
Giới thiệu trường cao đẳng ô tô Toyota ở Kobe 

 

 

 

Trường cao đẳng ô tô Toyota ở Kobe là trường cao đẳng về ô tô do công ty ô tô Toyota thành lập. 

Tiếp thu những kỹ thuật tiên tiến và những công nghệ bảo dưỡng thực tế của Toyota để trở 

thành chuyên gia về ô tô dẫn đầu thời đại. 

Du học sinh từ nước ngoài cũng có thể nhập học, sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại Nhật với 

tư cách nhân viên bảo dưỡng ô tô của Toyota. 

 

Về việc nộp đơn xin học của du học sinh 

Điều kiện thi tuyển 

■Chương trình 3 năm 

１．Người theo học chương trình giáo dục tổng cộng từ 12 năm trở lên tại nước bản địa hoặc nước ngoài 

２．Là người có thể đóng đầy đủ các khoản học phí,chi phí sinh hoạt đến khi tốt nghiệp ra trường 

３．Người có đủ ít nhất 1 trong 5 điều kiện ① - ⑤ dưới đây: 

① Người học tiếng Nhật từ 6 tháng trở lên tại các cơ sở giáo dục tiếng Nhật được bộ trưởng bộ Tư  

pháp công nhận và tỷ lệ đi học từ 90% trở lên 

② Người đỗ chứng chỉ N3 trởlên kỳ thi Năng lực tiếng Nhật do Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế  Nhật 

Bản hoặc Quỹ giao lưu quốc tế tổ chức 

③ Người đạt trên 180 điểm của tổng điểm thi phần đọc hiểu, nghe hiểu hoặc nghe đọc hiểu của kỳ  

thi du học Nhật Bản do tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản tổ chức 

④ Người đạt trên 400 điểm trong kỳ thi tiếng Nhật thương mại BJT do Hiệp hội kiểm định năng lực  

chữ Hán tiếng Nhật tổ chức 

⑤ Người có ít nhất 1 năm học tại trường được quy định trong điều 1 luật giáo dục trường học 

(loại trừ trường mẫu giáo) 

■Chương trình 2 năm 

１．Người theo học chương trình giáo dục tổng cộng từ 12 năm trở lên tại nước bản địa hoặc nước ngoài 

２．Là người có thể đóng đầy đủ các khoản học phí,chi phí sinh hoạt đến khi tốt nghiệp ra trường 

３．Người thỏa mãn ít nhất 1 trong 5 điều kiện ① - ⑤ dưới đây về năng lực tiếng Nhật 

① Người học tiếng Nhật từ 6 tháng trở lên tại các cơ sở giáo dục tiếng Nhật được bộ trưởng bộ Tư  

pháp công nhận và tỷ lệ đi học từ 90% trở lên 

② Người đỗ chứng chỉ N2 trở lên của kỳ thi năng lực tiếng nhật do hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế  

Nhật Bản hoặc quỹ giao lưu quốc tế tổ chức  



③ Người đạt trên 200 điểm của tổng điểm thi phần đọc hiểu, nghe hiểu hoặc nghe đọc hiểu của kỳ  

thi du học Nhật Bản do tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản tổ chức 

④ Người đạt trên 400 điểm trong kỳ thi tiếng Nhật thương mại BJT do Hiệp hội kiểm định năng lực  

chữ Hán tiếng Nhật tổ chức 

⑤ Người có ít nhất 1 năm học tại trường được quy định trong điều 1 luật giáo dục trường học 

(loại trừ trường mẫu giáo) 

 

 

Lưu ý khi nộp đơn 

Du học sinh có ý định đăng ký thi nộp đơn nhất định phải đến tham gia buổi opencampus trước khi nộp 

đơn.  

 

Khi đên tham gia buổi opencampus hãy gọi điện hẹn trước. 

【 Văn phòng nhập học】 0120-763-124 

 

giới thiệu về trường, tình hình xin việc, các chế độ hỗ trợ chi phí, khái quát kỳ thi vào trường cho từng 

cá nhân. 

 

Môn thi 

Khoa Môn thi 

Chương trình 3 năm Thi phỏng vấn+toán cơ bản+tiếng Nhật N3-N2 

Chương trình 2 năm Thi phỏng vấn+toán cơ bản+tiếng Nhật N3-N2 

 

 

Về việc hỗ trợ các khoản chi phí cho lưu học sinh 

Có chế độ miễn giảm một phần chi phí phải nộp nếu có chứng chỉ năng lực tiếng nhật từ N3. 

Chi tiết cụ thể hãy xem mục tuyển sinh 

 


