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CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY  

CHẤT LƢỢNG CAO THEO TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN  

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ, 

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG 
  

 

Văn bằng, thời gian học và học phí:  
 

 Bằng kỹ sư theo tiêu chuẩn Nhật bản được cấp bằng Chính quy CLC của ĐHSPKT TP HCM 

theo Quy định của bộ giáo dục và đào tạo; Học 4 năm chuyên ngành và tiếng Nhật. 

 Học phí chương trình CLC Tiêu chuẩn Nhật bản là 30 triệu đồng / năm. Mức học phí cố định 

trong toàn khóa học 4 năm. 

 

Nội dung học chƣơng trình theo tiêu chuẩn Nhật bản :  

 

Học chuyên ngành kỹ thuật của khoa chất lượng cao: Công nghệ kỹ thuật cơ khí; công nghệ điện tử truyền 

thông; Học tiếng Nhật đạt chuẩn N3 JLPT; Kỹ năng mềm, Kỹ năng sống và tác phong công nghiệp; 

 

Cơ hội việc làm 100% tại các doanh nghiệp Nhật bản, khi sinh viên đạt chuẩn đầu ra 

 của chương trình tiêu chuẩn Nhật bản! 

    

Mục tiêu của chƣơng trình 
    

 

  VJEC   Liên hệ ngay :   0 8 37222763 ; 0838978596 ; Hotline: 0963512513 

Cung cấp cho sinh viên chƣơng trình đào tạo tiên tiến chất lƣợng cao, các môn học chuyên ngành đáp ứng nhu 
cầu của doanh nghiệp; Kiến thức, kỹ năng giao tiếp tiếng Nhật trình độ N3 JLPT; Học và thực hành kỹ năng 

mềm tác phong công nghiệp; Kỹ năng sống, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề thích nghi với môi trƣờng 
công nghiệp. 

Cung cấp cho người học các dịch vụ đào tạo tốt nhất nhằm tạo môi trường học tập, 
nghiên cứu khoa học, sinh hoạt, tu dưỡng rèn luyện theo tiêu chuẩn Nhật bản  

với học phí hợp lý. 

Tạo cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp cho sinh viên, giúp c|c tập đo{n danh tiếng của Nhật 
bản như: Toyota, Mitshubishi, Nisan, Hitachi, Mizuho Group, Ontec, Omron, NEC,..  

chọn lựa nh}n sự tốt tương lai;  


