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１．Thời gian biểu（Từ khi nộp đơn tới nhập học） 

  

・Kỳ thi đầu vào 

・Làm thủ tục xin tư cách visa 

・Giới thiệu về trường 

・Bắt đầu nộp đơn, thi đầu vào 

Giới thiệu về trường 

Nhập học vào Meikei 

・Đóng các khoản ki nh phí du học 

・Làm thủ tục xin visa du học 

Tháng

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Thán 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Nhập học tháng 4 Nhập học tháng 9 

・Giới thiệu về trường 

・Giới thiệu về trường 

・Giới thiệu về trường 

・Bắt đầu nộp đơn tham gia kỳ thi 

nhập học 

・Kỳ thi đầu vào 

・Làm thủ tục xin tư cách lưu trú 

・Nộp những hồ sơ cầ n thiết để nhập 

học 

・Nộp chi phí du học 

・Làm thủ tục Visa 

Nhập học vào Meikei 

・Nộp những hồ sơ nhập học cần thiết  
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２．Thủ tục nộp đơn 

１）Tư cách nộp đơn（Dùng chung cho chương trình du học 1 năm MG/IB） 

・Những người sinh trước ngày 1 tháng 4 năm 2006 

・Tốt nghiệp cấp 2 trước ngày nhập học của năm học 2021（Hoặc người có chứng nhận sẽ tốt nghiệp） 

・Người đã kết thúc chương trình đào tạo 9 năm（Hoặc có chứng nhận sẽ hoàn thành ở thời điểm dự thi） 

※ Mong muốn những ứng viên có thời gian học tiếng Nhật từ 12 tháng trở lên. 

 

２）Thời hạn nộp đơn 

Nhập học tháng 4 năm 2020：Từ ngày 1/ 10/ 2020 ~13 /11 / 2020 

Nhập học tháng 4 năm 2021：Từ ngày 1 /5/2021 ~18/6/2020 

 

３）Hồ sơ cần thiết（Ký hiệu ◆ là bắt buộc,◇ là nếu có thì cần đính kèm） 

◆ Hồ sơ nộp đơn 

◆Mục đích du học và kế hoạch tiếp theo 

・ Do chính bản thân thí sinh nộp đơn viết bằng tay. 

◇Thành tích học tập ở trường trung học cơ sở 

・ Trường hợp đang học tại trường trung học phổ thông thì cần thêm cả thành tích học tập ở trường trung 

học phổ thông. 

◇ Hồ sơ chứng minh năng lực ngoại ngữ（Chứng chỉ năng lực tiếng Nhật、TOEFL、IELTS、TOEIC...） 

・Nếu có trình độ tiếng Anh từ B2trở lên sẽ được miễn nhiệm bài thi tiếng Anh. Nếu có các chứng chỉ tiếng 

Anh chính thức (TOEFL iBT từ 70 trở lên, IELTS từ 5.5 trở lên...) hãy nộp cùng hồ sơ dự tuyển cho Meikei.  

◇ Bản sao hộ chiếu 

 

４）Phương pháp nộp đơn 

・Phương pháp nộp đơn 

Có thể gửi đường bưu điện tới đại diện của Meikei ở các quốc gia hoặc gửi bản scan PDF tới địa chỉ email dưới 

đây.  

・Địa chỉ gửi hồ sơ/Thông tin liên lạc 

Ban phụ trách kỳ thi tuyển du học sinh  Trung tâm du học sinh , Trường trung học phổ thông Meikei  

Địa chỉ email：international@meikei.ac.jp 

  

mailto:international@meikei.ac.jp
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３．Kỳ thi nhập học 

① Ngày thi 

Nhập học tháng 4 năm 2021:  Trong khoảng tháng 11~12 năm 2020 

Nhập học tháng 9 năm 2021： Trong khoảng tháng 5~6 năm 2021 

・ Kỳ thi sẽ được tổ chức một cách linh động. Ngày thi được quyết định trên sau khi thảo luận với thí sinh dự thi. 

・ Ngày thi chi tiết sẽ khác nhau theo mỗi nước (khu vực). 

 

② Nội dung thi（Chung cho chương trình du học 1 năm khóa MG/IB） 

1.  Kỳ thi viết 

・Tiếng Anh ( 50 phút 100 điểm) và bài luận（30 phút・viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật） 

※ Nếu có chứng chỉ tiếng Anh từ B2 trở lên được miễn kỳ thi tiếng Anh. 

※ Những thí sinh học tại các trường sử dụng Anh để học tập（trường quốc tế...）cũng có khả năng được 

miễn giảm kỳ thi tiếng Anh.  

・ Toán（50 phút 100 điểm） 

※ Nội dung đề bài thi toán được giải thích bằng cả tiếng Anh. 

※ Thí sinh có nguyện vọng du học trong vòng 1 năm được miễn kỳ thi toán. 

・ Kỳ thi viết được tiến hành ở nơi chỉ định tùy từng quốc gia và khu vực.  

 

2. Kỳ thi phỏng vấn 

・ Phỏng vấn cá nhân (khoảng 30 phút). Tùy vào năng lực ngôn ngữ của thí sinh dự thi mà có thể tiến hành 

bằng tiếng Anh hay bằng Tiếng Nhật. 

・Kỳ thi phỏng vấn có thể tiến hành theo hình thức phỏng vấn trực tiếp hoặc tiến hành trực tuyến bằng Skype.Tùy 

thuộc vào quốc gia và khu vực, hay trường chỉ định hoặc chi nhánh của Meikei tại quốc gia đó.  

・Về nguyên tắc, bố hoặc mẹ đồng hành cùng thí sinh trong thời gian phỏng vấn.  

 

3. Kiểm định hồ sơ 

・ Hồ sơ ứng tuyển sẽ được kiểm định một cách tổng hợp từ các chứng chỉ chứng nhận năng lực ngôn ngữ, 

thành tích học tập ở trương trình trung học cơ sở, tới mục đích du học và kế hoạch tương lai...  

・ Trường hợp đang học tập tại các trường trung học phổ thông thì cần nộp cả thành tích học tập ở cả trường 

cấp hai và cấp ba. 

 

③ Phí kiểm định hồ sơ：20,000 yên 

・Phí kiểm định hồ sơ không cần thiết phải chi trả ở thời điểm nộp hồ sơ. Sau khi đỗ và nhập học vào trường 

có thể trả cùng với tiền học phí và các chi phí nhập học khác. 

④ Thông báo trúng tuyển 

・Trong vòng 10 ngày kể từ ngày thi tuyển, trường sẽ gửi mail thông báo kết quả thi tuyển cho thí sinh.  
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４．Thủ tục nhập học 

Sau khi thông báo trúng tuyển, thí sinh cần nhanh chóng chuẩn bị những hồ sơ sau đây và gửi cho Meikei hoặc đại 

diện của Meikei tại các quốc gia.  

 

① Giấy bảo lãnh kinh phí（bản gốc） 

 

② Chứng nhận nghề nghiệp của người bảo lãnh kinh phí (Được phát hành trong vòng 3 tháng, nộp bản chính). 

 

③ Chứng nhận thu nhập của người bảo lãnh kinh phí (Phát hành trong vòng 3 tháng, khuyến khích nộp bản chính). 

 

④ Bản sao có công chứng giấy chứng minh quan hệ giữa người bảo lãnh kinh phí và người nộp đơn（bản chính） 

 

⑤ Giấy chứng nhận số dư tài khoản ngân hàng của người bảo lãnh kinh phí (Phát hành trong vòng 3 tháng, bản 

chính).  

・Số dư tài khoản cần bảo đảm số tiền đủ các khoản chi phí cho du học (Tiền học phí, ký túc...) sinh trong vòng 

1 năm. 

 

⑥ Ảnh của người nộp đơn (4cm×3cm、Ảnh chụp trong vòng 6 tháng.) 

・ Yêu cầu ảnh chụp từ nửa người trên, không đội mũ, Anh khung xanh hoặc khung trắng.  

⑦ Bằng tốt nghiệp cấp học cao nhất ở thời điểm đó. Hoặc giấy chứng nhận đang học tập tại một trường cấp 3 nào 

đó (Phát hành trong vòng 3 tháng, nộp bản chính) 

・Trường hợp đang học tập tại cấp 3 thì cần nộp thêm cả thành tích ở trường cấp 3 hiện đang học và chứng nhận 

thành tích học tập ở cấp 2. 

 

⑧ Giấy chứng nhận thành tích của trường học cuối cùng. 

・Cần có con dấu và chữ ký trực tiếp của hiệu trưởng . 

・Trường hợp đang học ở trường trung học phổ thông, thì cần nộp cả hai giấy chứng nhận thành tích ở cấp 2 và 

cấp 3. 

 

⑨ Giấy chứng nhận đã học tiếng Nhật tối thiểu 12 tháng (bản gốc). 

・Giấy chứng nhận cần ghi rõ tên trường, thời gian học tiếng Nhật, nội dung khóa học đã tham gia.  

・Chưa từng học qua tiếng Nhật, hoặc thời gian học tiếng còn ít hơn 12 tháng thì hãy liên hệ với chúng tôi để 

được biết thông tin chi tiết. 

 

⑩ Bản sao hộ chiếu 
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5．Chi phí du học 

１）Các chi phí trong quá trình lưu học 

〔Chi phí chỉ trả ở thời điểm nhập học〕 

Chi phí（Chỉ ở thời điểm nhập học）  ( Áp dụng cho cả kỳ nhập học tháng 4 và tháng 9） 

Tiền nhập học 650,000 Yên 

Chi phí đồng phục 95,000 Yên 

Phí kiểm định hồ sơ 20,000 Yên 

 

〔Chi phí dùng cho năm học〕 

Chi phí （Năm học） 

Chi phí cho 1 năm học 

（Chung cho cả kỳ học tháng 4 và tháng 9） 

Chi phí phát sinh ở năm đầu tiên 

（Chỉ với kỳ nhập học tháng 9） 

Khóa MG Khóa IB Khóa MG Khóa IB 

Tiền học phí 974,800 Yên 1,544,800 Yên 580,300 yên 912,800 yên 

Tiền ký túc 684,000 yên 399,000 yên 

Tiền ăn tại ký túc 330,000 yên 192,500 yên 

Tiền thuê đồ phục vụ 

ngủ, nghỉ 

28,000 yên 16,400 yên 

Tiền học liệu 120,000 yên 70,000 yên 

Tiền bảo hiểm 17,000 yên 9,900 yên 

Tổng cộng 2,153,800 yên  2,723,800 yên  1,268,100 yên  1,600,600 yên 

 

２）Chi tiết về các chi phí trong thời gian lưu học 

① Chi phí nhập học（Phí đăng ký） 650,000 yên 

・Chi phí này chỉ phải chi tả ở năm đầu tiên. 

・ Chi phí này chỉ áp dụng cho học sinh dự định nhập học, chuyển trường tới Meikei và dự định tốt nghiệp ở 

Meikei, hoặc trường hợp có ý định lấy chứng nhận của chương trình BIDP. Du học sinh dự định học trong 1 

năm, du học sinh trao đổi thì không cần trả chi phí này.  

・Chi tiết của các khoản chi phí nhập học（Phí đăng ký）650,000 yên như dưới đây.  

Tiền nhập học 250,000 yên 

Tiền cơ sở vật chất 160,000 yên   Tổng cộng 650,000 yên 

Tiền ký túc xá 240,000 yên 

・ Tiền nhập học（250,000 yên）cần chi trả sau 10 ngày kể từ khi có thông báo đã trúng tuyển. Sau khi xác nhận 

tiền nhập học, chúng tôi sẽ tiến hành làm các thủ tục giấy tờ visa để các em tới Nhật. Các chi phí khác chi trả 

cùng với tiền học phí. 

・Tiền nhập học（chi phí đăng ký）sẽ không được hoàn trả trừ trường hợp hủy nhập học trước khi tiến hành 

nhập học.  
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② Phí trang phục, đồ tập luyện...= 95,000 yên 

・Chỉ chi trả ở năm đầu tiên. 

・Trong các chi phí đã bao gồm các khoản dưới đây: 

 Áo khoác mùa đông, quần (hoặc váy), Áo sơ mi, áo cộc tay mùa hè, áo len mùa đông, thắt lưng, cà vạt (hoặc 

nơ cho nữ), huy hiệu của trường, giày theo quy định, áo ghi lê, đồng phục vận động (quần và áo), Áo phông, 

quần cộc. 

・Trường hợp đặt thêm thì sẽ tính phí riêng. 

 

③ Phí kiểm định hồ sơ: 20,000 yên 

・Phí kiểm định hồ sơ chi trả sau khi có thông báo trúng tuyển và chỉ áp dụng với những người nhập học vào 

trường. Chi phí này không cần chi trả lúc mới nộp hồ sơ thi tuyển. 

 

④ Học phí một năm học Khó MG：974,800 yên  Khóa IB：1,544,800 

・Là học phí áp dụng với năm học 2021. Học phí cần phải chi trả trong vòng 10 ngày sau khi có giấy tờ làm 

visa (Giấy tờ làm visa tới Nhật sẽ có sau khoảng 30 ~ 70 ngày kể từ ngày thi tuyển) 

 

・ Học phí không trả lại sau khi đã hoàn tất thủ tục nhập học và nhập học tại trường. 

・ Trường hợp nhập học vào tháng 9 sẽ phát sinh thêm các chi phí sau đây ở năm đầu tiên. 

Khóa MG：580,300 yên  Khóa IB：912,800 Yên 

 

⑤ Phí ký túc xá 684,000 yên 

・Là phí chi trả tiền ký túc trong năm 2021. 

・ Theo nguyên tắc, ở ký túc là một phòng dành cho 2 người. Ở ký túc, mỗi cá nhân có bàn học, giá sách, 

giường, tủ quần áo, ấm đun nước. Các thiết bị dùng chung gồm có tủ lạnh, lò vi sóng, điều hòa, bình cung cấp 

nước sôi, bình cung cấp nước lạnh, toilet (kiểu âu), tòa nhà tắm hoa sen (bao gồm tắm bồn và phòng tắm hoa 

sen dành cho cá nhân, máy sấy tóc), bàn là.   

・Trường hợp nhập học vào tháng 9 thì phát sinh thêm tiền ký túc cho 7 tháng (399.999 yên) ở năm đầu tiên. 

 

⑥ Tiền ăn: 330,000 yên 

・ Trong năm 2021, trừ tháng 8 học sinh sẽ ăn ngày 3 bữa (sáng, trưa, tối) tại nhà ăn của ký túc và là chi phí cho cả 

một năm.  

・ Tháng 8 là thời gian nghỉ hè. Trường hợp nghỉ hè mà học sinh vẫn ở lại ký túc xá thì nhà trường sẽ thu thêp tiền 

ăn ứng với số bữa ăn。 

・ Trong trường hợp nghỉ học giữa chừng, tiền ăn sẽ được trả lại vào tháng sau của tháng nghỉ học. 

・ Trong trường hợp nhập học vào tháng 9, thì phát sinh tiền ăn cho 7 tháng của năm đầu tiên (192.500 yên) 

 

⑦  Tiền thuê chăn ga gối đệm 

・ Là tiền thuê chăn ga gối đệm cho 1 năm.  
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・ Mỗi tuần sẽ được thay ga giường một lần. Một năm sẽ thay chăn ga gối đệm 3 lần. Học sinh cũng có thể mang 

chăn ga gối đệm của mình vào ký túc. Tuy nhiên, không thể mang những loại chăn ga gối đệm sử dụng điện làm 

ấm.  

・ Trường hợp nhập học vào tháng 9, sẽ phát sinh tiền thuê chăn ga gối đệm của 7 tháng năm đầu tiên (16.400 yên) 

 

⑧ Chi phí tài liệu học tập 120.000 Yên 

・ Là chi phí tài liệu áp dụng cho năm học 2021.  

・ Phí tài liệu học tập chung cho cả khóa MG và khóa IBDP. Tuy nhiên, tùy trường hợp, phí tài liệu học tập của 

khóa IB có thể phát sinh thêm.  

・ Chỉ trong trường hợp học sinh bỏ học giữa chừng, phí tài liệu học tập còn thừa sẽ được trả lại.  

・ Trong trường hợp nhập học vào tháng 9 sẽ phát sinh thêm chi phí tài liệu học tập của 7 tháng năm đầu (70.000 

yên). 

 

⑨ Tiền bảo hiểm sức khỏe: 17,000 yên 

・Là tiền bảo hiểm sức khỏe quốc dân ở thời điểm năm 2021. Tiền bảo hiểm sức khỏe cần đóng cùng với tiền 

học phí. 

・Trường hợp nhập học vào tháng 9 sẽ phát sinh thêm tiền bảo hiểm của 7 tháng năm đầu (9.900 yên). 

 

３）Phương pháp chi trả 

Các chi phí hãy chuyển khoản vào tài khoản dưới đây. Chúng tôi không chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng. 

 

 

４）Các khoản chi phí khác 

 

① Chi phí trải nghiệm 

・ Ở năm học thứ 2 sẽ có chuyến du lịch trải nghiệm ở Australia. Du học sinh có thể lựa chọn giữa việc tham 

gia trải nghiệm ở Australia hoặc tham gia chuyến trải nghiệm trong nước dành cho du học sinh. 

 

② Thi thử các kỳ thi vào đại học hoặc các kỳ thi ngoài trường học. 

BANK NAME:  SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 

(SWIFT: SMBCJPJT) 

BRANCH NAME: TSUKUBA BRANCH 

ADDRESS: 5-19, Kenkyugakuen, Tsukuba-shi, Ibaraki, 305-0817 Japan 

TEL: +81-29-855-9621 

ACCOUNT NAME： MEIKEI HIGH SCHOOL 

ACCOUNT NO.: 244-0146545 

ADDRESS: 1-1, Inarimae,Tsukuba-Shi, Ibaraki, 305-8502 Japan 

TEL: +81-29-851-6611 
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・Trong một năm, nhà trường sẽ kết hợp tổ chức cho học sinh thi thử kỳ thi vào đại học (tổ chức ở ngoài trường) 

vài lần. Những du học sinh có nguyện vọng có thể tham gia. Khi tham gia những kỳ thi ngoài trường tổ chức 

này thì học sinh cần trả chi phí dự thi.  

 

③ Chi phí phu đạo cá nhân riêng vào buổi tối 

・ Nếu học sinh có nhu cầu, trường sẽ bố trí dạy thêm về văn hóa hoặc tiếng Nhật. Chủ yếu sẽ do các sinh viên 

đang học cao học của Đại học Tsukuba dạy kèm. Phí học thêm và phụ đạo do học sinh chi trả.  
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④ Chi phí cho việc sắp xếp homestay trong thời gian nghỉ dài. 

・Nếu học sinh có nguyện vọng, trường có thể hỗ trợ kết hợp các hoạt động homestay (Liên kết với công ty 

chuyên phụ trách homestay: Homestay in Japan). Chi phí liên quan tới trải nghiệm homestay sẽ khác nhau ở 

từng thời điểm. 

 

 ５）Chế độ bảo hiểm 

① Bảo hiểm sức khỏe quốc dân 

・ Du học sinh có thời hạn lưu trú ở Nhật Bản 3 tháng trở lên cần phải tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân. 

Nếu chẳng may cần đi bệnh viện hoặc trị bệnh thì bảo hiểm sẽ chi trả 70%, còn lại 30% sẽ do người bệnh chi 

trả. 

 

② Bảo hiểm thương tích trong trường học 

・Là bảo hiểm với những rủi ro trong các hoạt động tại trường học (tiền bảo hiểm sẽ được thu cùng với phí tài 

liệu học tập). Tuy nhiên, nhà trường vẫn khuyến khích học sinh nên muôn bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương 

tích cả ở nước mình. 

 

６）Học bổng, hỗ trợ chi phí học tập 

 

① Tiền hỗ trợ chi phí học tập 

・ Chính phủ Nhật Bản có chế độ hỗ trợ chi phí học tập mỗi tháng 9.900 yên cho những du học sinh có thời 

hạn học tập từ 2 năm trở lên tại Nhật Bản. Số tiền này sau khi nhập học học sinh sẽ làm thủ tục xin hỗ trợ và 

khoảng 3 tháng sau sẽ nhận được. 

 

② Chế độ học bổng 

・Hiện chưa có chế độ học bổng từ chính sách công cho đối tượng là học sinh cấp 3 ở trong Nhật Bản. 

・Học bổng do Meikei chỉ áp dụng cho trường hợp đặc biệt. 

 

6．Mọi chi tiết xin liên hệ 

 

Trung tâm lưu học sinh trường trung học phổ thông Meikei  

Địa chỉ：〒305-0061  Ibaraki - Ken, Tsukuba –Shi, Inamae 

1-1 

Email：international@meikei.ac.jp 

Điện thoại：+81-29-851-6611 

Fax：+81-29-856-5455 

mailto:international@meikei.ac.jp

