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TUYỂN SINH 

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ ,  KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG   

CHẤT LƢỢNG CAO THEO TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN; 

 

   Văn bằng và học phí:  

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

theo Quy định của bộ giáo dục và đào tạo; 

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

trong toàn khóa học 4 năm. 

   Mục tiêu của chƣơng trình  

1- Chƣơng trình đào tạo theo tiêu chuẩn Nhật Bản của ĐHSPKT TPHCM đƣợc xây dựng trên cơ 

sở đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lƣợng cao trong thời kỳ hội nhập. 

2- Sinh viên sẽ đƣợc trang bị kiến thức, kỹ năng giao tiếp tiếng Nhật trình độ Năng lực nhật Ngữ 

N3, Kiến thức chuyên ngành, kỹ năng thực hành chuyên môn tốt, kỹ năng tác phong công 

nghiệp, khả năng là việc nhóm và giải quyết vấn đề, có khả năng thích nghi với môi trƣờng 

công nghiệp. 

3- Chƣơng trình đào tạo cung cấp cho ngƣời học các dịch vụ đào tạo tốt nhất nhằm tạo môi 

trƣờng học tập, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt, tu dƣỡng rèn luyện theo tiêu chuẩn Nhật bản 

với học phí hợp lý. 

4- Chƣơng trình đào tạo tiên tiến chất lƣợng cao, cập nhật từ các trƣờng hàng đầu của Nhật Bản, 

tham khảo nội dung giảng dạy, giáo trình của các ĐH Nagaoka university, Teikyo university,  

đại học Kansai university, đại học Osaka, ĐH Tsukuba, ĐH Josai... 

Chƣơng trình tích hợp các môn học theo nhu cầu doanh nghiệp, rút ngắn thời gian “On job 

training “, giúp doanh nghiệp có cơ hội chọn lựa nhân sự tốt nhất và sinh viên có cơ hội làm 

việc trong các tập đoàn danh tiếng của Nhật bản nhƣ: Toyota, Mitshubishi, Nisan, Hitachi, 

Mizuho Group, Ontec, Omron, NEC,,...  

Nội dung học chƣơng trình chất lƣợng cao theo tiêu chuẩn Nhật Bản: 

1- Khối kiến thức chuyên ngành kỹ thuật của khoa chất lƣợng cao: ngành Công nghệ kỹ thuật 

cơ khí; công nghệ điện tử truyền thông; Tham gia kiến tập và thực tập chuyên ngành tại 

doanh nghiệp Nhật Bản 

2- Khối kiến thức Tiếng Nhật: đạt chuẩn Năng lực Nhật ngữ JLPT N3, có khả năng giao tiếp 

tiếng Nhật chuyên ngành;  

3-  Học và trải nghiệm kỹ năng mềm, tác phong công nghiệp và văn hóa Nhật Bản. 

 
 

 

 

 

http://www.vjec.hcmute.edu.vn/


Cơ hội cho sinh viên theo học chƣơng trình tiêu chuẩn Nhật Bản: 

 Sinh viên sẽ có  môi trƣờng học tập tốt, thân thiện; 

 Tiếng Nhật trong suốt quá trình đào tạo từ năm thứ 1 đến năm thứ 4 

  Giáo sƣ và các chuyên gia từ các doanh nghiệp tham gia giảng dạy; 

 Các môn học chuyên ngành, tích hợp, thực tế gắn liền với công nghệ mới, theo yêu cầu 

doanh nghiệp; 

  Các môn học kỹ năng mềm, tác phong công nghiệp; Làm việc nhóm và xử lý tình huống giải 

quyết các vấn đề trong cuộc sống, văn hóa, con ngƣời Nhật Bản. 

 Kiến tập, thực tập và thực hành các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia trên toàn thế giới. 

 giao lƣu với sinh viên Nhật Bản, tổ chức học online và học theo dự án. 

 Câu lạc bộ Nakayoshi tổ chức hoạt động sinh hoạt học thuật, dã ngoại, giao lƣu văn hóa Nhật 

Bản- Việt nam; 

 Thi chứng chỉ Năng lực nhật ngữ JLAN tại VJECgiúp tự đánh giá sự tiến bộ bản thân theo 

từng năm học.   

Cơ hội làm việc và thành công trong sự nghiệp tương lai tại các tập đoàn, 

doanh nghiệp Nhật Bản danh tiếng trong và ngoài nước. 

 
 

 

 

 
Lễ ký kết hợp tác giữa  

Giám   đốc cục khảo thí kỳ thi JLAN với trung tâm Việt 

Nhật VJEC ĐHSPKT TP HCM về hợp tác đào tạo, tổ 

chức thi chứng chỉ Quốc gia JLAN tại VJEC -

HCMUTE 

 

 

Hình 2 : Công ty Valley Campus  Nhật Bản và Giám Đốc VJEC tham quan hợp tác với tập đoàn Sovico 

Holdings là tập đoàn danh tiếng  Việt Nam, chủ sở hữu  của Việt Jet air, Hd Bank, Công ty bất động sản 

Phú Long có Dragon city Nam sài gòn cơ hội thực tập cho sinh viên theo học chƣơng trình theo tiêu 

chuẩn Nhật Bản.  
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Công ty Valley Campus đến làm việc tại 

ĐHSPKT TP HCM . 

Mở cơ hội cho sinh viên làm việc trong lãnh 

vực điện tử viễn thông công nghệ IoT tại Nhật 

bản và tại Mỹ cho các sinh viên học chƣơng 

trình theo tiêu chuẩn Nhật bản  

Hình 3,4 ,5: Tập đoàn 

Ontec tham quan 

phòng Lab Omron. 

Ontec thăm phòng lab 

Omron và hợp tác với 

ĐHSPKT mở cơ hội 

cho sinh viên làm việc 

trong lãnh vực điện tử- 

Hệ thống Nhúng công 

nghệ thông tin và  tự 

động hóa công nghệ 

viễn thông cho các 

sinh viên  

Ontec hợp tác 

trong công tác 

đào tạo. Nghiên 

cứu và chuyển 

giao công nghệ và 

chia sẻ tiếng Nhật 

chuyên ngành cho 

các  
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TUYỂN SINH   

CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY  

CHẤT LƢỢNG CAO THEO TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN  

 

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ, CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG 

 CHẤT LƢỢNG CAO THEO TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN 

 

Văn bằng, thời gian học và học phí:  

 Bằng kỹ sƣ theo tiêu chuẩn Nhật bản đƣợc 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 chƣơng 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 lƣợng 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! 

 
 

TT hƣớng nghiệp và đào tạo Việt Nhật VJEC trực thuộc trƣờng ĐHSPKT TP HCM  tổ chức đào tạo 

 

1- TIẾNG NHẬT HÀNH ĐỘNG, LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ JLPT, JLAN; 

2- ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM TÁC PHONG CÔNG NGHIỆP THEO CHUẨN NHẬT BẢN 

3- KỸ THUẬT VIÊN QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH IT-NHÚNG , CAD, IOT,CAM CNC,… ; 

4- DU HỌC NHẬT 

BẢN VỪA HỌC 

VỪA LÀM  

 

Bạn mới tốt nghiệp PTTH ! 

Bạn vừa Tốt nghiệp CĐ, ĐH , hãy mở rộng cánh cửa việc làm cho bản thân  

Bạn đang băn khoăn trong việc lựa chọn điểm đến cho tƣơng lai của mình? 

 

 

 VJEC   

 0838978596 

Hotline: 

0963512513 

100% học viên được giới thiệu việc làm thêm (28 tiếng/tuần) 

Chi phí sinh hoạt hợp lý , KTX, Môi trường sống và học tập thân thiện 

Được Giới thiệu học lên các bậc học TCCN, CĐ, ĐH, Sau ĐH 

Học tiếng Nhật thi N2 để  làm việc cho các doanh nghiệp tại Nhật  

CƠ HỘI VIỆC LÀM 100% KHI ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH. 

http://www.vjec.hcmute.edu.vn/

