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建 学 の 精 神

本学は、学祖 近藤安次郎（1894年 ～1990年）により国家及び社会に貢献できる人
間の育成と、時代に適応した専門技術者の養成を目指して1973年に設立された。その
趣旨は、学祖の教育哲学を項目別に列挙した学園訓として本館正面玄関に掲げられて
おり、国の伝統を尊重し勤労と奉仕の心を身につけた「人づくり」の教育観を表して
いる。
この「人づくり」の教育を本学の建学の精神として位置づけ、本学の教育目的の精
神的支柱とする。

教 育 理 念

建学の精神に則り、品性の向上を図り、自発的に社会に貢献できる人間性を養い、
技術革新が著しい自動車産業界になくてはならない人材を育成することを本学の教育
理念とする。

教 育 目 的

建学の精神・教育理念を土台として、自動車工業に関する専門知識を身に付けた人
材を育成することを目的とする。自動車整備士資格の取得を目指すことはもとより、
国際化する社会への理解を深めさせ、価値観の多様化した学生に、社会人として必要
な能力を育成することを目指すものとする。

教育課程の編成・実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）

高度化、複雑化する自動車技術の進展に対応できる専門知識と幅広い教養を有する
人材を育成し、国家資格『二級自動車整備士・一級自動車整備士・車体整備士』の資
格取得を目標にすると共に、多方面の分野にも進出できるようカリキュラム（教育課
程）を編成する。

学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）

国土交通省の定める必修科目及び本学の建学の精神である「人づくり」を実現する
ための諸科目や自動車工学の基礎となる科目を合わせ履修し、卒業要件単位数を修得
した者に学位を与える。

徳島工業短期大学が求める学生像（アドミッション・ポリシー）

本学は、「人づくり」を建学の精神に掲げ、「品性の向上を図り、自発的に社会に貢
献できる人間性を養い、技術革新が著しい自動車産業界になくてはならない人材を育
成する」ことを教育理念として教育活動を行っています。
本学の建学の精神・教育の理念を理解し、学習意欲を有した、次のような目的を持
つ学生に入学してはしいと考えています。
１

自動車整備士資格の取得を目指したい人

２

身に付けた知識・技術を基に、自ら課題を解決したいと考える人

３

主体性を持ち、多様な人とコミュニケ―ションを図りたいと考える人
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Tinh thần từ khi thành lập trường

Nhà trường được thành lập vào năm 1973 do ông Kondo Yasujiro ông tổ trường ( năm 1894 - năm
1990) với tinh thần nuôi dưỡng những con người có thể cống hiến cho quốc gia, xã hội và nuôi dưỡng
những nhà kỹ thuật chuyên môn thích nghi với thời đại,
Mục tiêu đó là quan điểm triết học về đào tạo của ông tổ trường được treo tại sảnh của tòa nhà chính
như là phương châm của học viện được chia thành từng mục riêng biệt, tôn trọng truyền thống của đất
nước, thể hiện quan điểm đào tạo “trồng người” là sự chăm chỉ lao động và cái tâm phục vụ
Việc đào tạo “ trồng người” là tinh thần nền tảng của nhà trường và trở thành trụ cột chính mang tính
tinh thần trong mục tiêu đào tạo của nhà trường.

Quan điểm đào tạo

Quan điểm đào tạo của trường luôn tuân theo tinh thần của trường đó là nâng cao chất lượng, đào tạo
con người có thể cống hiến cho xã hội một cách tự nguyện, đào tạo những nhân tài không thể thiếu
cho ngành sản xuất ô tô đang cải tiến kỹ thuật một cách đáng kể.

Mục đích đào tạo

Lấy tinh thần thành lập trường - quan điểm đào tạo như là một vũ đài, nhà trường lấy mục đích đào
tạo nhân tài đã tiếp thu tri thức chuyên môn liên quan đến ngành công nghệ ô tô.
Mục tiêu lấy chứng chỉ kỹ sư sửa chữa ô tô là mục tiêu đương nhiên, nhưng việc làm phong phú thêm
những hiểu biết về xã hội đang quốc tế hóa và việc đào tạo năng lực cần thiết cho những sinh viên có
quan điểm sống đang đa dạng hóa.

Phương châm liên quan đến việc biên soạn và thực hiện giáo trình giảng dạy
(Curriculum- Policy )
Đào tạo nhân tài có tri thức chuyên môn và học vấn sâu rộng có thể đối ứng với sự phát triển của kỹ
thuật ô tô đang tiến tiến hóa và phức tạp hóa. Cùng với mục tiêu lấy chứng chỉ 『 kỹ sư bảo dưỡng ô
tô cấp 2- kỹ sư bảo dưỡng ô tô cấp 1- kỹ sư bảo dưỡng thân vỏ』quốc gia, biên soạn chương trình
giảng dạy để mở rộng sang các lĩnh vực đa phương diện.

Phương châm trao học phần( Diploma- Policy )
Trao học phần cho những sinh viên đã học kết hợp các môn học bắt buộc do bộ đất đai giao thông quy
định, các môn học để thực hiện việc “ trồng người” - tinh thần xây dựng trường, và các môn học cơ
bản trong việc học công nghệ ô tô và những sinh viên đã lấy số tín chỉ đủ điều kiện tốt nghiệp.

Trường cao đẳng công nghiệp Tokushima mong muốn những sinh viên như thế nào（Admission-Policy）
Nhà trường nêu cao việc “ trồng người” trong tinh thần xây dựng trường và đang tiến hành hoạt
động giảng dạy “ Nâng cao chất lượng, đào tạo con người có thể cống hiến cho xã hội, đào tạo nhân
tài không thể thiếu cho ngành sản xuất ô tô đang cải tiến kỹ thuật một cách đáng kể” như là một
quan điểm đào tạo.
Nhà trường mong muốn những sinh viên hiểu rõ tinh thần xây dựng trường, quan điểm đào tạo của
trường, có ý hướng học tập và những sinh viên có mục tiêu như sau vào nhập học.
1 Những sinh viên đặt mục tiêu lấy chứng chỉ kỹ sư bảo dưỡng ô tô

2 Người có thể tự giải quyết vấn đề dựa trên kiến thức và kỹ thuật họ đã học

3 Người có tính tích cực chủ động và muốn giao tiếp với nhiều người khác nhau
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入学志願要項
１．学科

（１）募集学科

自動車工業学科（二年制）

（２）入学定員

80名（日本人及び外国人の合計）

（３）卒業後の資格と特典
本学は、文部科学省が認可した二年制の短期大学で、卒業すれば短期大学士の学歴が得られます。
また、下の図に示すように、二級自動車整備士国家試験を受験するには、三級整備士の資格を有し、
かつ所定の実務経験が必要です。しかし、二級整備士の養成施設として国土交通省より認定されて
いる本学を卒業すると、実務経験が免除され、直ちに二級整備士国家試験（学科）の受験資格が得
られます。従って本学への進学は二級自動車整備士への最短コースです。
なお、国家試験には学科試験と実技試験があり、社団法人 徳島県自動車整備振興会が卒業時に本
学で行う技術講習を修了すると実技試験が免除されます。一級自動車整備士は､二級免許取得後､３
年間以上の実務経験を経て受験できる資格です。
さらに2009年４月に一級自動車整備士をめざす二年制の専攻科を設置しました。本学卒業者で二
級自動車整備士（ガソリン及びジーゼル）国家試験合格者が進学できます。

1年6ヵ月以上の
実務経験

２．受験資格
文部科学省が定める大学入学資格を有する者。

３．選考基準
合否の判定については、次の項目を重視して選考を行なう。
（１）日本語能力試験（JLPT）N２の合格またはN２と同レベルの日本語を理解できること。
（２）学費を送金できる経費支弁者を持つこと。
（３）入学までに留学生の査証を取得できること。

４．出願期間及び試験日

区

分

日本国外受験者
日本国内受験者

出願締切日
一次 2020年9月末
一次 2020年10月21日（水）まで

試験日
10月中旬
10月23日（金）

二次

2020年11月18日（水）まで

11月20日（金）

三次

2020年12月19日（土）まで

四次

（水）まで
2021年 1 月27日

12月22日（火）
1 月29日
（金）

５．選考方法
基礎数学（100点、45分）、日本語（100点、筆記30分及び口答試問）及び推薦書、成績 ·出欠
証明書、履歴書、日本語能力試験証明書（50点）により選考する。
(１)日本国外
本学より教員が出向き試験を実施する。試験会場及び試験日は、その都度本学が指定する。
(２)日本国内
本学にて実施する。
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一級自動車整備士免許

学科
口述

3年以上の
実務経験

2年

一級国家試験

6ヵ月以上の
実務経験

2年以上の
実務経験

本学
専攻科

学科
実技

学科
実技

大学工学部
（機械科関係）

1年以上の
実務経験

二級国家試験

大学
機械関係学部以外
高校

6ヵ月以上の
実務経験

三級国家試験

高等学校
（機械科関係）

実技試験免除

2年課程

二級自動車整備士免許

実務経験免除

二級国家試験学科

実技試験免除講習

自動車工業学科

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ VIỆC NỘP ĐƠN NHẬP HỌC
１．Khoa
(1) Khoa tuyển sinh Khoa Công nghiệp ô tô ( 2 năm)
(2) Số lượng nhập học 80 người( bao gồm cả người Nhật và người nước ngoài)
(3) Bằng cấp và ưu đãi đặc biệt sau khi tốt nghiệp
Nhà trường là trường cao đẳng với chế độ 2 năm do Bộ khoa học giáo dục cấp phép. Nếu tốt nghiệp, sẽ được cấp
bằng cử nhân cao đẳng. Hơn nữa, như ở hình vẽ dưới đây, để tham dự kỳ thi quốc gia về bảo dưỡng ô tô cấp độ 2
phải có bằng kỹ sư bảo dưỡng cấp độ 3 và cần kinh nhiệm làm việc thực tế. Tuy nhiên, nếu tốt nghiệp ở trường là
nơi được Bộ Đất đai giao thông chứng nhận với tư cách là trường đào tạo kỹ sư bảo dưỡng cấp độ 2, sẽ được miễn
kinh nhiệm làm việc thực tế, ngay lập tức bạn có thể có tư cách dự thi kỳ thi quốc gia về bảo dưỡng ô tô cấp độ 2.
Do vậy, việc vào học tại trường là khóa học ngắn nhất để bạn trở thành kỹ sư bảo dưỡng ô tô cấp độ 2.
Ngoài ra, trong kỳ thi quốc gia có kỳ thi lý thuyết và kỳ thi thực hành, nếu bạn hoàn thành khóa học kỹ thuật do
Hiệp hội xúc tiến bảo dưỡng ô tô tỉnh Tokushima tổ chức tại nhà trường, bạn sẽ được miễn kỳ thi thực hành. Bằng
kỹ sư bảo dưỡng cấp độ 1, là bằng có thể được dự thi sau khi đạt được bằng bảo dưỡng cấp độ 2 và có trên 3 năm
kinh nhiệm làm việc thực tế.
Hơn nữa, vào tháng 4 năm 2009, nhà trường đã thành lập khoa chuyên môn học 2 năm để đạt được chứng chỉ bảo
dưỡng ô tô cấp độ 1, những sinh viên tốt nghiệp của trường, những người đỗ kỳ thi quốc gia( Xăng hoặc dầu) về bảo
dưỡng ô tô cấp độ 2 có thể học tiếp lên.
Khoa công nghiệp ô tô
Khóa 2 năm
Trường cao đẳng
( Liên quan đến khoa cơ khí)
Đại học/Phổ thông trung học
Ngoài khoa liên quan đến cơ khí
Khoa kỹ thuật công nghiệp
thuộc đại học
( Liên quan đến khoa cơ khí)

Miễn kinh
nhiệm thực tế

Kinh nhiệm
thực tế trên
6 tháng
Kinh nhiệm
thực tế trên
1 năm
Kinh nhiệm
thực tế trên
6 tháng

Khóa học để
miễn kỳ
thi thực hành

Kỳ thi quốc
gia cấp
độ 3
Thực hành
- Lý thuyết

Kinh nhiệm
thực tế trên
2 năm
Kinh nhiệm
thực tế trên
3 năm
Kinh nhiệm
thực tế trên
1 năm 6 tháng

Khoa kỳ
thi quốc
gia cấp
độ 2

Kỳ thi
quốc gia
cấp độ 2
Thực hành
- Lý thuyết

Chứng chỉ
kỹ sư bảo Khoa chuyên
dưỡng ô tô môn tại trường
cấp độ 2
2 năm

Miễn kỳ thi
thực hành

Kỳ thi
quốc gia
cấp độ 1

Chứng chỉ
kỹ sư bảo
dưỡng ô tô
cấp độ 1

Trình bày
- Lý thuyết

２．Tư cách dự thi
Người có tư cách nhập học vào các trường Đại học do bộ Khoa học giáo dục quy định
３．Quy chuẩn tuyển chọn
Về việc quyết định trượt đỗ, nhà trường tuyển chọn chú trọng vào các mục sau
(1) Những thí sinh đã đỗ N2 kỳ thi năng lực tiếng Nhật( JLPT) hoặc có thể hiểu tiếng Nhật
tương đương trình độ N2
(2) Có người bảo lãnh tài chính có thể gửi được tiền học phí
(3) Là người đến khi nhập học có thể lấy được Visa Du học sinh
４．Kỳ hạn nộp hồ sơ và ngày thi

Phân khu
Ngày hết hạn nộp hồ sơ
Ngày thi
Người dự thi ngoài nước Nhật Lần 1 Cuối tháng 9/2020
Trung tuần tháng 10
Lần 1 đến ngày 21/10/2020 ( Thứ 4) Ngày 23/10 ( Thứ 6)
Lần 2 đến ngày 18/11/2020 ( Thứ 4） Ngày 20/11 ( Thứ 6)
Người dự thi trong
nước Nhật
Lần 3 đến ngày 19/12/2020 ( Thứ 7) Ngày 22/12 ( Thứ 3）
Lần 4 đến ngày 27/1/2021 ( Thứ 4) Ngày 29/1( Thứ 6)

５．Phương pháp tuyển chọn
Dựa trên Toán học cơ bản (100 điểm 45 phút), Tiếng Nhật (100 điểm Kiểm tra viết 30 phút và
kiểm tra câu trả lời bằng miệng) và Thư tiến cử, Giấy chứng nhận điểm thi, tham dự và vắng
mặt, Giấy chứng nhận kiểm tra trình độ tiếng Nhật (50 điểm) để tiến hành chọn khảo thí.
(1) Ngoài nước Nhật
Giảng viên của trường trực tiếp sang và tổ chức kỳ thi. Địa điểm thi và ngày thi nhà trường
sẽ chỉ định vào thời điểm đó.
(2) Trong nước Nhật
Thực hiện kỳ thi tại trường.
―4 ―

６．入学までの手順

日本国外
受験希望者は、本学に連絡する。

日本国内

1

事前連絡

受験希望者は、本学に連絡する。

（随時）

入学試験前２か月

2

Skype授業

９月上旬

3

予備面接

4

出願書類提出

本学は、受験希望者に予備面接を行ない、受
験資格の可否を確認する。

９月30日
受験希望者は、出願書類を本学に郵送する。
（出願書類一覧表を参照）

10月中旬
入学試験

10月下旬
本学教授会で審査のうえ、合否の結果を受験者
に郵送する。

合格者は、学費、預り金等（758,000円）を本 学 に
送金する。

本学は、入学許可書を発行し合格者に「在留資格認定
証明書交付申請書」を送り記入を求める。
本学は上記書類が到着後、合格者に代わって、在留
資格取得のための申請を法務省入国管理局に行う。

１月下旬～２月上旬
「在留資格認定証明書」の原本を合格者
本学は、
に郵送する。合格者は、査証取得手続きをする。

３月上旬
合格者は、査証取得の可否について、本学に連
絡する。本学は、査証を取得した合格者に廉価
な住居の紹介を行う。

３月下旬
合格者は、本学が定めた日に入国する。
合格者は、入学式まで入学前日本語教育を受
講する。

合格者は、入学式に出席する。

一次 10月10日まで 二次 11月7日まで 三次 12月8日まで 四次 1月16日まで
本学は、受験希望者に予備面接を行ない、受験資
格の可否を確認する。受験希望者は、身元保証人
がいる場合には同行を依頼する。

一次10月21日まで 二次11月18日まで 三次12月19日まで 三次1月27日まで
受験希望者は、出願書類を本学に郵送する。
（出願書類一覧表を参照）

5

入学試験

6

合格発表

7

入学手続き
合格発表後
２週間以内

8 前期授業料･施設拡充費
11月中旬

授業終了後日本語能力のチェックをする。

9 「在留資格認定書」の 交付・変更申請

一次10月23日

二次11月20日

三次12月22日

四次1月29日

入学試験

一次11月2日 二次11月30日 三次12月25日 四次2月8日
本学教授会で審査のうえ、合否の結果を受験者に
郵送する。

合格者は、入学金（250,000円）を 本 学 に 送 金
する。

３月10日までに308,000円を本学に送金する。

各自が最 寄りの 入国管理局 に 申 請するこ と
本学は、入学許可証を発行し合格者に郵送す
る｡合格者は、入国管理局に在留資格変更申請
を行い、受理されたら本学に連絡する。なお、
申請用紙のコピーを本学に郵送すること。

10 査証（ビザ）取得手続き

11

住居の紹介

12 入国,入学前日本語教育
（４月上旬）

合格者は、住居を決める。

合格者は、入学式まで入学前日本語教育を受講
する。

13

入学式

合格者は、入学式に出席する。

14

諸 費

20万円は、前期奨学金（８万円）と一部相殺する。
残額12万円は、原則後期奨学金（12万円）と相殺
する。
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６．Trình tự cho đến khi nhập học
Ngoài nước Nhật
Thí sinh có nguyện vọng dự thi liên lạc với
nhà trường

Trong nước Nhật

1

Liên lạc trước

Thí sinh có nguyện vọng dự thi liên lạc với
nhà trường

(Bất cứ lúc nào)

Hai tháng trước khảo thí nhập học

Trung tuần tháng 9
Nhà trường sẽ tổ chức buổi phỏng vấn dự bị đối
với những thí sinh có nguyện vọng dự thi, quyết
định có đủ tư cách dự thi hay không.

Ngày 30 tháng 9
Những thi sinh có nguyện vọng dự thi gửi hồ sơ
nhập học qua bưu điện cho nhà trường
( Tham khảo trong bảng hồ sơ nhập học)

Trung tuần tháng 10
Thi nhập học

Cuối tháng 10
Sau khi thẩm tra tại buổi họp giảng viên của
trường, sẽ gửi kết quả trượt đỗ cho các thí sinh
đã dự thi

Những thí sinh đỗ sẽ gửi những khoản tiền
như tiền học phí, tiền dự thu( 758,000 Yên)
cho nhà trường

2

Giảng dạy bằng Skype

3

Phỏng vấn dự bị

4 Nộp hồ sơ đăng ký nhập học

5

Thi nhập học

6

Phát biểu kết quả đỗ

7

Thủ tục nhập học
Trong vòng 2 tuần kể từ
khi phát biểu kết quả đỗ

8

Tiền học phí kỳ trướcphí cơ sở vật chất

Nhà trường sẽ phát hành giấy thông báo nhập học,
gửi “ Đơn xin cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú”
và các thí sinh đã trúng tuyển tự điền vào đơn. Sau
khi nhận được những giấy tờ trên, nhà trường sẽ thay
thí sinh đã trúng tuyển tiến hành xin tư cách lưu trú
ở Cục quản lý xuất nhập cảnh thuộc bộ Tư pháp

9

Nộp đơn xin cấp, thay đổi
“Giấy chứng nhận tư cách lưu trú”

Cuối tháng 1 đến đầu tháng 2

10 Thủ tục xin Thị thực ( Visa)

Trung tuần tháng 11

Nhà trường sẽ gửi qua đường bưu điện bản gốc
“ Giấy chứng nhận tư cách lưu trú” cho các thí
sinh đã trúng tuyển. Thí sinh trúng tuyển sẽ làm
thủ tục xin Visa

Đầu tháng 3

11

Giới thiệu chỗ ở

12

Nhập cảnh, đào tạo tiếng
Nhật trước nhập học

Những thí sinh trúng tuyển sẽ liên lạc cho nhà
trường thông báo về kết quả trượt đỗ Visa. Nhà
trường sẽ giới thiệu nhà ở với giá cả hợp lý cho
những thí sinh trúng tuyển đã lấy được Visa

Cuối tháng 3
Những thí sinh trúng tuyển sẽ nhập cảnh vào
ngày do nhà trường quyết định. Những thí sinh
trúng tuyển sẽ được đào tạo tiếng Nhật trước
nhập học cho đến ngày có lễ nhập học

Những thí sinh trúng tuyển có mặt tại lễ nhập
học

(Đầu tháng 4)

13

Lễ nhập học

14

Các khoản khác
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Sau khi kết thúc giảng dạy, tiến hành kiểm tra
trình độ tiếng Nhật
Lần 1 đến
ngày 10/10

Lần 2 đến
ngày 11/7

Lần 3 đến
ngày 8/12

Lần 4 đến
ngày 16/1

Nhà trường tổ chức phỏng vấn dự bị đối với thí sinh có
nguyện vọng dự thi, quyết định có đủ tư cách dự thi hay
không. Thí sinh có nguyện vọng dự thi, trong trường hợp có
người bảo lãnh nhân thân, yêu cầu người bảo lãnh đi cùng.
Lần 1 đến
ngày 21/10

Lần 2 đến
ngày 18/11

Lần 3 đến
ngày 19/12

Lần 4 đến
ngày 27/1

Những thí sinh có nguyện vọng dự thi gửi hồ sơ
nhập học qua bưu điện cho nhà trường
( Tham khảo trong bảng hồ sơ nhập học)
Lần 1
ngày 23/10

Lần 2
ngày 20/11

Lần 3
ngày22/12

Lần 4
ngày 29/1

Lần 2
ngày 30/11

Lần 3
ngày 25/12

Lần 4
ngày 8/2

Thi nhập học

Lần 1
ngày 2/11

Sau khi thẩm tra tại buổi họp giảng viên của trường,
sẽ gửi kết quả trượt đỗ cho các thí sinh đã dự thi

Thí sinh trúng tuyển chuyển tiền nhập học ( 250,000
Yên) cho nhà trường

Đến ngày 10/3 chuyển số tiền 308,000 yên
cho nhà trường
Việc tư xin thay đổi tư cách lưu trú tại cục xuất
nhập cảnh gần nhất

Nhà trường sẽ phát hành giấy thông báo nhập học,
gửi thông báo đó qua bưu điện cho thí sinh trúng
tuyển. Thí sinh trúng tuyển tiến hành xin thay đổi tư
cách lưu trú tại Cục quản lý xuất nhập cảnh, sau khi
hồ sơ được thụ lý hãy liên lạc cho nhà trường. Hơn
nữa, hãy gửi qua bưu điện cho nhà trường bản phô tô
giấy xin thay đổi tư cách lưu trú

Thí sinh trúng tuyển tự quyết định chỗ ở

Thí sinh trúng tuyển sẽ được đào tạo tiếng Nhật trước
nhập học cho đến ngày có lễ nhập học

Những thí sinh trúng tuyển có mặt tại lễ nhập học

Trong 20 vạn yên sẽ khấu trừ 1 phần tiền học bổng kỳ
trước ( 8 vạn yên)
Nguyên tắc còn lại 12 vạn yên sẽ khấu trừ vào tiền
học bổng kỳ sau( 12 vạn yên)

７．出願書類一覧表
○：出願時提出書類

母国の保護者の署名、印が必要な書類は※
◎：予備面接日持参

必要な書類

△：該当者のみ提出 ×：提出不要
注意事項

日本国外志願者 日本国内志願者

1

受験資格チェックリスト

◎

2

履歴書及び留学理由書

◎

3

入学願書

○

○

本学所定用紙。

×

予備面接前日までに提出する。

本学所定用紙。記入上の注意をよく読むこと。
◎
（留学理由書不要） 予備面接前日までに提出をする。

4

推薦書
（校長の推薦書）

△

△

学校在学者は必要。本学所定用紙。

5

日本語学校成績
・出欠証明書

△

△

日本語学校在学者は必要｡入学時から今日まで
及び最近１か月の出席率が90％以上を要する。

6

卒業証書

○

○
（写し可）

最終学歴校の卒業証書。在学者は、当該学校
の在学証明書が必要。

7

成績証明書

○

△
（写し可）

最終学歴校の成績（各学年毎の成績が表記さ
れているもの）。

8

健康診断書

○

○

３ヵ月以内に病院が作成したもの。
本学所定用紙。

9

在職証明書

×

経費支弁者及び本人が必要。会社の専用便箋を使用（会社のマーク、
会社名、住所、電話、社長署名及び会社印、発行日記載）し、氏名、
生年月日、入社日、在職期間、職名、職務内容を記載すること。会
社の規模が小さく専用箋がない場合は、その旨の理由書を添える。

×

経費支弁者のもの。会社の専用便箋を使用（会社のマーク、会社名、
住所、電話、社長署名、記入責任者署名及び会社印、発行日記載）し、
最近3年間の月給、諸手当、賞与と所得税の納付金額及び税引後手
取年収額を明記すること。自営業者の場合は営業許可書も要する。

○

10 所得証明書

○

11 預金残高証明書

○

12 定期預金証書
（写し）

○

×

13 出生証明書

○

△
（写し可）

×

○

○

○

※本学所定用紙。記入上の注意をよく読むこと。

△

○

日本国外者は所有していれば提出する。

17 身分証明書（写し）

○

○

国内志願者は、在留カード

18 写真

○

○

縦４㎝横３㎝、2枚。３ヵ月以内に正装して
カラーで上半身を撮影したもの。

△

△

J.TEST C級認定証（写し）も可。

受験料
（31,000円）

○

○

■日本国外者：出願時にアメリカドルまたは円で送金。
■日本国内者：出願時に郵便為替で郵送。

21 その他学長が
求める書類

○

○

※交通手段に関する誓約書
※授業料免除申請書 ※連帯保証書。
※留学生 車両保有・通学登録許可願〔使用者のみ〕

14

国民健康保険証の
写し

15 経費支弁書
16

19
20

パスポート
（すべての記載の写し）

日本語能力試験
合格証書（写し）

残高証明書は満期日が３月１日以降でかつ、証明
本人名義の預金通帳の 有効期間が３ヵ月以上あること。日本国内の研修
写し（最近の査証許可後） 生経験者は、普通預金で110万円以上あるもの。
○
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経費支弁者の名義で、現地通貨で日本円に
換算し、180万円以上預金があるもの。
経費支弁者と本人が親族であることを立証す
る書類。

７．Bảng danh sách hồ sơ nhập học Những hồ sơ cần chữ ký và con dấu của người bảo lãnh trong nước mình ※
Hồ sơ cần nộp khi nộp

○：hồ sơ xin nhập học

Mang theo vào ngày
bị

◎：phỏng vấn dự

△：Chỉ người thích hợp nộp

×： Không cần nộp

Những hồ sơ cần thiết

Thí sinh nộp hồ sơ
ngoài nước Nhật

Thí sinh nộp hồ sơ
trong nước Nhật

1

Danh sách kiểm tra tư cách dự thi

◎

×

2

Lý lịch và lý do du học

◎

3

Hồ sơ xin nhập học

○

○

Giấy do nhà trường quy định

4

Thư tiến cử
( Thư tiến cử của hiệu trưởng)

△

△

Những thi sinh đang học tại trường cần phải nộp. Giấy do nhà trường
quy định

5

Thành tích trường tiếng
Nhật, Giấy chứng nhận
tham dự, vắng mặt

△

△

Thí sinh đang học tại trường tiếng Nhật cần phải nộp.
Từ khi nhập học cho đến hôm nay và gần 1 tháng trở
lại đây phải có tỷ lệ lên lớp đạt 90% trở lên.

6

Bằng tốt nghiệp

○

○
( Bản sao cũng được)

Bằng tốt nghiệp của trường học cuối cùng. Thí sinh đang
đi học cần giấy chứng nhận đang học của trường đó)

7

Bảng điểm

○

△
( Bản sao cũng được)

Bảng điểm cuả trường học cuối cùng( Là bảng điểm
ghi rõ thành tích của từng năm từng kỳ học)

8

Giấy khám sức khỏe

○

○

Là giấy bệnh viện cấp trong 3 tháng gần đây
Giấy do nhà trường quy định

×

Cần giấy chứng nhận của người bảo lãnh tài chính và của bản thân. Sử dụng mẫu của công ty
( Mác công ty, tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, họ tên giám đốc và dấu công ty, ghi rõ ngày
phát hành), ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày vào công ty, thời gian làm việc, tên
công việc, nội dung công việc. Trường hợp công ty nhỏ không có mẫu văn bản chuyên dụng
Phải thêm bản ghi rõ lý do

×

Của người bảo lãnh tài chính. Sử dụng mẫu của công ty( Mác công ty, tên
công ty, địa chỉ, số điện thoại, họ tên giám đốc và dấu công ty, ghi rõ ngày
phát hành), ghi rõ lương tháng của 3 năm gần đây, những khoản trợ cấp,
tiền thưởng, tiền thuế thu nhập và thu nhập về tay sau khi đã trừ thuế. Trong
trường hợp là người tự kinh doanh cần giấy phép đăng ký kinh doanh

9

Giấy chứng nhận việc làm

○

Những mục cần chú ý
Nộp trước ngày phỏng vấn dự bị

Sử dụng giấy nhà trường quy định, đọc kỹ lưu ý
◎
(Không cần bản lý do du học) ghi ở trên. Nộp trước ngày phỏng vấn dự bị

10 Giấy chứng nhận thu nhập

○

chứng nhận số dư
11 Giấy
tài khoản

○

12 Giấy chứng nhận tiền
gửi định kỳ( bản sao)

○

×

Là giấy chứng nhận đứng tên của người bảo lãnh tài chính,
quy đổi sang tiền yên, và có khoản tiết kiệm trên 180 vạn yên.

13 Giấy khai sinh

○

△
( Bản sao cũng được)

Hồ sơ chứng minh người bảo lãnh tài chính và bản
thân là gia đình

×

○

15 Giấy bảo lãnh tài chính

○

○

※Mẫu giấy do nhà trường chỉ định. Đọc kỹ những lưu ý ở trên

Hộ chiếu
16 ( Copy tất cả các tờ có chữ)

△

○

Thí sinh ngoài nước Nhật nếu đã có hộ chiếu hãy nộp
cho nhà trường

17 Giấy chứng minh nhân dân( bản sao)

○

○

Thí sinh có nguyện vọng thi trong nước Nhật nộp thẻ ngoại kiều

18 Ảnh

○

○

Dọc 4cm ngang 3cm, 2 tấm. Là ảnh chụp trong vòng 3 tháng
gần đây, trang phục chỉnh tề, chụp ảnh màu, chụp nửa trên.

Giấy chứng nhận đỗ kỳ thi
19 năng lực tiếng Nhật( bản sao)

△

△

Giấy chứng nhận J.Test cấp độ C( bản sao) cũng được

Phí dự thi
20 (31.000 Yên)

○

○

ra những hồ sơ
21 Ngoài
mà hiệu trưởng yêu cầu

○

○

14

Bản sao của thẻ bảo
hiểm y tế quốc dân

Ngày hết kỳ hạn của giấy chứng nhận số dư là sau ngày 1 tháng 3, và thời
hạn có hiệu lực của giấy chứng nhận là 3 tháng trở lên. Những thí sinh đã
Bản sao sổ tiết kiệm mang tên mình
( sau khi được cấp thị thực gần đây ) từng đi Thực tập sinh tại Nhật phải có sổ tiết kiệm trên 110 vạn yên Nhật
○
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■Thí sinh ngoài nước Nhật: Khi nộp hồ sơ nhập học gửi tiền bằng đô la Mỹ hoặc tiền Yên
■Thí sinh trong nước Nhật: Khi nộp hồ sơ hãy gửi qua đường bưu điện bằng hình thức
chuyển tiền qua bưu điện
※Bản cam kết liên quan đến phương tiện giao thông
※Đơn xin miễn giảm học phí, giấy bảo lãnh liên đới
※Đối với du học sinh làm đơn muốn có xe ô tô và sử dụng xe để đi học
( Chỉ dành cho người sử dụng)

★出願上の注意事項
（1）過去に入国申請を行ない不許可になった者は、出願できない。
（2）提出書類は、原本に限る。
（3）外国語で記載されたすべての書類は、日本語訳を要する。翻訳者氏名、押印、翻訳日、翻訳者所属先及び電
話番号を記すこと。
（4）一度提出した書類は、卒業証書を除いて返還しない。
（5）出願書類などに不正があった場合は、入学を取り消す。
（6）日本滞在中の家族（親、兄弟、配偶者、子供）がいる場合は、その家族の外国人登録原票記載事項証明書。
（7）家族（配偶者、子供）を自国に残して入学する場合は、その家族についての説明書。
（8）受験票は発行しない。来学証明書を発行する。

８．入学手続き
（１）学費・諸費送金について
①入学金の送金は、合格通知到着後２週間以内とする。
②日本円またはアメリカドルで、経費支弁者名義で送金する。
③経費支弁者が居住するもよりの銀行から送金する。
④銀行が発行した送金証明書（写し）をFAXで送る。
（２）提出書類一覧
学費・諸費と同様に合格通知到着後２週間以内に提出すること。
①入学願い（本人）
②身上調書（本人）
③誓約書（本人）
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★ Những điều cần chú ý trên hồ sơ nhập học
(1) Thí sinh trong quá khứ đã từng xin nhập cảnh và không được cấp tư cách lưu trú không thể nộp hồ sơ
(2) Những hồ sơ nộp phải là bản gốc
(3) Tất cả những hồ sơ được ghi bằng tiếng nước ngoài, cần bản dịch tiếng Nhật. Ghi rõ tên người dịch, đóng dấu, ngày dịch,
tên công ty và số điện thoại.
(4) Những hồ sơ đã nộp ngoại trừ bằng tốt nghiệp sẽ không trả lại
(5) Trường hợp có bất chính trong hồ sơ nhập học, nhà trường sẽ hủy việc nhập học
(6) Trường hợp có người thân đang sống tại Nhật( Bố mẹ, Anh chị em, Vợ chồng, Con) nộp giấy chứng nhận đăng ký người
nước ngoài của gia đình đó
(7) Trường hợp khi nhập học để lại gia đình( Vợ/chồng, con) tại nước mình hãy viết bản giải thích về gia đình đó.
(8) Không phát hành Thẻ dự thi. Phát hành Giấy chứng nhận đến trường.

８．Thủ tục nhập học
(1) Về việc gửi tiền học phí và các khoản phí khác
①
②
③
④

Việc chuyển tiền nhập học Việc gửi tiền trong vòng 2 tuần sau khi nhận được thông báo đỗ
Gửi tiền theo tên của người bảo lãnh tài chính và gửi bằng tiền yên Nhật hoặc đô la Mỹ
Gửi tiền từ ngân hàng gần nơi ở của người bảo lãnh tài chính
Gửi qua Fax giấy chứng nhận gửi tiền do ngân hàng phát hành

(2) Bảng hồ sơ nhập học

Nộp trong vòng 2 tuần sau khi nhận được thông báo đỗ, nộp cùng tiền học phí và các khoản khác
① Đơn xin nhập học( bản thân)
② Sơ yếu lý lịch( bản thân
③ Bản cam kết( bản thân)
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９．学費・諸費及びその他事項について
○日本国外受験者
【学

費】

単位：円

入学手続き時

納付時期

項目

入学金

250,000

1年後期 ８月31日 2年前期 4月30日

2年後期 8月31日

2年間の合計金額
250,000

授業料

168,000

168,000

176,000

176,000

688,000

施設拡充費

140,000

140,000

140,000

140,000

520,000

学費合計 ①

558,000

308,000

316,000

316,000

1,498,000

【諸

費】＊奨学金受給者は奨学金と相殺

預かり金 ②

200,000

支払合計 ①+ ②
支払合計

758,000

308,000

401,000

558,000

308,000 （a）

321,000 （b）

196,000（316,000（
）e）

558,000

428,000 （c）

401,000 （d）

316,000

（奨学金と相殺できる場合）

支払合計

（奨学金と相殺できない場合）

85,000

285,000
316,000

1,783,000
1,383,000（1,503,000（）f）
1,703,000

○日本国内受験者
【学
項目

費】

単位：円
納付時期

入学金

入学手続き時 入学前 ３月10日 1年後期 ８月31日 2年前期 4月30日 2年後期 8月31日 2年間の合計金額
250,000

授業料
施設拡充費
学費合計 ①

【諸

250,000

250,000
168,000

168,000

176,000

176,000

140,000

140,000

140,000

140,000

560,000

316,000

316,000

1,498,000

308,000

308,000

688,000

費】＊奨学金受給者は奨学金と相殺

預かり金 ②
支払合計 ①+ ②
支払合計

（奨学金と相殺できる場合）

支払合計

（奨学金と相殺できない場合）

200,000

85,000

250,000

508,000

308,000

401,000

250,000

308,000

308,000（a）

321,000（b）

250,000

308,000

428,000（c）

401,000（d）

285,000
316,000

1,783,000

196,000（316,000（
）e）1,383,000（1,503,000（）f）
316,000

1,703,000

注意：（a）初年度預り金200,000円のうち、80,000円は１年前期奨学金と相殺でき、１年後期も奨学金が受給できれば残額
120,000円も相殺できます。
(b)２年次預り金85,000円は、２年前期奨学金が受給できれば5,000円の支払いですみます。
(c)１年前期末試験の結果、奨学金が停止される場合は、相殺できない預り金残金120,000円が1年後期８月31日支払
い分に加算されます。
(d)１年後期末試験の結果、奨学金が停止される場合は、２年前期４月30日支払い分の預り金85,000円は支払う必要
があります。
(e)２年前期末試験の結果、奨学金が受給できれば学費諸費の実質負担は残額196,000円となります。
(f)２年間奨学金が受給できれば学費・諸費の実質負担合計は1,383,000円となります。

(１)授業料免除について
授業料は、経済的理由により修学が困難な場合（仕送りが月平均９万円以下または、日本国
内に保証人がいる場合はその保証人の年収が500万円未満）60％免除する。※印は、授業料
60％免除後の金額である。ただし、正規の在学期間で卒業、修了ができないとの見込みが
成立した次の学期からは、授業料を全額徴収する。また、留学生が日本の法律または条
例、本学の学則または規程等に違反し、学長訓告以上の処分を受けた場合は、以後の授業料
の一部または全部を減額しない。
(２)奨学金
次の条件をすべて満たす自動車工業学科に在籍する留学生に毎月20,000円（８月、３月を除く）
の奨学金を支給する。ただし、学長訓告、停学、休学の場合は当該月支給しない。また留年
者については留年決定後、２年時７月期の日本語能力試験（JLPT）においてもなおN２に合
格していない者については同結果発表後支給しない。
(ア) 日本学生支援機構や外部機関からの奨学金を支給されていない者。
(イ) 前期末、後期期末試験の各試験（追試験の場合には追試験）に欠点がない者。
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９．Học phí, các khoản phí và các điều khác
○ Ứng cử viên từ Việt Nam
【Học phí】
Các khoản

Thời gian nộp

Khi làm thủ tục
nhập học

Tiền nhập học

250,000

Đơn vị: Yên
Kỳ sau của năm thứ
nhất ngày 31 tháng 8

Kỳ đầu của năm thứ
2 ngày 30 tháng 4

Kỳ sau của năm thứ
2 ngày 31 tháng 8

Tổng số tiền 2 năm

250,000

Phí giờ học

168,000

168,000

176,000

176,000

688,000

Phí trang thiết bị

140,000

140,000

140,000

140,000

520,000

Tổng học phí ①

558,000

308,000

316,000

316,000

1,498,000

【Các khoản khác】 ＊có thể khấu trừ vào tiền học bổng
Tiền dự thu ②

200,000

Tổng thanh toán ①+②
Tổng thanh toán

758,000

308,000

401,000

558,000

308,000 （a）

321,000 （b）

558,000

428,000 （c）

401,000 （d）

（Sau khi khấu trừ học bổng）

Tổng thanh toán

（Không khấu trừ học bổng）

85,000

285,000
316,000

196,000（316,000）
（ e） 1,383,000（1,503,000（）f）
316,000

○ Ứng viên từ Nhật bản
【Học phí】
Các khoản

Thời gian nộp

Tiền nhập học

Khi làm thủ tục
nhập học

Phí trang thiết bị
250,000

1,703,000

Đơn vị: Yên

Kỳ sau của năm thứ Kỳ đầu của năm thứ Kỳ sau của năm thứ
nhất ngày 31 tháng 8 2 ngày 30 tháng 4
2 ngày 31 tháng 8 Tổng số tiền 2 năm

250,000

Phí giờ học
Tổng học phí ①

Ngày 10 tháng 3
trước khi nhập học

1,783,000

250,000
168,000

168,000

176,000

176,000

140,000

140,000

140,000

140,000

560,000

308,000

316,000

316,000

1,498,000

308,000

688,000

【Các khoản khác】 ＊có thể khấu trừ vào tiền học bổng
Tiền dự thu ②
Tổng thanh toán ①+②
Tổng thanh toán

（Sau khi khấu trừ học bổng）

Tổng thanh toán

（Không khấu trừ học bổng）

200,000

85,000

285,000

250,000

508,000

308,000

401,000

250,000

308,000

308,000（a）

（ e）1,383,000（1,503,000（）f）
321,000（b） 196,000（316,000）

250,000

308,000

428,000（c）

401,000（d）

316,000

316,000

1,783,000

1,703,000

(a) Trong số 200,000 yên nhà trường giữ năm đầu, 80,000 yên có thể khấu trừ vào tiền học bổng kỳ đầu năm nhất, kỳ học sau của năm
1, nếu có thể được nhận học bổng thì có thể khấu trừ 120,000 còn lại
(b) Số tiền 85,000 yên nhà trường giữ năm 2, nếu nhận được học bổng kỳ đầu năm 2, chỉ cần thanh toán 5,000 yên là xong
(c) Trường hợp bị dừng học bổng do kết quả thi cuối kỳ đầu năm thứ 1, số tiền còn lại là 120,000 yên nhà trường đang giữ sẽ được
cộng vào phần thanh toán ngày 31/8 của kỳ sau năm thứ 1
(d) Trong trường hợp bị dừng học bổng do kết quả thi cuối kỳ sau năm thứ 1, cần phải thanh toán số tiền 85,000 nhà trường đang giữ
vào phần thanh toán ngày 30/4 kỳ đầu năm 2
(e) Kết quả của kỳ thi cuối cùng 2 năm, nếu bạn có thể nhận được học bổng, gánh nặng học phí thực tế sẽ là 196,000 yên
(f) Nếu được nhận học bổng cả 2 năm, tổng số tiền thực tế phải đóng bao gồm cả học phí, và các khoản phí khác sẽ là 1,383,000 yên

(1) Về việc miễn giảm phí giờ học
Tiền học phí sẽ được miễn giảm 60% trong trường hơp vì lý do kinh tế không thể tiếp tục được việc học
( Tiền gửi từ gia đình hàng tháng bình quân dưới 90,000 Yên, hoặc trường hợp có người bảo lãnh trong
nước Nhật thì thu nhập hàng năm của người bảo lãnh đó dưới 500 vạn Yên. Dấu ※ là số tiền sau khi
miễn giảm phí giờ học. Tuy nhiên, trong thời gian học tập chính quy, nếu có khả năng không thể tốt
nghiệp, kết thúc khóa học thì từ kì sau sẽ bị thu toàn bộ phí giờ học. Hơn nữa, trong trường hợp du học
sinh vi phạm luật pháp nước Nhật hoặc điều lệ, quy định của nhà trường, bị kỷ luật khiển trách của Hiệu
trưởng trở lên thì về sau sẽ không được giảm 1 phần hoặc toàn bộ phí giờ học.
(2) Tiền học bổng
Cấp học bổng hàng tháng 20,000 Yên( trừ tháng 3 và tháng 8) cho du học sinh thuộc khoa công nghệ ô
tô thỏa mãn tất cả những điều kiện dưới đây. Tuy nhiên, trường hợp bị khiển trách của hiệu trưởng, thôi
học, nghỉ học sẽ không được cấp học bổng tháng đó. Hơn nữa, đối với sinh viên lưu ban sẽ không được
cấp học bổng sau khi có quyết định lưu ban, đối với những sinh viên không đỗ trong kì thi năng lực
tiếng Nhật tháng 7 vào năm thứ 2 sẽ không được cấp học bổng sau khi có kết quả phát biểu.
(a) Những sinh viên không được cấp học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên Nhật bản hay Cơ quan ngoại bộ
(i) Những sinh viên không thiếu điểm của các môn trong các kì thi kì
đầu và kì cuối( trong trường hợp thi bổ xung tính thành tích kì thi bổ xung)
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(3)諸費の説明事項
２年間の預り金285,000円の内訳：教科書、実習服、安全靴、保険代など学生が教育に使用す
る経費。
(4)その他の費用
２年次の12月に二級自動車整備士技術講習会（ガソリン、ジーゼル）費用として、別に
156,200円（2019年の例）が必要となる。
(5)入学手続き時の学費・諸費の返還について
一旦納入された学費等については、入出国管理当局等国の判断により日本国入国ができない場
合は、交付された入学許可書の返却を待って受験料及び送金手数料を除いて返金する。留学生
本 人の事情による場合でも、事情説明書とともに入学許可書、在留資格認定証明書が３月末
日までに返却された場合は、入学金、受験料及び送金手数料を除いて返金する。

10．受験料及び学費の送金
(１)受験料
出願時に31,000円を送金。日本国外者は、本国の銀行より送金。日本国内者は、郵便為替で郵
送。選考結果にかかわらず，返金されない。
(２)学 費
○日本国外受験者：合格通知書到着後、２週間以内に学費･諸費合計758,000円を送金。
○日本国内受験者： ① 合格通知到着後、２週間以内に入学金250,000円を送金。
② ３月10日までに授業料、施設拡充費 計308,000円を送金。
③ ②は①と同時に送金してもよい。
(３)送金済確認の連絡
送金した振込済用紙をFAXで大学に送ること。
(４)振込み先等について
送
送
口
銀

金
金
座

幣
方
番

種 ：日本円、アメリカドル
法 ：電信送金
号 ：０８８０１９０
行
名 ：Awa-ginko kachidokibashi shiten
日本語：「阿波銀行かちどき橋支店」
銀行スウィフトコード ：AWABJPJT
銀 行 の 住 所 ：Japan Tokushima-ken Tokushima-shi kachidokibashi １-７
日本語：「日本国徳島県徳島市かちどき橋１-７」
口 座 名 義 ：Gakkohoujin Tokusima Johnan Gakuen Rijicho Kondo Kozo
日本語：「学校法人 徳島城南学園 理事長 近藤孝造」
口座名義人住所 ：Japan Tokusima-ken Itano-gun Itano-cho Inubushi Aza Rengedani 100
日本語：「日本国徳島県板野郡板野町犬伏字蓮花谷100番地」
口 座 種 目 ：Futsu
日本語：「普通」
※日本国外からの送金に要した日本国内の銀行手数料は、入学後の預り金から徴収する。
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(3) Các mục giải thích về các khoản chi phí khác
Chi tiết số tiền 285,000 yên nhà trường giữ trong 2 năm: Là kinh phí mà học viên sử dụng trong việc
đào tạo như là tiền sách giáo khoa, tiền đồng phục thực tập, giầy bảo hộ, tiền bảo hiểm
(4) Các khoản phí khác
Vào tháng 12 năm thứ 2 cần 156,200 yên nữa( lấy ví dụ 2019) là khoản phí cho khóa học kỹ
thuật( xăng, dầu) bảo dưỡng xe ô tô cấp độ 2
(5) Về việc hoàn trả lại tiền học phí- khoản phí khác khi làm thủ tục nhập học
Về tiền học phí đã được nộp, trong trường hợp không thể nhập cảnh vào Nhật do sự quyết định của
chính phủ như là cục Quản lý xuất nhập cảnh, sau khi được trả lại giấy báo nhập học nhà trường sẽ
hoàn trả tiền sau khi đã trừ lệ phí dự thi và phí gửi tiền. Dù trong trường hợp do hoàn cảnh của chính du
học sinh, đến ngày cuối của tháng 3 nếu hoàn trả lại giấy báo nhập học, giấy chứng nhận tư cách lưu trú
cùng với bản giải thích sự tình, nhà trường sẽ hoàn trả lại tiền sau khi đã trừ tiền nhập học, lệ phí thi.

10. Lệ phí thi và việc gửi tiền học phí
(1) Lệ phí thi

Khi nộp hồ sơ nhập học, chuyển khoản số tiền 31,000 yên. Thí sinh ngoài nước Nhật gửi tiền qua ngân
hàng của nước mình. Thí sinh trong nước Nhật gửi qua bưu điện bằng ngân phiếu bưu điện. Sẽ không
hoàn trả lại tiền dù kết quả tuyển chọn như thế nào

(2) Học phí
○ Ứng cử viên từ Việt Nam: Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển, trong vòng 2 tuần phải
chuyển tiền học phí và các khoản phí khác tổng cộng là 758,000 yên
○ Ứng viên từ Nhật bản:
① Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển, trong vòng 2 tuần phải chuyển tiền nhập học
250,000 yên
② Đến ngày 10/3 phải chuyển tiền học phí, phí cơ sở vật chất tổng cộng là 308,000 yên
③ ① và ②c huyển khoản đồng thời cũng được
(3) Liên lạc xác nhận sau khi chuyển tiền
Gửi qua Fax cho nhà trường giấy xác nhận đã chuyển khoản tiền
(4) Về tài khoản chuyển tiền
Loại tiền chuyển khoản ：Yên Nhật, Đô la Mỹ
Phương pháp chuyển tiền ：Chuyển tiền điện tín
Số tài khoản
：０８８０１９０
Tên ngân hàng
：Awa-ginko kachidokibashi shiten
Tiếng Nhật：「阿波銀行かちどき橋支店」
Mã Swift của ngân hàng：AWABJPJT
Địa chỉ ngân hàng
：Japan Tokushima-ken Tokushima-shi kachidokibashi 1-7
Tiếng Nhật：「日本国徳島県徳島市かちどき橋１-７」
：Gakkohoujin Tokusima Johnan Gakuen Rijicho Kondo Kozo
Tên ngân hàng
Tiếng Nhật：「学校法人 徳島城南学園 理事長 近藤孝造」
Địa chỉ của người đứng tên tài khoản ：Japan Tokusima-ken Itano-gun Itano-cho Inubushi Aza Rengedani 100
Tiếng Nhật：「日本国徳島県板野郡板野町犬伏字蓮花谷100番地」
Loại tài khoản
：Futsu
Tiếng Nhật：「普通」
※Tiền phí chuyển khoản ngân hàng trong nước Nhật- việc gửi tiền từ ngoài nước Nhật, sẽ được thu từ số
tiền nhà trường giữ sau khi nhập học
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履歴書・経費支弁書の記入上の注意
履

歴

書

6. 職歴

1. 正確に、
はっきり受験者本人が書くこと。

漏れなく記載すること。空白期間がある場合は、何をしていたのかを別紙
（A4 白紙）
に書くこと。
（氏名、記載日も必要）
勤務先⇒在職証明書と同じ名称。
所在地⇒略さずに番地まで書くこと。
退職年月⇒現職の場合は
「現在に至る。」
と書く。

2. 氏名
戸籍と同じ漢字。
アルファベット表記すること。

3. 本国住所・現住所
略さずに番地まで書くこと。電話及び携帯電話があれば書くこと。

4. 学歴
漏れなく記載すること。空白期間がある場合は、何をしていたかを別
紙（A4 白紙）
に書くこと。
（氏名、記載日も必要）
学校名⇒卒業証書と同じ名称を書くこと。
所在地⇒略さずに番地まで書くこと。
入学年月⇒月まで書くこと。
卒業年月⇒卒業証書の月と一致していること。

5. 日本語学習歴

7. 出入国歴（日本語で記入）

研修で来日の場合は、入国目的に会社名と研修の具体的内容を書くこと。

8. 本学への留学理由（日本語で記入）

本要項表紙見返し記載の
「アドミッションポリシー」
を読んで書くこと。
一番下の行まで詳しく書くこと。

9. 修了後の予定（日本語で記入）
できるだけ具体的に書くこと。

4.と同じ注意。

経費支弁書
1. 経費支弁者本人が書くこと。
2. 経費支弁者と銀行残高証明書及び定期預金証明書の名義人は、一致していること。
3. 記載事項と異なる事実が判明した場合には、査証申請が不許可になる場合がある。

Chú ý cách ghi sơ yếu lý lịch và vấn đề chi trả kinh phí
PHẦN GHI SƠ YẾU LÝ LỊCH
1. Ghi chính xác rõ ràng tên thí sinh dự thi
2. Họ và tên
Các kanji tương tự như đăng ký gia đình. Đánh dấu bằng
chữ cái.
3. Địa chỉ hiện tại
Ghi địa chỉ hiện tại. Nếu có số điện thoại cố định và số điện thoại di
động thì ghi vào.

4. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
Trong trường hợp có thời gian tự do (Không học gì) thì ghi riêng vào 1
tờ A4 là đã làm gì trong thời gian đó.(Vẫn phải ghi rõ họ tên và ngày
tháng đầy đủ)
Tên trường => Ghi tên trường giống như tên trường ghi trong bằng tốt
nghiệp
Nơi ở: Ghi rõ ràng chi tiết đến (Không được ghi tóm tắt phải ghi chi
tiết đến từng con số - số nhà hay số khu dân cư)
Tháng năm nhập học: Ghi đến tháng
Tháng năm tốt nghiệp: Ghi thống nhất với tháng nhận bằng tốt nghiệp.

5. Quá trình học tập tiếng Nhật
Ghi giống chú ý ở mục 4

6. Quá trình làm việc

Trong trường hợp có thời gian tự do (Ko làm gì) thì ghi riêng vào 1 tờ A4 là đã làm
gì trong thời gian đó.(Vẫn phải ghi rõ họ tên và ngày tháng đầy đủ)
Nơi làm việc: Ghi giống với shoumei sho
Nơi ở hiện tại: Ko được ghi tóm tắt, phải ghi chi tiết đến cả số nhà
Tháng năm thôi việc: Trường hợp vẫn đang làm việc thì ghi, cho đến hiện nay (là
kết thúc)

7. Quá trình xuất nhập cảnh vào Nhật Bản (Ghi bằng tiếng Nhật)

Trường hợp đến Nhật Bản với tư cách tu nghiệp, ghi rõ mục đích nhập cảnh, nội
dung cụ thể công việc tu nghiệp và tên công ty.

8. Lý do du học ở Nhật Bản (Ghi bằng tiếng Nhật)

Đọc kỹ và viết “ phương châm tuyển sinh sinh viên ” được ghi ở mặt sau của hồ
sơ những điều cần biết về việc tuyển sinh. Phải viết chi tiết đến dòng cuối cùng

9. Dự định sau khi học xong (Ghi bằng tiếng Nhật)
Nếu có thể thì ghi chi tiết

PHẦN CHI TRẢ KINH PHÍ
1. Ghi tên người bảo lãnh trả tiền học phí.
2. Tên người bảo lãnh trả tiền học phí và tên người trong sổ tiết kiệm ngân hàng và tên người đứng tên trong sổ tiết kiệm tiền gửi
có kỳ hạn phải giống nhau.
3. Nếu điền các hạng mục mà không khớp với sự thật, sẽ có trường hợp không được cấp visa.

― 15 ―

Sơ yếu lý lịch
国

カタカナ (Ghi bằng chữ Katakana- Chữ cứng)

籍／Quốc tịch

氏

名／Họ và tên
年

生 年月日／Ngày tháng năm sinh

月

Năm

本国住所 〒／Địa chỉ thường trú
現住所 〒／Địa chỉ hiện tại
配偶者の有無／Tình trạng hôn nhân

無・有／Không ・ Có

日

tháng

ngày

TEL／Điện thoại nhà riêng
Bố 携帯電話／Điện thoại di dộng
Mẹ 携帯電話／Điện thoại di dộng

（
（
（

）
）
）

携帯電話／Điện thoại di dộng

（

）

（配偶者氏名／Tên vợ hoặc chồng (nếu có)

学歴：初等教育（小学校）から順次最終学歴まで／ Quá trình học tập: Từ giáo dục tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông/
cao đẳng/đại học (Học đến giai đoạn nào thì ghi đến giai đoạn đấy)
学校名／Tên trường học

修学期間／Thời gian học.

所在地／Địa chỉ

Tháng và năm tốt nghiệp

入学年月／Tháng và năm nhập học 卒業年月／ (Ghi tháng/năm)

日本語学習歴／Quá trình học tập tiếng Nhật
修学期間／Thời gian học.

所在地／Địa chỉ

学校名／Tên trường học

Tháng và năm tốt nghiệp

入学年月／Tháng và năm nhập học 卒業年月／ (Ghi tháng/năm)

最近の日本語能力試験(JLPT)の結果：合否を問わない/Kết quả thi trình độ tiếng Nhật lần cuối là: có đạt hay
không thì không quan hệ
受験日
年
năm
tháng
月／Ngày thi
級
点／Cấp
Số điểm
職歴（就職年月順に記載すること）／ Quá trình đi làm (Ghi theo tuần tự từ công ty đầu tiên đến những công ty tiếp theo).
Ghi tên công ty
Quá trình đi làm (Ghi theo tuần tự từ công ty đầu

勤務先／ tiên đến những công ty tiếp theo).Ghi tên công ty

所在地／Địa chỉ nơi làm việc.

就職年月／Tháng và năm bắt đầu làm việc.

退職年月／Tháng và năm nghỉ việc.

在留資格／Tư cách cư trú

入国目的／Mục đích nhập cảnh.

出入国歴／ Xuất nhập cảnh vào Nhật.
入国年月日／Tháng và năm nhập cảnh vào Nhật. 出国年月日／Tháng và năm xuất cảnh khỏi Nhật.

本学への入学理由／ Lý do vào học trường chúng tôi
本学のアドミッションポリシー（P１）をもとに書いてください。／Vui lòng ghi dựa vào sự cấp phép và sách
lược (P1) của trường chúng tôi.

修了後の予定 進学希望 ･ 就職希望 ･ 事業経営希望 ･その他／ Dự định sau khi học xong, ước mơ học tiếp lên cao hơn, ước muốn
đi làm,ước muốn kinh doanh… Hoặc những dự định khác.
以上のことは真実であり、私
作成年月日／ Ngày tháng năm viết.

が直筆したものです。／ Tôi
年

Năm

xin cam đoan những điều viết bên trên là sự thực.
月

tháng

日

ngày

本人署名／ Người viết đơn ký tên
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年

入学願書

留学生入学用
Sử dụng cho du học sinh

Đơn xin nhập học

Nơi dự thi
Số báo danh của thí sinh dự thi

(Số năm muốn học)

カタカナ ／ Ghi bằng chữ cứng (Katakana)

氏

名

Họ và tên
現住所
Địa chỉ thường trú

年

Ngày tháng năm sinh (Năm

月

Tháng

日

ngày)

Nơi dán ảnh
歳 ／(Tròn

Mã số bưu điện
自宅電話番号／ Số điện thoại nhà riêng

学

tuổi)
Ảnh mới chụp
trong vòng 3 tháng
Ảnh 4x3cm chụp
từ ngực lên

歴／ Quá trình học tập

年／Tháng

月／năm

小学校入学／ Thời gian nhập học trường tiểu học

年／Tháng

月／năm

小学校卒業／ Thời gian tốt nghiệp tiểu học

年／Tháng

月／năm

中学校入学／ Thời gian nhập học trường trung học cơ sở

年／Tháng

月／năm

中学校卒業／ Thời gian tốt nghiệp trung học

年／Tháng

月／năm

高校入学／ Thời gian nhập học trường trung học phổ thông

年／Tháng

月／năm

高校卒業／ Thời gian tốt nghiệp trung học phổ thông

年／Tháng

月／năm

年／Tháng

月／năm

職
年／Tháng

月／năm

年／Tháng

月／năm

年／Tháng

月／năm

年／Tháng

月／năm

年／Tháng

月／năm

年／Tháng

月／năm

歴／ Quá trình đi làm

家族構成／Hoàn cảnh gia đình
氏名／Họ và tên

本人との続柄／

Quan hệ với thí sinh

年齢／Tuổi 現住所・電話番号／Địa chỉ thường trú (Chỗ ở hiện tại), số điện thoại 勤務先名称・電話番号／Tên nơi làm việc/ Điện thoại
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留学生入学志願用

推

薦

書
（西暦）

徳島工業短期大学

学長

宮 城 勢 治

年

月

日

様
学 校 名
印
○

校 長 名
氏

ふりがな

性
男

名

（西暦）

年

月

日生

女

知識・技能
本
人
に
関
す
る
事
項

卒

別

思考力・判断力・表現力

主体性を持って多様な
人々と協働して学ぶ態度
特記事項

（上記以外に特に優れた点）
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業

月

（西暦）

日
卒業見込・卒業

年

月

GIẤY KHÁM SỨC KHỎE
Giới tính
Họ tên

Ngày tháng năm sinh

Địa chỉ

Nữ

Nam
Năm

Tháng

Tuổi tác

Ngày

Tuổi

Huyết áp

Tiền sử bệnh

Đường
Kiểm tra nước tiểu
Đạm
Chiều cao
Ngày tháng chụp
Gián tiếp 10×10

Cân nặng

Tháng

ngày

Mã số film X quang

Trực tiếp

Phải
Thị lực
Trái

Nhận biết màu sắc

Kiểm tra
X- Quang
vùng ngực

Bình thường

Phải

Mù màu mức độ nhẹ

Không có bất thường

Mù màu

Có bất thường

Thính lực
Trái

Không có bất thường

Có bất thường

尿潜血
Những bất
thường khác

Nhiễm trùng đường tiết niệu

Nước tiểu có lẫn máu

Ghi chú

Sẽ khám giống như được ghi ở trên
Ngày tháng năm khám bệnh

Năm

Tháng

Ngày

Tên bệnh viện
Xác nhận bác sỹ

Dấu
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経費支弁書/Đơn xin chi trả kinh phí
日 本 国 法 務 大 臣 殿／ Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Pháp vụ Nhật Bản
国

籍／ Quốc tịch/Quốc tịch của sinh viên：

氏

名／ Họ và tên (tên của sinh viên)：

生年月日／ Ngày sinh ：

月

年

Năm

日／

tháng

ngày

１ ． 経 費 支 弁 の 引 き 受 け 経 緯／ Tại sao bạn lại là người chi trả kinh phí
私は
と申しま す。
息子が日本の大学で勉強し 、技術 を 身に付ける ために 、経費支弁 者にな る ことを
決め ま した。
／ Họ tên của tôi là:
.
Để cho con toi được học tập và nắm kỹ thuật tại trường đại học của Nhật Bản, tôi quyết định
làm người thanh toán kinh phí cho con tôi.
２ ． 経 費 支 弁内 容 ／Nội dung chi trả kinh phí
（ １ ） 学 費 及 び 諸 費 ／ Học phí và các chi phí khác
入 学 時 納 入 金 ／Thanh toán tại thời gian nhập học 558，000円／ Yên、諸費／ Chi phí linh tinh 200，000円／ Yên
後 期 学 費／ Học phí kỳ sau
3 0 8 ， 0 0 0 円／ Yên
（ ２ ） 生 活 費 ／Sinh hoạt phí
円／ Yên

月 額 ／Số tiền hàng tháng

（ ３ ） 支 弁 方 法／ Phương pháp chi trả
生 活 費 は息 子 の アル バ イ トの 給 料 や 短期 大学 奨学 金 の ２万 円 で 支払 い ま す。
学費など不足分は日本にある息子の銀行口座に送金、または息子が一時帰国
する際に適宜必要な金額を渡します。
／ Ch phí sinh hoạt của con sẽ được thanh toán bằng tiền lương đi làm thuê và học bổng
20,000 Yên được cung cấp bởi đại học ngắn hạn. Phần học phí và các chi phí khác còn
thiếu sẽ do tôi chuyển vào tài khoản của con tôi mở tại ngân hàng của Nhật Bản, hoặc sẽ
cho con tôi một khoản tiền thích đáng khi anh ta về nước.
３ ． 経 費 支 弁 者／ Người trả kinh phí
年
Năm

月
tháng

日
ngày

住 所 ／ Địa chỉ thường trú
電 話 ／ Điện thoại
氏 名 ／ Họ và tên
○ で 囲 む／○Bao quanh bởi
学生との関係

父

／ Quan hệ với sinh viên
（翻訳年月日）
／ (Ngày dịch)

母

その他（

Năm

Mẹ

Cha
年
tháng

）

月
ngày
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Khác (

日

)

翻訳者：徳島工業短期大学

Người dịch: Tokushima College of Technology

経費支弁書／ Document of Financial Sponsorship

日 本 国 法 務 大 臣 殿／ To the Minister of Justice
国

籍／ Nationality：

氏

名／Student name：

生年月日／Date of birth：

年

月

日／

Year

Month

Day

１ ． 経 費 支 弁 の 引 き 受 け 経 緯／ Reason for sponsorship
私は
と申し ま す。
息 子が 日 本の 大 学で 勉強 し 、技 術 を 身に 付け る ため に 、経 費支 弁 者に な る こと
を決 め ま し た 。
／ My name is
.
I decided to become a financial sponsor for my son to study at a Japanese university and to
acquire skills.
２ ． 経 費 支 弁 内 容／Details of payment for expenses
(１) 学費及び諸費 ／ Tuition Fee and Miscellaneous expenses
入学時納入金 ／Payment at the time of admission

558，000円／Yen、諸費／Miscellaneous expenses 200，000円／Yen

後期学費 ／Second Semester Tuition

308，000円／Yen

(２) 生活費 ／ Living expenses
月額／ Monthly amount

円／Yen

( 3 )支 弁 方 法／ Method of payment
生 活 費 は息 子 の アル バ イ トの 給 料 や 短期 大学 奨学 金 の ２万 円 で 支払 い ま す。
学費など不足分は日本にある息子の銀行口座に送金、または息子が一時帰国
する際に適宜必要な金額を渡します。
／ The living expenses will be paid by the payment of my son's part-time job and
20,000 yen of a college scholarship. The shortages such as tuition fee will be
transferred to his bank account in Japan, or the necessary amount will be given
when he returns home temporarily.
３ ． 経 費 支 弁 者／Financial sponsor
年

月

日

Year

Month

Day

住所／Address
電話／TEL.
氏名／Student name
○ で 囲 む／Surrounded with○
学生との関係

父

母

／Relationship with the student
（翻訳年月日）
／(Translation date)

年
Year

その他（

）

Father
月
Month

Mother

Others(

)

日
翻訳者：徳島工業短期大学
Day Translator : Tokushima College of Technology
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交通手段に関する誓約書

／Thỏa ước liên quan đến phương tiện giao thô
／Letter of Commitment on Legal and Proper Usage of Vehicles
学校法人 徳島城南学園

Đại diện theo pháp luật của Trường Tokushima Johnan Gakuen

Tokushima Jonan Gakuen

徳島工業短期大学

Trường đại học công nghiệp ngắn hạn Tokushima

Tokushima College of Technology

理事長 近藤孝造先生

Thầy Kondo Kozo, chủ tịch nhà trường

Chief Director Kondo Kozo

私は、日本の交通事情を理解し、貴学に入学後は車両の運転・所有について次のことを守ることを約
束します。守らない時は、学則により処分を受けることに同意します。
／T ôi đã hiểu rõ luật giao thông ở Nhật Bản, sau khi nhập học vào quý trường, khi điều khiển phương tiện giao
thông và sở hữu phương tiện giao thông tôi đồng ý giữ quy định như dưới đây.
／I understand the traffic situation in Japan, and I promise to protect the following about the driving and ownership
of the vehicle after entering the college. If I do not protect, I am willing to accept the punishment according to the
school rules.
１. 自転車以外の私の交通手段として、原動機付自転車（50cc 未満）の免許取得及び所有だけとする。
／Ngoài phương tiện giao thông là xe đạp, nếu nhận được bằng lái, chỉ có thể mua và sở hữu xe máy có động cơ
với dung tích 50cc trở xuống) (Có nghĩa là không được mua và sở hữu xe máy với động cơ trên 50cc và oto).
／As a means of transportation other than bicycles, I will only obtain and own a license for a motorized
bicycle (less than 50cc)
２.免許取得を希望する時は、事前に保証人の許可を得る。
／Khi có nhu cầu mua và sở hữu, tôi sẽ xin sự cho phép của người bảo lãnh.
／Get the consent of the guarantor before taking the license.
３.原動機付自転車を購入時には、税金、強制保険及び任意保険に加入する。
／Khi mua xe máy có động cơ, tôi đồng ý trả tiền thuế tiền bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm tự nguyện.
／When buying a motorized bicycle, I pay taxes, compulsory insurance and voluntary insurance.
４.他人の原動機付自転車に乗らない、また他人に貸さない。
／Không thuê xe máy của người khác, cũng như không mượn xe của người khác.
／I neither ride others' motorized bicycle nor lend it to others.
５. ２年になって、卒業後日本国内で就職する場合に限って、普通四輪自動車免許を取得する。
／Sau 2 năm học, sau khi tốt nghiệp nếu du học sinh đi làm và chỉ làm việc tại Nhật Bản thì thông thường cần nhận
được sự cho phép để có thể thi bẳng lái xe.
／Students who obtain Japanese domestic job offers after entering the second year of their studies are allowed to
sign up for ordinary driving license examination.
６. 普通四輪自動車免許取得後は、卒業するまで特別に学校の許可を得た場合を除いて運転しない。
／Thông thường, sau khi nhận được sự cho phép của người bảo lãnh về việc thi lấy bằng lái xe, cho dù có bằng lái xe,
đến khi tốt nghiệp, không được lái xe ngoại trừ trường hợp được sự cho phép đặc biệt từ nhà trường.
／After obtaining a license ordinary four-wheeled vehicle, no driving except for the permission of school until
graduation.
年

Năm
Year
氏名／Họ và tên／Student name
保護者／Người bảo lãnh／Guardian
同意氏名／Tên người đồngý／Signature of approver
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月

tháng
Month

日

ngày
Day

徳島工業短期大学外国人留学生規程
【趣旨】
第１条 この規則は、徳島工業短期大学学則第14条及び50条の本学に入学する外国人留学生について必要な事項を
定めるものとする。
【出願資格】
第２条 外国人留学生として本学に出願することができる者は、本学所定の受験資格を有すること。
【出願手続】
第３条 外国人留学生として入学を志願する者は、別に定める「徳島工業短期大学入学までの手順」に従って手続
きしなければならない。
【入学者の選考】
第４条 入学者の選考は、予備審査を行った上、学力・人物・健康のほか、修学に必要な日本語の受講能力につい
て本学の教授会が行い、教授会の議に附して学長が合格者を決定する。
２ 合否の判定については、以下の項目を重視して選考を行う。
①日本語能力試験（JLPT）N２の合格またはＮ２と同レベルの日本語を理解できること
②学費を送金できる経費支弁者を持つこと
③入学までに留学生のビザを取得できること
３ 国外居住者でやむを得ない事情により本学で受験できない場合は、学長は教授会の議に附して、試験官を受験
生の母国に派遣することができる。
４ 入学者の選考日は、入学試験要項に記載された日に限定しない。
【入学手続】
第５条 合格者は、別に定める「徳島工業短期大学入学までの手順」に従って手続きしなければならない。
第６条【入学許可】 削除
第７条【入学時期】 削除
【編入学】
第８条 編入学を志願する者については、本学の教育・研究に支障のない限り、教授会の議に附した上、学長が入
学を許可することがある。
２ 前項の規定により入学した者の在学年数及び既修単位の認定は、教授会において行う。
【教育課程の履修方法】
第９条 教育課程の単位及び履修方法は、徳島工業短期大学学則の定めるところによる。
【外国人留学生の授業料減額等】
第10条 留学生については、外国人留学生授業料減額申請書（様式１）により経済的理由により修学が困難である
と認められた場合、授業料を２年間、60％減額する。専攻科車体整備工学専攻に進学する者はさらに１年間、自
動車工学専攻に進学する者は２年間、60％減額する。ただし、正規の在学期間で卒業、修了ができないとの見込
みが成立した次の学期からは、授業料を全額徴収する。また、留学生が日本の法律または条例、本学の学則また
は規程等に違反し、学長訓告以上の処分を受けた場合は、以後の授業料の一部または全部を減額しない。
２ 前項の授業料減額の選考は、入学者選抜会議が行い、学長が決定し、結果を本人宛通知する。
３ 前２項の授業料減額について定めのない事項は、
「徳島工業短期大学留学生学費減免規程」の定めるところによ
る。
４ 一旦納入された学費等については、入出国管理当局等の判断により日本国入国ができない場合は、交付された
入学許可書の返却を待って授業料及び送金手数料を除いて返金する。留学生本人の事情による場合でも、事情説
明書とともに入学許可書、在留資格認定証明書が３月末までに返却された場合は、入学金、受験料及び送金手数
料を除いて返金する。
５ （削除）
６ 独立行政法人 日本学生支援機構の私費外国人留学生等学習奨励費（以下「学習奨励費」と言う。）の受給者数
の範囲内で、成績優秀であり経済的理由により修学が困難であると認められた場合、同額の学習奨励費を支給す
ることができる。
７ 留学生の入学時にお祝い金として、一人につき10,000円を支給する。
８ 留学生が在学中に日本語能力試験（Ｎ１またはＮ２）に合格した場合、奨励金として、Ｎ１については40,000円、
Ｎ２については20,000円を支給する。
９ 次の条件をすべて満たす自動車工業学科に在籍する留学生に毎月20,000円（８月、３月を除く）の奨学金を支給
する。ただし、学長訓告、停学、休学の場合は当該月支給しない。また留年者については留年決定後、２年次７
月期の日本語能力試験（JLPT）においてもなおN２に合格していない者については同結果発表後支給しない。
① 日本学生支援機構や外部機関からの奨学金を支給されていない者
② 前期末、後期末試験の各試験（追試験の場合には追試験）に欠点がない者。
【準用】
省略
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Nội quy đối với du học sinh nước ngoài trường
đại học công nghiệp ngắn hạn Tokushima
[Nội dung]
Điều 1: Quy định này là quy định những mục cần thiết về sinh viên nước ngoài khi nhập học vào trường đại học công nghiệp ngắn hạn
Tokushima theo điều 14 và điều 50 nội quy của trường.
Điều 2: Đối với sinh viên người nước ngoài, sau khi có đầy đủ những điều kiện có thể nộp đơn vào trường.
Điều 3: Sinh viên người nước ngoài muốn học tại trường phải theo quy định riêng quy định trong [Quy định đến khi nhập học trường đại
học công nghiệp ngắn hạn Tokushima].
Điều 4: Sinh viên có thể vào trường hay không, trước tiên sẽ được kiểm tra ở kỳ thi đầu tiên, kiểm tra khả năng học tập, sức khỏe, khả
năng về tiếng Nhật để có thể học ở trường, sau đó hiệu trưởng nhà trường sẽ quyết định ai có thể vào học hay không.
2. Việc nhà trường quyết định sinh viên có được nhập học hay không, sẽ được tiến hành dựa vào những điều quan trọng dưới đây:
①. Người có bằng tiếng Nhật N2(JLPT) hoặc trình độ hiểu tiếng Nhật tương đương với trình độ N2.
②. Có người chi trả học phí.
③. Có visa với tư cách là du học sinh cho đến khi nhập học.
3. Trường hợp vì điều kiện là người nước ngoài mà không ở Nhật Bản, không thể tham gia kỳ thi, hiệu trưởng nhà trường có thể gửi vài
giáo viên của nhà trường đến một số nước khác để tổ chức thi tuyển.
4. Ngày thi: Không giới hạn(Cho dù có ghi ở giấy dự thi)
Thủ tục nhập học
Điều 5: Những sinh viên qua kỳ thi, phải tiến hành thủ tục theo “Thủ tục đến khi nhập học của trường đại học công nghiệp ngắn hạn
Tokushima”.
Điều 6: [Cho phép nhập học]: Bỏ
Điều 7: [Thời kỳ nhập học]: Bỏ
[Nhập học]
Điều 8: Về những sinh viên muốn nhập học giữa chừng, nhà trường sẽ tổ chức một cuộc họp và hiệu trưởng nhà trường sẽ thảo luận đồng
ý cho sinh viên đó hay không đồng ý.
2. Cho dù những sinh viên muốn nhập học giữa chừng mà đã được nhà trường đồng ý, một cuộc họp sẽ được tổ chức và quyết định cho
phép sinh viên đó vào lớp học nào.
Điều 9: Chương trình học và phương pháp dạy học sẽ được quyết định bởi quy định của nhà trường.
Điều 10: Trường hợp mà sinh viên đã được nhà trường xác nhận là có điều kiện khó khăn về kinh tế trong việc chi trả cho học tập theo
đơn xin giảm học phí dành cho sinh viên người nước ngoài đã xin trước đó (mẫu 1), học phí của 2 năm học sẽ được giảm 60%. Nếu sau 2
năm học mà sinh viên có nguyện vọng muốn học tiếp lên cao hơn (khóa học đặc biệt) (Chẳng hạn như học tiếp 1 năm ở khoa Khoa
chuyên môn bảo dưỡng (oto và xe máy), và năm thứ 2 ở khoa Khoa kỹ thuật công nghiệp oto (sữa chữa, chế tạo,...) thì nhà trường có thể
giảm 60% học phí nữa.
Tuy nhiên, trong trường hợp sinh viên không hoàn thành các môn học trong kỳ này, và nhà trường phán đoán là khó có khả năng tốt
nghiệp, thì năm sau sẽ phải trả toàn bộ học phí.
Hơn nữa, nếu sinh viên nước ngoài vi phạm pháp luật nước Nhật, hoặc là các quy định về nội quy của trường, tùy từng trường hợp sẽ bị
xử lý, nhà trường sẽ thay đổi điều kiện để giảm học phí, học phí năm sau có thể chỉ được giảm một phần hoặc không được giảm chút
nào.
2) Vể việc thẩm duyệt giảm học phí đã nói như trên, đầu tiên phải thông qua sự thẩm tra của cuộc họp tuyển dụng người vào trường, sau
đó do hiệu trưởng quyết định mới báo kết quả cho sinh viên .
3) Về miễn giảm học phí trong 2 mục trước chưa được quyết định, thì thực hiện theo quy định trong “Quy tắc dành cho lưu học sin nước
ngoài trường Đại học công nghiệp Tokushima”.
4) Về việc nộp học phí, căn cứ vào phán định của cục quản lý xuất nhập cảnh, trong trường hợp visa nhập cảnh Nhật chưa được cấp, thì
chờ sau khi lưu học sinh gửi lại giấy nhập học của mình, thì sau khi trừ các phí đăng ký và các loại phí thủ tục chuyển khoản khác thì các
khoản tiền sẽ được gửi trả. Nhưng bất kể với nguyên nhân nào mà lưu học sinh không được nhập cảnh, thì trước cuối tháng 3, sau khi gửi
trả lại giấy nhập học, giấy chứng minh tư cách lưu trú và có kèm giấy nói rõ nguyên nhân, thì sau khi trừ các phí nhập học, phí đăng ký và
các loại phí thủ tục chuyển khoản khác thì các khoản tiền sẽ được gửi trả.
5) (hủy bỏ)
6) Trong trường hợp mà sinh viên người nước ngoài đã nhận được sự hỗ trợ từ tổ chức hỗ trợ cho sinh viên người nước ngoài, trong điều
kiện như thế này, nhà trường có thể hỗ trợ thêm cho sinh viên nhưng với điều kiện sinh viên phải có kết quả học tập tốt và có lý do khó
khăn về kinh tế cho việc học tập (Tức là nếu như tiếp tục học tập, sinh viên sẽ gặp khó khăn về vấn đề kinh tế).
7) Khi nhập học, sinh viên sẽ được nhận 1 phần tiền hỗ trợ trị giá 10,000 yên từ nhà trường.
8) Sinh viên người nước ngoài, trong thời gian đang học tại trường, trong trường hợp có bằng N1 hoặc N2 sẽ được nhà trường hỗ trợ.
Bằng N1 là 40,000 yên, bằng N2 là 20,000 yên.
9) Nhà trường sẽ trao tiền học bổng hàng tháng 20.000 Yên(Trừ tháng 8 và tháng 3) cho những sinh viên đang học tại khoa công nghiệp ô
tô, thỏa mãn tất cả những điều kiện dưới đây. Tuy nhiên, nhà trường sẽ không trao học bổng đối với những sinh viên lưu ban sau khi có
quyết định lưu ban, đối với những sinh viên năm thứ 2 không đỗ N2 kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) kỳ tháng 7 sau khi có kết quả.
① Những sinh viên không được cấp học bổng từ quỹ hỗ trợ sinh viên Nhật bản, hoặc từ các cơ quan ngoại bộ
② Những sinh viên không thiếu điểm trong các môn của các kỳ thi cuối kỳ 1 và cuối kỳ 2 (trong trường hợp thi bổ sung lấy thành tích
của kỳ thi bổ sung)
[Những sửa đổi]
Bỏ
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Rules for International Students of Tokushima College of Technology
[Purpose]
Article 1 The Rules is necessary items with respect to rules for International Students studying in our college under Article 14 and Article 48
of Regulations of Tokushima College of Technology.
[Application Qualification]
Article 2 As an International Student who can apply for our college, the applicant is qualified for the application under the regulations of our
college.
[Application Procedures]
Article 3 The International Student hoping to be admitted to our college should go through procedures according to separate article,
''Entrance Process of Tokushima College of Technology''.
[Applicant Examination]
Article 4 The applicant examination means that after being examined and approved, the applicant will be assessed by the academic senate of
our college on his/her learning ability, morality, physical and mental condition, and Japanese ability which is necessary for the course
understanding, and then the president will decide upon the applicant’s admission with the resolutions of the academic senate by consensus.
2.The admission depends on the following key items.
①. The applicant reaches N2 Level for Japanese Language Proficiency Test (JLPT), or masters Japanese at the level equivalent to N2.
②. The applicant has a financial supporter who is capable of paying the tuition.
③. The applicant gets the Student Visa before entering the college.
3.The president can appoint an examiner in the country where the applicant is located for the examination with the resolutions of the
academic senate if the applicant who lives in another country can’t participate in the examination at college for special reasons.
4.The time of applicant examination is not subject to the General Rules on Entrance Examination.
[Entrance Procedures]
Article 5 The student who is admitted to our college should go through the entrance procedures according to separate article, ''Rules on
Entrance Process of Tokushima College of Technology''.
Article 6 [Entrance Permit] Erased
Article 7 [Entrance Time] Erased
[Entrance via Transfer]
Article 8 The transfer students, only limited to those who will not hinder the teaching and research of our college, will be permitted to enter
the college by the president through the discussion by the academic senate.
2. According to regulations above, the academic senate will decide upon the years of learning in our college and the credits of the
student who has entered our college.
[Learning Mode of Courses]
Article 9 The credits and learning mode of courses shall be decided according to Regulations of Tokushima College of Technology.
[Tuition Waiver of International Students]
Article 10 With respect to the waiver of International Students’ tuition, it is regulated in the Application for Waiver of International Students’
Tuition (Form 1) that 60% tuition for two years will be waived off if the difficult study conditions out of economic reasons are recognized,
another 60% tuition for one year will be waived off for the student who begins to study junior college program with the major of Vehicle
Body Repair Engineering, and another 60% tuition for two years will be waived off for the student who begins to study junior college
program with the major of Automotive Engineering. However, the full tuition will be charged the next semester after verification if the
student is anticipated to fail to graduate or complete his/her course during his/her study. Additionally, a part or whole of the International
Student tuition thereafter will not be waived off if he/she is punished more seriously than being warned by the president because of the
violation of Japanese laws and regulations, or regulations or rules of our college.
2. The student will be informed of the verification result of tuition waiver above after the examination carried out in the meeting of the
selection of students who are admitted to our college, and then the decision by the president.
3. Matters not covered by the 2 items above concerning the tuition waiver shall be carried out according to the regulations of ''Rules for
Tuition Fees Waiver of International Students of Tokushima College of Technology''.
4. With respect to the tuition paid, according to the decision by Exit-Entry Administration, the residual payment, except the application fee
and charge for remittance, will be refunded after the International Student himself/herself returns the entrance permit, under the condition
that his/her Japanese Entry Visa is not approved. However, the residual payment, except the admission fee, application fee and charge for
remittance, will be refunded after the entrance permit and certificate of eligibility attached with the explanation of reasons are returned prior
to the end of March, if the International Student can’t enter Japan for any reason.
5. (Erased)
6. Within the scope of self-paying International Students and other students receiving the scholarship (hereinafter referred to as
“scholarship”) of Japan Student Services Organization (Independent Administrative Institution), our college also can issue the same amount
of scholarship to those with excellent grades but in difficult study conditions out of economic reasons, which are recognized.
7. Every International Student will receive 10,000 yen showing the congratulation on his/her admission.
8. With respect to the International Students who are qualified for the JLPT (at the level of N1 or N2) when studying in the college, the
ones at the level of N1 will be rewarded with 40,000 yen and ones at the level of N2 will be rewarded with 20,000 yen.
9. Enrolled International Students majoring in Automobile Industry who meet all following conditions will be paid 200 million yen of
scholarship per month (except August and March). However, the scholarship in current month will not be paid if the student receives the
punishment of warning by the president, is asked to stop going to school, or gets suspended. The scholarship will not be paid if the
International Student fails to go up to the next grade, or the failed result for JLPT (at the level of N2) in which the student participated in
July when he/she was in Grade 2 is announced.
① Student failing to receive the scholarship from Japan Student Services Organization and Exterior Organization.
② Student with qualified results for all courses in final exams of both the 1st semester and the 2nd semester (in case of make-up exam, it
refers to the make-up result).
[Application]
Omitted
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様式1)／Form(Mẫu số 1)／( Form 1)

外国人留学生授業料減額申請書
／ĐƠN XIN GIẢM HỌC PHÍ CHO DU HỌC SINH NƯỚC NGOÀI
／Application for reduction of tuition fees for international students
徳島工業短期大学
学長 宮城勢治 様

Kính gửi: Trường đại học công nghiệp
ngắn hạn Tokushima/ Ông:Miyashiro Seiji

Tokushima College of Technology
President Miyashiro Seiji

私は、徳島工業短期大学留学生規程第10条の規定に基づき、以下の理由により、２年間の授業料減額を申請します。なお、経済的な
状況が好転した場合には、速やかに連絡いたします。
／ Dựa trên điều 10 nội quy cho du học sinh nước ngoài trường đại học công nghiệp ngắn hạn Tokushima. Vì lý do dưới đây, tôi làm đơn xin giảm học
phí 2 năm. Trong trường hợp tình trạng kinh tế của tôi có chuyển biến tốt hơn, tôi sẽ liên lạc lại sớm.
／I apply for a two-year tuition fees reduction for the following reasons in accordance with Rules for International Students of Tokushima College of
Technology. If the economic situation improves, I will contact the school promptly.
＊該当するものに□をすること
理由（経済的に修学が困難な状況や生活状況など）
□ 仕送りが平均月額9万円以下
□ 在日している保証人の年収が500万円未満
／* Tích dấu V vào ô tương ứng.□
Lý do (Tôi có tình trạng khó khăn về kinh tế cho việc học và cuộc sống sinh hoạt).
□ Tiền chu cấp trung bình một tháng khoảng 9man Yên trở xuống.
□ Trường hợp mà người bảo lãnh đang sống tại Nhật có mức thu nhập chưa đạt tới 500man yên 1 năm
／* Please mark the applicable items with □.
Reasons (learning and living difficulties caused by economic reasons, etc.)
□ Average monthly delivery of less than 90,000 yen
□ The annual income of the guarantor in Japan is less than 5 million yen
詳細
□生活には困らないだけのお金があるが、日本との物価の差があるので十分な仕送りができない。
□一時的に年収が減少し、子供に十分な仕送りがしてやれない。
□当該子供のほかにも子供がおり、その子を養うために十分な仕送りができない。
□その他
／Chi tiết
□Tuy có đủ tiền không lo vời đời sống, những vẫn có khoảng cách so với vật giá ở Nhật Bản, cho nên không thể gửi tiền với số lượng đủ.
□Vì thu nhập hàng năm tạm thời giảm, không thể gửi đủ tiền cho con.
□Trừ con này ra còn có con khác, để nuôi con khác nên không thể gửi đủ tiền cho con này.
□Khác
／Details
□I have enough money to live my life, but because of the difference in prices compared to Japan, I cannot afford enough.
□My annual income is temporarily reduced and I cannot give enough remittance to my child.
□Because I have to raise all my children including this one, I am not able to give much money to him.
□Others

年
Năm
Year

氏名／ Họ và tên／Name
経費支弁者
／Người chịu trách nhiệm chi trả học phí／Financial sponsor
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月
tháng
Month

日
ngày
Day

／GIẤY BẢO ĐẢM LIÊN ĐỚI／Letter of Commitment by Joint and Several Gurantee
年

Ngày
Year
宮城勢治

月

tháng
Month

日

năm
Day

Phát hành
Submit

Đại học ngắn hạn công nghiệp Tokushima/ President Miyashiro Seiji

／Mã số bưu điện／Zip code
／Địa chỉ hiện tại／Present address
Họ và tên／Name

Phần ghi
của người
bảo đảm/
Guarantor

Đóng dấu (ký tên)／Seal

／Địa chỉ liên lạc và điện thoại
khác (ngoài địa chỉ ghi ở bên trên) ／Contact address and telephone
number other than the abovea

Ngày tháng năm sinh／Date of birth
年
月
日
Ngày
tháng
năm
Year
Month
Day
／Quan hệ với học viên
／Relationship with students

／Tôi cam kết rằng học viên này phải thực hiện tất cả nội quy và việc chi trả học phí. Trong trường hợp học
viên không thể trả, tôi có trách nhiệm trả học phí.
／During the period of attending school, I will not only urge the following student to observe the rules, but
also be responsible for personal affairs. If the student does not pay the tuition, I will pay according to the
instructions of the school.

／Tôi cam kết những điều trên là đúng／As a guarantee for the above , this letter is hereby submitted.

記／Ghi chú／Note
Mã số bưu điện／Z ip code

TEL
／Địa chỉ sau khi nhập học／Address after enrollment

Phần
ghi của
học
viên／
Student

／Ngày tháng năm sinh／Date of birth

／Họ và tên／Name

年

Ngày
Year
／Họ và tên người liên đới chính (Chủ hộ gia đình)
／Name of household

月

tháng
Month

日

năm
Day

／Quan hệ với học viên
／Relationship with students

／Người bảo lãnh nên ở nơi gần với học viên để khi có vấn đề gì thì có thể đến thì tốt hơn.
Người bảo lãnh phải là người trưởng thành.
／The guarantor, who has a secure identity and can make a living, must be an adult who
resides in a place where he can appear as soon as possible in an emergency.
／Trong trường hợp có bất cứ sự thay đổi, thì phải trình báo sớm
／If there is any change in the contents recorded, please report it as soon as possible.

／Người bảo lãnh cho dù là cha hoặc mẹ cũng được
／Parents can also be guarantors.
／Sau khi nhập học, trường hợp học viên chưa cố định địa chỉ nơi ở, sau khi quyết định nơi
ở thì phải trình báo sớm
／The student who does not have a fixed address after enrollment should submit it as soon
as it is decided.
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Thủ tục xin được phép để lấy giấy phép và sử dụng xe
máy có động cơ và oto thông thường đối với du học sinh.
Ngày 31 tháng 8 năm 2009
Thủ tục này, về mục đích chính là để thực hiện việc chỉ đạo việc tuân thủ và giữ gìn luật lệ giao thông.
Ở Nhật Bản, khi tai nạn giao thông có người chết, phải bồi thường tiền trách nhiệm khoảng 1 triệu yên, là
một mức bồi thường rất cao. Mặt khác, trong trường hợp này, theo như pháp luật quy định, bảo hiểm bắt
buộc chỉ chi trả 3,000 man yên, vì vậy nên sinh viên nên tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện bổ sung.
Tuy nhiên, vì bên bảo hiểm sẽ căn cứ vào tỷ lệ lỗi của sinh viên vào thời điểm tai nạn để giảm số tiền trả
bảo hiểm nên, kết cục là người chi trả kinh phí (thông thường là người bảo lãnh), có nghĩa vụ phải trả
phần thiếu hụt mà bảo hiểm không trả.
Hãy suy nghĩ về hisện trạng giao thông như phía bên trên của Nhật, mặc dù được khuyến cáo là sinh viên
chỉ nên sử dụng oto như một phương tiện giao thông nhưng nếu sinh viên trải qua những thủ tục tiếp theo
đây, thì có thể sử dụng xe có động cơ.
Sinh viên nộp đơn xin cho phó phòng quản lý sinh viên.
Phó phòng quản lý sinh viên sẽ đưa cho sinh viên giấy cho phép.
Sinh viên gửi giấy cho phép đó về cho người bảo trợ ở nhà (Vietnam) bằng chuyển
phát nhanh.
Người bảo trợ, sau khi ký và đóng dấu vào giấy cho phép đó, gửi thẳng trực tiếp về
quản lý của nhà trường (không gửi cho sinh viên).
Sau khi phó phòng quản lý sinh viên xác nhận nội dung của giấy cho phép đó, sẽ liên
lạc lại với sinh viên.
Sinh viên lấy giấy phép
Sinh viên, nộp bản copy giấy phép đó cho phó phòng quản lý sinh viên.
Sinh viên, khi mua phương tiện tham gia giao thông, tham gia vào bảo hiểm bắt
buộc và bảo hiểm tự nguyện ở trường.
Sinh viên, cùng với đơn xin phép và các giấy tờ cần thiết, nộp những giấy tờ cần thiết
cho phó phòng quản lý sinh viên.
Sinh viên, sau khi dán nhãn vào giấy chứng nhận, có thể sử dụng phương tiện đó.
Ngoài ra, sinh viên có người thân sống ở Nhật hoặc là người đó có vai trò tương đương như
người bảo lãnh, và người đó chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với sinh viên. Thì có thể lấy giấy
phép và sử dụng xe oto.
Trong trường hợp có người bảo lãnh liên đới, thì phải nộp những giấy tờ cần thiết cho thầy
quản lý học kỳ tiếp theo.
Trường đại học, dựa vào kết quả đó, cho phép làm các thủ tục thay đổi người bảo lãnh liên đới.
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Procedures for International Students Obtaining And Using Driving
Licenses Of Their motorized Bicycles or Ordinary Cars
August 31th, 2009
The purpose of this procedure is to comply with the oath on the use of vehicles, which were submitted at
the time of enrollment.
In Japan, the amount of compensation for traffic accidents is up to about 100 million yen. On the other
hand, the compulsory insurance provided by law only guarantees 30 million yen, and the rest is
supplemented by “Voluntary Automobile Insurance”.
Nevertheless, due to the decrease of the insurance payment which proportionates to the student’s fault in
the event of a traffic accident, the payer (usually the guardian) shall bear the obligation to pay the
insufficient amount to the other party involved in the same accident.)
Considering the current situation of Japan as mentioned above, only bicycles are recommended for
international students. However, international students who complete the following procedure are
allowed to use motorized bicycles.
Students apply to the Assistant Dean of Student Office.

The Assistant Dean gives the Application for Permission to students.

Students mail the Application for Permission to their guardians in their home countries

The guardian shall sign and seal the Application for Permission, and then mail it directly to the
Chief Director of the University (not to the students!)

The Assistant Dean will contact the students after receiving the confirmation from the guardians.

Students obtain driving license.

Students submit a copy of the driving licenses to the Assistant Dean.

While purchasing vehicles, students are required by the University to join the Compulsory Insurance and the Voluntary Automobile Insurance.

Students submit application for permission and necessary materials to the Assistant Dean.

After students get permission, they can use the vehicle once they stick the permission labels to their cars.
In addition, if students have relatives who live and run business in Japan or have a joint and
several guarantee who can bear the same responsibilities and obligations as the guardian in Japan, he can
usually obtain an ordinary driving license to use the vehicle.
If you want to be a joint and several guarantee, you must come to the University in person, submit
the necessary materials to the Chief Director have an interview with him/her.
The University will approve changing the joint and several guarantees if the result of investigation justifies
this change.
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Đơn xin phép đăng ký sở hữu và sử dụng phương tiện giao
thông (oto, xe máy) đối với sinh viên người nước ngoài.
Quy định chấp hành an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
Tôi, tự giác nâng cao tính an toàn trong việc vận hành xe bằng sinh mệnh của chính bản thân mình. Tôi, cho
dù ở trong trường học hay ở bên ngoài, luôn luôn giữ các quy định về giao thông, hết sức hợp lực để phòng
chống tai nạn giao thông, tôi xin hứa sẽ hợp lực vận hành một cách an toàn.
Năm
Ký tên

Năm

Tổ

Phần dành cho người bảo lãnh.

Địa chỉ thường trú

Số (Sinh viên tự viết)

Tháng

ngày

Họ và tên

□□□-□□□□

☎（

）

Điều kiện xin phép sở hữu, sử dụng và địa
điểm đỗ xe với phương tiện giao thông.

Đối với vấn đề bên dưới đây, tôi sẽ cố gắng hết sức để hiểu, về những trang thiết bị của phương tiện giao
thông, tôi sẽ sử dụng những trang thiết bị tiêu chuẩn. Mặt khác, trong trường hợp như là tai nạn giao
thông và vi phạm xảy ra, tôi đồng ý nhận lấy trách nhiệm liên quan đến vụ tai nạn mà không có khiếu nại
gì. Tôi xin hứa ở đây là tôi hoàn toàn đống ý với trường trong việc lưu giữ và sử dụng phương tiện giao
thông.
Năm

tháng

ngày

Người bảo lãnh. Người bảo hộ

Họ và tên

Nhà sản xuất
Tên xe
Số đăng ký

No.

Không giới hạn
bao nhiêu man yên
Không giới hạn
bao nhiêu man yên

Thời gian có hiệu lực

Dưới 50cc

Điều kiện tham gia
bảo hiểm tự nguyện

Loại xe

Bảo hiểm Bảo hiểm
cho xe
cho người

Điều kiện xin phép sở hữu, sử dụng và địa điểm đỗ xe với phương tiện giao thông.
Năm
Tháng

ngày

Có hiệu lực đến

Tên người sử dụng
Quan hệ với
người sở hữu

Tình trạng sử dụng

Hàng ngày

Thỉnh thoảng

Khác（

）

Những điều cần chú ý:
1) Phần bên trên, hãy chọn ô tương ứng trong khung
2) Thời hạn cho phép, cho đến cuối tháng 3 của năm nay. Sang năm tới, phải làm thủ tục để được cấp đổi.
3) Sau khi được chấp thuận, khi nhận được miếng dán, phải dán vào.
Phần kiểm tra về phương tiện giao thông( Phần này nhà trường sẽ ghi, sinh viên không cần phải ghi)

Khi nộp giấy tờ, cần chú ý những điểm dưới đây
1) Nộp bản photo copy giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc
2) Nộp bản photo copy bẳng lái xe
3) Nộp bản photo copy giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện
4) Nộp tất cả giấy tờ trên với đơn này cũng với phí cho phòng sinh viên.
Chủ tịch nhà
trường

Trưởng phòng
tài vụ
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Trưởng khoa
quản lý sinh
viên

Trưởng khoa
quan hệ quốc tế
quốc tế

Giáo viên chủ
nhiệm Người
nhận đơn

Người nhận đơn

Registration and Application Form of Vehicle Ownership and
Driving to Campus for International Students
Declaration on Safe Driving
I realize that as one of the missions of our school, “improving safe driving” is a social responsibility. I am willing to abide
by the traffic rules both within and outside the University. I'm committed to safe driving in order to prevent traffic
accidents.
Year
Month
Day
Grade

Class

Present address Zip code

No.

Name of student (in person)

-

Reasons for Driving to Campus or Owning A Car
Consent of
Guardian・
Guarantor

I will try my best to provide comprehensive guidance for the following items. As for the equipment and
products of vehicles, I will also handle them according to applicable standards. In case of any traffic accident or
violation of traffic law, I am willing to bear all the responsibilities of the accident, and I have no objection to any
punishment. I hereby swear that I agree to the application of the student’s vehicle ownership and driving to
campus.
Year

Month

Day

Name of Guardian, Guarantor, etc. (in person)

Conditions for Vehicle Ownership, Driving to Campus and Parking Permit conditions
Vehicle type

Scooters

For

Conditions person
for Joining in
Voluntary
Automobile
For
Insurance

Manufacturer
Vehicle name

objective

Registration No.

Unlimited

Year
Month
Day

Ten thousand yen Validation
period Expiration date
Unlimited
Ten thousand yen

User name
Relationship with
Vehicle Owner
Usage status

Every day

Often

Other

Note
1.Fill in the box above accordingly
2.The permission expires on the last day of March every year. It is renewed annually.
3.Permission label for entering the University (to be pasted on the fender under the license plate
at the rear of the car)

Vehicle inspection

(since this column is filled in by the University, please don't fill it in by yourself)

Please submit the following materials to the Student Office after filling out and sealing the form.
1.One copy of any insurance certificate
2.One copy of driving license
3.One copy of voluntary automobile insurance certificate
4.Registration fee
Chief Director Secretary for Business Dean of Student Office Head of International
Goodwill Section
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Teacher

Person in Charge

令和 2 年度 徳島工業短期大学

第四次留学生入試問題
受験番号

問題用紙 1/4

氏名

１．次の（１）～（10）の X の値を求めなさい。 （１問 ３点、 １０問で合計３０点）
（１） X ＝ （10－7）×（－5）

（２） X ＝－3－（－2） ２ ×2

（３） X ＝ 0.4×0.6

(４) X ＝ 0.26÷4

（５） X ＝ 0.2×0.64×3

(６) X ＝ (0.03－0.04)÷（0.28÷0.14）

（７） X ＝

1

＋

11

22 22

（９） X = 8√8× √2

※解答は分数

（８） X ＝

3−4

6

9−1

8

÷

（10） X ＝ √12－ √48
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※解答は分数

令和 2 年度 徳島工業短期大学

第四次留学生入試問題
受験番号

氏名

２．次の方程式を解きなさい。 （1 問 5 点、4 問で合計 20 点）
（1） X ２ ＋X－20＝０

（3） 2X ２ ＋X－3＝０

（2） X ２ ＋14X＋45＝０

（4） 6X ２ ＝9X

３．次の連立方程式を解きなさい。 （1 問 5 点、2 問で合計 10 点）
（1） {

2X = Y − 8
6X = Y + 4

（2） {
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2X + Y = 6
−X + 2Y = 3

問題用紙 2/4

令和 2 年度 徳島工業短期大学

第四次留学生入試問題
受験番号

問題用紙 3/4

氏名

４．次の問に答えなさい。（1 問 5 点、4 問で合計 20 点）
A

（1） 右図の２等辺三角形の底角∠ABC は何度ですか。
̅̅̅̅＝辺AC
̅̅̅̅、頂角∠BAC＝50°とする。
ただし、辺AB

C

B

̅̅̅̅の長さはいくらですか。
（2） 右図の直角三角形の辺AB
̅̅̅̅=6 ㎝、辺CA
̅̅̅̅＝3 ㎝、∠ACB は直角とす
ただし、辺BC

A

る。

B
（3） sinθ＝

√3
のとき、tanθ の値はいくらですか。
2

ただし、０°＜θ＜90°とする。

（4） 下図のような直径 100mm の円の面積は何 cm2 か。
ただし、円周率（π）を 3.14 として計算しなさい。

100mm
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C

令和 2 年度 徳島工業短期大学

第四次留学生入試問題
受験番号

問題用紙 4/4

氏名

５．次の問に答えなさい。 （1 問 5 点、4 問で合計 20 点）
(1) 自動車が一定速度で片道 10km の坂道を往復したところ、上りに 45 分、下りに 30 分を要
しました。上りと下り、それぞれの平均速度は何 km/h ですか。

（2） 直径 60cm の円筒が１秒間に 5 回転の速さで転がるとき、この円筒の移動速度は何ｍ/s で
すか。
ただし、円周率（π）を 3.14 として計算し、小数点第 2 位を四捨五入しなさい。

（3） ある自動車が一定速度で 100m の区間を通過するのに 10 秒かかりました。
この自動車の時速は何 km/h ですか。

（4） ある自動車が時速 36km/h から 72km/h まで 10 秒間で加速した。10 秒間の加速度は
何 m/s 2 か。
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令和 2 年度 徳島工業短期大学

第四次留学生入試問題 解答用紙
受験番号

氏名
点数

問題番号

解 答

問題番号

解 答

問題番号

解 答

1－（1）

X=

1－（2）

X=

1－（3）

X=

1－（4）

X=

1－（5）

X=

1－（6）

X=

1－（7）

X=

1－（8）

X=

1－（9）

X=

1－（10）

X=
X１ ＝

X１ ＝

2－（1）

X１ ＝

2－（2）
X２ ＝

2－（3）
X２ ＝

X２ ＝

X１ ＝
2－（4）

X２ ＝

X=

X＝

3－（1）

3－（2）
Y=

Y＝

4－（1）

度

4－（4）

cm ２

5－（1）
5－（2）

4－（2）

平均速度＝（上り）
ｍ/ s

㎝

㎞/h
5－（3）
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4－（3）

（下り）
㎞/h

㎞/h
5-(4)

m/s 2

令和 2 年度 徳島工業短期大学

第四次留学生入試問題
受験番号

解答

氏名
点数

問題番号

解 答

問題番号

解 答

問題番号

解 答

1－（1）

X=-15

1－（2）

X=-11

1－（3）

X=0.24

1－（4）

X=0.065

1－（5）

X=0.384

1－（6）

X=-0.005

1－（7）

X=6/11

1－（8）

X=-1/6

1－（9）

X=32

1－（10）

X=-2√3
X １ ＝-5

2－（1）

X １ ＝-9

X １ ＝1

2－（2）
X ２ ＝4

2－（3）
X ２ ＝-5

X ２ ＝-3/2or(-1.5)

X １ ＝0

2－（4）

X ２ ＝3/2

X＝9/5

X=3

3－（1）

3－（2）
Y＝12/5

Y=14

4－（1）

4－（4）
5－（1）
5－（2）

65 度（°も可）

4－（2）

3√5 ㎝

4－（3）

√3

78.5 cm ２
平均速度＝（上り）40/3or13.3 ㎞/h
9.4 ｍ/ s

5－（3）
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（下り） 20 ㎞/h 両方正解で○５点

36 ㎞/h

5-(4)

1 m/s 2

徳島工業短期大学
〒779-0108 徳島県板野郡板野町犬伏蓮花谷100番地
TEL 088-672-2311 FAX 088-672-2162 URL
http://www.tokuco.ac.jp
E-mail k.kondo@tokuco.ac.jp
Skype tokushima2010
Wechat tokushima2013
Facebook kozo kondo

