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Khoa tiếng Nhật

Khóa học dự bị thi lên Đại học
Khoa giao tiếp giáo dục quốc tế

*Dự kiến thành lập vào tháng 4 năm 2015

・Thời gian học 1,5 năm hoặc 2 năm

・Với mục tiêu thi đỗ N3 trước khi tốt nghiệp

・Tỷ lệ học chuyển tiếp sau tốt nghiệp đạt 100%

・Thời gian học 1 năm

・ Với mục tiêu thi đỗ N2 trước khi tốt nghiệp

・Sau khi tốt nghiệp thi chuyển tiếp lên các

trường Đại học danh tiếng, làm việc tại các

công ty của Nhật.

Có đội ngũ giáo viên dày dặn kinh nghiệm

Thời gian học tiếng Nhật tại trường chuyên

môn phúc lợi y tế IGL có thể kéo dài tới 3 năm.

Trường trực thuộc tỉnh Hiroshima – thành phố dễ sinh sống, 

có chế độ hỗ trợ học tập và cuộc sống sinh hoạt toàn diện.
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＊Hãy tham khảo hướng dẫn tuyển sinh để biết thông tin cụ thể
về chế độ của Khoa tiếng Nhật.

Chúng tôi sẽ thông báo sau khi có quyết định cụ thể về Khoa

giao tiếp giáo dục quốc tế.

6 đặc điểm của IGL Hiroshima

Học chuyển tiếp lên

các trường trung cấp, 

Đại học, Cao học.

Làm việc tại Nhật, tại công ty 

của Nhật ở Việt Nam

１,5 năm

Trường chuyên môn phúc lợi y tế IGL

Khoa tiếng Nhật
Khóa học dự bị thi lên Đại học

Khoa giao tiếp giáo

dục quốc tế

1 năm
2 năm

Quá trình nhập học của trường IGL

Tên Khoa
Khoa tiếng Nhật Khóa

học dự bị thi Đại học

Khoa giao tiếp giáo dục

quốc tế

Tư cách nhập

học

Đạt trình độ tiếng Nhật

N5 trở lên

Đạt trình độ tiếng Nhật

N3 trở lên

Kỳ nhập học Tháng 4, 10 Tháng 4

Thời gian học 1,5 năm hoặc 2 năm 1 năm

Đạt được trình độ N2 trở lên trong tương lai tại IGL

(Khoa tiếng Nhật + Khoa giao tiếp giáo dục quốc tế)

Làm việc tại

Nhật

Làm việc tại công

ty của Nhật ở 

Việt Nam
Học chuyển tiếp 

lên các trường 

Đại học tại Nhật

Tư vấn hướng

nghiệp đạt tỷ lệ
100%.

Nhóm phụ trách du 

học sinh gồm 5 

người, trong đó có 

2 nhân viên người 

Việt.

Yên tâm với

cuộc sống an 

toàn trong ký

túc xá.

Có chế độ hỗ trợ
y tế nên có thể
yên tâm ngay cả
những khi bị ốm, 

bị thương.

Có chế độ giới

thiệu việc làm

thêm.

Có trang bị xe

buýt đưa đón

học sinh đi học


