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Trường đại học Utsunomiya Kyowa - Khoa City Life 
Thông tin liên quan đến du học sinh nước ngoài 

 
Tiền học phí của du học sinh 
(Q1) Tiền học phí của năm thứ nhất tốn bao nhiêu vậy? 
(A1) Tiền thanh toán khi nhập học là 525.000 yên (bao gồm tiền nhập học 200.000 yên). 

Số tiền cho năm thứ nhất là 850.000 yên.  
Trong khoản tiền 850.000 yên, phải thanh toán 525.000 yên trước kỳ hạn làm thủ tục nhập học, phần 325.000 
yên phải thanh toán trước khi bắt đầu học kỳ tiếp theo. 
Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập học sẽ tốn riêng khoảng 80.000 yên cho các loại chi phí như phí bảo hiểm dành 
cho du học sinh (trình bày sau đây). 

 

(Q2) Từ năm thứ 2 trở đi sẽ như thế nào? 
(A2) Từ năm thứ 2 trở đi số tiền học phí một năm sẽ là 650.000 yên, chia ra làm 2 đợt thanh toán vào mùa xuân và mùa 

thu, mỗi đợt thanh toán là 325.000 yên. 
Hạn chót thanh toán của học kỳ mùa xuân là ngày 30 tháng 4, và hạn chót thanh toán của học kỳ mùa thu là 
ngày 30 tháng 9. 

 
Hỗ trợ cho du học sinh 
(Q3) Có giảm học phí cho du học sinh không? 
(A3) Có chế độ miễn giảm tiền học phí cho du học sinh, đối tượng là toàn bộ du học sinh và giảm 41% so với sinh viên 

người Nhật. Số tiền ghi trong mục quan trọng của phần tuyển sinh là số tiền sau khi đã giảm học phí. 
 
(Q4) Có chế độ học bổng riêng của trường đại học không? 
(A4) Nhà trường có chế độ thi tuyển sinh đặc biệt, sinh viên có thành tích học tập ưu tú được giảm một nửa tiền học phí 

cho năm đầu tiên. 
Đối với du học sinh có thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh dành cho du học sinh, thì sẽ được trao chứng nhận 
sinh viên đặc biệt và tiền học phí năm thứ 380.000 yên sẽ giảm một nửa còn 190.000 yên. 
Ngoài ra, đối với sinh viên đã hoàn thành thủ tục nhập học với tư cách là người đậu kỳ thi tuyển sinh thông 
thường kỳ 1 và kỳ thi tuyển sinh tiến cử, trường hợp có mục tiêu đạt chứng nhận sinh viên đặc biệt, thì sẽ miễn 
phí lệ phí dự thi của kỳ thi tuyển sinh thông thường kỳ 2. 

  
(Q5) Nhà trường có hỗ trợ gì từ năm thứ 2 trở đi không? 
(A5) Từ năm thứ 2 trở đi, sẽ được tiếp tục chế độ miễn giảm nửa số tiền học phí đối với sinh viên có thành tích học tập 

ưu tú của năm trước. 
 
(Q6) Ngoài ra nhà trường còn có hỗ trợ nào khác không? 
(A6) Trường đại học sẽ cấp phí dự thi các kỳ thi cấp bằng chẳng hạn như kỳ thi năng lực tiếng Nhật, kỳ thi năng lực 

tiếng Nhật thương mại BJT, kiểm tra trình độ kế toán, v.v... Dù không đậu cũng vẫn cấp phí. Cùng kỳ thi (cùng 
cấp độ) sẽ được cấp phí tối đa 3 lần. 
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(Q7) Có những du học sinh nào đang theo học tại trường? 
(A7) Hiện có rất nhiều du học sinh đến từ các nước Châu Á theo học chẳng hạn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, 

v.v… 
 
(Q8) Trong trường đại học có ký túc xá dành cho sinh viên không? 
(A8) Nhà trường không có ký túc xá dành cho học sinh.Tuy nhiên đối với du học sinh tự ký hợp đồng thuê căn hộ tư nhân, 

mà không vào trọ ở nhà trọ dành cho du học sinh thì sẽ được cấp tiền hỗ trợ thuê căn hộ mỗi tháng 10.000 yên trong 
thời gian 1 năm tính từ năm nhập học. 

 
(Q9) Lộ trình của sinh viên tốt nghiệp sẽ như thế nào? 
(A9) Có rất nhiều hướng đi chẳng hạn như học lên cao học ở Nhật, làm việc ở Nhật, trở về nước của mình để làm việc. 

Trung tâm giao lưu quốc tế sẽ cung cấp thông tin việc làm và thủ tục xin việc làm ở Nhật. 
 
(Q10) Hoạt động hỗ trợ đời sống du học sinh sẽ như thế nào? 
(A10) Trung tâm giao lưu quốc tế sẽ hỗ trợ tích cực đời sống sinh hoạt cho du học sinh. Nhân viên của Trung tâm giao 

lưu quốc tế cũng hỗ trợ các thủ tục của cục quản lý nhập cảnh. Ngoài ra, toàn bộ du học sinh ở trường đại học 
này đều có tham gia bảo hiểm du học sinh do Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế Nhật Bản quản lý. 

 
(Q11) Bảo hiểm du học sinh là loại bảo hiểm như thế nào? 
(A11) Là bảo hiểm bồi thường toàn bộ đời sống sinh hoạt của du học sinh do Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế Nhật 

Bản quản lý. Bảo hiểm tai nạn và bệnh tật 24 giờ, trường hợp gặp tai nạn nghiêm trọng thì kinh phí đưa gia đình 
từ quê hương đến cũng được bồi thường. Toàn bộ du học sinh của trường đều tham gia, và thanh toán bảo hiểm 
khi nhập học (khoảng 40.000 yên trong thời gian 4 năm). Thủ tục tham gia bảo hiểm và thủ tục yêu cầu bảo 
hiểm trong trường hợp gặp tai nạn sẽ do Trung tâm giao lưu quốc tế hỗ trợ. 

 
 

Đặc trưng của trường đại học Utsunomiya Kyowa  
Gần 
Nếu đi bằng tàu cao tốc JR Tohoku từ thành phố Utsunomiya, tỉnh Tochigi đến Tokyo khoảng 50 phút. 
Khoảng cách di chuyển gần, mất 6 phút đi bộ từ nhà ga JR Utsunomiya đến Cơ sở trường trong thành 
phố Utsunomiya trường đại học Utsunomiya Kyowa  
 
Tử tế 
Tuy số lượng người ít, nhưng khoảng cách giữa nhân viên và các giáo viên với sinh viên rất gần gũi, 
chúng tôi tự hào là trường thân thiện với sinh viên. 
 
 

Nơi hướng dẫn kỳ thi tuyển sinh dành cho du học sinh 
Đại học Utsunomiya Kyowa - Khoa City Life  1-3-18, Odori, Utsunomiya-shi 〒320 – 0811 
TEL 028-650-6611   FAX 028-650-6612   e-mail   kokusai@kyowa-u.ac.jp 
URL http://www.kyowa-u.ac.jp 
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