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“Hội thảo Du học Nhật Bản 2017” đã được tổ 
chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 
9 và tại Hà Nội vào ngày 1 tháng 10. 

Hội thảo này là sự kiện thường niên nhằm giới 
thiệu về du học Nhật Bản do JASSO phối hợp 
với Hội cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản, 
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Tổng Lãnh 
sự quán Nhật Bản tại Tp.HCM, các trường đại 
học Nhật Bản và các cơ quan khác tổ chức. 

Tham dự Hội thảo năm nay có 80 đơn vị giáo dục 
bao gồm các trường đại học, trường kỹ thuật 
chuyên nghiệp (KOSEN), trường dạy nghề, cơ 
sở giáo dục tiếng Nhật và các cơ quan giáo dục 
của Việt Nam và Nhật Bản. 

Tại Hội thảo, các bạn có cơ hội nghe bài giới 
thiệu về học bổng Chính phủ (học bổng MEXT), 
học bổng JASSO và các học bổng khác, các 
khóa đào tạo bằng tiếng Anh, chia sẻ kinh 
nghiệm du học từ các cựu du học sinh v.v... 

JASSO cũng như các đơn vị tham gia tổ chức 
Hội thảo cùng có mong muốn đưa đến những 
thông tin mới nhất và chính xác nhất về du học 

Nhật Bản cho học sinh sinh viên Việt Nam thông 
qua Hội thảo. 

Năm 2017 là năm thứ 14 Hội thảo được tổ chức 
tại Việt Nam. Hội thảo năm nay đã thu hút 1.603 
người tham gia tại Thành phố Hồ Chí Minh và 
1.664 người tham gia tại Hà Nội. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Study in Japan 2017 
Vietnam Fair 

Ông Yonekawa Hideki – Thành viên Ban Điều hành JASSO  
phát biểu khai mạc Hội thảo tại Hà Nội 



  
 

 

 

 

Các senpai chia sẻ kinh nghiệm 

Quầy tài liệu 

Gian tư vấn của JASSO 

Ngày 12/11/2011, Kỳ thi du học 
Nhật Bản (EJU) lần thứ 2 năm 
2017 đã diễn ra thuận lợi và kết 
thúc tốt đẹp tại Hà Nội và TP. 
HCM. 

Để biết thêm thông tin về EJU 

Site:  https://www.jasso.org.vn/ 
FB:  facebook.com/JASSO.Vietnam/ 

 

 

 

Ngày 11/8/2017, tại 
sảnh tòa nhà I của Đại 
học Khoa học tự nhiên 
– Đại học Quốc gia 
Tp.HCM đã diễn ra 
ngày hội “Japanese 
Day 2017”. 

Ngày hội được tổ chức 
dưới sự hợp tác của 
Trường đại học khoa 
học tự nhiên, Tổng lãnh 
sự quán Nhật Bản tại 
TP. HCM, Câu lạc bộ 
Cựu sinh viên du học Nhật Bản TP.HCM (JUACH) với sự tham dự 
của 5 trường Đại học đến từ Nhật Bản là Đại học Châu Á Thái Bình 
Dương Ritsumeikan (APU), Đại học Tsukuba, Đại học công nghiệp 
Fukui, Đại học Okayama, Đại học Việt Nhật. 

Trong buổi seminar vào buổi sáng, các trường đã lần lượt giới thiệu 
về chương trình du học của trường mình và các chế độ miễn giảm 
học phí, chế độ học bổng thu hút được sự quan tâm của đông đảo 
các em sinh viên, học sinh đến từ các trường khác nhau ở trong và 
ngoài Tp. HCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Japanese Day 

Đại diện của Tổng lãnh sự 
quán Nhật Bản tại Tp. HCM 

phát biểu 

3. EJU 2017 Examination 2nd 
 

https://www.jasso.org.vn/


  
 

 

 

THỐNG KÊ NHANH 
 

  

85.7% 

Sinh viên Việt Nam nhận học bổng của JASSO 
từ 1 năm trở lên trong năm 2016 

87.8% 
Sinh viên Việt Nam nhận học bổng bậc đại học 
đến từ các trường cao đẳng, trường chuyên 
môn, trường tiếng… trong năm 2016 

 
Học bổng Monbukagakusho Honors 
Scholarship for Privately - Financed 
International Students là học bổng được 
cấp bởi JASSO dành cho du học sinh ưu 
tú người nước ngoài. 
Học bổng có thể được cấp cho nhiều 
ngành học và nhiều cấp học. Để biết thêm 
thông tin chi tiết về học bổng, tham khảo 
website của JASSO: 
https://www.jasso.org.vn/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chia sẻ của Ms. Cao Vũ Quỳnh Anh 
Sinh viên trường đại học Ritsumekan Asia 
Pacific 
“Trước khi đến Nhật, tôi tưởng tượng rằng Nhật 
Bản là một quốc gia hiện đại với tất cả các công 
nghệ tối tân như là rô bốt hay các máy móc 
phức tạp. Tôi muốn học tập tại Nhật Bản và phát 
triển mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản để mang 
lại lợi ích cho cả hai đất nước.  

Tuy nhiên, tôi đã nhận ra Nhật Bản còn hơn cả một quốc gia hiện đại. 
Tôi yêu mến văn hóa đặc sắc của họ và những con người thân thiện 
nơi này. Thời gian ở Nhật 3 năm, tôi chưa bao giờ ngừng khám phá 
văn hóa Nhật Bản. Tôi cũng học hỏi được những điểm khác biệt trong 
văn hóa Nhật Bản và Việt Nam. Tôi đã tham gia vào các hoạt động 
cộng đồng ở đây như trao đổi văn hóa với học sinh tiểu học ở Oita. 
Trẻ em Nhật Bản có thể tự dọn dẹp lớp học, điều này là rất bình 
thường ở Nhật nhưng hoàn toàn không có ở Việt Nam. Tôi nghĩ đây 
là điều quan trọng để giáo dục trẻ em tạo dựng và bảo vệ môi trường 
sống chung.” 
 
Chia sẻ của Mr. Phan Văn Việt 
Sinh viên trường Cao đẳng Ngoại ngữ 
Syuurin  
 
“Khi học xong năm nhất tại trường Cao 
đẳng, tôi có ý định sẽ học tiếp lên Đại học. 
Tuy chưa biết sẽ học ngành gì hay trường 
nào nhưng điều tôi lo lắng nhất là học phí. 
Để tiết kiệm tiền đóng học phí, tôi sẽ phải 
làm thêm nhiều hơn. Nhưng nếu làm thêm nhiều thì thời gian học tập 
sẽ giảm bớt. Bố mẹ ở quê nhà có hỗ trợ cho tôi nhưng vật giá giữa 
Việt Nam và Nhật Bản khác nhau khá xa nên vẫn rất vất vả.  
Nhờ nhận được học bổng mà tôi không còn phải lo lắng nhiều nữa. 
Tôi đã có thể tiết kiệm để học Đại học. Cả thân thể và tinh thần không 
còn lo lắng vất vả nên tôi có thể sống cuộc sống du học đầy vui vẻ, 
càng cố gắng học tập hơn. 3 tháng nữa sẽ tốt nghiệp nên tôi sẽ cùng 
thầy cô và bạn bè tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ, trải nghiệm quãng 
thời gian quý giá này.” 
 
 
 
 

  

4. Study abroad experience of Vietnamese students who have got JASSO Scholarships -  
“Monbukagakusho Honors Scholarship for Privately-Financed International Students”  

                   
 



 

5. Japanese Education 2017 Day in Danang 
 
Ngày hội giáo dục Nhật Bản đã được tổ chức tại 
Đà Nẵng ngày 04/12/2017. Các đơn vị tham gia  
gồm có JASSO, Đại học Okayama, Đại học 
Yokohama, Đại học Việt Nhật. Thông qua Ngày 
hội, các bạn sinh viên Đà Nẵng có cơ hội tiếp 
cận với các thông tin về học bổng du học Nhật 
Bản, cách ứng tuyển học bổng, Kỳ thi du học 
Nhật Bản cho người nước ngoài (EJU) 
v.v…cũng như thông tin về các trường đại học 
Nhật Bản mà các bạn sinh viên có mong muốn 
theo học.  
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