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THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỌC TIẾNG NHẬT
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật là một trong 10 trường thành viên của Đại học Thái
Nguyên, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay Nhà trường đã được phê duyệt và tổ chức đào tạo
7 ngành nghề trọng điểm quốc gia, quốc tế và khu vực Asian.
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1. Mục đích
Đào tạo cho người học có kiến thức Nhật ngữ theo tiêu chuẩn Tiếng Nhật đáp ứng yêu cầu các
chương trình làm việc tại Nhật Bản.
2. Đối tượng, ngành nghề
*Đ
: Những người đã tốt nghiệp (hoặc học năm cuối) đại học, cao đẳng, trung cấp có
nhu cầu đi làm việc tại Nhật Bản theo chương trình Thực tập kỹ năng (Xuất khẩu lao động)/Chương
trình Kỹ năng đặc định/Chương trình Kỹ sư, thuộc các nhóm ngành sau: N óm
Đ : Công
nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử;Điện dân dụng; Điện công nghiệp. Nhóm ngành Cơ
: Công nghệ
tô; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Hàn. N óm
Kỹ
N
m: Trồng cây ăn quả; Khoa học
cây trồng; Trồng trọt.
* Yê ầ : Ngoại hình: Nữ cao trên 1,50m, n ng trên 40kg; Nam cao trên 1,60m, n ng trên 50kg;
Tuổi t 18 – 26. Có sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm (HIV, Viêm gan B, Lao, Phổi...).
Không có hình ăm, d tật; Không có tiền án, tiền sự, không b cấm ho c hạn chế nhập cảnh vào
Nhật Bản; Chăm chỉ làm việc.
3. Thời gian học, địa điểm học và thi cấp chứng chỉ
*T
ian ọ :
- Người học đạt trình độ N5: thời gian t 04 – 06 tháng được tham gia chương trình thực tập
sinh kỹ năng (Xuất khẩu lao động) - không giới hạn về thời gian làm việc tại Nhật Bản;
- Người học đạt trình độ N4 (Chứng chỉ tiếng Nhật Quốc tế): thời gian t 06 – 08 tháng được
tham gia Chương trình Kỹ năng đặc định (Visa mới không giới hạn về thời gian làm việc tại Nhật Bản);
- Người học đạt trình độ trình độ N3 (Chứng chỉ tiếng Nhật Quốc tế): thời gian t 10–12 tháng
được tham gia Chương trình Kỹ sư (không giới hạn về thời gian làm việc tại Nhật Bản);
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* Đị
m ọ : tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên, tổ 15- Phường
Th nh Đán - Thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên.
*T
ứ
ỉ:
- Với trình độ N4 và N3: Khi ét thấy học viên đủ khả năng, trình độ ngoại ngữ, giáo viên sẽ
hướng dẫn học viên làm hồ sơ đăng ký thi năng lực tiếng Nhật NAT-TEST ho c JLPT.

- Với trình độ N5: Chương trình thực tập sinh kỹ năng (Xuất khẩu lao động) học viên không
cần thi lấy chứng chỉ quốc tế, Công ty U. Internatinal Human tổ chức sát hạch đánh giá năng lực và
cấp giấy chứng nhận.
4. Quyền lợi của Học viên khi tham gia khóa học
- Khi tham gia khóa học, học viên sẽ được Công ty U International Human ký Biên bản cam
kết đào tạo, trong đó nêu rõ sau khi hoàn thành khóa học và đạt được trình độ Tiếng Nhật chuẩn, công ty
U International Human sẽ cam kết 100% học viên có việc làm tại Nhật phù hợp với các Chương trình
tại mục 2. Công ty không ký quỹ trong quá trình học tập.
- Chế độ các chương trình tại Nhật Bản: Công ty U International Human hợp đồng trực tiếp
với các Doanh nghiệp tại Nhật Bản không qua mối giới trung gian, cụ thể:
+ Chương trình thực tập sinh kỹ năng (Xuất khẩu lao động): mức lương cơ bản t 1.600 2.200 USD/tháng (tùy theo Doanh nghiệp) chưa tính làm thêm giờ, tiền thưởng. Được hưởng các
chế độ bảo hiểm sức khỏe, BHXH...
+ Chương trình Kỹ năng đặc định: mức lương cơ bản t 1.800-2.400 USD/tháng (tùy theo
Doanh nghiệp) chưa tính làm thêm giờ, tiền thưởng. Được hưởng các chế độ bảo hiểm sức khỏe,
BHXH...như công dân Nhật. Được bảo lãnh vợ/chồng con sang Nhật theo Visa gia đình sau 5 năm.
+ Chương trình Kỹ sư: mức lương cơ bản t 1.800 - 2.500 USD/tháng (tùy theo Doanh nghiệp)
chưa tính làm thêm giờ, tiền thưởng. Được hưởng các chế độ bảo hiểm sức khỏe, BHXH... như công
dân Nhật. Được bảo lãnh vợ/chồng con sang Nhật theo Visa gia đình.
5. Tiền học phí học tiếng Nhật và chi phí đi làm tại Nhật Bản
- Tiền học phí học tiếng Nhật: 7.200.000 (Bảy triệu hai trăm nghìn đồng). Nộp thành 2 đợt
theo thông báo của trường và công ty.
- Chi phí đi làm việc theo các Chương trình: Nộp trước khi uất cảnh
+ Chương trình Kỹ năng đ c đ nh và Thực tập sinh kỹ năng (Xuất khẩu lao động): dự kiến
khoảng t 115 – 120 triệu VNĐ/người.
+ Chương trình Kỹ sư: dự kiến khoảng t 45–50 triệu VNĐ/người.
Các chi phí như trên là cố đ nh, không phát sinh thêm bất kỳ loại phí nào khác. Học viên hiếu
học, chăm ngoan có điều kiện kinh tế khó khăn, Công ty U International Human sẽ hỗ trợ cho vay
50% chi phí, không lãi suất. Học viên thanh toán tiền điện, nước (theo thực tế sử dụng hàng tháng),
tiền mạng Internet (10.000 VNĐ/tháng) và lệ phí ký túc á 60.000đ/tháng.
6. Thủ tục đăng ký và địa chỉ liên hệ
- Đăng ký trực tiếp ho c qua điện thoại với Trung tâm tuyển sinh &Hỗ trợ HSSV: Cô Phùng
Th Hải Yến, số điện thoại 0915212959. Thời gian đăng ký t 26/4/2019-9/5/2019.
- Để biết thêm thông tin chi tiết in liên hệ với Thầy TS. Nguyễn Duy Lam (PHT), số điện
thoại 0983640097 ho c Đại diện Công ty U International Human số điện thoại (028)3812.111.
Vậy, Nhà trường trân trọng thông báo tới toàn thể các cá nhân có nhu cầu tham gia chương
trình này được biết và tham gia học tập.

HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Các đơn v ; Các lớp HSSV (T.h);
- Các t/c, cá nhân có nhu cầu;
- Lưu VT.
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