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1. Học sinh nhận học bổng Campus sang Nhật 9/7/2017 (chủ nhật) ~ 15/7/2017 (thứ 7) 

 Ngày 9/7/2017 (chủ nhật), 20 em học sinh xuất sắc, nhận 
học bổng Campus đến từ các trường trung học phổ thông 
trên toàn quốc đã tới thămVăn phòng JASSO Việt Nam. 
Tại đây các em đã được nghe đại diện cấp học bổng Trại 
hè hàng năm hướng dẫn về lịch trình, quy tắc ứng xử nơi 
công cộng khi sang Nhật. Đồng thời trong dịp này các em 
cũng được nghe thuyết trình về các vấn đề liên quan tới 
du học từ Văn phòng JASSO Việt Nam. 

 

 

  Đây là lần đầu tiên các em ra nước ngoài và tới một 
quốc gia xinh đẹp, mến khách như Nhật Bản nên vô cùng 
hào hứng và phấn khích. Trong 1 tuần ở Nhật từ ngày 
9/7/2017 đến ngày 15/7/2017, các em sẽ được giao lưu 
với các anh chị sinh viên của các trường Đại học Waseda, 
Đại học Nagoya, Đại học APU, Đại học Kansai. Ngoài 
ra, các em cũng sẽ được trải nghiệm cuộc sống thường 
ngày của người dân Nhật Bản, tham quan một số thắng 
cảnh nổi tiếng, trải nghiệm văn hóa truyền thống Nhật 
v.v. 

 

 

Nếu các bạn nào chưa có cơ hội đi lần này hãy cố gắng ở những năm sau nhé. Hãy nỗ lực để đạt được ước mơ. 

Mọi thông tin liên quan về học bổng Campus, mời các em xem ở đường link sau: 

https://www.facebook.com/CampusVietnam/?hc_ref=ARSn6kDB44SM4KT0FQNil__3-_LNW5-
3AyNoFc1BaHyMIvqKBo6Bi4HOr5pd8KssRgc&fref=nf 

 

2. Thi thử EJU (Kỳ thi du học Nhật Bản) tháng 7 

Trong hai ngày 11/7/2017 (thứ 3) và 18/7/2017 (thứ 3), JASSO đã tổ chức thi thử EJU và thuyết trình về EJU 
tại Văn phòng JASSO Việt Nam. EJU là kỳ thi du học Nhật Bản dành cho tất cả các bạn có mong muốn du 
học Nhật Bản mà không cần trực tiếp sang Nhật dự thi. Đây là kỳ thi được tổ chức một năm 2 lần vào tháng 
6 và tháng 11 ở cả Hà Nội (Đại học Ngoại thương) và Tp. Hồ Chí Minh (Đại học KHXH & NV- Đại học 
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh). 

Thông tin chi tiết mời các em xem trên trang web của JASSO Việt Nam: 

Ảnh 1: Đại diện của KOKUYO phát biểu 

SỰ KIỆN ĐÃ DIỄN RA 

Ảnh 2: Đại diện của ANA airline thuyết trình 

https://www.facebook.com/CampusVietnam/?hc_ref=ARSn6kDB44SM4KT0FQNil__3-_LNW5-3AyNoFc1BaHyMIvqKBo6Bi4HOr5pd8KssRgc&fref=nf
https://www.facebook.com/CampusVietnam/?hc_ref=ARSn6kDB44SM4KT0FQNil__3-_LNW5-3AyNoFc1BaHyMIvqKBo6Bi4HOr5pd8KssRgc&fref=nf
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http://www.jasso.org.vn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là cơ hội để các em rèn giũa trước khi bước vào Kỳ thi chính thức được tổ chức vào ngày 18/11/2017, 
luyện cách làm bài khi thi vào trường Đại học Nhật Bản không và cũng là rèn luyện để chuẩn bị tham dự 
học bổng MEXT. 

Văn phòng dự định sẽ tổ chức định kỳ 1 tháng 1 lần vào thứ 6 của tuần cuối cùng trong tháng. Nếu em nào 
quan tâm hãy đăng ký ngay về địa chỉ mail: info@jasso.org.vn nhé. 

 

3. Buổi thuyết trình về điều kiện nhập học có sử dụng kết quả Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) ngày 
24/7/2017 (thứ 2) tại Văn phòng JASSO Việt Nam 

Ngày 24/7/2017 (thứ 2), Văn phòng JASSO Việt 
Nam đã tổ chức buổi thuyết trình về các điều kiện 
nhập học có sử dụng kết quả thi EJU khi nộp đơn du 
học Nhật Bản. Đại diện trường đại học Shizuoka - 
một trong những trường đại học nổi tiếng của Nhật 
Bản là thầy Shine giới thiệu khái quát về trường, học 
bổng “Chương trình cầu nối châu Á ABP”, cách thức 
thi tuyển v.v. Điều kiện để nhận học bổng này là phải 
tham dự kỳ thi EJU và đạt được một số điểm nhất 
định theo yêu cầu của trường. Các em học sinh và 
sinh viên đã đưa ra rất nhiều câu hỏi liên quan tới 
nhập học, cách thức phỏng vấn và đều được đại diện 
của nhà trường giải đáp một cách tận tình, cụ thể.  

Ảnh 3: Không khí phòng thi 

Ảnh 4: Thuyết trình về trường đại học Shizuoka 

http://www.jasso.org.vn/
mailto:info@jasso.org.vn
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Đây là buổi thuyết trình vô cùng bổ ích và cần thiết đối với 
những em đang lập kế hoạch du học Nhật Bản và là cơ hội 
hiếm hoi các em có thể trao đổi trực tiếp với đại diện của 
trường đại học Nhật Bản một cách gần gũi và cởi mở như vậy. 
Hơn nữa các em còn được thầy hướng dẫn cách phỏng vấn 
và nêu một số câu hỏi thường gặp trong buổi phỏng vấn với 
giáo sư. 

Là một hoạt động hết sức thiết thực và bổ ích nên sắp tới Văn 
phòng dự định sẽ tiếp tục duy trì, phát triển rộng hơn nữa. 
Các em hãy sắp xếp thời gian để có thể tham dự vào những 
buổi thuyết trình, tọa đàm như thế này nhé. 

 

 

 

1. Festival giao lưu văn hóa Việt – Nhật 2017 tại Đà Nẵng từ 28/7/2017 (thứ 6) đến 30/7/2017 (thứ 2)  

Lễ hội giao lưu Văn hóa Việt – Nhật 2017 lần IV tại Đà Nẵng là một trong các hoạt động kỷ niệm 20 năm 
thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung Ương, đồng thời thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam 
và Nhật Bản nói chung, Đà Nẵng và các địa phương tại Nhật Bản nói riêng, góp phần quảng bá văn hóa nghệ 
thuật và ẩm thực của Việt Nam và Nhật Bản. Lễ hội được tổ chức bởi Sở ngoại vụ thành phố Đà Nẵng tại 
Cảng Sông Hàn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bên cạnh tổ chức các hoạt động văn nghệ trong 3 đêm với các nội dung phong phú, còn có hoạt động của 150 
gian hàng với các sản phẩm, dịch vụ khác nhau. Văn phòng JASSO tham dự triển lãm gian hàng từ 16:00 – 
22:00 các ngày 28, 29 và 30/7/2017. 

 

2. “JAPANESE DAY 2017” tại Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM ngày 11/8/2017 (thứ 6) 

Tiếp nối thành công của năm trước, ngày 11/08/2017 (thứ 6), JASSO kết hợp cùng Đại học Khoa học Tự 
nhiên – Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Cựu 
sinh viên du học Nhật Bản Tp.HCM tổ chức “Japanese Day 2017”. Lễ hội năm nay có sự tham gia của các 
trường Đại học Nhật Bản nổi tiếng như: Đại học Châu Á Thái Bình Dương Ritsumeikan (Đại họcAPU), Đại 
học Tsukuba, Đại học công nghiệp Fukui v.v. Lễ hội dự kiến sẽ có khoảng hơn 500 em sinh viên đến từ trường 
Đại học Quốc gia Tp. HCM sẽ tham dự. Thông qua Lễ hội này, các em có thể hiểu rõ về cách thức nộp hồ sơ, 
thông tin nhập học và chế độ học bổng của các trường. Ngoài ra, các em cũng sẽ được nghe những trải nghiệm 

 

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA 

Ảnh 4: Trao đổi về cách thức phỏng vấn với thầy 
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về học tập, sinh hoạt tại Nhật từ các anh chị cựu du học sinh trong Câu lạc bộ Cựu sinh viên du học Nhật Bản 
TP.HCM. 

Đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé! Hãy đến tham gia và trải nghiệm! 

 

*********************************************************************** 

Văn phòng đại diện của Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản tại Việt Nam 
Địa chỉ         : Tầng 4, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại    : +84-(0)24-7305-1818                   Fax: +84-(0)24-7308-3336 
Email           : info@jasso.com.vn 
Website       : http://www.jasso.org.vn 
Facebook     :  http://www.facebook.com/JASSO.Vietnam/ 
************************************************************************ 
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