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Số lượng tuyển: Vài người 
 

Thời gian nghiên cứu: 6 tháng đến 1 năm tính từ tháng 4 hoặc tháng 10 
 

Nội dung khóa học: Nghiên cứu theo sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn để chuẩn bị thi vào 

chương trình thạc sỹ tại KCGI.  
 

Tư cách đăng ký:  

1/ Người có Quốc tịch nước ngoài  

2/ Và đáp ứng theo các yêu cầu về tư cách khác trong “Những điều cần biết về tuyển sinh chương trình 

đào tạo thạc sỹ” năm 2020 của Trường Sau đại học CNTT Kyoto (KCGI). 
 

Thời gian tuyển sinh:  

Kỳ nhập học tháng 4/2020: 1/8/2019～20/12/2019 (đã hết hạn) 

Kỳ nhập học tháng 10/2020: 03/2/2020～15/06/2020 (tính theo hạn nộp tại VP KCG Hà Nội) 
 

Thủ tục làm hồ sơ:  

Các ứng viên đủ điều kiện cần chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký bao gồm các giấy tờ được liệt kê phía 

dưới, sau đó nộp hoặc gửi đảm bảo tại Văn phòng KCG Hà Nội trước thời hạn trên. 

Lưu ý: 

+ Cần liên hệ trước đến Văn phòng KCG Hà Nội để có hướng dẫn chi tiết. 

+ Tất cả các giấy tờ đều là bản gốc. Trường hợp không thể nộp bản gốc có thể nộp bản photo 

công chứng. 

+ Những tài liệu tiếng Việt cần gửi kèm theo bản dịch tiếng Nhật có công chứng, hoặc nộp 

bản gốc tiếng Anh nếu có.  

 

1． Đơn xin đăng ký dự bị thạc sỹ (Mẫu quy định của KCGI) 

2． Phiếu dự thi có dán ảnh (Mẫu 02 theo quy định của KCGI)  

3． Bảng thành tích học tập: gửi bảng điểm đã được niêm phong do trường đại học thí sinh đã học 

hoặc đang học cấp.  

※ Nếu thí sinh không phải là người đã tốt nghiệp chương trình đại học 4 năm cần xem mục 

Thẩm tra tư cách nhập học phía dưới. 

4． Giấy chứng nhận Tốt nghiệp (hoặc Sắp tốt nghiệp): nộp Giấy chứng nhận có xác nhận của 

Hiệu trưởng trường Đại học. Nếu có Bằng tốt nghiệp thì nộp bản sao Bằng tốt nghiệp có công 

chứng. 

※ Nếu thí sinh không phải là người đã tốt nghiệp chương trình đại học 4 năm cần xem mục 

Thẩm tra tư cách nhập học.  

5． Bản sao công chứng của Bằng tốt nghiệp của cấp học sau cùng 

6． Thư tiến cử (Mẫu 04 theo quy định của KCGI): nộp thư tiến cử do giáo viên hướng dẫn ở trường 

đại học hoặc người đại diện của cơ quan trực thuộc viết.  

7． Giấy khám sức khỏe (Mẫu 03 theo quy định của KCGI): Giấy khám sức khỏe theo mẫu do bênh 

viện xác nhận trong thời gian không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký. 

8． Bản kế hoạch nghiên cứu (Mẫu quy định của KCGI): sử dụng theo mẫu cho trường cung cấp. 

Tham khảo danh sách giáo viên hướng dẫn để chọn giáo viên hướng dẫn thích hợp. 

9． Bài tiểu luận tự do: viết luận theo chủ đề tự chọn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, với độ dài 



khoảng 2 đến 3 trang A4. 

10． Bản sao Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh hoặc tiếng Nhật 

Hãy nộp bản sao giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh TOEFL，TOEIC，IELTS hoặc chứng 

nhận năng lực tiếng Nhật JLPT hoặc J.TEST.（Trong trường hợp không có những giấy tờ chứng 

minh năng lực tiếng này, cần nộp giấy chứng minh năng lực tiếng một cách khách quan） 

11． Giấy xác nhận công tác hoặc lý lịch công tác: trường hợp nếu đã từng hoặc đang đi làm thì 

nộp giấy xác nhận đang làm việc và lý lịch công tác. 

12． Giấy bảo lãnh tài chính: Khai theo mẫu quy định của nhà trường do người bảo lãnh tự viết. 

Trường hợp viết bằng tiếng Việt thì ứng viên đăng ký cần kèm bản dịch tiếng Nhật hoặc tiếng 

Anh. 

(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) 

13． Tài liệu Chứng minh số dư tài khoản của người bảo lãnh 

14． Tài liệu Chứng minh quá trình hình thành tài sản trong 3 năm của người bảo lãnh 

Nộp giấy chứng nhận thu nhập / lương hoặc Giấy xác nhận nộp thuế do cơ quan thuế cấp trong 

3 năm gần nhất. 

15． Giấy xác nhận công tác của người bảo lãnh 

- Nếu đang đi làm, nộp giấy xác nhận công tác do công ty hoặc cơ quan cấp 

- Nếu làm quản lý, nộp bản sao bản đăng ký pháp nhân 

- Nếu làm chủ doanh nghiệp, nộp bản sao công chứng giấy đăng ký kinh doanh 

- Nếu đang sinh sống tại Nhật, ngoài một trong các giấy tờ trên cần nộp thêm Phiếu công dân hoặc 

bản kê chi tiết thông tin người nước ngoài do thành phố cấp. 

16． Tài liệu chứng minh quan hệ giữa người bảo lãnh và ứng viên 

Nếu là quan hệ gia đình, nộp bản sao giấy khai sinh... 

17． Bản sao sổ hộ khẩu gia đình 

Nộp bản sao hộ khẩu có ghi đầy đủ các thành viên trong gia đình, bao gồm cả người bảo lãnh và 

ứng viên. 

18． 04 ảnh 3x4 

Ảnh mới chụp trong vòng 6 tháng gần nhất, mặt sau ảnh ghi rõ họ tên và quốc tịch. 

19． Bản sao hộ chiếu của ứng viên 

Photo bản hộ chiếu có ghi đầy đủ các thông tin; nếu ứng viên đang ở Nhật thì photo cả trang có 

thông tin nhập cảnh. 

20． Giấy chứng nhận nộp phí xét tuyển 30,000 yên 

Chuyển khoản vào tài khoản chỉ định của trường theo hướng dẫn. Khi chuyển khoản cần cộng 

thêm phí giao dịch ngân hàng tại Nhật là 1,500 yên. Sau khi chuyển khoản, nộp lại bản xác nhận 

chuyển tiền có đóng dấu của ngân hàng. 

21． Các loại giấy tờ chứng minh khác (nếu có) 

Gồm các giấy tờ có thể tham khảo trong quá trình xét duyệt hồ sơ như các chứng chỉ kỹ năng, 

chứng chỉ ngoại ngữ khác nếu có, chứng chỉ nghề, các thành tích cá nhân đã đạt được... Các giấy 

tờ (bản sao) này không phải là bắt buộc. 

  Lưu ý chung: Các bản sao yêu cầu phải rõ ràng, các thông tin phải hiển thị đầy đủ không bị 

che hay bị mờ hoặc các dấu hiệu tẩy xóa. 



Cách thức xét tuyển:  

Đánh giá hồ sơ đăng ký, Kiểm tra viết (Tiếng Nhật) và thi phỏng vấn.  

Lịch thi sẽ thông báo cho thí sinh. 

 

Thông báo kết quả: Văn phòng KCG Hà Nội sẽ có thông báo kết quả cho mỗi ứng viên. 

 

Học phí 

 Tiền nhập học Tiền học phí (1 năm) 

Chương trình dự bị 

thạc sỹ 
50,000 Yên 680,000 Yên 

※ Trong tiền học phí đã bao gồm tiền cơ sở vật chất, tiền sách giáo khoa do giáo viên hướng dẫn 

yêu cầu khi tham gia học tiếng Nhật.（Chưa bao gồm tiền giáo trình môn học khác ngoài môn 

tiếng Nhật） 

※ Ngoài khoản tiền trên, trường thu các loại phí khác như tiền bảo hiểm tai nạn. 

※ Sau khi nhận được thông báo nhập học, hãy chuyển tổng tiền học phí vào tài khoản chỉ định dưới 

đây trong thời hạn quy định.  

 

Thẩm tra tư cách nhập học (chỉ đối với ứng viên cần thiết) 

Với người có nguyện vọng ứng tuyển không phải là người đã tốt nghiệp chương trình đại học 4 

năm, KCGI sẽ kết hợp việc kiểm tra tư cách nhập học cùng với việc tuyển chọn. Ngoài các giấy tờ cần 

thiết kể trên yêu cầu nộp thêm những giấy tờ sau.  

(1) Các giấy tờ kèm thêm 

1/ Bản điều tra tư cách nhập học (Mẫu do nhà trường quy định) 

2/ Bằng tốt nghiệp của cấp học cuối cùng 

3/ Bảng thành tích học tập của cấp học cuối cùng. 

4/ Các giấy tờ tham khảo khác (nếu có): các loại chứng chỉ, bằng khen... khác nếu có 

(2) Cách thức thẩm tra 

Bên cạnh việc đánh giá xét tuyển dựa trên hồ sơ đăng ký, về nguyên tắc để đánh giá chính xác 

về học lực của ứng viên có thể có thêm bài kiểm tra viết và phỏng vấn. 
 

  



Địa chỉ nộp hồ sơ 

Văn phòng KCG Hà Nội 

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 

Email: kcg.hanoi@gmail.com (liên hệ qua email để nhận giải đáp và tài liệu cần thiết) 

 

※ Trường hợp từ chối nhập học, yêu cầu phải có thông báo bằng văn bản trước ngày nhập học quy 

định (kỳ tháng 4 là 31/03, kỳ tháng 10 là 30/09). Các giấy tờ hồ sơ và phí xét tuyển, tiền nhập học 

đã nộp sẽ không được hoàn trả; trường hợp không được cấp visa du học thì ngoài hồ sơ và phí xét 

tuyển đã nộp, các loại khác sẽ được hoàn trả.  

※ Đối với nghiên cứu sinh nước ngoài dạng đặc biệt này, Trường không cấp giấy chứng nhận sinh 

viên hay giấy miễn giảm cho sinh viên.  

※ Các 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，② Tài liệu tuyển 

sinh.  

Xem chính sách bảo mật của trường tại đường link dưới đây:  

http://www.kcg.edu/ 
 
 

Tài khoản chuyển tiền lệ phí xét tuyển và học phí 

1. Gửi chuyển khoản bằng tiền Yên vào tài khoản ngân hàng dưới đây.  

Tên ngân hàng: Ngân hàng Mitsubishi UFJ（MUFG Bank, Ltd.） 

Tên chi nhánh: 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 chi nhánh ngân hàng：+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：tiền gửi thông thường（Ordinary Account[Savings Account]） 

Số tài khoản：431-1203818 

Địa chỉ：〒606-8225 京都府京都市左京区田中門前町７番地 

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

Số điện thoại：+81-75-681-6332 

Mã code：BOTKJPJT hoặc BOTKJPJTXXX (SWIFT CODE) 

2. Phí chuyển tiền do phía ứng viên chi trả 

Ngoài ra, phía ngân hàng tại Nhật cũng thu thêm 1,500 Yên phí giao dịch nên hãy chuyển khoản 

tổng số tiền là 31,500 Yên.  

※Trường hợp không gửi được bằng tiền Yên hãy liên lạc với trường.  

3. Tên của người gửi tiền phải là tên ứng viên đăng ký trong hồ sơ 

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

dịch cùng với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký.  

5. Trường không trả lại lệ phí xét tuyển đã nộp dù với bất kì lý do nào. 

 

 

  

mailto:kcg.hanoi@gmail.com
http://www.kcg.edu/


 

 

 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 


