
30/ 09/ 2017 (Thứ 7) 01/ 10/ 2017 (Chủ nhật)
10:00 am – 16:00 pm 10:00 am – 16:00 pm

REX HOTEL LOTTE HOTEL HANOI

141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. HCM 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
1 FL - Lotus & Park view Foyer 6 FL - Crystal Ballroom 

Study in Japan
Fair 2017

 Đồng tổ chức :  CLB Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (JAV) 
   Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp.HCM
           Bảo trợ :  Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam 
   Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam - Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản 
   Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản
           Hợp tác : Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục & Đào tạo ・ ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội ・ ĐH Ngoại Thương Hà Nội
           ĐH KHXH & NV Tp. HCM ・ ĐH Sư Phạm Tp. HCM ・ Văn phòng JICA Việt Nam
           Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) ・ Câu lạc bộ Cựu sinh viên du học Nhật Bản TP.HCM (JUACH)

Tham gia Hội thảo có hơn 80 trường đến từ Nhật Bản
Trường đại học, Trường cao đẳng, Trường dạy nghề, Các cơ sở giáo dục tiếng Nhật

Có thể thảo luận trực tiếp với người phụ trách về học bổng và EJU

Lời chào từ JASSO 

Hội thảo du học Nhật Bản năm 2017 là cơ hội để các bạn nắm bắt các thông tin sau:
-   Học bổng đại học, sau đại học.v.v... của chính phủ, các trường, tổ chức, đoàn thể, địa phương.
-   Thông tin và thủ tục nhập học dành cho du học sinh nước ngoài.
-   Các khóa học bằng tiếng Anh.
-   Cơ hội đỗ đại học thông qua Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) tổ chức tại Việt Nam mà không 
    cần trực tiếp sang Nhật Bản để dự thi.
-   Thủ tục xin visa du học Nhật Bản.
-   Kinh nghiệm du học từ các anh chị khóa trên (các senpai).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng JASSO Việt Nam - Tel: 024.7305.1818/ Email: info@jasso.org.vn  

   Hiện tại ở Nhật Bản có rất nhiều sinh viên Việt Nam đang theo học, sau khi tốt nghiệp mọi
người hoạt động sôi nổi và tích cực trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Hội thảo du học Nhật Bản
lần này là sự kiện du học quy mô lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam. Với sự tham gia của gần 
80 trường đại học và các cơ quan giáo dục Nhật Bản. Các bạn có thể trực tiếp tham vấn người 
phụ trách về các thông tin mình quan tâm.
   Đây là cơ hội để các bạn bước những bước đầu tiên trên con đường du học. 
Các bạn hãy mạnh dạn đặt chân bước những bước đầu tiên để có thể vươn mình ra thế giới.

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

Chương trình Hội thảo
Giới thiệu khái quát về du học Nhật Bản
(Học phí, sinh hoạt phí, các khóa học tiếng Anh, những điều cần lưu ý khi du học v.v)
Học bổng Chính phủ Nhật Bản (Học bổng MEXT)
Học bổng du học Nhật Bản
(Học bổng trước khi sang Nhật, học bổng JASSO, học bổng của các tổ chức v.v )
Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)

Chia sẻ kinh nghiệm du học


