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1. Đối tượng tuyển 

Chương trình đào tạo chuyên môn 

  Khoa Công nghệ thông tin ứng dụng, ngành Công nghệ kinh doanh WEB 

  Chỉ tiêu tuyển sinh: 480 người (gồm cả hai kỳ nhập học tháng 4 và tháng 10) 

※Bao gồm tất cả học sinh nhập học tại cơ sở chính KYOTO, cơ sở SAPPORO,TOKYO 

※Chỉ tiêu tuyển sinh trên là tổng số sinh viên toàn trường, không phải chỉ riêng du học sinh. 

 

 

2. Chính sách nhập học 

IT (ICT) là lĩnh vực dung hợp giữa thông tin và kinh doanh mà đối tượng khá đa dạng và phức tạp. Nhu cầu 

nhân lực hoạt động được trong lĩnh vực này của các ngành công nhiệp đang ngày một đa dạng hóa. Hệ thống giáo 

dục chỉ ủy thác việc đào tạo nhân lực trong lĩnh vực IT cho các trường cao học nghiên cứu kỹ thuật công nghiệp 

theo hình thức phổ biến từ trước đến nay đó là chỉ nhận những sinh viên tốt nghiệp từ khoa kỹ thuật công nghiệp, 

đã không thể đáp ứng được nhu cầu cung cấp nhân lực đa dạng cho các ngành công nghiệp hiện đại. Vì sự phát 

triển về công nghiệp và kinh tế của Nhật Bản trong tương lai, KCGI nhận thấy cần có sự tích cực đào tạo nguồn 

nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực IT kết hợp với nắm vững các nền tảng đa dạng. 

Từ quan điểm trên, phương châm tuyển sinh và đào tạo của KCGI là không giới hạn về ngành học mà ứng viên 

đã tốt nghiệp, mở rộng phạm vi tiếp nhận những ứng viên có đủ yêu cầu ghi ở dưới đây. 

 

1. Người có đủ học lực cơ bản để tiếp thu học tập những kiến thức chuyên môn tại KCGI. 

2. Không giới hạn bởi những khái niệm đã có sẵn, luôn hướng tới học hỏi những điều mới, tự mình suy nghĩ và 

sáng tạo. 

3. Hợp tác, chung sức với những người xung quanh, người có ý thức thông qua giao tiếp trao đổi để giải quyết 

vấn đề. 

 

3. Tư cách nộp hồ sơ dự tuyển 

 Có Quốc tịch nước ngoài, đáp ứng được các tiêu chí dưới đây hoặc sinh viên nhập học tháng 4 có khả năng 

đáp ứng đủ tiêu chí vào cuối tháng 3/2020; sinh viên nhập học tháng 10 có khả năng đáp ứng đủ tiêu chí vào 

cuối tháng 9/2020. 

(1) Người đã hoàn thành 16 năm học tại trường học ở nước ngoài.  

(2) Du học sinh người nước ngoài đã tốt nghiệp Đại học tại Nhật Bản quy định tại điều 83 Luật Giáo dục Nhật. 

(3) Du học sinh người nước ngoài tại Nhật đã tuân thủ theo những chỉ định của Bộ trưởng Bộ giáo dục Nhật 

quy định sau ngày chỉ định được Bộ trưởng quyết định, trong khóa học chuyên môn tại trường nghề (chỉ những 

người đã học ít nhất 4 năm và đáp ứng được những tiêu chuẩn khác mà Bộ trưởng Bộ giáo dục đã quy định). 

(4) Người đã hoàn thành các môn học trong chương trình giáo dục từ xa mà trường nước ngoài có tổ chức dạy 

tại Nhật tương đương với đã kết thúc 16 năm học tại cơ sở đào tạo nước ngoài. 

(5) Qua việc kiểm tra tư cách nhập học của từng cá nhân, trường xác nhận thí sinh đủ 22 tuổi (tại thời điểm 

1/4/2020 đối với kỳ nhập học tháng 4, tại thời điểm 1/10/2020 đối với kỳ nhập học tháng 10) là người đã tốt 

nghiệp Đại học và có học lực tương đương trở lên.  

(6) Người được trường chúng tôi công nhận đã hoàn thành 15 năm học tại cơ sở giáo dục tại nước ngoài hoặc 

đã hoàn thành các môn học trong chương trình giáo dục từ xa mà trường tại nước ngoài có tổ chức dạy tại Nhật 

tương đương với đã kết thúc 15 năm học tại cơ sở đào tạo nước ngoài và đạt kết quả xuất sắc.  

(7) Ngoài ra, người được trường chúng tôi xác nhận có học lực tương đương với người đã tốt nghiệp Đại học.  

※Người có điều kiện tương ứng với điều (5) (6) (7) trong phần tư cách nộp đơn dự tuyển cần tiến hành kiểm 

tra tư cách nhập học trước (Chi tiết xem mục 10. Thẩm tra tư cách nhập học). 

※Để chứng minh tư cách bên trên, yêu cầu thí sinh nộp những tài liệu chứng minh do cơ quan đại diện tương 

ứng ở nước ngoài cấp.  
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4. Hình thức xét tuyển  

Tuyển chọn hồ sơ: 

 Xét tuyển từ những giấy tờ hồ sơ đã nộp. 

Thi phỏng vấn: phỏng vấn hoặc thi vấn đáp căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ đăng ký đã nộp.  

(nội dung hỏi liên quan đến những kiến thức thông thường và lĩnh vực chuyên môn của thí sinh) 

 ※Ngày, giờ và địa điểm thi sẽ thông báo cho thí sinh trong giấy báo dự thi.  

 

5. Thủ tục nộp hồ sơ xin học 

Thí sinh có nguyện vọng, trước hạn nộp hồ sơ dưới đây cần gửi trọn bộ hồ sơ đến Văn phòng KCG Hà Nội.  

※Trường hợp không đến nộp trực tiếp, vui lòng gửi chuyển phát đảm bảo qua đường bưu điện. Ghi rõ số điện 

thoại của ứng viên để Văn phòng có thông báo sau khi đã nhận được hồ sơ.  

・ Thời gian nộp hồ sơ:  Kỳ nhập học tháng 10： 15/06/2020 

Lưu ý: trước khi nộp hồ sơ cần liên hệ sớm tới Văn phòng để nhận được hướng dẫn cụ thể. 

Email: kcg.hanoi@gmail.com / Zalo: 0852.352.689 

・ Địa chỉ nộp hồ sơ:  

VP KCG Hà Nội: Tầng 2 tòa nhà Phương Nga, số 3 ngõ 84 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. 

 

6. Hồ sơ dự thi  

Hãy gửi kèm bản dịch sang tiếng Nhật của những giấy tờ được ghi bằng ngôn ngữ khác tiếng Nhật. 

※Trong trường hợp khó có thể gửi kèm bản dịch sang tiếng Nhật có thể gửi bản tiếng Anh. 
 

(Đối với ứng viên cần kiểm tra tư cách nhập học, cần xem thêm hướng dẫn mục 10. Thẩm tra tư cách nhập học） 

 

(1) Đơn xin nhập học: điền theo mẫu giấy của trường (Mẫu 01). 

(2) Phiếu dự thi có dán ảnh: điền theo mẫu giấy của trường (Mẫu 02).  

(3) Bảng thành tích học tập: nộp bảng điểm đã được niêm phong do trường thí sinh đã học hoặc đang học cấp.  

※Người có tư cách xin học (5) hãy gửi giấy chứng nhận do trường tốt nghiệp gần đây nhất cấp. Người 

có tư cách xin học (6) hãy gửi giấy chứng nhận của trường đang theo học hiện nay. 

(4) Giấy chứng nhận tốt nghiệp (sắp tốt nghiệp): nộp giấy chứng nhận có xác nhận do hiệu trưởng trường 

đại học đã tốt nghiệp cấp. Hoặc nộp giấy chứng nhận học vị đã được cơ quan cấp học vị cấp hoặc bản sao có 

chứng thực. 

※Người có tư cách xin học (5) (6) (7) hãy nộp giấy chứng nhận do trường tốt nghiệp gần đây nhất cấp.  

Với người đang học Đại Học từ năm 3 trở lên , không phải người sắp tốt nghiệp thì không cần phải nộp. 

(5) Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp cấp học cao nhất đã học 

(6) Giấy khám sức khỏe: điền theo mẫu giấy của trường (Mẫu số 3). Nộp bản được khám chưa quá 3 tháng 

trước ngày nộp.  

(7) Bài giới thiệu bản thân và lí do nguyện vọng du học khoảng 1000 đến 2000 chữ: Hãy viết những nội 

dung như quá trình học tập từ trước đến nay, ý chí nguyện vọng, hoài bão về học tập sau khi vào học và định 

hướng tương lai sau khi tốt nghiệp. Chi tiết xem trang 7 phần “Bài giới thiệu bản thân và lí do nguyện vọng du 
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học, bài tiểu luận” trong “Chú ý trong chuẩn bị hồ sơ đăng ký”. 

(8) Bài tiểu luận dài từ 2000 đến 4000 chữ: Viết bài tiểu luận theo đề tài tự chọn. Chi tiết xem trang 7 phần 

“Bài giới thiệu bản thân và lí do nguyện vọng du học, Bài tiểu luận” tại “Chú ý trong chuẩn bị hồ sơ đăng ký”. 

(9) Bản sao bằng chứng nhận năng lực tiếng Nhật hoặc tiếng Anh: Hãy nộp bản sao giấy thông báo kết quả 

trong kỳ thi Năng lực tiếng Nhật (JLPT) hoặc Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU), Kiểm tra tiếng Nhật thực dụng 

(J.TEST); bảng kết quả điểm Kiểm tra năng lực tiếng Nhật Business BJT, IELTS hoặc TOEFL.  

※Trong trường hợp có cả giấy chứng nhận năng lực tiếng Nhật và tiếng Anh thì nộp bản photo cả hai. 

(10) Chứng nhận công tác và lý lịch công tác (Chỉ trường hợp đã đi làm hoặc hiện đang đi làm mới cần nộp) 

(11) Giấy bảo lãnh tài chính: Do người bảo lãnh viết bằng tiếng Việt theo mẫu giấy của trường; thí sinh kèm theo 

bản dịch tiếng Nhật. (Chú ý: Nếu người bảo lãnh tài chính không có quan hệ gia đình với ứng viên, yêu cầu giải 

thích cụ thể về lý do của việc chấp nhận bảo lãnh) 

(12) Tài liệu chứng minh tài chính như bản gốc giấy chứng minh số tiền trong tài khoản gửi.  

(13) Tài liệu chứng minh quá trình hình thành tài sản trong 3 năm gần đây (ví dụ: giấy chứng nhận thu 

nhập và nộp thuế) 

(14) Tài liệu chứng minh nghề nghiệp và thu nhập của người bảo lãnh tài chính (trường hợp người bảo 

lãnh làm việc tại công ty cần có giấy chứng minh đang công tác, trường hợp là người quản lí của công ty cần 

nộp bản đăng kí pháp nhân*, trường hợp là người kinh doanh tư nhân cần bản sao giấy phép kinh doanh*...) 

(Lưu ý)Trường hợp người bảo lãnh tài chính đang ở Nhật cần nộp thêm Phiếu công dân hoặc bản kê chi tiết thông 

tin người nước ngoài do thành phố cấp. 

(15) Tài liệu chứng minh quan hệ với thí sinh của người bảo lãnh tài chính 

(16) Bản sao hộ khẩu* hoặc giấy chứng nhận có liên quan ※nộp bản của toàn gia đình thí sinh và người bảo 

lãnh tài chính  

(17) 4 ảnh: 4 cm ×3 cm, ảnh được chụp trong vòng 6 tháng gần đây, mặt sau ảnh ghi rõ họ tên ứng viên và quốc tịch 

(18) Bản sao hộ chiếu: Hãy photo cả mặt có ghi ngày cấp, quốc tịch, họ tên, ngày sinh, giới tính,… 

(19) Lệ phí dự thi 30,000 Yên: chuyển khoản tiền Yên vào tài khoản đã chỉ định của trường. Chi tiết xem trang 

8 phần “Chuyển khoản lệ phí tuyển sinh” trong “Chú ý khi viết hồ sơ xin học”. 

※Liên hệ tới Văn phòng KCG Hà Nội để được hướng dẫn chi tiết.  

(20) Tài liệu tham khảo (nếu có): Hãy nộp tài liệu tham khảo cho việc kiểm tra tư cách nhập học khi xét tuyển 

(tài liệu chứng minh tư cách Quốc gia và năng lực ngoại ngữ, tài liệu ghi lại quá trình công tác đặc biệt, tài liệu 

về quá trình công tác, cuốn sách hoặc luận văn đã được công bố, thư tiến cử,...). Tuy nhiên, việc nộp tài liệu 

tham khảo này là không bắt buộc.  
  

*  Những tài liệu được gạch chân nhất định phải nộp bản photo màu (có thể là bản photo đen trắng)  

※ Thông tin cá nhân ghi trong hồ sơ xin học sẽ được tập đoàn KCG quản lý chặt chẽ và chỉ sử dụng như ①Tài 

liệu xác nhận để gửi và liên lạc liên quan đến việc tuyển sinh, ②Tài liệu tuyển sinh của trường.  

 

7. Thông báo kết quả 

Thông báo kết quả tuyển sinh bằng thư điện tử hoặc giấy thông báo cho thí sinh.  

 

8. Thủ tục nhập học 

Thí sinh đã trúng tuyển, trong thời gian quy định, cần làm các thủ tục nhập học theo hướng dẫn. Chi tiết sẽ 

có trong tài liệu về thủ tục nhập học được thông báo sau khi có kết quả trúng tuyển. Cần chú ý là trong thời 
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gian quy định, thí sinh không làm thủ tục nhập học được KCGI yêu cầu sẽ coi như không có ý định nhập học 

và kết quả đỗ trong kì thi tuyển sinh sẽ không còn hiệu lực.  

Chú ý, sinh viên theo học tại trường cần mang theo laptop cá nhân riêng. Nếu mang từ Việt Nam sang sử 

dụng cần đảm bảo các phần mềm cài đặt đều có mua bản quyền hợp pháp. Hoặc có thể mua laptop theo 

hướng dẫn của KCGI sau khi nhập học. Cách thức sử dụng máy tính cá nhân cơ bản dành cho việc học tập 

của nhà trường thì hãy xem và kiểm tra tại trang web của nhà trường. 

 

9. Học phí 

Về học phí:  

Khoa nghiên cứu 

công nghệ thông 

tin ứng dụng 

 Tiền nhập học Học phí Phí giáo dục mở rộng Phí thực hành 

Năm thứ 1 250,000Yên 700,000 Yên 250,000 Yên 600,000 Yên 

Năm thứ 2  700,000 Yên 250,000 Yên 600,000 Yên 

(1) Tiền học phí, phí mở rộng giáo dục, phí đào tạo thực hành ghi trên, mỗi học kỳ (kỳ mùa xuân và kỳ mùa 

đông) đóng một nửa số tiền.  

(2) Trong trường hợp học 2 năm vẫn chưa hoàn thành xong chương trình học thì học phí năm tiếp theo sẽ áp 

dụng mức học phí như năm thứ 2.  

(3) Vào năm đầu tiên nhập học, nộp 30,000 yên phí Hội sinh viên. (Nộp khi làm thủ tục nhập học năm đầu tiên)  

(4) Nộp 15,000 yên cho chi phí tổ chức buổi lễ trao học vị khi kết thúc khóa học.  

(5) Ngoài khoản tiền nêu trên, trường sẽ thu tiền bảo hiểm thương tích tai nạn trong quá trình học tập nghiên 

cứu và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường khi xảy ra tai nạn bất ngờ trong quá trình học tập nghiên cứu tại 

trường (ví dụ như với năm nhập học 2019, thực thu là 2,430 Yên cho cả 2 năm học) 

※Sau khi nhập học (hoặc sau khi đến Nhật), trường hợp cần người bảo lãnh để có thể đi làm thêm, cần đóng 

thêm bảo hiểm tổng hợp cho cuộc sống của sinh viên nếu xảy ra sự cố tai nạn bất ngờ trong quá trình học tập 

nghiên cứu. (mức đóng năm 2019 là 22,220 Yên)  

・Thông tin về bảo hiểm tổng hợp cho cuộc sống của sinh viên nếu xảy ra sự cố tai nạn bất ngờ trong quá 

trình học tập nghiên cứu：http://www.jees.or.jp/gakkensai/gakkensai_gakuso.htm 

※Trường hợp không nhập học, yêu cầu phải gửi đơn từ chối nhập học đến trường trước ngày bắt đầu năm học 

mới (hạn cho kỳ nhập học tháng 10 là trước ngày 30/9). Ngoài ra, trường sẽ không trả lại hồ sơ xin học, phí 

xét tuyển và tiền nhập học đã thu. Tuy nhiên, ngoại trừ hồ sơ xin học và lệ phí xét tuyển, trường sẽ trả lại 

cho thí sinh nếu thí sinh đó không được cấp tư cách visa lưu trú du học tại Nhật.  

※Tiền học phí từ năm 2 trở đi có thể thay đổi dựa vào tỉ lệ trượt giá tại Nhật nếu có. 

 

10. Kiểm tra tư cách nhập học 

Với những thí sinh có tư cách nhập học tương ứng ở mục (5) (6) (7) phần 3. Tư cách nhập học, sau khi nộp 

hồ sơ xin học, KCGI sẽ tiến hành kiểm tra tư cách nhập học. Cần nộp những giấy tờ ghi bên dưới đây và các tài 

liệu xin học ghi trong mục 6.  

Hãy gửi kèm bản dịch sang tiếng Nhật của những giấy tờ được ghi bằng ngôn ngữ khác tiếng Nhật. 

（※Trong trường hợp khó có thể gửi kèm bản dịch sang tiếng Nhật có thể gửi bản tiếng Anh） 
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(1) Loại giấy tờ cần nộp 

①Giấy yêu cầu xác định tư cách nhập học “ mẫu số 5” 

Điền vào mẫu giấy cho nhà trường chỉ định. 

②Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

Nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp trường cuối cùng mình đã theo học. 

③Bảng thành tích quá trình học tập 

Nộp bảng thành tích học tập của trường cuối cùng mình đã theo học. 

④Tài Liệu Tham Khảo “ Không bắt buộc” 

Nếu có tài liệu mà có thể trở thành tài liệu tham khao khi thẩm tra tư cách nhập học thì có thể nộp kèm, 

như bằng cấp quốc gia, chứng chỉ, Giấy chứng nhận năng lực quốc ngữ. 

 

(2) Cách thức kiểm tra  

Tiến hành kiểm tra theo những tài liệu đã yêu cầu nộp (bao gồm cả tài liệu trong hồ sơ đăng ký mục 6 ở trên), 

ngoài ra sẽ kiểm tra học lực theo nguyên tắc ở dưới đây. 

<1> Bài thi viết luận ngắn. 

<2> Bài thi phỏng vấn 

 

(3) Ngày xét tuyển 

Về ngày giờ xét tuyển , địa điểm thì sẽ thông báo riêng.  

Kết quả xét tuyển sẽ được thông báo trong vòng khoảng một tuần. 

 

11. Chế độ học bổng tại Trường đào tạo sau đại học về công nghệ thông tin Kyoto  
Với mong muốn đào tạo nên một thế hệ nhân tài với tư cách là những người kỹ sư chuyên ngành cao cấp, nhà 

trường tạo điều kiện học tập cho sinh viên bằng một chế độ học bổng đặc biệt. Nhà trường có chế độ tuyển 

những sinh viên ưu tú, có nguyện vọng theo học tại trường theo diện du học sinh nhận học bổng của trường. 

Những ứng viên có mong muốn ứng tuyển học bổng, hãy chuẩn bị và ứng tuyển học bổng theo các mục hướng 

dẫn dưới đây.  

 

1) Chế độ học bổng 

Loại hình học bổng Nội dung Số lượng tuyển 

Học bổng KCGI đặc biệt Miễn toàn bộ học phí thực hành trong thời gian theo học tại 

trường, và học phí đào tạo mở rộng trong năm đầu.   

Vài người 

Học bổng kỷ niệm sáng lập Miễn học phí thực hành trong năm đầu.  Vài người 

Học bổng Loại A Miễn giảm 250,000 yên Nhật học phí trong năm đầu. 5 người 

Học bổng Loại B Miễn giảm 150,000 yên Nhật học phí trong năm đầu. 10 người 

 

2) Thủ tục ứng tuyển 

Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo như yêu cầu bên dưới và nộp cùng với bộ hồ sơ đăng ký tại mục 6 nêu trên.  

① Hồ sơ cần thiết 

a. Đơn ứng tuyển học bổng (theo mẫu của KCGI) 

b. Bằng chứng nhận thành tích 

c. Bằng tốt nghiệp (giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời) 
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d. Thư tiến cử (mẫu tùy ý, không cần theo mẫu sẵn có) 

※ Tuy nhiên, giấy chứng nhận kết quả học tập, bằng tốt nghiệp (giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời), thư tiến 

cử nếu đã có trong bộ hồ sơ đăng ký ở mục 6 thì không cần thiết phải nộp thêm. 

② Địa điểm và thời gian thi 

Về nguyên tắc sẽ được tiến hành đồng thời với xét tuyển nhập học. Thời gian và địa điểm thi nếu có sẽ được 

thông báo trong giấy báo dự tuyển. 

③ Nội dung thi 

Thi viết: (tiểu luận), phỏng vấn (đồng thời là phỏng vấn nhập học) 

④ Thông báo kết quả xét học bổng 

Thông báo kết quả tuyển sinh bằng thư điện tử hoặc giấy thông báo cho thí sinh kèm với kết quả trúng tuyển   

* lưu ý, các học bổng trên không được cấp cho sinh viên đi du học theo chế độ đãi ngộ đặc biệt. 

 

12. Chế độ học bổng dành cho sinh viên nhận đãi ngộ đặc biệt. 

Đối với các ứng viên đã tốt nghiệp từ các trường đại học của Việt Nam hiện đang là đối tác liên kết với KCGI, 

sẽ có nhận được ưu đãi đặc biệt về mức học phí cho 2 năm học tại KCGI. Chi tiết xin liên hệ đến Văn phòng 

KCG Hà Nội để được giải đáp. . 

* Chú ý, khi nhập học theo ưu đãi này, sinh viên sẽ không được nhận học bổng của KCGI đã liệt kê tại mục 11 

ở trên. 

 

13. Chế độ học bổng khác 

Các chương trình học bổng chung dành cho đối tượng du học sinh. 

Tên học bổng Số tiền Thời gian cấp phát Thời gian tuyển sinh Đối tượng 

Học bổng bộ giáo dục dành 

cho sinh viên nước ngoài 

48,000 Yên 1 năm Tháng 4 Sinh viên năm 1-2 

Học bổng Docomo dành cho 

sinh viên nước ngoài 

120,000 Yên 2 năm Tháng 4 Sinh viên năm 1 

Học bổng quốc phí dành cho 

sinh viên nước ngoài 

147,000 Yên Trong thời gian 

theo học tại trường 

Tháng 10 Sinh viên năm 1-2 

Học bổng Rotary Yoneyama  140,000 Yên Nhiều nhất 2 năm Tháng 10 Sinh viên năm 1-2 

Học bổng Heiwa Nakajima 

dành cho sinh viên nước 

ngoài  

100,000 Yên Nhiều nhất 2 năm  Tháng 10 Sinh viên năm 1-2 

 

※ Những học bổng trên đều cần qua trường tiến cử, sau khi vượt qua vòng tuyển khảo của trường sẽ được gửi 

hồ sơ ứng tuyển lên các tổ chức cấp học bổng liên quan. Liên quan đến việc đặt hoặc không đạt học bổng của 

những sinh viên được tiến cử, mọi tổ chức cấp học bổng đều có những tiêu chí xét tuyển chọn đặc thù riêng, 

KCGI chỉ đóng vai trò tiến cử ứng viên cho các tổ chức cấp học bổng, nên việc được KCGI đề cử sẽ không 

đồng nghĩa với việc đảm bảo sẽ nhận được học bổng đó.   

※ Tùy theo mỗi năm, cũng có những học bổng không tuyển, chi tiết xin hãy liên hệ trực tiếp với văn phòng tại 

KCGI sau khi nhập học. 
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【Chú ý trong chuẩn bị hồ sơ đăng ký】   
● Điền thông tin  

Hãy gửi kèm bản dịch sang tiếng Nhật của những giấy tờ được ghi bằng ngôn ngữ khác tiếng Nhật. 

※Trong trường hợp khó có thể gửi kèm bản dịch sang tiếng Nhật có thể gửi bản tiếng Anh hoặc tiếng Trung 

● Đơn xin nhập học  

 １．Điền theo mẫu.（Trường hợp gửi qua đường bưu điện cần viết bằng bút mực xanh hoặc đen） 

 ２．Về địa chỉ hiện tại và địa chỉ liên lạc khẩn cấp cần điền địa chỉ chính xác để có thể liên lạc được.  

 ３．Trường hợp gửi qua đường bưu điện cần viết tên vào mặt sau của ảnh. 

● Phiếu dự thi  

 １．Điền theo mẫu（Trường hợp gửi qua đường bưu điện cần viết bằng bút mực xanh hoặc đen） 

● Ảnh thẻ  điền đầy đủ họ tên, quốc tịch vào mặt sau của ảnh 

● Bài giới thiệu bản thân, lí do nguyện vọng du học, bài tiểu luận 

 １．Đánh máy 

 ２．Ghi rõ tiêu đề và tên ở trên cùng mỗi bài viết  

 ３．Chủ đề bài tiểu luận là tự chọn, có thể về chuyên ngành mà ứng viên mong muốn theo học tại KCGI 

   Ví dụ như các chủ đề dưới đây. 

   ・Về IT và kinh doanh 

   ・Về lĩnh vực chuyên ngành học 

   ・Vấn đề thời sự hiện nay ….  

● Bản điều tra xin xác nhận tư cách nhập học 

 ※ Người cần được kiểm tra tư cách nhập học phải nộp. 

● Chuyển khoản lệ phí tuyển sinh 

1. Gửi chuyển khoản bằng tiền yên (JPY) vào tài khoản ngân hàng dưới đây. 

Tên Ngân Hàng: Ngân hang UFJ（MUFG Bank, Ltd.） 

Tên chi nhánh : chi nhánh KYOTO（Kyoto Branch） 

Địa chỉ: 〒600-8008 京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町１０  

（10, Naginataboko-cho, Karasuma-Higashiiru, Shijodori, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan）. 

Số điện thoại : +81-75-211-1110 

Tên chủ tài khoản : 京都情報大学院大学（The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics）. 

Loại tài khoản : tiển gửi thông thường（Ordinary Account [Savings Account]）. 

Số tài khoản : 431-1203818. 

Địa chỉ người nhận : 〒606-8225 京都府京都市左京区田中門前町７ 

（7, Tanakamonzen-cho Sakyo-ku, Kyoto, JAPAN ）. 

Số điện thoại người nhận : +81-75-681-6332. 

Mã code：BOTKJPJT（8 số）hoặc  BOTKJPJTXXX （11 số）（SWIFT CODE）. 

 

2. Phí gửi tiền do thí sinh chi trả 

Ngoài ra, phía ngân hàng tại Nhật cũng thu thêm 1,500 Yên nên hãy chuyển khoản tổng số tiền là 31,500 Yên.  

 

3. Tên của người gửi tiền phải là tên ứng viên nộp hồ sơ. 

 

4. Yêu cầu nộp bản sao của “Giấy chứng nhận chuyển tiền” có đóng dấu xác nhận của ngân hàng giao dịch cùng 

với bộ hồ sơ đăng ký chung.  
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Liên hệ 

Tại Việt Nam 

Văn phòng KCG Hà Nội (ủy quyền trực tiếp từ KCGI) 

Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Phương Nga, số 3 ngõ 84 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. 

TEL./Zalo Chat 0852.352.689  Web: marulinks.com/kcg 

Email: kcg.hanoi@gmail.com 

 

Tại Nhật Bản 

Phòng Tuyển sinh KCGI 

TEL.+81-75-681-6334  FAX.+81-75-681-6335 

http://www.kcg.edu/ 

E-mail: admissions＠kcg.edu 

 

 

 

 

 

 

Chính sách bảo mật của KCGI 

Phương châm cơ bản 

 Trong thời đại IT hóa hiện nay, thông tin cá nhân có ý nghĩ ngày càng lớn. Hiểu được điều 

này, nhà trường sử dụng thông tin cá nhân theo phương châm cơ bản dưới đây. 

 

１．Nhà trường nắm giữ và sử dụng thông tin cá nhân trên quan điểm tôn trọng cá nhân.  

２．Nhà trường có được thông tin cá nhân một cách hợp pháp và phù hợp với pháp luật.  

３．Nhà trường quản lí và sử dụng trong thẩm quyền thông tin cá nhân đã thu được một cách 

hợp lí nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục. 

４．Nhà trường bảo quản một cách triệt để thông tin cá nhân thu được khỏi những hành động 

như làm rò rỉ, xâm hại gây ảnh hưởng tới cá nhân.  

５．Nhà trường cùng với việc nỗ lực nâng cao ý thức của cán bộ giáo viên và sinh viên về 

vấn đề thông tin cá nhân còn xây dựng quy chế về quản lí thông tin cá nhân trong nội 

bộ Tập đoàn đồng thời thường xuyên rà soát lại công tác thiết lập thể chế tổ chức.  

６．Nhà trường tuân thủ luật pháp và các pháp lệnh khác liên quan đến việc bảo quản thông tin 

cá nhân. 

 


