
1 

 

 

 

 

 

 

 

TOCHIGIンターンシップププログラム 

DU HỌC THỰC TẬP TẠI TOCHIGI – NHẬT BẢN 

 



2 

 

理事長挨拶 
Greeting 
 

 

Greeting From The Chairman 

  

sự phát triển vượt bậc về khoa học kỹ thuật. Chính vì vậy, có nhiều cơ hội và phương thức để học tập kỹ 

năng và tri thức tiến bộ của thế giới tại đây. Ngày càng có nhiều kỹ sự IT, y tá, nhà nghiên cứu, luật sự, 

bác sỹ, và kế toán đến làm việc tại Nhật.  

Chúng tôi tin rằng, thị trường đào tạo tiếng Nhật vẫn mở rộng và sự phát triển nguồn nhân lực Nhật 

Bản sẽ sánh ngang với thế giới. Nhật Bản có nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực, có ảnh hưởng quan 

trọng, không chỉ giới hạn ở lĩnh vực kinh doanh đào tạo mà còn mở rộng đến các mảng khác. Mục tiêu 

của chúng tôi là đóng góp cho xã hội thông qua việc cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao từ chính 

các sinh viên của chúng tôi.” 

Chairman Sho Tankaa 

 

From the head mistress to the students 

Sẽ là một trải nghiệm rất lớn khi học tập tại nước ngoài. Nhưng nó không đồng nghĩa rằng, mọi thứ đều 

là “màu hồng”. Sẽ có khó khăn và thậm chí cả thất bại nữa. Tuy nhiên, mọi trải nghiệm đó là điều không 

thể tránh khỏi, và có tác động to lớn đối với cuộc đời của bạn. 

Những du học đã từng học tập tại Nhật đều yêu thích cuộc sống tại đây. Họ thành thạo tiếng Nhật – đạt 

được mục tiêu số 1 khi đi du học. Và cuối cùng, chúng tôi hy vọng rằng, khi nhìn lại, bạn sẽ thực sự cảm 

thấy vui khi đến Nhật. 

Head Mistress Yayoi Tanaka 

 

“Sự phát triển giao lưu trao đổi sinh viên quốc tế đã tạo ra 

hơn 3 triệu du học sinh trên thế giới, chủ yếu từ các quốc gia 

như Mỹ, Chầu Âu, Singapore và các quốc gia phát triển, 

nhằm đào tạo các sinh viên quốc tế ưu tú phục vụ cho sự phát 

triển đất nước.  

Tại Nhật, bộ giáo dục đã chuẩn bị kế hoạch “300,000 du học 

sinh” (留学生 30万人計画) từ năm 2010, hướng tới đạt được số 

lượng 300,000 du học sinh quốc tế vào năm 2020. 

Chúng tôi nhận thấy rằng: Nước Nhật có nhiều ưu thế trong 

việc thu hút lượng lớn người nước ngoài đến Nhật. Bởi lẽ, Nền 

kinh tế phát triển mạnh mẽ sau chiến tranh chủ yếu nhờ vào 

sự phát triển vượt bậc về khoa học kỹ thuật, và có nhiều cách 

để học tập kỹ năng và tri thức tiến bộ của thế giới tại đây. 

Ngày càng có nhiều kỹ sự IT, y tá, nhà nghiên cứu, luật sự, 

bác sỹ, và kế toán đến làm việc tại Nhật.  
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Đặc trưng của chương  trình 

Trường TIEI có quan hệ đối tác với các nhà hàng, khách sạn và bars ở Utsumomiya - Tochigi, tạo điều 

kiện cho học viên cùng lúc học tập tại trường và thực tập tại công ty đối tác. Với chương trình này, các 

học viên có cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc trong doanh nghiệp Nhật và giao tiếp Tiếng Nhật với 

người bản xứ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học viên sẽ thu được những kinh nghiệm 

quý giá ở nơi làm việc. 

Biết được điểm mạnh và điểm yếu của bản 

thân 

Học được nhiều điều mới từ cuộc sống học 

tập và làm việc  

Hiểu rõ bản thân, học cách đặt ra mục tiêu 

trong công việc 

 
Học viên có thể thu được nhiều thông tin 

thông qua việc mở rộng giao tiếp với người 

Nhật tại nơi làm việc. 

 

Cơ hội giao tiếp, mở rộng mạng lưới thông tin 

Có nhiều du học sinh lo ngại: mặc dù học 

đang học tại Nhật nhưng không thực sự có 

nhiều cơ hội sử dụng tiếng Nhật.  

Chương trình này mang đến cho học viên 

nhiều cơ hội tiếp xúc với người dân địa 

phương hàng ngày, và nâng cao khả năng 

tiếng Nhật. 

 

Học tiếng Nhật nhanh hơn 

Đối tác của chúng tôi luôn giang rộng vòng 

tay chào đón những du học sinh nước ngoài và 

sẽ tận tình hỗ trợ, hướng dẫn.  

 

Bạn không cần thiết phải có kỹ năng tốt về 

tiếng Nhật để tham gia 

インターンシップの特徴 

Speciality 
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STEP 1 

Trước khi đến Nhật, du học sinh sẽ trải qua phỏng vấn người phụ trách chương trình 

internship của chúng tôi.  

Trường học sẽ hỏi học viên lý do muốn tham gia chương trình, vị trí và nơi làm việc mong muốn, 

kế hoạch tương lai, và các câu hỏi liên quan khác để tìm nơi thực tập phù hợp với học viên. 

 

STEP 2 

Đến Nhật, ghi danh thực tập.  

Ghi danh tại nơi làm việc, gặp gỡ các nhân viên khác ở đó và cũng chuẩn bị tinh thần. 

 

STEP 3 

Bắt đầu Internship 

Internship sẽ bắt đầu sau khi học viên bắt đầu nhập học tiếng Nhật 2 tuần, để học viên có thể hiểu 

được tiếng Nhật thường sử dụng tại nơi làm việc. 

 

 

STEP 4 

Lắng nghe và trao đổi 

1 lần 1 tuần, trường học sẽ họp với nơi làm việc của học sinh, và nhận những phản hồi của nơi 

thực tập về học viên. Chúng tôi cũng sẽ họp thường kỳ với học sinh để lắng nghe những chia sẻ 

và yêu cầu của họ để chương trình Internship thuận lợi hơn. 

 

STEP 5 

Nhận lương thực tập 

Đối với những học viên học tập và làm việc chăm chỉ, nơi thực tập sẽ trả 1 khoản tiền hàng tháng. 

 

STEP 6 

Nhận chứng chỉ 

Nơi làm việc sẽ cấp cho học viên 1 chứng nhận hoàn thành thực tập, kèm theo số giờ đã thực tập 

インターンシップまでの流れ 

Internship step-by-step 
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Thời gian biêu internship 

5 lần/1 tuần, và 5h/ngày. 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 

Nơi làm 

việc 
Vị trí Học Năng lực tiếng Nhật 

Kỹ 

năng 

yêu cầu 

Nhà hàng, 

khách sạn 

Izakaya 
Phụ bếp 

Rửa bát, phụ giúp chuẩn 

bị các việc đơn giản, lau 

dọn. 

Mới 

vào 

Chảo hỏi và giới thiệu tên và nhớ 

được tên của các nhân viên khác 
Không 

Nhà hàng, 

khách sạn 

Izakaya 

Phụ sảnh 
Làm sách, úp cốc, lau 

kính, lau dọn. 

Mới 

vào 

Chảo hỏi và giới thiệu tên và nhớ 

được tên của các nhân viên khác 
Không 

Nhà hàng, 

khách sạn 

Izakaya 

Đầu bếp 

Phụ thuộc vào những 

thành phần, học về sử dugj 

dao bếp, chuẩn bị, làm 

món nướng, món xào, học 

trang trí khay ăn, và các 

công việc khác. 

Cấp độ 

1 

Có thể tự giới thiệu bản thân và 

hiểu những nội dung order đơn 

giản 

Hiểu 

biết về 

nấu ăn 

Nhà hàng, 

khách sạn 

Izakaya 

Phục vụ 

Nói chuyện với khách, 

đứng ở sảnh. “Đây là Bia” 

và tiếng Nhật lễ nghi khác 

được sử dụng khi phục vụ 

Cấp độ 

1 

Có thể tự giới thiệu bản thân và 

hiểu những nội dung order đơn 

giản 

Không 

Nhà hàng, 

Izakaya 

Nhân viên 

ghi Order 

Nhận order, đọc menu, sử 

dụng máy order, nói 

chuyện với khách, đứng ở 

sảnh, “tôi đã nhận 

Cấp độ 

1 

Có thể đọc hiragana và 

katakana. Có thể bắt kịp hội 

thoại hàng ngày và hiểu những 

giải thích và order đơn giản. 

Không 

Nhà hàng, 

Izakaya 
Thu ngân 

Sử dụng máy tính tiền, 

nhận tiền, nói chuyện với 

khách, đứng, “tôi đã nhận 

được 10,000 Yên từ qý 

khách và tiếng Nhật lễ 

nghi khác được sử dụng 

khi phục vụ 

Cấp độ 

1 

Có thể đọc hiragana và 

katakana. Có thể bắt kịp hội 

thoại hàng ngày và hiểu những 

giải thích và order đơn giản. 

Tính 

toán cơ 

bản 

 

Chương trình của chúng tôi hướng đến thực tập tại Nhà hàng và khách sạn. Tại sao chúng tôi lại chọn 

những nơi thực tập như vậy cho học viên? 

Theo nghiên cứu về “du học sinh - nguồn nhân lực liên quan đến năng lực ngoại ngữ”, liên quan đến 

năng lực ngoại ngữ, doanh nghiệp thường kỳ vọng: Ứng viên có thể hiểu rõ yêu cầu của đối tác và tiếp đến 

là có thể nói ra ý kiến và quan điểm của bản thân.  

Cũng theo thông tin do bộ lao động Nhật Bản cung cấp, có khoảng 50% doanh nghiệp không thực sự kỳ 

vọng tìm ứng viên am hiểu chuyên môn nhất đinh. Điều quan trọng nhất đối với du học sinh, những 

người muốn làm việc tại Nhật không phải kỹ năng họ có, mà là hiểu rõ yêu cầu của đối tác và có thể nói 

lên quan điểm của mình. Với lý do đó, thực tập tại nhà hàng và khách sạn là môi trường hoàn hảo cho 

du học sinh phát triển các kỹ năng trên. 

Điểm khác biệt giữa internship và việc làm part time 

Thông thường, part time có nghĩa là “đối sức lao động để nhận được tiền”, nhưng internship có nghĩa là” 

trực tiếp thu nhận kinh nghiệm làm việc cho các mục đích trong tương lai.” 

 

インターンシップ時間 - インターンシップ先と業務内容 

Internship Schedule, place and describtion 

 

 



6 

 

 

 

HỌC PHÍ                                     CHI PHÍ SINH HOẠT 1THÁNG 

STT Tên phí Số tiền (JPY)  TÊN PHÍ Số tiền (JPY) 

1 Phí tuyển chọn 20,000  Ký túc xá 20,000 

2 Phí nhập học 40,000  
Tiền gas, điện, 

nước, internet 
8,000 

3 Học phí 1 năm 720,000  Điện thoại 5,000 

4 
Sách giáo khoa và các hoạt 

động ngoại khóa 
20,000  Ăn uống 10,000 

Tổng cộng 800,000 JPY 
 

 43,000 JPY 

Hỗ trợ học phí: 20% 640,000 JPY 
 

 7,800,000 VNĐ 

Quy đổi VNĐ 115,000,000 VNĐ 
 

***Tỷ giá quy đổi: 1 Yên = 180 VNĐ. 

 

 

 

 

 

LƯƠNG THỰC TẬP 

STT Hạng Mục Số tiền 

1 Lương theo giờ 800 Yên/giờ (tối thiểu) 

2 Tổng số giờ làm 100 giờ/tháng 

3 Thu nhập 80,000 JPY/tháng 

 

 

  

Quy đổi VNĐ 14,000,000 VNĐ 

学費・奨学金 - 生活費 

School Fee – Scholarship & Subsistence fee. 

 

 

HỌC BỔNG 

Học bổng dành cho du học sinh 

- Số tiền: 48,000 ¥ x 12 tháng 

- Điều kiện: Đạt điểm cao trong kỳ thi EJU (Chỉ có thể nhận sau khi được trường đại học chấp nhận) 
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条件・選考規定・申込方法 

Requirement – Process - Admission 

 

 
 

(1) Đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành  du lịch, khách sạn, nhà hàng, ngôn ngữ học, kinh tế....         

Hoặc sinh viên sẽ tốt nghiệp tháng 9/2015. 

(2) Trình độ tiếng Nhật tối thiểu N5 (Tới thời điểm đi du học đạt được trình độ tương đương N4) 

(3) Có kỹ năng phản biện, tư duy, giải quyết vấn đề. 

(4) Có khả năng học ngoại ngữ và yêu thích tiếng Nhật 

(5) Mong muốn làm việc ngắn hạn/lâu dài tại Nhật 

 

 

Vòng 1: Chọn lọc hồ sơ 

- Đối tượng: Các ứng viên đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia chương trình 

- Mục đích: Đánh giá mức độ phù hợp của ứng viên thông qua CV 

Vòng 2: Phỏng vấn với công ty tiếp nhận thực tập và công ty nhân sự tại Nhật. 

- Đối tượng: Những ứng viên đã vượt qua vòng 2 thi tuyển 

- Mục đích: Đánh giá mức độ phù hợp với doanh nghiệp tiếp nhận trong quá trình thực tập và sau khi 

hoàn thành khóa thực tập. 

Sau khi đạt yêu cầu tham gia chương trình, hồ sơ ứng viên sẽ được gửi sang Nhật để làm hồ sơ xin visa 

du học Nhật 1 năm.  

Yêu cầu  

 

Quy trình xét tuyển 

 

 

Ứng viên có mong muốn tìm hiểu và tham gia chương trình, vui lòng liên hệ:  

Công ty Cổ Phần Jellyfish Education. 

 Trụ sở chính: Phòng 1309, Tầng 12A, tòa nhà CMC, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.  

 Chi nhánh Hải Phòng: 287 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng 

 Chi nhánh Đà Nẵng: 14 Đào Duy Anh, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 

 Chi nhánh HCM: 541/4 Sư Vạn Hạnh, Phương 13, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.  

Hotline: Ms.Hà – 0982 014 138.  

 

 

Cách thức đăng ký 

 


