Học tập tại một trong những thành phố lớn nhất thế

Trường cách ga Uguisudani 10 phút đi bộ trên

giới – Tokyo.

Tuyến Yamanote chạy quanh trung tâm Tokyo.

HỌC VIỆN

FPT JAPAN
Gần Akihabara nổi tiếng là tiên tiến của văn hóa

Khuôn viên trường nằm trong khu dân cư an toàn

và CNTT hiện đại.

và yên tĩnh giữa lòng thành phố.
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Ga Nippori ›› Sân bay quốc tế Narita : 36 phút
Ga Nippori ›› Hamamatsucho ›› Sân bay quốc tế Haneda: 37 phút

ĐT: 03-5615-1012
Fax: 03-5615-1013
4-3-5 Higashi Nippori, Arakawa city
Tokyo 116-0014

Email: info@ fjpacademy.com
Website: fjpacademy.com

CÙNG FJA
4-3-5 Higashi Nippori, Arakawa city
Tokyo 116-0014

CHƯƠNG TRÌNH
HỖ TRỢ HỌC VIÊN
Sử dụng dịch vụ SSC ( Shared Service Center) của FPT
Japan để giới thiệu cho học viên thuê ký túc xá với chi phí
hợp lý.

ĐIỂM MẠNH

Giúp đỡ đăng ký thủ tục cư trú, đăng ký tài khoản ngân
hàng, hợp đồng điện thoại.

Uy tín được đảm bảo bởi thương hiệu FPT - Tập đoàn phần mềm số 1 Việt Nam

TOP 10

Công ty
công nghệ nước ngoài

1500

Nhân sự

Kết quả thực tế đã được kiểm chứng qua hệ thống
giáo dục FPT và chương trình đào tạo 10K trong
hàng chục năm qua

Khách hàng lớn
300 tại Nhật

1000+

bạn trẻ sang Nhật
học và làm việc

ĐẶC TRƯNG

Được tiếp cận nguồn thông tin tuyển dụng dồi dào,
hữu ích từ mạng lưới tuyển dụng của FPT Japan và
các khách hàng;

Cung cấp nguồn thông tin tuyển dụng dồi dào, hữu ích từ
công ty FPT Japan.

Học bổng cho học viên ưu tú xuất sắc: 30% - 50% - 100%
học phí.

Hệ thống dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp cho các
hoạt động học tập, sinh hoạt và xin việc làm

Chương trình đào tạo có định hướng theo đối tượng
và mục tiêu đầu ra. Khóa Tiếng Nhật hướng nghiệp
tập trung kỹ năng giao tiếp trong công việc và
chuẩn bị xin việc; Khóa Tiếng Nhật du học tập
trung hướng luyện thi vào đại học, cao học; Khóa
Tiếng Nhật giao tiếp cấp tốc tập trung bổ trợ các
điểm yếu của học viên học tiếng Nhật tại Việt Nam.

Bảo hiểm học viên khi có bệnh tật và thương tích.

Nhiều học bổng hỗ trợ
các học viên tiềm
năng, được tài trợ bởi
quỹ học bổng đào tạo
nguồn lực của FPT
với các suất học bổng
Miễn giảm

30-100%
Học phí

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
1

KHOÁ TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP CẤP TỐC

ĐỐI TƯỢNG

Học viên là các bạn kỹ sư SE Tiếng Nhật tương đương N3 có nguyện vọng
làm việc tại Nhật nhưng hạn chế về giao tiếp và kỹ năng làm việc để trở thành
một BridgeSE.

CHƯƠNG
TRÌNH

Khóa học kéo dài 3 tháng, toàn thời gian, học tập trung kỹ năng hội thoại
trong công việc, vốn từ IT, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp với dự án khách
hàng Nhật như một BridgeSE.

2
ĐỐI TƯỢNG

CHƯƠNG
TRÌNH

3
ĐỐI TƯỢNG

CHƯƠNG
TRÌNH

KHOÁ TIẾNG NHẬT HƯỚNG NGHIỆP
Học viên đã tốt nghiệp đại học, trình độ tiếng Nhật N4-N3 có nguyện vọng tìm
kiếm cơ hội làm việc tại Nhật. (Có chương trình học cấp tốc tiếng Nhật tại Việt
Nam cho học viên chưa đủ trình độ)
Luyện tiếng Nhật đạt trình độ N2~N1 và giao tiếp tốt trong vòng 1 năm để có
thể làm việc trơn tru khi xin việc tại các công ty Nhật, doanh nghiệp Việt Nam
tại Nhật, hoặc trở thành nguồn nhân lực cho công ty FPT Japan.

KHOÁ TIẾNG NHẬT DU HỌC
Học viên tốt nghiệp THPT, đại học có nguyện vọng học tập tại Nhật.

Khóa luyện thi tiếng Nhật từ trình độ sơ cấp để chuẩn bị thi vào các trường
chuyên môn, đại học và cao học của Nhật.

NỘI DUNG
CÁC GIỜ HỌC
Tiếng Nhật tổng
Giờ học dạng thực hành.
Vừa thực hành sử dụng
tiếng Nhật, vừa luyện các
kĩ năng nói, viết tiếng
Nhật một cách tự nhiên.

Những học viên có bằng tốt nghiệp đại học sẽ dễ xin việc tại Nhật hơn
sau khóa học này. Những học viên đầu vào tốt nghiệp THPT nên học lên
bậc cao hơn sau khi tốt nghiệp khóa học này.

Luyện nghe đúng nhiều văn cảnh
tiếng Nhật mà người Nhật dùng
trong đời sống hàng ngày khi trò
chuyện thân thiện với bạn bè,
hoặc dùng kính ngữ trong công
việc.

Tiếng Nhật thời sự

Tiếng Nhật chuyên môn

Vừa nghe tin tức thời sự,
vừa học từ vựng và cách
sử dụng của nó. Mục tiêu
của giờ học nhằm giúp
học viên thu được rất
nhiều thông tin cần thiết
trong cuộc sống và công
việc.

Học từ vựng ngành IT và cách sử
dụng của nó nhằm giúp học viên
có thể nói chuyện với người Nhật
về kỹ thuật, giải thích về năng lực
kỹ thuật và kinh nghiệm làm việc
của bản thân bằng tiếng Nhật.

Luyện xin việc

LƯU Ý

Luyện nghe và giao tiếp

Luyện cách trả lời phỏng
vấn, cách viết giới thiệu
bản thân, cách viết CV.

Giao tiếp trong công việc
Học bằng cách luyện
nghe băng tiếng Nhật sử
dụng trong nhiều văn
cảnh công việc như:
cách nói chuyện với đồng
nghiệp, cấp trên, khách
hàng...

Luyện thi JLPT
Học các kỹ năng nghe,
đọc, kanji dựa trên dạng
bài thi để học sinh có thể
đỗ kỳ thi năng lực tiếng
Nhật.

Hội thảo về nghề nghiệp
Học nhiều kiến thức hữu ích sau khi xin việc như: Tình hình các
công ty Nhật Bản, Những phép tắc trong công việc của người
Nhật do nhân viên giàu kinh nghiệm của FPT Japan chia sẻ.

LỊCH HỌC 1 NĂM
THÁNG 4

Ngắm hoa anh đào
Lễ nhập học（Học viên tháng 4）

THÁNG 5

Du lịch mùa xuân

THÁNG 6

Kiểm tra cuối học kỳ mùa xuân

THÁNG 7

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật（JLPT）
Lễ hội Tanabata

THÁNG 8 Nghỉ hè
THÁNG 9

HỌC PHÍ CÁC KHÓA HỌC

Kiểm tra cuối học kỳ mùa hè
Lễ tốt nghiệp（Học viên tháng 10）

THÁNG 10 Lễ nhập học（Học viên tháng 10）
HỌC PHÍ KHÓA 1 NĂM

HỌC PHÍ KHÓA 2 NĂM

(nhập học tháng 4, 10)

(nhập học tháng 4)

Danh mục

Số tiền

Danh mục

Năm 1

Năm 2

THÁNG 11

Du lịch mùa thu

THÁNG 12 Kỳ thi năng lực tiếng Nhật（JLPT）
Kiểm tra cuối học kỳ mùa thu
Tiệc cuối năm
Nghỉ đông

Xét tuyển

¥20,000

Xét tuyển

¥20,000

THÁNG 1

Nhập học

¥50,000

Nhập học

¥50,000

THÁNG 2 Setsubun

Học phí

¥642,000

Học phí

¥642,000

¥642,000

Cơ sở vật chất

¥50,000

Cơ sở vật chất

¥50,000

¥50,000

Sách giáo trình

¥20,000

Sách giáo trình

¥20,000

¥20,000

Bảo hiểm học sinh

¥12,000

Bảo hiểm học sinh

¥12,000

¥12,000

Tổng

¥794,000

Tổng

¥794,000

¥724,000

Trường dành rất nhiều suất học bổng miễn giảm học phí cho các học viên xuất sắc.
Liên hệ phòng tuyển sinh để biết thêm chi tiết

Lễ chùa đầu năm

THÁNG 3 Kiểm tra cuối học kỳ mùa đông
Lễ tốt nghiệp（Học viên tháng 4）

LỜI NHẮN NHỦ TỪ GIẢNG VIÊN
Trường FPT Japan dành cho những học viên có mục tiêu HỌC
THẬT. Hãy trở thành những người tiên phong trong lĩnh vực chuyên
môn của chính mình với khả năng Nhật ngữ vượt trội. Chúng tôi sẵn
sàng hỗ trợ tận tình để các bạn thực hiện được ước mơ.

