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Kiến thức chuyên ngành cộng với môn học cơ
sở và thực tập máy tính
Nhà trường đang đào tạo những môn học đại cương không
có trong trường chuyên môn như là Thể dục, Lý luận, Vật
lý học, thực hành máy tính sử dụng internet. Đào tạo đặc
biệt theo nguyện vọng học lên đại học. Từ trước đến nay,
nhà trường có khóa học liên thông lên đại học từ năm thứ 3
vào các trường đầu tiên phải kể đến là trường Đại học công
lập Tokushima, Đại học Osaka Sangyo, Đại học
Takamatsu, Đại học bách khoa Aichi
Học kiến thức về thiết bị máy móc mới nhất trong quá
trình thực tập chuyên ngành đầy thú vị

Trong giờ thực hành chuyên môn, nhà trường sử dụng xe
mới với model mới như TOYOTA, NISSAN, HONDA,
MAZDA, MITSUBISHI, SUZUKI trong giáo án, bạn có thể học
về cơ cấu máy móc tối tân nhất của Nhật bản rất nổi tiếng
trên thế giới.
Có thể trải nghiệm chạy xe với tốc độ 200km/h trên thiết bị
kiểm nghiệm xe, vừa có thể sửa chữa xe hybird, xe ô tô
điện có công nghệ tối tân. Nhà trường đã đưa vào giáo
trình giảng dạy loại xe “Mirai” xe pin nhiên liệu Toyota
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Đào tạo tiếng Nhật độc lập
của trường

1. Từ khi mong muốn dự thi tới ngày thi nhập
học
Dùng Skype tiến hành hướng dẫn cho mỗi
cá nhân trong mỗi giờ.
2. Từ khi đạt tiêu chuẩn cho tới lễ nhập học
Qua 2 tuần tham gia đào tạo đặc biệt nâng
cao trình độ tiếng Nhật và thuật ngữ
chuyên ngành ô tô của trường chúng tôi
3. Sau khi nhập học tới khi tốt nghiệp
Qua 2 năm học, tham gia học chương trình
tiếng Nhật được xây dựng nhằm mục tiêu
nâng cao từ N2 lên N1

Hỗ trợ sinh hoạt đặc biệt của trường
Có những bữa tiệc chào mừng, tiệc sinh
nhật, dã ngoại do hội hỗ trợ thực tập sinh tổ
chức. Những hỗ trợ do học sinh nhật tiến
hành.

Không cần

Ghi danh: Phí ghi danh
Thời gian: Thời gian ghi danh
Thi: Ngày thi

Nhập học: Phí nhập học
Giảng dạy: Học phí
Chi phí: Chi phí

Ghi danh: 31.000
Thời gian: Ghi danh ngoài lãnh thổ
Nhật Bản thỏa thuận riêng
Ghi danh tại Nhật Bản
Lần 1: 15/10～21/10
Lần 2: 11/11～18/11
Lần 3: 13/12～19/12
Lần 4: 20/1～27/1
Thi: Thi ngoài lãnh thổ Nhật Bản
thỏa thuận riêng
Tại Nhật Bản
Lần 1: 23/10
Lần 2: 20/11
Lần 3: 22/12
Lần 4: 29/1

Nhập học:
250.000
Giảng dạy:
336.000
Phí mở rộng cơ sở vật chất: 280.000
Tổng học phí: 866.000

Môn thi

Xét duyệt hồ
sơ
Toán học cơ
sở
Phỏng vấn

Tiền thu trước: 200.000
Tổng phí:
1066.000
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Số người trúng tuyển

công nghiệp ô tô

Thi du học
Nhật Bản

Số du học sinh đăng ký

Chuyên ngành

Là những thí sinh đã đạt N2 hoặc có thể hiểu được tiếng
Nhật ở trình độ tương đương N2

TOKUSHIMA

Thi nhập học. Phương thức lựa chọn. Số tiền nộp năm đầu (khái quát về chiêu sinh năm 2021)

Số người ghi danh

徳島県板野郡

Đơn vị: Yên Nhật
Sinh viên
năm 2020

Số du học sinh tuyển
sinh năm 2021

ngành

Thi năng lực tiếng Nhật

Trường được thành lập năm 1943 với tên là trường Bách khoa Tokushima. Năm
1973 trường được Bộ giáo dục- đào tạo, bộ Giao thông vận tải công nhận là trường
Cao đẳng ô tô duy nhất ở Shikoku có thể lấy được bằng về bảo dưỡng ô tô cấp độ 2.

Tên chuyên

Nhật bản (tại trường), các thành phố chính của Trung
Quốc và Việt Nam.

Bồi dưỡng nhà thợ ô tô với trình độ đứng đầu
trên thế giới gắn liền trách nhiệm quan trọng
của nước ô tô lớn trong tương lai.

Hướng dẫn thi nhập học
Địa điểm thi

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG
NGHIỆP TOKUSHIMA.
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(Chi tiết)
Sách giáo khoa, đồng
phục thực tập, dụng cụ,
phí bảo hiểm v.v….

Quy định miễn giảm học phí
Tên

Đối tượng
năm học

Thời
gian

Miễn giảm học phí

１〜２

2 Năm

Quy địnhh học bổng

Tỷ lệ miễn Đối tượng
giảm
miễn giảm
60％

Toàn thể

Có điều kiện miễn trừ.
Lễ nhập học

Cấp học bổng cho du học sinh tại trường thuộc
chuyên ngành công nghiệp ô tô mỗi tháng 20.000
Yên Nhật (trừ tháng 8 và tháng 3)

Tokushima gate của 4 nước
Ký túc xá

Chuyên ngành. Số lượng tuyển sinh

Có điều kiện cấp phát.

Giới thiệu ký túc xá học sinh, căn hộ tư nhân giá rẻ
của Tổ chức cung cấp nhà ở tỉnh Tokushima. Tiền
thuê nhà 1 phòng hàng tháng từ 10.000 Yên

■ Chuyên ngành công nghiệp ô tô (hệ hai năm) …………… 80 sinh viên
■ Chuyên khoa
Chuyên ngành kỹ thuật ô tô (hệ hai năm)…………………… 5 sinh viên

岡山空港

岡山

広島空港

新神戸
大阪

広島

関西空港

JR

高松 板野

Thiết bị chạy thử nghiệm lái có thể đo vận tốc lên tới 200km (BMW)

Anh Phan Van Tuyen
Xuất thân: Việt Nam

（Phu Tho）

Ô-tô ắc quy nhiêu liệu đốt Toyota MIRAN.
Sửa chữa ô tô điện Nissan (LEAF) (NISSAN)

Nhờ các thầy cô giáo của
trường Đại học tôi đã được
học những kiến thức, kỹ thuật
chuyên ngành ô tô. Và tôi đã
thi đỗ chứng chỉ quốc gia về
sửa chữa ô tô cấp độ 2. Hiện
tại, tôi đang làm việc tại công
ty nổi tiếng nhất Nhật bản về
sửa chữa và mua bán các loại
xe của Đức như xe Benz. Tôi
có một cuộc sống ổn định
cùng vợ và con.

徳島
徳島空港

Khai thông cầu treo qua eo biển Akashi dài nhất thế giới,
( tổng chiều dài 3.910m, cầu chính ở giữa dài 1.990m),
giúp cho giao thông qua khu vực Kansai thuận lợi hơn.
Từ sân bay Kansai đi xe bus 2,5 tiếng là tới trường.
Xuống tàu tại ga Itano, tuyến JR Takatoku
〒: 779-0108
Số 100, Rengedani, Inubushi Aza, Itano-cho, Itano-gun,
Tokushima -Ken (Phòng tuyển sinh)
Điện thoại: 088-672-2311 Fax: 088-672-2162

