Dành cho các du học sinh

Giới thiệu về khoa

Khoa bảo dưỡng ô tô

Khoa cơ khí ô tô
cấp độ 1

Khoa bảo dưỡng ô tô/
kỹ sư ô tô thể thao

Hướng đến lấy bằng
thợ bảo dưỡng xe cấp độ 2 của
toàn quốc

Hướng đến lấy bằng
thợ bảo dưỡng xe cấp độ 1 của
toàn quốc

Lấy bằng thợ bảo dưỡng xe cấp độ 2
toàn quốc và hiểu sâu hơn về xe
thông qua Motorsport

Tổng

2

Khóa

Số lượng tuyển qui định

70

năm

Học phí

Tổng

người

Khóa

4

Số lượng tuyển qui định

55

năm

Tổng

người

Khóa

3

Số lượng tuyển qui định

năm

15

người

Khoa bảo dưỡng ô tô (khóa 2 năm)

Hạng mục

Thủ tục nhập học (phí nhập học)

Phần kỳ đầu (học phí…)

Phần kỳ sau (học phí…)

(thời gian nộp)

Sau khi đỗ

Tháng 3

Tháng 10

Khoản nộp năm đầu

240.000 yên Nhật

810.000 yên Nhật

380.000 yên Nhật

1.430.000 yên Nhật

Khoản nộp năm hai

-

725.000 yên Nhật

380.000 yên Nhật

1.105.000 yên Nhật

Tổng

*Về học phí các khoa khác, vui lòng liên hệ đến văn phòng trường địa chỉ gọi miễn phí dưới đây

Tổng (2 năm)

Học bổng dành cho du học sinh
Đối tượng

Tất cả những người đã đỗ N2

Số tiền

2.535.000 yên Nhật

250.000 yên Nhật

● Những người đã có N2 và nộp đơn trước tháng 2 sẽ thuộc đối tượng xét duyện. Vui lòng chắc chắn phải nộp bản sao của giấy chứng nhận.
● Sau khi nhập học sẽ được thanh toán (khấu trừ). Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

Iwafune JCT
Đường cao tốc
Kita-Kanto

Sunatamachi

Đến ngã ba Moka
Ngã tư Akabori

Ngã ba Utsunomiya
Kaminokawa

Đường cao tốc
Kita-Kanto

Đường phố Sunatta

Lawson
Trung tâm Kaboku

Tochigi
Nissan

Family Mart

Đường tránh
số 4 mới

Ga
Suzumenomiya

Trường hợp sử dụng
tàu/ xe buýt

Đến Sendai

Đường phố Kaminokawa

Đến Utsunomiya

Tuyến JR Utsunomiya

Tochigi-Tsuga JCT

Đường cao tốc Tohoku
Ngã ba Kanuma

Bản đồ đường đến

Nhà máy xe
Nissan
Tochigi

Kamikamou

Trường hợp sử dụng xe

• Xuống tại ga Ishibashi trên tuyến JR
Utsunomiya, 12 phút đi xe từ ga
*Luôn có xe taxi ở cửa ra phía đông
ga Ishibashi
• Xuống tại ga Utsunomiya trên tuyến
Tohoku Shinkansen hoặc JR
Utsunomiya, 25 phút lái xe từ ga
*Luôn có xe taxi ở cửa ra phía đông
ga Utsunomiya
• Dịch vụ xe buýt trường học từ ga JR
Ishibashi lối ra phía đông

• 7 phút đi xe từ ngã ba Utsunomiya-Kaminokawa Đường cao tốc
Kita-Kanto
• 30 phút đi bằng ô tô từ ngã ba
Kanuma của đường cao tốc Tohoku
*Trường hợp sử dụng tuyến đường
Satsuki (đường có thu phí)
*Hoàn thiện bãi đỗ xe

Trường chuyên môn

Trường đại học kỹ thuật ô tô
Nissan Tochigi
Ga
Ishibashi

2120 Kamigo, Kaminokawa-cho,
Kawachi-gun, Tochigi 329-0604, Nhật Bản

Kí túc xá sinh viên

Keiyo D2

Tuyến Moka/ Ishibashi
Đến Ueno

Bệnh viện
Shinkaminokawa

Toà thị chính
Kaminokawa

Đến Tokyo

Tokyo Auto

Muốn biết thêm về
Trường chuyên môn kỹ thuật ô tô Nissan!

Tra cứu tại

Từ điện thoại
thông minh →

“Nissan Automobile Technical College”!

Hãy kết nối với Trường cao đẳng kỹ thuật xe
Nissan Tochigi qua

URL:https://www.nissan-gakuen.ac.jp

https://www.nissan-gakuen.ac.jp/sp/

Kênh chính thức trên YouTube

Trang

facebook chính thức

Trường chuyên môn
kỹ thuật ô tô Nissan
Kênh chính thức

của trường đại học
ô tô Nissan

Hãy dùng giỏ mua sắm của LINE!
Nếu đến Open campus
thì sẽ được tích điểm!
@nissan_tochigi

Còn có thể nhận quà của chính trường Nissan!

Thích!
Kiểm tra ảnh và video sự kiện
trên Instagram
#nissan.amtc

Chúng tôi sẽ gửi đến bạn
nội dung buổi học và thông tin sự kiện
https://www.facebook.com/nissantochigi/

Trường được chứng nhận “Khóa học chuyên ngành thực hành nghề” do Bộ Giáo dục cấp

Trường chuyên môn

Trường đại học kỹ thuật ô tô Nissan Tochigi

2120 Kamigo, Kaminokawa-cho, Kawachi-gun, Tochigi 329-0604, Nhật Bản

Trung tâm gọi
miễn phí

NISSAN
AUTOMOBILE
TECHNICAL COLLEGE

0088-21-1523

E-mail: tochigi@nissan-gakuen.ac.jp

Nếu muốn trở thành thợ sửa chữa ô tô, hãy đến với trường Nissan!

Để làm thợ sửa chữa xe, cần có “bằng thợ sửa chữa xe”.

Nhiều du học sinh đang cố gắng để thực hiện ước mơ!

Nếu có chứng chỉ quốc gia cấp độ 2
thì có thể tận dụng tại Nhật!!
Hỗ trợ nghề nghiệp bất kỳ nơi nào
trong mạng lưới NISSAN toàn quốc

123 công ty

Công ty bán hàng Nissan
Số lượng cửa hàng

Công ty bán hàng Nissan
Số lượng nhân viên (toàn tập đoàn)

Khoảng

Khoảng

2.100 cửa hàng

Công việc
của thợ sửa chữa xe

Chủ yếu là công việc bảo dưỡng như khám
xe/ kiểm tra/ kiểm tra định kì/ tháo gỡ/ lắp
ráp/ sửa chữa/ điều chỉnh…Đa phần là làm
việc tại xưởng bảo dưỡng hoặc đại lý. Gần
đây số lượng người nước ngoài được tuyển
dụng đang tăng lên.
Nissan sẽ dẫn lối ô tô đi đến tương lai hướng tới một xã hội an toàn và bền
vững, ví dụ như lượng khí thải CO2 bằng không và tỷ lệ tử
vong do tai nạn giao thông bằng không.

39.000 người

Yên tâm vì có 3 sự hỗ trợ từ tập đoàn Nissan!!

1

Hỗ trợ trước khi
nhập học
Thảo luận về bất cứ vấn đề gì bạn muốn hỏi, ví dụ
như về kỳ thi đầu vào, khả năng học tập, thanh
toán học phí, vv! Ngoài ra, trước khi nhập học
chúng tôi sẽ tổ chức buổi hướng dẫn (giải thích
thắc mắc trước khi nhập học) chỉ dành cho những
bạn đã đỗ nên các bạn có thể yên tâm nhập học!!

2

Hỗ trợ trong
quá trình học tập

Myo Hlaing Win (Myanmar)

Shu Cho (Trung Quốc)

Đoàn Hiệp Bảo Tuấn (Việt Nam)

Rawat Jit Bahadur (Nepal)

① Vì tôi muốn phổ biến những kỹ thuật
được học ở Nissan tại Myanmar.

① Vì tôi muốn học về ô tô và làm việc ở
Nhật.

① Vì tôi thích xe NISSAN, và tại đây có
đầy đủ các trang thiết bị.

② Các giáo viên của trường rất tốt, lúc
nào cũng sẵn sàng tư vấn.

② Tôi có thể học nhiều thứ và hoàn
thiện mỗi ngày.

③ Tôi muốn thành lập nhà máy ở
Myanmar.

③ Tương lai tôi muốn có cửa hàng của
riêng mình.

④ Tôi đang cố gắng học tập mỗi ngày.
Vì tôi yêu thích ô tô nên thấy vui.

④ Lấy chứng chỉ Nissan và chứng chỉ
quốc gia.

⑤ Vì ở Myanmar có công ty của tập
đoàn Nissan nên có thể yên tâm về
tương lai.

⑤ Tôi muốn học tiếng Nhật nghiêm túc
để lấy chứng chỉ N2, N1.

① Vì khi tham gia vào Open Campus đã
được các giáo viên, tiền bối chỉ bảo
tận tình.
② Sau khi lấy chứng chỉ quốc gia đã
làm tại Công ty bán hàng Nissan.
③ Mở xưởng bảo dưỡng của riêng
mình.
④ Tuân thủ thời hạn của các bài tập,
tích cực hỏi giáo viên những chỗ
không hiểu...
⑤ Hãy cùng nhau cố gắng tại trường
Nissan để lấy chứng chỉ quốc gia!

Thảo luận về vấn đề nào cũng được!

Giao phó du học sinh
được tin tưởng làm các
nhân viên chuyên môn!!

Hướng dẫn trước khi nhập học

3

Hỗ trợ việc làm

Chương trình
nâng cao
năng lực
tiếng Nhật

Hỗ trợ lấy
visa

Hỗ trợ toàn diện
từ khi nhập học
đến khi tốt nghiệp!!

Hướng dẫn
xin việc
vào NISSAN

Giải đáp vấn đề
khó khăn,
vướng mắc
Giới thiệu
nơi ở

Lớp dạy tiếng Nhật

⑤ Có rất nhiều thầy cô tận tâm nên có
thể yên tâm học tập.

Thợ bảo dưỡng xe

Thợ bảo dưỡng xe

Thuộc phòng dịch vụ
Công ty bán hàng Nissan

Thuộc phòng dịch vụ
Công ty bán hàng Nissan

Nguyễn Hoàng Anh

Kim Tae Hyon
(Hàn Quốc)

① Giờ học thực hành nhiều, và vì yêu
thích xe nên mỗi ngày với tôi đều là
ngày vui.

② Hàng ngày đều học về xe, và nhờ có
các giáo viên chỉ bảo mà tôi đã lấy
được bằng chứng chỉ quốc gia cấp
độ 2, và đã có thể đi làm.

cho đến khi quyết định được công việc!

Lý do sâu sắc
trong công việc
Giáo trình hướng dẫn tìm việc

Kiến tập Công ty bán hàng Nissan

② Vì tôi muốn giỏi tiếng Nhật nên tôi
đã luôn tích cực giao tiếp với người
Nhật.

③ Công việc chính hiện này là kiểm tra
bộ phận, kiểm tra tổng thể xe, bảo
hành và thu hồi xe. Trong tương lại,
tôi muốn lấy bằng và thử sức với
công việc ở cấp độ cao.

③ Sau khi vào công ty thì tôi đã có thể
được phân công việc kiểm tra xe.
Trong tương lai tôi muốn lấy nhiều
loại bằng để có thể giúp ích cho
khách hàng.

④ Tôi nghĩ là nên vừa học về xe tại
trường vừa tự học tiếng Nhật cẩn
thận cho đến khi đi làm.

④ Để làm việc tại Nhật, trước hết tôi
nghĩ các bạn nên cố gắng học tiếng
Nhật. Hiểu về xe và có thể nói tiếng
Nhật sẽ giúp bạn được mọi người
tin tưởng.

Đào tạo ứng xử trong hoạt động tìm việc
Buổi thuyết trình về công ty/
Thăm công ty
Thiết lập các loại giáo trình hướng dẫn khác
Mạng lưới trường
Nissan

Nhân viên
tư vấn việc làm

Phụ trách lớp

Lịch trình 1 ngày (ví dụ)
Sáng

Đến
trường

Buổi sáng

HR

Hãy dành
Họp
thời gian
đầu
đến trường♪ giờ

Buổi tiệc chào đón du học sinh

④ Tôi đang cố gắng học chữ Hán để có
thể theo kịp trong giờ học.

① Giáo viên luôn luôn giảng bài dễ
hiểu nên có thể yên tâm học tập.

Tập đoàn Nissan toàn quốc hỗ trợ toàn diện

100%

③ Vì tôi muốn làm việc liên quan đến
ô tô tại Nhật.

(Việt Nam)

Tỉ lệ
việc làm cho du học sinh!
có việc làm Hỗ trợ phù hợp với nguyện vọng từng người

Sự kiện
giao lưu

② Vì các giờ học chủ yếu là thực hành
nên có thể học một cách thực tiễn.

① Cảm thấy tốt sau khi đã nhập học
② Việc đã cố gắng dốc sức ở trường học
③ Nghiệp vụ chính hiện đang làm
④ Lời nhắn

Du học sinh
đang học tập tích cực

Lời nhắn từ sinh viên đã tốt nghiệp

Hỗ trợ đến khi quyết định được việc làm!

1R

Giải lao

Công ty bán hàng Nissan
Tại tất cả tỉnh thành huyện phủ
trên toàn quốc

Lời nhắn của hiệu trưởng

Buổi chiều

2R

Nghỉ trưa

3R

Giờ học
của khoa

Giờ
thực tập

Cấu tạo
động cơ

Bảo dưỡng
động cơ

Giải lao

Hãy trở thành 1 thành viên của tập đoàn bán hàng NISSAN!

① Lý do lựa chọn trường NISSAN
② Vì sao thật tốt khi nhập học trường
③ Ước mơ tương lại
④ Việc đang cố gắng hiện nay ⑤ Lời nhắn

Buổi tối

4R

HR

• Làm thêm
• Lấy bằng lái xe
• Mua sắm

v.v.

Họp
cuối
ngày

Tận hưởng
thời gian
tự do♪

*Tuỳ từng trường mà khung giờ khác nhau.

