đồng thời
tổ chức kỳ thi

đầu vào

※ 26/7 (Thứ 2) 23/8 (Thứ 2) Chỉ có buổi giới thiệu về trường

Thời gian tổ chức
THỜI GIAN TẬP TRUNG 13：00 Thời gian bắt đầu 13：30

2021

2021

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th

8th

9th

10th

Chỉ có buổi giới thiệu về trường

Chỉ có buổi giới thiệu về trường

Ngày 7 tháng 9 (Thứ 3)
Ngày 14 tháng 9 (Thứ 3)
Ngày 22 tháng 9 (Thứ 4)
Ngày 28 tháng 9 (Thứ 3)
Ngày 5 tháng 10 (Thứ 3)

Ngày 12 tháng 10 (Thứ 3)
Ngày 19 tháng 10 (Thứ 3)
Ngày 26 tháng 10 (Thứ 3)

Ngày 26 tháng 7 (Thứ 2)
Ngày 23 tháng 8 (Thứ 2)
Ngày 13 tháng 9 (Thứ 2)
Ngày 21 tháng 9 (Thứ 3)
Ngày 27 tháng 9 (Thứ 2)
Ngày 4 tháng 10 (Thứ 2)

Ngày 11 tháng 10 (Thứ 2)
Ngày 18 tháng 10 (Thứ 2)
Ngày 25 tháng 10 (Thứ 2)
Ngày 1 tháng 11 (Thứ 2)

11th

12th

13th

14th

15th

16th

17th

Ngày 2 tháng 11 (Thứ 3)
Ngày 9 tháng 11 (Thứ 3)

Ngày 16 tháng 11 (Thứ 3)
Ngày 24 tháng 11 (Thứ 4)
Ngày 30 tháng 11 (Thứ 3)
Ngày 7 tháng 12 (Thứ 3)

Ngày 14 tháng 12 (Thứ 3)

Ngày 8 tháng 11 (Thứ 2)
Ngày 15 tháng 11 (Thứ 2)
Ngày 22 tháng 11 (Thứ 2)
Ngày 29 tháng 11 (Thứ 2)
Ngày 6 tháng 12 (Thứ 2)

Ngày 13 tháng 12 (Thứ 2)
Ngày 20 tháng 12 (Thứ 2)

Ngày tổ chức Thời gian tổ chức Ngày tổ chức Thời gian tổ chức
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Thời gian
nộp hồ sơ

Giấy báo
kết quả thi

Phương pháp
nộp hồ sơ

Lệ phí
xét tuyển

Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục nhập học (1・2・3) thì theo tuần tự từ tháng 2 sẽ phát hành giấy phép nhập học.
Sẽ không phát hành lại.

Hãy nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng giáo vụ của trường hoặc là gửi hồ sơ qua đường bưu điện
Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại trường: ngày thường  9:00 - 17:00

Lệ phí
giáo dục

Giấy nhập
học

Là 6 man yên/năm (3 man/ 6 tháng) Nhà trường sẽ giữ và sử dụng vào những mục đích cụ thể như sau: tiền sách 
giáo khoa, tiền khám sức khỏe, phí dã ngoại, phí làm tiệc tốt nghiệp. Nếu tiền lệ phí giáo dục không sử dụng hết sẽ 
trả lại khi tốt nghiệp.

Thủ tục
nhập học

Đối với các bạn chúng tuyển vì nhà trường sẽ gửi giấy báo trúng tuyển ,giấy hướng dẫn thủ tục nhập học và các 
giấy tờ khác nên các bạn hãy làm thủ tục nhập học (1・2・3) trước ngày quy định. Ngoài ra, trường hợp chưa hoàn 
thành thủ tục nhập học trước ngày quy định thì sẽ bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Thủ tục nhập học lần 1: hãy hoàn thành lệ phí nhập học ( 10 man ) và các giấy tờ phải nộp trước thời hạn quy định.
Thủ tục nhập học lần 2: trừ tiền lệ phí nhập học đã nộp, thì trước thời hạn quy định phải hoàn thành tiền học phí của năm nhất ( 
đối với bạn đóng học phí 1 lần) hoặc là học phí phải đóng lần 1 ( đối với bạn đóng học phí chia làm 2 lần) .
Thủ tục nhập học lần 3: đối với học sinh đóng học phí chia làm 2 lần thì hãy hoàn thành tiền học phí lần 2 trước ngày 31 tháng 8 năm 2022.

Lệ phí xét tuyển : 1,5 man yên (Chuyển khoản hoặc là cầm tới đóng trực tiếp tại phòng giáo vụ của trường.)
※ Những bạn tham gia buổi giới thiệu về trường sẽ được miễn giảm 5sen tiền lệ phí dự thi.
Tài khoản ngân hàng : Ngân hàng RISONA / Chi nhánh ichigaya / Tài khoản thông thường / Số tài khoản : 1743521 
Tên chủ tài khoản : シブヤガイコクゴセンモンガッコウ

Người trưởng thành đã hoặc đang đi làm :
Thí sinh có giấy tiến cử :
Thí sinh Thông thường :

Ngày 1 tháng 9 năm 2021 ~ Ngày 31 tháng 3 năm 2022
Ngày 1 tháng 10 năm 2021 ~ Ngày 31 tháng 3 năm 2022
Ngày 1 tháng 11 năm 2021 ~ Ngày 31 tháng 3 năm 2022

Tiếng Việt

※ Trường hợp gửi lệ phí thi trực tiếp vào tài khoản của trường , thì hãy nộp hóa đơn chuyển tiền cùng với hồ sơ.

※ Tất cả các khóa học, sau khi tuyển đủ số học sinh quy định thì sẽ tạm ngưng nhận hồ sơ.

Hạn nộp học phí đối với học sinh thi từ ngày 13 tháng 12 trở đi  tiền nhập học và tiền học phí (nộp 
1 lần hoặc chia ra các lần) thì phải nộp trong vòng một tuần kể từ ngày có giấy báo trúng tuyển.

Lệ phí nhập học Lệ phí giáo dục
(năm)

Lệ phí trang thiết bị
(năm)

Học phí một năm
(tổng cộng)

100,000円

ー

560,000円 235,000円 895,000円

560,000円 235,000円 795,000円

Học phí

Thời hạn
đóng học
phí của

một năm

Năm thứ nhất

Năm thứ hai

Tiền nhập học đóng
sau một tuần khi

có giấy báo trúng tuyển.

Học phí (lần 1)
Sau Ba tuần khi

có giấy báo trúng tuyển.

Học phí (lần 2)
Đến ngày

31 tháng 8 năm 2022

100,000円

100,000円

795,000円 ー 895,000円

300,000円 495,000円 895,000円

Đóng một lần

Chia các lần.

Tổng cộng

Học bổng

Trong số học sinh ( du học sinh) nhập học năm 2022, nếu phù hợp các điều kiện dưới đây, sẽ được miễn 
giảm học phí hoặc nhận được học bổng của trường.

Tỉ lệ lên lớp chuyên cần・đậu trong kì thi năng lực tiếng nhật (học bổng 5man)

Những học sinh đóng học phí 1 lần: sẽ được miễn giảm 5man
Những học sinh nộp 1 lần học phí của năm thứ nhất trước ngày 18 tháng 3 năm 2022 thì khi nộp tiền sẽ 
được giảm 5man từ số tiền học phí của năm thứ nhất.

Tại thời điểm nộp hồ sơ và khi tốt nghiệp, đối với học sinh có thành tích học tập tốt và tỉ lệ lên lớp tại 
trường tiếng nhật đang theo học trên 95%, sẽ được trao tặng học bổng sau khi nhập học theo như nội 
dung dưới đây:

Có bằng N2 hoặc là điểm thi EJU đạt trên 230 điểm : 5man. 

Lệ phí nhập học

Sẽ được gửi bằng đường bưu điện đến thí sinh.
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招生学科

报考资料

报考资格

入学种类

选考方法

·原则上要求18岁以上、在母国接受过12年以上教育、满足以下（1）（2）条件者。

·在日本日语教育机构的在读生或毕业生,出勤率良好者。

1．入学志愿书/准考证（贴本校所定的长4cm×3cm的照片2张）
2．调查表（本校制定）
3．誓约书（本校制定）
4．日语教育机关发行的文件
　ア. 在学证明书（或即将毕业证明书）  イ. 成绩证明书
　ウ. 关于出勤率（按时间计算）　
　※在读于专门等学校的学生,请提出所在学校发行的材料。
5．推荐书（推荐入学者）
6．母国最终毕业校发行的资料
　ア. 毕业证明书（或毕业证复印件）   イ .成绩证明书（或成绩表复印件）
　※如交付复印件者、入学申请时请带来原件。
7．护照复印件（复印空白以外的全部记载）
8．在留卡正反面复印件。
9．提交经费支付能力的资料（存折·收款证明书·打工的工资明细）
　※如果存折上印着“合计记帐”的话，请去银行打印出来合计记帐期间的具体内容。
10．其他（可以提交的任何资料）
　  ●日语能力考试结果通知书副本　　　　　　 　　●日本留学考试成绩通知书副本
　  ●TOEFLiBT，TOEIC考试成绩通知书副本
 ※应考资料不返还

１次选考　日语笔试时间（30分）
２次选考　１次选考后、当天内仅对合格者进行面试（时间约20分）和 升学班的学生进行英语笔试（时间约30分）

１．社会人入学
２．推 荐 入 学
３．一 般 入 学

报名截止日为2022年3月31日。(22周岁或以上者)
持有日语教育振兴协会认定的日语学校推荐书者。(依据校长或教员的推荐)
1·2以外的应招者。

·大学升学课程

·大学院升学课程

·国际商务课程

国际商务学科
昼间部  2年制·男女　定员：131名

（１）满足以下任何一个条件，并且具有充分理解日语授课内容的能力者。
ａ．日语能力考试N2级以上合格者。
ｂ．在日本留学考试中，日语科目成绩达到230分以上。
ｃ．在财团法人日本语教育振兴协会所认定的设施，且由法务大臣所告示的日语教育一年以上日语教育课程，至入学止接受日语教学6个月
以上者。

ｄ．接受过日本的小学，初中，高中，大专，大学，大学院1年以上教育者。
（２）入学本校到毕业期间持有在日本居留资格（留学，永住，定住，日本人配偶，家属滞在等）的外国人。

中国语

报考文件

提　出
入学选考 合格否通知

入学手续

（交学费）

入学许可书

发　行

更新护照

或变更护照
入　学报考到入学

学校说明会
入 学 考 试
日　程

并同日进行学校说明会和入学考试。 想参加者请提前预约。

※1月以后将有补缺考试。日期时间等有关详细信息，届时请查询我们的官网。

举办时刻 集合时间 13 : 00 开始时间 13 : 30

2021年

2021年

第 1回

第 2回

第 3回

第 4回

第 5回

第 6回

第 7回

第 8回

第 9回

第10回

只举办招生说明会  
只举办招生说明会  
9月7日（周二）
9月14日（周二）
9月22日（周三）
9月28日（周二）
10月5日（周二）
10月12日（周二）
10月19日（周二）
10月26日（周二）

7月26日（周一）
8月23日（周一）
9月13日（周一）
9月21日（周二）
9月27日（周一）
10月4日（周一）
10月11日（周一）
10月18日（周一）
10月25日（周一）
11月1日（周一）

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

第17回

11月2日（周二）
11月9日（周二）
11月16日（周二）
11月24日（周三）
11月30日（周二）
12月7日（周二）
12月14日（周二）

11月8日（周一）
11月15日（周一）
11月22日（周一）
11月29日（周一）
12月6日（周一）
12月13日（周一）
12月20日（周一）

申请书受理截止日 举办日 申请书受理截止日 举办日

※7/26（周一） 8/23（周一） 只举办招生说明会
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报　　名
期　　间

合格発表

报名方法

完成上述所有入学手续（1，2，3）后，由学院颁发“入学许可书”。
“入学许可书”一律不予补办。

社会人：
推　荐：
一　般：

2021年
2021年
2021年

9月1日 ～ 2022年 3月31日
10月1日 ～ 2022年 3月31日
11月1日 ～ 2022年 3月31日

请把入学申请材料带到本校窗口或者邮寄。
窗口受理时间 ：平日 9 ：00 ～ 17 ：00

※ 缴纳（汇款）时、请把支付明细单与入学申请材料附在信内。

教育杂费

入学许可书

教材费（课本费等）·健康诊断费·校外学习费、·保险费·毕业式聚餐费等教育杂费，年间预收60,000日元（每学
期30,000日元），上记缴纳的费用，若有剩余，其金额将在毕业时退还给本人。

入学手续

给合格者递送《合格通知书》《入学手续指南》、所以请务必在指定日期前提交入学手续（1·2·3）。另外、如指定
日期前没完成入学手续者，会取消合格。

入学手续１：请务必指定日期前缴纳入学金（100,000円）以及完成提交入学手续材料。
入学手续２：指定日期前请缴纳入学金以外的第1年度的学费全额或者分期缴纳第1回的学费。
入学手续３：分期缴纳者、2022年8月31日前请缴纳第２回的学费。

报考费：15,000日元　缴纳（汇款）或者带来本校窗口　※参加学校说明会者减免5000日元
邮寄账户：りそな銀行  市ヶ谷支店  普通口座　口座番号：1743521  口座名義：シブヤガイコクゴセンモンガッコウ报 考 费

中国语

将通过邮件发送给考生。

入 学 金 学　费
（年）

备用设施费
（年）

100,000日元

ー

※12月13日之后参加补招考试的考生请在成绩发布之后的一周内把所有相关费用一并缴清（一次性或者分期）。

560,000日元 235,000日元 895,000日元

560,000日元 235,000日元 795,000日元

学　　費

第一年学费

缴纳期限

第１年

第２年

入 学 金
合格发布后约1周内

   学费（第１次）
合格发布后约3周内

   学费（第２次）
2022年8月31日为止

100,000日元

100,000日元

795,000日元 ー 895,000日元

300,000日元 495,000日元 895,000日元

一次性

分　期

合　计

合　计

※

※ 所有课程按计划招生录满为止。

奖 学 金

2022年度入学生（留学生）、符合以下条件的学生、各自减免学费或者取得奖学金。

出勤率优秀·日语能力考试合格者［奖学金 50,000日元］

学费一次性缴纳者［减免额度 50,000日元］

并于2022年3月18日前一次性缴纳第一年学费的学生，交纳时可以减免5万日元。

在入学申请时和毕业时、现在在籍教育机关的出勤率达到95％以上者、并对成绩优秀的学生、入学后给
予如下奖学金。

通过日语能力考试N2（２级）以上考试、或者日本留学考试日语科目达到 230分以上 ⋯⋯⋯ 50,000日元
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学校法人　嘉榮学園

〒164-0001 東京都中野区中野2-20-1　TEL.03-3383-8991（代） FAX.03-3383-8992

東京都認可の専門学校

http://www.shibugai.ac.jp/ryugakusei/     E-mail : sifl@shibugai.ac.jp

サンプラザサンプラザ中野区役所中野区役所

中野総合病院

中野郵便局

中野区
医師会

南口
ロータリー

北口

西武
信金

三菱東京
ＵＦＪ銀行

ロイヤル
ホスト

渋谷外国語専門学校

丸の内線 新中野駅
杉山公園 鍋屋横町

五差路
大久保通り

青梅街道

り
通
野
中

JR 中野駅

〒164-0001 東京都中野区中野2-20-1
JR線・東京メトロ東西線「中野駅」南口より徒歩5分
東京メトロ丸の内線「新中野駅」より徒歩７分

ＯIＯI

T O K Y O
NAKANO
STATION

SHIBUYA INSTITUTE of FOREIGN LANGUAGES
2-20-1 Nakano, Nakano-ku,Tokyo, 164-0001 Japan
TEL +81(0)3 3383-8991  FAX +81(0)3 3383-8992


