
Ở Nhật Bản, có khoảng 800 trường đại học. Đại học Hosei với đặc trưng là trường 
đại học tổng hợp, tập trung nhiều chuyên ngành cho bạn lựa chọn để học tập như 
ngành xã hội, ngành khoa học, ngành học thuật.

Số lượng hồ sơ 
(thời điểm tháng 31/3/2016)

1.746.547
Số lượng du học sinh 
(Thành tích năm 2015)
※Tổng của các khoa đào tạo đại học, 

cao học, chương trình tiếp nhận 
ngắn hạn

1.043

Số trường đại học liên kết (Thời điểm tháng 3/2016)

194 trường đại học của 

32 quốc gia/ khu vực

※chỉ có 37 trong số 800 trường Đại Học ở Nhật nhận 
được bình chọn này

※1Trường đại học đào tạo chuyên sâu năng lực hoạt 
động trong xã hội toàn cầu

Được bình chọn là 
“Đại học siêu toàn cầu(※1)

(SuperGlobal University)”

Xếp vị trí thứ 3 ngay 
cả tại Nhật Bản

15
Là trường đại học luôn đứng trong TOP 5 
các trường có số thí sinh ứng tuyển đông 
nhất tại Nhật Bản. Hàng năm có 90.000 
thí sinh dự thi vào Đại học Hosei.
Ở Nhật Bản, có khoảng 800 trường đại 
học. Mỗi năm đều có nhiều thí sinh ghi 
nguyện vọng vào Đại học Hosei.

Số lượng sinh viên 
(thời điểm ngày 1/5/2016)
Chúng tôi tự hào nằm trong TOP 10 
trường đại học có quy mô lớn nhất 
Nhật Bản.

28.576

Lịch sử
Một trong những trường 
đại học tư có lịch sử lâu 
đời nhất tại Nhật Bản.

136
năm

Số lượng du học sinh 
cử sang nước ngoài 
(trích theo nguồn tham 
khảo của báo Ashahi)thứ 4

đội nhóm, 
câu lạc bộ200

Tỷ lệ xin được việc làm 
(thời điểm ngày 1/4/2016)

98,2%

Số lượng sinh viên tốt nghiệp 
(thời điểm ngày 31/3/2016)

459.205

Trên

Hiện nay 6 trường có rất nhiều các hoạt động giao lưu thể thao như bóng 
chày và nhiều hoạt động giao lưu khác. 
(Đại học Tokyo, Đại học Keio, Đại học Waseda, Đại học Rikkyo, 
Đại học Meiji, Đại học Hosei).

Một trong sáu trường đại học Tokyo.

Vì sao bạn quyết định đi du học Nhật Bản ?
Từ khi học trung học phổ thông tôi đã học chuyên tiếng Nhật. Trong suốt 3 năm 
phổ thông, học tiếng Nhật và tiếp xúc với văn hóa Nhật, tôi luôn mong muốn được 
đi du học Nhật và trải nghiệm cuộc sống tại Nhật Bản. Năm 2011, tôi đã đi du học 
Nhật nhờ nhận được học bổng.

Lý do bạn chọn trường đại học Hoisei là gì ?
Tôi đã rất đau đầu khi chọn trường đại học để học lên cao. Vào thời điểm ấy, 
cửa hàng trưởng nơi tôi làm thêm đã đưa ra gợi ý cho tôi về trường đại học 
Hoisei. Cửa hàng trưởng đã giới thiệu cho tôi rất nhiều về trường với tư cách là 
1 cựu sinh viên của khoa kinh tế trường đại học Hoisei. Ông ấy thực sự là 1 
người rất tốt bụng, 1 người làm việc chăm chỉ luôn được các nhân viên và khách 
hàng tin tưởng, quí mến. Bản thân tôi cũng mong muốn mình mai sau có thể 
trưởng thành và trở thành 1 người như ông ấy nên tôi đã dự tuyển vào đại học 
Hoisei .

Điều gì làm bạn thấy hài lòng khi vào học ở Đại học Hosei ?
Trước khi vào trường đại học Hoisei tôi cũng đã từng theo học trường tiếng tại Nhật trong khoảng 1 năm rưỡi. 
Trong khoảng thời gian đó bạn bè xung quanh tôi chủ yếu là người nước ngoài. Bởi vậy giao tiếp trong cuộc sống 
vẫn chủ yếu là bạn bè người nước ngoài giao tiếp với nhau bằng vốn tiếng Nhật hơn là những người Nhật bản địa. 
Chính bởi lẽ đó mà tôi chưa thấy rõ hết cuộc sống du học tại Nhật Bản. Do đó, trước khi vào đại học Hosei, tôi đã lo 
lắng rất nhiều, liệu rằng tôi có thể hiểu được các bài giảng trên lớp bằng tiếng Nhật không ?, liệu rằng tôi có thể kết 
bạn với những người bạn mới khi mà trong trường chỉ có mình tôi là du học sinh Việt Nam... Tuy nhiên, tôi đã rất 
nhanh chóng hòa nhập được với môi trường mới, làm quen được với các anh chị lớp trên tại các câu lạc bộ của 
trường. Họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình học tập tại trường như:đăng kí học tín chỉ hay có thể cho tôi 
mượn vở khi tôi không hiểu bài trên lớp. Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người xung quanh mà tôi có thể làm 
quen được với cuộc sống ở trường đại học. Đây chính là điều tốt đẹp tôi nhận được khi vào học tại trường đại học 
Hosei. 

Bạn Hoàng đến từ Việt Nam 
Sinh viên năm 4 Khoa quản 
trị kinh doanh

Tiếng nói? 
của sinh viên 

đang theo 
học tại trường

★

★
★
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người

người
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Tỷ lệ cấp học bổng (kết quả năm 2015)

1/3 sinh viên 

Trên 30 %
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Study in

TOKYO
Đối với du học sinh du học tự túc, trường có chính sách miễn 
giảm học phí. Nếu đáp ứng các điều kiện, các bạn có thể được 
miễn giảm 30% học phí.
Ngoài ra, trường có nhiều loại học bổng dành cho đối tượng du 
học sinh, đặc biệt là “Học bổng du học sinh người nước ngoài 
của Quỹ giao lưu quốc tế (HIF)” .  Nhà trường luôn có quỹ học 
bổng dành cho các đối tượng sinh viên .
Tại Đại học Hosei, khoảng 80% du học sinh đều nhận được 
chính sách học bổng.
※Tham khảo số tiền và tình hình sử dụng học bổng,v.v… của 
năm 2017:

“Nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên được tổ 
chức”
•Trung tâm thông tin tổng hợp thoải mái sử dụng internet và 

mail
•Cung cấp thông tin việc làm thêm trên mạng thông tin việc làm
•Phòng học với không gian yên tĩnh cho sinh viên tự học mọi lúc
•Bố trí phòng khám hỗ trợ khi bệnh tật, hoặc bị thương
•Nhà ăn cho sinh viên với thực đơn phong phú, giá cả hợp lý
•Thư viện lưu trữ 1.700.000 đầu sách
•Ba khối ký túc xá (Fuji Seminar House, Hakubasansho, về thể 

thao có nhà thi đấu tổng hợp Ishioka)
•Miễn phí vào khuôn viên bảo tàng và viện bảo tàng mỹ thuật
•Khi lỡ xảy ra điều gì, bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm sức khỏe 

toàn dân sẽ bảo vệ và đảm bảo cuộc sống ổn định cho sinh 
viên.
•Hỗ trợ cả thủ tục nhập cảnh một cách tận tình
　Để nhập cảnh được vào Nhật Bản với tư cách là du học sinh 

người nước ngoài, đương nhiên là cần phải có hộ chiếu đang 
còn hạn, và cần thị thực (visa) do Đại sứ quán/ Lãnh sự quán 
Nhật Bản tại các nước cấp. Việc lấy visa này cũng không cần 
phải lo lắng.Sinh viên đã hoàn tất những thủ tục nhập học vào 
Đại học Hoseisẽ được nhận đơn xin cấp“Giấy nhập học”, “Giấy 
chứng nhận tư cách cư trú”. Các bạn chỉ cần điền những mục 
cần thiết lên đơn này rồi gửi lại Đại học Hosei. Đại học Hosei 
sẽ hoàn thành đơn này do các bạn gửi đến và thay các bạn xin 
cục quản lý nhập cảnh tại Nhật Bản cấp “Giấy chứng nhận tư 
cách cư trú”. Sau 1~2 tháng, “Giấy chứng nhận tư cách cư trú” 
được gửi đến Đại học Hosei, trường sẽ gửi lại cho các bạn 
bằng đường bưu điện. Khi nhận được, các bạn chỉ việc mang 
hộ chiếu của mình, giấy nhập học, và Giấy chứng nhận tư cách 
cư trú để xin cấp visa tại Đại sứ quán/ Lãnh sự quán Nhật Bản 
gần nhất.

Sinh hoạt phí: Khoảng 131.000 yen/tháng.
•Tiền nhà trọ: 63.000 yen/tháng.
•Tiền ăn: 27.000 yen/tháng.
•Phí giao thông đi lại: 5.000 yen/tháng.
•Tiền ga, điện, nước: 7.000 yen/tháng.
•Tiền bảo hiểm y tế: 2.000 yen/tháng.
•Chi phí cho sở thích, giải trí: 6.000 yen/tháng.
•Các chi phí khác: 21.000 yen/tháng.

(chưa tính học phí)
Nguồn: Các chế độ này được xây dựng dựa trên “Điều tra thực 
trạng đời sống du học sinh tự túc người nước ngoài năm 2013” 
(JASSO)

Chi phí cho 1 năm
Sinh hoạt phí: 1.572.000 yen (131.000 yen×12 tháng)
Học phí: 1.196.000 yen (Khoa quản trị kinh doanh, Khoa môi 
trường nhân loại)
Tổng cộng: 2.768.000 yen (≒$23.067)

※Khi nhập học, cần khoản tiền nhập học là 240.000 Yên.
※Học phí năm 2017
※Xin vui lòng truy cập website để biết thêm thông tin chi tiết.
※Có trường hợp thay đổi chế độ miễn giảm học phí và chế độ 
học bổng

 Khoa Yên $ (1USD＝120JPY)

  1.196.000 8.470

 Khoa giáo dục toàn cầu 1.272.000 10.600

Đại học Hosei đã rất tích cực tiếp nhận du học sinh người nước ngoài 

ngay từ những ngày đầu thành lập. Là trường đi tiên phong trong các 

trường đại học khi mở “Khóa đào tạo ngắn hạn Hosei dành cho du học 

sinh nhà Thanh” vào năm 1904, và đã tiếp nhận nhiều du học sinh đến từ 

Trung Quốc. Nhiều sinh viên tốt nghiệp từ khóa học này đã trở về nước và 

phát huy vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước Trung 

Quốc. Đó là một trong những điểm sáng trong lịch sử thành lập và phát 

triển của Đại học Hosei. Đó cũng là “xuất phát điểm” cho các hoạt động 

giao lưu quốc tế của Đại học Hosei sau này.

Ngày nay, trường không chỉ tiếp nhận du học sinh đến từ các nước Châu Á 

mà còn tiếp nhận cả du học sinh đến từ các nước khác trên thế giới. 

Đó chính là “Đại học Hosei”, nơi không ngừng mở rộng các hoạt động giao 

lưu quốc tế phong phú.

Đại học Hosei đã xây dựng và hoàn thiện một loạt cơ sở vật 
chất và chuỗi các sự kiện để tạo môi trường sinh hoạt tốt nhất 
cho lưu học sinh nước ngoài.

Chế độ tư vấn du học sinh
Nhà trường thiết lập chế độ tư vấn du học sinh để hỗ trợ, giúp 
đỡ cho sinh viên người nước ngoài trong đời sống và học tập.

Không gian giao lưu quốc tế
Nhà trường thiết kế không gian “Global Lounge” như một không 
gian giao tiếp ngoại ngữ tại 3 khu học xá của trường để giúp lưu 
học sinh có cơ hội giao tiếp thường xuyên với các cán bộ, giáo 
viên và sinh viên người Nhật ngay tại khuôn viên của các học 
xá. Ngoài ra, Không gian giao lưu quốc tế cũng là nơi định kỳ tổ 
chức rất nhiều hoạt động và sự kiện khác nhau.

Cuộc thi hùng biện
Nhà trường có tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Nhật dành cho 
lưu học sinh. Sinh viên người Nhật và các lưu học sinh nước 
ngoài cùng nhau chuẩn bị và tổ chức cho cuộc thi. Đối tượng 
tham gia là các lưu học sinh đến từ các quốc gia và khu vực như 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức... và cùng hùng biện về các chủ đề 
như những điều cảm nhận của bản thân qua cuộc sống lưu 
học...

Trung tâm của Tokyo!
Khuôn viên chi nhánh Ichigaya của Đại học Hosei nằm ngay trung 
tâm của Tokyo, Nhật Bản.
Ngoài ra, nói đến Nhật Bản là nói đến nơi xuất phát của văn hóa 
đại chúng (Pop Culture). Trong đó, nơi xuất phát đầu tiên chính là 
Akihabara, Tokyo. Khuôn viên chi nhánh Ichigaya của Đại học 
Hosei cách Akihabara 3 ga đường sắt. Đây là nơi được tiếp xúc 
với nền văn hóa đại chúng tiên tiến đó.
Hơn nữa, trường cách Shinjuku, Ikebukuro, Shibuya, Ginza chưa 
tới 30 phút.

Cơ hội học tập ở Tokyo Hỗ trợ sinh viên đầy đủ

Mức sinh hoạt phí

•Ký túc xá sinh viên cách trường 40 phút đi tàu. Sinh viên ở ký 
túc có phòng riêng, được ăn 2 bữa sáng và tối (từ thứ 2 đến 
thứ 7), được kết nối internet và sử dụng phòng tắm vòi hoa 
sen 24/24h. Ngoài ra, ở tất cả các ký túc xá của trường đều có 
vợ chồng trưởng ban quản lý ký túc sống ngay tại đó nên sinh 
viên nội trú hoàn toàn có thể yên tâm sinh hoạt và học tập. Ký 
túc xá còn là nơi diễn ra nhiều sự kiện và tiệc tùng khác nhau.

•Ở khu vực xung quanh các 
khu học xá có 3 ký túc xá 
chỉ định và ký túc xá mở 
rộng. Ký túc xá chỉ định là 
ký túc xá dành riêng cho 
sinh viên của Đại học Hosei. 
Còn ký túc xá mở rộng có 
tiếp nhận sinh viên đến từ 
các trường đại học khác. Có 
180 phòng luôn sẵn sàng 
phục vụ các lưu học sinh và 
tân sinh viên.

nhà ở

Học phí và học bổng

Hỗ trợ định hướng nghề nghiệp

Sinh viên không giỏi tiếng Nhật vẫn có thể học được tại Nhật Bản.
Tại Đại học Hosei, liên tục mở các khóa đào tạo mà sinh viên có thể tốt nghiệp và hoàn tất khóa học lấy chứng 
chỉ hoàn toàn học bằng tiếng Anh.

Khóa cao học
MBA chuyên ngành toàn cầu, Khoa nghiên cứu quản 
lý đổi mới Hệ cao học chuyên ngành
Khoa nghiên cứu khoa học thông tin. Khoa nghiên 
cứu khoa học kỹ thuật.
(Institute of Integrated Science and Technology)

Khoa đào tạo
Khoa giáo dục toàn cầu GIS
Khoa quản trị kinh doanh GBP (Global Business 
Program.)
Khoa môi trường nhân loại SCOPE (Sustainability 
Co-Creation Programme.)

Khóa học lấy chứng chỉ hoàn toàn bằng tiếng Anh

Lịch sử tiếp nhận 
du học sinh lâu đời

Khoa quản trị kinh doanh/
Khoa môi trường nhân loại

Là đất nước phát triển  ra toàn thế giới các loại sản phẩm tiên tiến 
áp dụng khoa học kỹ thuật - y học hàng đầu chẳng hạn như hệ 
thống xe điện, máy ảnh kỹ thuật số, cáp quang, tim nhân tạo, 
v.v… Và cũng là nơi cho ra đời các loại hình sản phẩm, dịch vụ 
góp phần làm thay đổi lối sống sinh hoạt, thói quen ăn uống của 
con người trên toàn thế giới như mì ăn liền, karaoke, v.v… Nhật 
Bản chính là nơi khơi nguồn của  văn hóa  sáng tạo ra các sản 
phẩm độc đáo từ chính bàn tay khéo léo và tâm huyết của con 
người.

Nền khoa học kỹ thuật số 1 thế giới1

Nhật Bản được bao quanh bởi biển cả, 
với môi trường tự nhiên phong phú có 
thể tận hưởng cả bốn mùa xuân - hạ - 
thu – đông. Đây là đất nước có nhiều di 
sản thế giới mà trước tiên phải nhắc 
đến là núi Phú Sĩ - vốn được xem là 
biểu tượng của nước Nhật, tiếp đến là 
Thành Himeji, Đền Itsukushima, v.v…

Là đất nước nổi tiếng với các di sản văn hóa 
như “Núi Phú Sĩ” hay “Ẩm thực Nhật Bản” , 
và trên hết là tinh thần “Hiếu khách” .

2

Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới là đất nước có tình trạng tội 
phạm thấp, sinh sống thoải mái.
Nhiều trường hợp cho dù đánh rơi món đồ nào đó nhưng hầu hết 
đều vẫn có thể món đồ đó sẽ được mang trả lại cho người bị mất. 
Phương tiện giao thông khởi hành và đến trạm đúng giờ, đưa 
hành khách đến nơi an toàn. Hệ thống bảo hiểm hoàn thiện, 
mang đến dịch vụ chăm sóc chất lượng cao mà bệnh nhân chỉ 
cần trả khoản chi phí thấp. Ngoài ra, đây còn là đất nước đem lại 
sự an tâm học tập cho những du học sinh đang cảm thấy lo lắng 
khi phải xa gia đình và quê hương của mình.

Là đất nước được trang bị cơ sở hạ tầng an 
tâm - an toàn với môi trường dễ sinh sống.

3

Có khoảng 180.000 du học sinh từ hơn 170 quốc gia trên toàn thế 
giới đang theo học tại các cơ sở giáo dục hệ cao đẳng, đại học, 
sau đại học của Nhật Bản. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho các 
bạn tiếp xúc với không chỉ nền văn hóa Nhật Bản, mà còn với 
nhiều nền văn hóa khác trên thế giới. Ngoài ra, Nhật Bản còn là 
một đất nước hiền hòa, dễ sống với chế độ luật pháp bảo vệ tự 
do tôn giáo và tư tưởng.

(Trích từ trang Web của JASSO)

Điểm đến của các du học sinh từ khắp mọi vùng 
miền của hơn 170 quốc gia trên toàn thế giới.

4

Sức cuốn hút của Nhật Bản

Đại học Hosei là trường đại học tổng hợp được thành lập vào năm 1880 với lịch sử 136 năm tuổi. Lĩnh vực đào tạo rộng rãi nhờ sự kết hợp 
giữa các ngành xã hội và các ngành khoa học, với 15 khoa 38 ngành, 15 khoa nghiên cứu cao học, 2 khoa nghiên cứu cao học chuyên 
ngành. Tính đến nay, trường là nơi tập trung đông đảo sinh viên từ khắp các nơi trên thế giới, đào tạo và cung cấp những khóa sinh viên tốt 
nghiệp ở nhiều lĩnh vực.
Tại đại học Hosei, chương trình đào tạo lấy tín chỉ bằng tiếng Anh cũng được tổ chức ở các khoa của hệ đại học và hệ cao học.

Giao lưu quốc tế

Trung tâm Hướng nghiệp tiến hành nhiều hoạt động hỗ trợ thiết 
thực cho các lưu học sinh có nguyện vọng làm việc tại Nhật Bản. 
Lưu học sinh có thể tìm đến trung tâm để được tư vấn, hỗ trợ 
ngay từ năm thứ nhất nên các em hãy tận dụng triệt để cơ hội 
này nhé (miễn phí toàn bộ).

•Khóa học tiếng Nhật thương mại
Các em sẽ được học chuyên về Tiếng Nhật thương mại, điều 
mà các doanh nghiệp Nhật Bản rất chú trọng khi tuyển dụng.
•Hướng dẫn dành riêng cho lưu học sinh (nhiều lần)

Tại các buổi hướng dẫn này, chúng tôi tổ chức chỉ đạo, hướng 
dẫn lưu học sinh những điểm cần lưu ý trong phỏng vấn tuyển 
dụng, cách sàng lọc và lựa chọn tài liệu, cách thức và lưu ý khi 
tham gia phỏng vấn.
•Phỏng vấn riêng từng cá nhân

Cố vấn của chúng tôi thường xuyên có mặt để tiến hành những 
buổi gặp mặt riêng với từng cá nhân lưu học sinh để tư vấn các 
vấn đề liên quan đến hoạt động xin việc làm.

 ※Những lần tổ chức trước đây


