
Thông điệp từ sinh viên ABP

Shizuoka có núi Phú Sĩ hung vĩ, một biểu tượng của Nhật Bản. Shizuoka nằm ở 
vị trí thuận lợi giữa Tokyo và Osaka. Là trụ sở chính của một số tập đoàn toàn 
cầu như SUZUKI, YAMAHA, HONDA, Shizuoka hứa hẹn mang đến cho bạn 
nhiều cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời. Bên cạnh đó, Shizuoka còn là một thành 
phố đáng sống với một cộng đồng thân thiện, giá cả phải chăng và nhiều tiện 
ích của một thành phố lớn.

Học tập tại Shizuoka

Đính kèm là Hình ảnh của "Ký túc xá Kokusai Koryu Kaikan" được khánh thành tại cả hai cơ sở Shizuoka và Hamamatsu 
vào năm 2016. Mỗi căn hộ (unit) bao gồm 5 phòng ngủ riêng và không gian chung (như nhà bếp, bàn ăn ...).

Đại học Shizuoka có hệ thống ký 
túc xá cho sinh viên quốc tế với giá 
cả hợp lý. 
Tiền thuê hàng tháng xấp xỉ 
20.000 JPY. 
Mỗi cơ sở đều được trang bị 
internet tốc độ cao / WiFi.

Hệ thống ký túc xá đại học

Tokyo

Shizuoka
Hamamatsu

Osaka

Kyoto
Núi PHÚ SĨ

- Tốt nghiệp Trường THPT Hà Đông, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương.
Cũng như các trường đại học khác, Cuộc sống ở trường đại học quốc lập Shizuoka cũng khá bận rộn, giờ học bắt đầu từ 8 giờ 40 
phút và tiết cuối cùng kết thúc lúc 17 giờ 35 phút. Ngoài thời gian học ở trên lớp, mình lên thư viện trường để làm bài tập, tìm kiếm 
tài liệu. Bên cạnh việc học bận rộn, còn có các hoạt động ngoại khóa mang tính chất giải trí, giao lưu như homestay, party, ski… 
do trường tổ chức tạo 1 sân chơi lành mạnh và đầy hứng thú cho sinh viên. Người dân Hamamatsu dễ tính, thành phố không quá 
nhộn nhịp, cực kỳ sạch sẽ, nơi đây là một môi trường học tập và sinh hoạt tốt. Sau khi tốt nghiệp, mình muốn quay trở về Việt 
Nam, dùng những kiến thức đã được học tại trường để phục vụ cho việc xử lý rác thải ở nước nhà, góp phần làm cho môi trường 
trong sạch hơn.

Bộ môn Kỹ thuật Hóa học và Sinh hóa Ứng dụng, Khoa Công nghệ
Lê Thu Hương

- Tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.
Vốn ấp ủ niềm đam mê với ngôn ngữ - văn hóa - nghệ thuật và ước mơ được làm việc cho lĩnh vực truyền thông. Tận dụng 
sở trường về ngôn ngữ, giao tiếp của bản thân, tôi đã chọn chương trình Cầu nối Châu Á (Asia Bridge Program) của Đại học 
Quốc lập Shizuoka. Ngành Ngôn ngữ văn hóa của trường hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của tôi, giúp tôi mài giũa 
được năng lực, kiến thức về ngôn ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ Nhật – Trung vốn có mối liên hệ sâu sắc với tiếng mẹ đẻ của 
tôi. Hơn thế nữa, chương trình ABP không những giúp tôi an tâm về yếu tố tài chính để tập trung học tập, các thầy cô còn 
tận tâm rèn luyện cho tôi trở thành một sinh viên có đủ bản lĩnh để hòa nhập, học hỏi và cạnh tranh trong môi trường học 
tập cùng sinh viên Nhật Bản và quốc tế. Mặt khác tôi còn được tham gia rất nhiều chương trình giao lưu cùng các doanh 
nghiệp Nhật Bản cũng như đào tạo kiến thức về xin việc làm. Tại Nhật Bản luôn có rất nhiều quỹ tài trợ những học bổng 
giá trị dành cho sinh viên quốc tế có kết quả học tập cao và tích cực với hoạt động xã hội, cộng đồng. Với sự cố gắng trong 
1 năm đầu tiên tôi đã giành được học bổng từ Quỹ Sato Yo trị giá 150,000 yên mỗi tháng. Sau khi tốt nghiệp, tôi dự định sẽ 
học thêm những kỹ năng cần thiết trước khi xin việc ở một đài truyền hình hoặc tòa soạn báo của Nhật Bản. Từ những gì 
tôi đã và đang nỗ lực, tôi tin rằng các bạn sinh viên Việt Nam và Châu Á nếu xác định rõ mục tiêu của mình thì hoàn toàn có 
thể đạt được với sự hỗ trợ tối ưu từ chương trình ABP của đại học Shizuoka.

Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Thái Thiện Hảo

836 Ohya, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 422-8529, Japan

2019.5 In tại Nhật Bản

Liên hệ

ABP website: http://www.abp.icsu.shizuoka.ac.jp
Facebook: https://www.facebook.com/abp.shizuoka.u
E-mail: global@adb.shizuoka.ac.jp
*Quý vị có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật

Shizuoka University, Organization for International Collaboration

Miễn 100 % học phí & Cấp học bổng ABP

Quy trình tuyển sinh sẽ được thực hiện tại nước của bạn

Nhập học vào tháng 10

Hỗ trợ tìm việc tại các Công ty Nhật Bản

MIỄN TOÀN BỘ HỌC PHÍ 
Miễn học phí cho tất cả các thí sinh trúng tuyển

Chương trình Đào tạo Cử nhân



ABP

Chương trình cầu nối Châu Á (ABP) là chương trình đặc biệt hợp tác giữa các doanh nghiệp và đại học 
Shizuoka (San-gaku renkei, Industry-Academia Collaboration) dành cho sinh viên Ấn Độ, Indonesia, 
Thái Lan, Việt Nam và Myanmar. Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo ra các lãnh đạo toàn cầu 
tương lai cho doanh nghiệp và xã hội bằng việc phối hợp chặt chẽ với các tập đoàn toàn cầu có trụ sở 
tại Shizuoka. Chương trình đào tạo nhấn mạnh một nền giáo dục đa ngành và đa dạng với trọng tâm 
là một sự kết hợp của kỹ thuật chuyên môn, đầu óc kinh doanh, tư duy khoa học, và kỹ năng xã hội. 
Qua đó, sinh viên sẽ trở thành cầu nối giữa khu vực Shizuoka, Nhật Bản và đất nước của mình.

4 năm tại Chương trình ABP của Đại 
học Shizuoka

5 quốc gia Châu Á được 
tham gia 

(Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, 
 Việt Nam và Myanmar)

Nâng cao kỹ năng 
tiếng Nhật

Nuôi dưỡng một 
tầm nhìn toàn cầu 

rõ ràng

Tiếp thu kiến thức 
chuyên sâu về học 
thuật và kỹ thuật

Kinh nghiệm thực 
tiễn tại các công ty 

toàn cầu

Học kỳ I Bảy học kỳ tiếp theo

Các khóa học đại học của ABP yêu cầu thông thạo tiếng Nhật.

Với chương trình đào tạo đặc biệt hợp tác doanh nghiệp - đại học, sinh viên sẽ có cơ hội gắn kết với nhiều công ty 
toàn cầu thông qua các sự kiện trong và ngoài trường như thực tập, bài giảng, tọa đàm và hội thảo do các chuyên gia 
kinh doanh của các công ty chủ trì. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn cá nhân từ năm đầu tiên của chương trình học nhằm 
xây dựng một định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho từng sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Tháng 4
(3,5 năm)

Suzuki, Suzuyo, Yamaha Motor Company, Shizuoka Bank, Asahi Denso, FCC, Toyota Motor, Nissan Motor, Mazda, Panasonic, 
Toshiba, Sony EMCS, Sharp, Fujitsu, Rohm, NSK Warner, Paloma, Aichi Steel, Daikin Industry, Alps Electric, Chubu 
International Airport, Futaba Industries, Japan Airport Terminal, JATCO, Ohm Electric, Nitori

Chương trình cầu nối Châu Á (ABP) hỗ trợ toàn diện cho các bạn từ khâu thủ tục nhập 
học, làm quen cuộc sống sinh viên cho đến tìm kiếm công việc sau khi tốt nghiệp.

ABP là chương trình 
4 năm khởi đầu vào 
tháng 10 bằng một 
học kỳ đào tạo ngôn 
ngữ chuyên sâu.

Hợp tác giữa các doanh nghiệp – đại học & Hỗ trợ nghề nghiệp

Ví dụ về các công ty mà cựu sinh viên đã và đang làm việc: 

Chương trình cầu nối Châu Á 
Shizuoka hôm nay, thế giới ngày mai

Chương trình 
đào tạo

Tháng 10
 (6 tháng)

Các môn học tiếng Nhật 
chuyên sâu
Các môn học cơ bản ABP

Các môn học chuyên ngành bằng tiếng Nhật
Các môn học đại cương & active learning ABP
Thực tập tại các công ty Nhật Bản
Đề án nghiên cứu tốt nghiệp

Nhập học
Các khóa học 
ABP

Sinh viên Châu Á

Tốt nghiệp
Việc làm

Các Công ty 
Toàn cầu

Chương trình ABP hỗ trợ tài chính cho tất cả các sinh viên. Ngoài miễn các khoản phí dự tuyển và phí nhập học, 
chúng tôi còn đảm bảo miễn học phí năm 
đầu tiên. Gói miễn 100% học phí cho năm 
2, 3 và 4 căn cứ vào kết quả học tập cá 
nhân trong năm trước đó. Ngoài ra, sinh 
viên năm nhất còn được cấp học bổng 
ABP hàng tháng cũng như có những cơ 
hội nhận các tài trợ khác đến từ các doanh 
nghiệp và chính phủ Nhật Bản.

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
・Xã hội học・Ngôn ngữ và văn hóa・Luật・Kinh tế học
Khoa Sư phạm*
Khoa Khoa học Tự nhiên
・Toán・Vật lý・Hóa học・Khoa học sinh học
・Khoa học Trái đất
Khoa Nông nghiệp
・Khoa học tài nguyên sinh học・Khoa học sự sống ứng dụng

Khoa Tin học
・Khoa học máy tính・Tin học hành vi ・Tin học xã hội
Khoa Công nghệ
・Kỹ thuật cơ khí・Kỹ thuật điện và điện tử
・Khoa học điện tử và vật liệu
・Kỹ thuật hóa học và sinh hóa ứng dụng 
・Kỹ thuật hệ thống và toán học

Cơ sở Shizuoka Cơ sở Hamamatsu

Khoa và Bộ môn

Cơ hội được miễn 100 % học phí và cấp học bổng

Cách đăng ký dự tuyển

Chi tiết tuyển sinh Khoa Sư phạm sẽ được cập nhật thường xuyên trên trang web.

Chương trình ABP không tổ chức thi viết, chỉ căn cứ bảng điểm kỳ thi EJU (Thi Ryuu, Kỳ thi Du học Nhật Bản, 
Examination for Japanese Universities Admission for International Students) và các kỳ thi trình độ tiếng Anh (TOEFL, 
TOEIC, hoặc IELTS) để xét tuyển từng thí sinh. Thí sinh có thể nộp thêm bảng điểm Kỳ thi Trình độ Tiếng Nhật (JLPT) 
để được tham chiếu trong quá trình xét tuyển. Chương trình ABP sẽ tổ chức thi phỏng vấn tại nước sở tại của các 
thí sinh (Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Myanmar và Nhật Bản), vì vậy các thí sinh đang ở đất nước mình 
không cần sang Nhật Bản trong tất cả quá trình dự tuyển.

 Kỳ thi EJU là gì?

Kỳ thi EJU sẽ được tổ chức 1 năm 2 lần tại Ấn Độ (Delhi), Indonesia (Jakarta và Surabaya), Thái Lan (Bangkok và Chiang Mai) , Việt Nam (Hà 
Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh) và Myanmar (Yangon) với 2 thứ tiếng (Tiếng Nhật và tiếng Anh).

Trang web chính thức (tiếng Anh): https://www.jasso.go.jp/en/eju/
Trang web thông tin (tiếng Việt): https://www.jasso.go.jp/en/eju/about/

 Thời gian đăng ký dự tuyển ABP

Tháng 11:
Tổ chức thi

Tháng 7:
Nhận đơn dự tuyển EJU lần thứ 2Nhận đơn dự tuyển EJU lần thứ 2

Tháng 6:
Tổ chức thi

Tháng 2-3:
Nhận đơn dự tuyển EJU lần thứ 1

Tháng 10:
Nhập học

Tháng 2-3:
Thi phỏng vấn

Tháng 1-2:
Xét tuyển hồ sơ

Tháng 11-12:
Đăng ký trực tuyến dự tuyển ABP

 Bảng điểm các môn thi cần nộp
Các khoa Khoa học xã hội và nhân văn

Môn Tiếng Nhật*
Môn Tổng hợp Nhật Bản và Thế giới

Môn Toán I**

Các khoa Khoa học tự nhiên và công nghệ

Môn Tiếng Nhật*
2 môn khoa học tự nhiên chọn từ Lý, Hóa, Sinh***

Môn Toán II

 Địa điểm đăng ký dự thi EJU tại Hà Nội: 
Đại học Ngoại thương (Khoa tiếng Nhật)
R.301, Tòa nhà B, Số 91 đường Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-3775-0639 (máy lẻ 565)
Email: tam.kokoro1507@gmail.com
khoatiengnhat@ftu.edu.vn
Web: http://khoatiengnhat.ftu.edu.vn/

 Địa điểm đăng ký dự thi EJU tại TP. Hồ Chí Minh: 
Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
(Văn phòng Hợp tác Quốc tế và Phát triển Dự án Quốc tế)
10-12 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84-28-38-29-3828 (máy lẻ 114)
Email: inter_ussh@hcm.fpt.vn
Web: http://www.hcmussh.edu.vn/

Hỗ trợ tài chính 
ABP

Toàn phần 17.000 JPY

Phí dự tuyển

Miễn phí

282.000 JPY

Phí nhập học

Miễn phí

535.800 JPY / year

Học phí

Năm 1: Miễn 100% 
Năm 2–4:

Miễn 50% hoặc 100%

 Bảng trên giới thiệu về học phí và các khoản phí khác trong năm 2019. Số tiền chính xác 
có thể thay đổi mà không báo trước.

 * Môn Tiếng Nhật có thể được thay thế bằng bảng điểm Thi Trình độ Tiếng Nhật (JLPT).
 ** Khoa Sư phạm và Ngành Tin học Xã hội (Khoa Tin học) có thể chấp nhận cả 2 môn Toán I và II.
 *** Tùy theo chuyên ngành, môn thi cần chọn có thể khác nhau. 
  Về trình độ JLPT và môn thi khoa học tự nhiên mà các khoa, chuyên ngành đòi hỏi, mời 

ứng viên tham khảo thông tin những năm trước:

 ⚠ Hãy luôn tham khảo hướng dẫn tuyển sinh của chúng tôi trên trang chủ trước khi đăng kí bất kì kì thi tiếng anh nào <http://www.abp.icsu.shizuoka.ac.jp/>


