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学校概要 Giới thiệu về trườngAbout Nihon Wellness Sports University

本学の運営法人である学校法人タイケン学園は、大学、スポーツ系専門学校（東京・広島・新潟・
北九州）、ペット系専門学校（東京）、医療系専門学校（東京）、幼稚園、保育園を運営している
総合学園です。本学での日本語学習修了後は国内の大学への進学、 本学や本学姉妹校の専門課
程（2年制）へ有利に進学することが可能となっています。

Taiken Academies, which run sports colleges in Tokyo, Hiroshima, Niigata, and 
Kitakyushu, a pet school in Tokyo, and a medical school in Tokyo, is a comprehensive 
academy. After completing the course at the School of Japanese Language and 
Culture at Hiroshima Campus of Nihon Wellness Sports University (NWSU), students will 
be able to acquire Japanese language skills to go on to a college/ university in Japan, 
and they preferentially can go to a 2-year curriculum of the school and its sister schools.

Học viện TAIKEN là học viện pháp nhân có uy tín của Nhật Bản, có nhiều phân viện cơ sở 
đặt tại nhiều tỉnh và thành phố, bao gồm chuyên ngành thể thao (cơ sở Tokyo, Hiroshima, 
Niigata, Kitakyushu); chuyên ngành thú cưng (cơ sở Tokyo), và chuyên ngành y học trị liệu 
(cơ sở Tokyo). Sau khi hoàn thành khóa học tiếng Nhật tại học viện, du học sinh hoàn toàn 
có cơ hội học tiếp lên các trường đại học ở Nhật, hoặc đăng ký thi vào đại học hay vào các 
trường chuyên môn (khóa 2 năm) của học viện TAIKEN.
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Những điểm nổi trội của Học viện

Tư cách nhập học

Bài giảng toàn diện.

Đảm bảo cân bằng 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, tập trung sử dụng “tiếng Nhật thông dụng” giúp du học sinh có thể vận dụng dễ dàng 

trong giao tiếp hàng ngày với vốn tiếng Nhật người Nhật hay dùng. Giáo trình cũng được dựa trên quá trình học tiếng trước đó và tiến độ lĩnh 

hội kiến thức của du học sinh để biên soạn sao cho phù hợp giúp du học sinh dễ tiếp thu. Ngoài ra các bộ phim hay phim hoạt hình nổi tiếng 

cũng được sử dụng làm giáo trình dạy học nhằm nâng cao hứng thú học tập và khả năng tiếp thu kiến thức của du học sinh.

① Người đã hoàn thành ít nhất 12 năm học phổ thông tại nước nhà, hoặc người đủ tư cách tham gia thi vào đại học tại nước nhà.

② Người đủ 18 tuổi đạt điều kiện như điều 1 đã nêu.

③ ● Khóa học tiếng Nhật

 Người đủ 18 tuổi có chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N4, hoặc người được công nhận có trình độ năng lực tiếng Nhật tương đương cấp độ này.

 ● Khóa học Văn hóa – Doanh nghiệp Nhật Bản

 Người đủ 18 tuổi có chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N3, hoặc người theo học trường tiếng tại Nhật từ 1 năm trở lên.

 ● Khóa học Kinh doanh quốc tế

 Người đủ 18 tuổi trở lên có chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N2, hoặc người được công nhận có trình độ năng lực tiếng Nhật tương đương cấp 

độ này.

④ Người có khả năng chi trả học phí và sinh hoạt phí đầy đủ trong thời gian học tập tại trường.

Đảm bảo việc học tiếp sau khi tốt nghiệp

Từ giai đoạn hướng dẫn du học sinh tìm trường học lên cao, thiết lập các môn học chuyên ngành dành cho những du học sinh có nguyện 

vọng học tiếp, hay tổ chức khóa học trải nghiệm tại trường nghề, cho đến việc sẵn sàng hướng dẫn cụ thể về lựa chọn tương lai đối với từng 

cá nhân, học viện tự hào về việc du học sinh của trường học lên sau tốt nghiệp đạt tỉ lệ khá cao. Trường cũng có chế độ giới thiệu du học sinh 

tới các trường chuyên môn hay đại học nằm trong khối phân viện của học viện.

1

2

Các hoạt động giao lưu văn hóa đa dạng, phong phú.

Học viện thường xuyên tổ chức những hoạt động giao lưu văn hóa đa dạng và phong phú giữa du học sinh của các phân viện bao gồm cả học 

sinh sinh viên người Nhật như Ngày hội thể thao liên trường, trải nghiệm món ăn Nhật Bản hay những buổi tham quan dã ngoại bổ ích và thú 

vị, giúp học sinh khám phá trải nghiệm sự khác biệt trong văn hóa của các dân tộc.

3

Chế độ ưu đãi giảm giá vé cho học sinh.

Học viện được pháp luật công nhận tư cách giáo dục nên sau khi học lên, học viên sẽ được giảm tối đa 50% giá vé khi mua vé tháng đi học, 

giúp tiết kiệm chi phí đi lại đáng kể. Ngoài ra, khi đi du lịch hay đi xem phim, tới những địa điểm yêu cầu mua vé, học viên cũng có thể tận 

dụng chế độ ưu đãi này trong thời gian theo học tại trường.

4

Chế độ học bổng

Du học sinh có thể đăng ký xin cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản (học bổng MEXT) hay các loại học bổng khác do Quỹ học bổng giao lưu 

quốc tế Kyoritsu tài trợ.

5

Gia hạn visa

Các nhân viên tại học viện đều được công nhận đủ tư cách tiến hành thủ tục đăng ký xin cấp visa, nên hoàn toàn có thể đại diện cho du học 

sinh tới cục nhập cảnh làm thủ tục, khi cần thiết có thể làm trung gian giúp thủ tục đăng ký nhanh chóng và dễ dàng hơn.

6

Chương trình giảng dạy

Hướng đến mục tiêu giúp du học sinh đạt được trình độ năng lực tiếng Nhật có thể tiếp thu được các bài giảng khi lên đại học.

● + Khóa 2 năm…Nhập học tháng 4. 

● + Khóa 1 năm 6 tháng…Nhập học tháng 10. 

● + Khóa 1 năm…Nhập học tháng 4. 

● Khóa Tiếng Nhật

Hướng tới mục tiêu đào tạo nhân tài làm việc tại Nhật Bản, gia tăng tốc độ quốc tế hóa nhằm phục vụ Thế vận hội Olympic 

Tokyo 2020. Đối tượng là những người đã tốt nghiệp đại học, trường chuyên môn và có chứng chỉ năng lực tiếng Nhật G2 hoặc 
N2 trở lên. Khóa học dạy bằng tiếng Anh, tiếng Việt hoặc tiếng Trung, chủ yếu tập trung đào tạo nhân lực tương lai phục vụ 

các ngành nghề liên quan tới khách sạn. thu ngân, hướng dẫn du lịch, điều dưỡng, v.v...

● + Khóa 2 năm…Nhập học tháng 4. 

● Khóa Kinh doanh quốc tế

Tập trung vào việc đào tạo tiếng Nhật, hướng đến mục tiêu giúp du học sinh nâng cao trình độ năng lực tiếng và khám phá 

lĩnh vực Văn hóa và Doanh nghiệp Nhật Bản.

● + Khóa 2 năm…Nhập học tháng 4. 

● Khóa Văn hóa – Doanh nghiệp Nhật Bản
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Học phí

● Phí tuyển khảo   20,000 yên

Khóa học Thời gian học Kỳ nhập học Học phí Thành tiềnPhí cơ sở vật Phí nhập học

Khóa Tiếng Nhật

※ Theo bản báo giá học phí trên, khóa 2 năm chỉ báo giá học phí 1 năm, khóa 1 năm 6 tháng báo giá học phí cả khóa.
※ Tiền sách giáo khoa và lệ phí thi (Kiểm tra máy tính) sẽ cần thêm một khoản phí riêng là 39,000 yên.
※ Khoản phí tuyển khảo 20,000 yên sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp (không trúng tuyển, không lấy được visa…)

Tháng 4

Tháng 10

Tháng 4

20,000 yên

20,000 yên

20,000 yên

620,000 yên

890,000 yên

620,000 yên

45,000 yên

75,000 yên

45,000 yên

685,000 yên

985,000 yên

685,000 yên

Khóa Kinh doanh Quốc tế Tháng 4 20,000 yên 620,000 yên 45,000 yên 685,000 yên 2 năm

2 năm

1 năm 6 tháng

1 năm

Khóa Văn hóa - Doanh nghiệp Nhật Bản Tháng 4 20,000 yên 620,000 yên 45,000 yên 685,000 yên2 năm

Thời hạn có hiệu lực : Từ kỳ tháng 4 năm 2019 ~
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1
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3
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4
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5
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Tháng 4

Tháng 10

Tháng 4

20,000 yên

20,000 yên

20,000 yên

620,000 yên

890,000 yên

620,000 yên

45,000 yên

75,000 yên

45,000 yên

685,000 yên

985,000 yên

685,000 yên

Khóa Kinh doanh Quốc tế Tháng 4 20,000 yên 620,000 yên 45,000 yên 685,000 yên 2 năm

2 năm

1 năm 6 tháng

1 năm

Khóa Văn hóa - Doanh nghiệp Nhật Bản Tháng 4 20,000 yên 620,000 yên 45,000 yên 685,000 yên2 năm

Thời hạn có hiệu lực : Từ kỳ tháng 4 năm 2019 ~



Học bổng

Cuộc sống ở Nhật

Sau khi tốt nghiệp

Có rất nhiều du học sinh ở Nhật vừa học vừa làm thêm. Chỉ cần được nhà trường và Cục nhập cảnh cấp giấy phép thì du học 
sinh có thể đi làm thêm theo đúng quy định.

● Thống kê tham khảo việc làm thêm của du học sinh theo học tại trường.

※ Người có visa du học được phép làm thêm tối đa 28 giờ/tuần.
※ Pháp luật Nhật Bản quy định chặt chẽ về những loại hình công việc du học sinh được phép làm thêm.
※ Cũng có trường hợp du học sinh không được nhận vào làm do năng lực tiếng không đủ đáp ứng yêu cầu công việc.

Nhà ở: Nhà trường sẵn sàng giới thiệu du học sinh thuê trọ tại các ký túc xá liên kết. Liên hệ văn phòng trường để được hướng dẫn chi tiết.

Điện thoại: ＜Trung tâm giao lưu quốc tế＞ 00 81 3 3938 5578  ※Có thể sử dụng dịch vụ người nhận trả cước.

E-mail: taikenkokusai01@gmail.com

Phí sinh hoạt: Tùy từng cá nhân mà phí sinh hoạt khác nhau, trung bình hàng tháng mỗi người cần phải chi trả từ 40,000 đến 60,000 yên chưa bao 
gồm tiền thuê trọ.

Vấn đề bảo hiểm sức khỏe: Du học sinh có visa du học nên đóng bảo hiểm sức khỏe quốc dân (phí điều trị sẽ được giảm còn 30%). Ngoài ra, du 
học sinh cũng có thể đăng ký tham gia thêm bảo hiểm thân thể tại trường. Có thêm bảo hiểm này du học sinh sẽ 

được miễn toàn bộ phí điều trị.

Hỗ trợ cuộc sống sinh hoạt: Nếu du học sinh gặp vấn đề về sức khỏe, thương tích, vấn đề cá nhân khó giải quyết, nhân viên nhà trường luôn sẵn 
sàng lắng nghe và tư vấn, giúp tìm ra giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề thỏa đáng. Có thể đăng ký tư vấn qua 

điện thoại hoặc thông qua email.

Tổ chức tài trợ

Tên gọi

Mức học bổng

Thời hạn

Điều kiện nhận học bổng

Học bổng hỗ trợ du học sinh tư phí

Đối tượng có thành tích học tập 
xuất sắc và chuyên cần, theo học 
tại trường từ 6 tháng trở lên.

Đối tượng đến từ các nước Châu Á (ngoại trừ người Hồng Kông mang 
quốc tịch Anh), có thành tích học tập thật sự xuất sắc và chuyên cần, 
theo học tại trường từ 6 tháng trở lên.

Tổ chức khuyến học Nhật Bản

48,000 yên/tháng

Khóa 1 năm; 6 tháng

100,000 yên/tháng

Khóa 2 năm

60,000 yên/năm

Khóa 1 năm

Quỹ học bổng giao lưu quốc tế Kyoritsu

Học bổng giao lưu quốc tế Kyoritsu Học bổng Maintenance Kyoritsu

Việc làm thêm

Năng lực tiếng Nhật

Sơ cấp (chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N3)

Trung - cao cấp (chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N2)

Phụ bếp nhà hàng, quán ăn; các xưởng cơm hộp, 
bánh mỳ, v.v.

Loại hình công việc

Nhân viên siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhân viên nhà 
hàng, quán ăn, v.v. 900 ~ 1,100 yên

Lương theo giờ

800 ~ 1,000 yên

Nội dung bài giảng và môn học

ĐH Hiroshima
ĐH Tsukuba
ĐH Ngoại ngữ Tokyo
ĐH Quốc lập Yokohama
ĐH Nagoya
ĐH Ngoại ngữ Osaka

ĐH Tokyo
ĐH Tokyo Gakugei
ĐH Chiba
ĐH Saitama
ĐH Osaka
ĐH Kyoto 

ĐH Kobe
ĐH Tohoku
ĐH Kanazawa
…

Các trường công lập tiếp nhận hồ sơ học cao học Các trường tư nhân tiếp nhận hồ sơ học cao học

ĐH Keio
ĐH Rikkyo
ĐH Meiji
ĐH Hosei
ĐH Gakushuin
ĐH Nihon

ĐH Senshu
ĐH Tokai
ĐH Meiji Gakuin
ĐH Asia
ĐH Dokkyo
ĐH Meikai

ĐH Doshisha
ĐH Kansai
ĐH Kinki
ĐH Konan
ĐH Waseda
ĐH Sophia

ĐH Aoyama Gakuin
ĐH Khoa học Tokyo
ĐH Chuo
ĐH Toyo
ĐH Komazawa 
ĐH Kokugakuin

ĐH Daito Bunka
ĐH Kokushikan
ĐH Takushoku
ĐH Obirin
ĐH Ritsumeikan
ĐH Kansai Gakuin 

ĐH Ryukoku
ĐH Kyoto Sangyo
ĐH Kanto Gakuin
ĐH Kyorin
…
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHẬT BẢN WELLNESS

Khóa tiếng Nhật

Khóa Văn hóa
– Doanh nghiệp Nhật Bản

Khóa Kinh doanh quốc tế

Khóa 2 năm (kỳ tháng 4)
Khóa 1,5 năm (kỳ tháng 10)
Khóa 1 năm (kỳ tháng 4)

Khóa 2 năm (kỳ tháng 4)

Khóa 2 năm (kỳ tháng 4)

Môn học Nội dung bài giảng

Hội thoại tiếng Nhật
Sơ cấp:  Sử dụng những mẫu câu cơ bản để tạo những đoạn hội thoại đơn giản.
Trung cấp:  Học cách thảo luận ứng đối và sử dụng từ ngữ trong giao tiếp ứng xử theo tình huống.
Cao cấp:  Rèn luyện kỹ năng phát biểu trước đám đông, bồi dưỡng năng lực và khả năng hội thoại lưu loát trôi chảy.

Đọc hiểu tiếng Nhật
Sơ cấp:  Tập đọc hiểu nội dung của những đoạn văn ngắn, đơn giản.
Trung cấp:  Rèn luyện phương pháp đọc hiểu cụ thể từng chi tiết kết hợp luyện tập ngữ pháp tiêu biểu.
Cao cấp:  Rèn luyện năng lực đọc hiểu cấp độ cao với nhiều chữ Hán và ngữ pháp từ vựng phức tạp.

Nghe hiểu tiếng Nhật
Sơ cấp:  Tập nghe hiểu những câu văn đơn giản, hội thoại ngắn gọn.
Trung cấp:  Luyện năng lực nghe hiểu đàm thoại, đoạn văn ở tốc độ kể chuyện, trần thuật.
Cao cấp:  Nâng cao năng lực nghe hiểu tin tức thời sự, phim ảnh, bồi dưỡng khả năng tiếp thu bài giảng.

Tiếng Nhật tổng hợp
(Từ vựng – Ngữ pháp)

Sơ cấp:  Ngữ pháp từ vựng cơ bản, học từ mới 1500 từ, chữ Hán từ 300 ~ 500 chữ.
Trung cấp:  Ngữ pháp, kính ngữ, từ vựng trình độ trung cấp, học từ mới 6000 từ, chữ Hán 1000 chữ.
Cao cấp:  Ngữ pháp, kính ngữ, từ vựng trình độ cao cấp: học từ mới 9000 từ, chữ Hán 1500 chữ.

Viết luận
Sơ cấp:  Sử dụng những mẫu câu cơ bản đã học để viết bài cảm nhận về sự vật, sự việc.
Trung cấp:  Sử dụng những mẫu câu đã học, kết hợp với những từ ngữ thông dụng để viết thành đoạn văn hoàn chỉnh.
Cao cấp:  Học cách hành văn, sử dụng ngữ pháp và từ vựng cấp độ khó để tạo một bài luận hoàn chỉnh.

※ Số tiết học : 2 tiết/ngày, 430 tiết / năm.
※ Lớp sáng: 9:00 ~ 12:10 / Lớp chiều: 13:00 ~ 16:10

● Thời gian biểu  Tuần 5 buổi ( các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6), nghỉ các ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ.

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
Tiết 1

9:00-10:30 / 13:00-14:30

Tiết 2
10:40-12:10 / 14:40-16:10

Tiếng Nhật Ⅴ 
(Nghe hiểu)

Tiếng Nhật Ⅳ 
(Tập làm văn)

Tiếng Nhật Ⅲ
(Đọc hiểu)

Tiếng Nhật Ⅱ 
(Bảng chữ cái –Từ mới)

Tiếng NhậtⅠ
 (Ngữ pháp)

Tiếng Nhật Ⅵ
(Hội thoại) Tiếng Anh giao tiếpⅠ Văn hóa Nhật BảnⅠ Tin học ứng dụngⅠ Luyện thi năng lực 

tiếng NhậtⅠ 

CÁC TRƯỜNG THUỘC HỆ THỐNG CỦA HỌC VIỆN

Trường Nha khoa dịch tễ Nhật Bản (khóa 3 năm)

Đại học thể thao Nhật Bản Wellness

Khoa quảng bá thể thao (Khóa 4 năm)
Nghiên cứu sinh (Khóa 1 năm)

Trường Chăm sóc động vật & thú cưng Nhật Bản (khóa 2 năm)

Trường Thể thao Nhật Bản Wellness phân viện Tokyo
(khóa 2 năm)

Trường Thể thao Nhật Bản Wellness phân viện Hiroshima 
(khóa 2 năm)

Trường Thể thao Nhật Bản Wellness phân viện Kitakyushu
(khóa 2 năm)

Trường giáo dục mầm non Wellness Nhật Bản (khóa 2 năm)

Trường Chuyên môn Quốc tế Nhật Bản (khóa 2 năm)

Trường chuyên môn Kinh doanh Quốc tế Nhật Bản (khóa 2 năm)

Học lên đại học (4 năm)

Song song với việc học tập rèn luyện, nhà trường cũng tổ chức các hoạt động tham quan dã ngoại tìm hiểu về những nét văn 
hóa truyền thống của Nhật Bản, các buổi giao lưu văn hóa với học sinh sinh viên Nhật cùng trường nhằm nâng cao tình hữu 
nghị, các ngày hội thể thao liên trường, lễ hội văn hóa được tổ chức thường niên.

Các hoạt động trong năm

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Lễ nhập học kỳ tháng 4, Buổi định hướng học sinh, Khám 
sức khỏe tập thể (kỳ nhập học tháng 4)

Dã ngoại học tập, Giao lưu văn hóa

Kỳ thi tiếng Nhật du học, Ngày hội thể thao, Kỳ thi 
(bắt buộc)

Dã ngoại học tập

Nghỉ hè

Thi học kỳ (đầu kỳ)

Lễ nhập học kỳ tháng 10, Buổi định hướng học sinh, 
Khám sức khỏe tập thể (kỳ nhập học tháng 10)

Kỳ thi tiếng Nhật du học, Giao lưu văn hóa, Dã ngoại học tập

Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật, Nghỉ đông

Dã ngoại học tập

Thi học kỳ (cuối kỳ), Kỳ thi (bắt buộc)

Lễ tốt nghiệp



Học bổng

Cuộc sống ở Nhật

Sau khi tốt nghiệp

Có rất nhiều du học sinh ở Nhật vừa học vừa làm thêm. Chỉ cần được nhà trường và Cục nhập cảnh cấp giấy phép thì du học 
sinh có thể đi làm thêm theo đúng quy định.

● Thống kê tham khảo việc làm thêm của du học sinh theo học tại trường.

※ Người có visa du học được phép làm thêm tối đa 28 giờ/tuần.
※ Pháp luật Nhật Bản quy định chặt chẽ về những loại hình công việc du học sinh được phép làm thêm.
※ Cũng có trường hợp du học sinh không được nhận vào làm do năng lực tiếng không đủ đáp ứng yêu cầu công việc.

Nhà ở: Nhà trường sẵn sàng giới thiệu du học sinh thuê trọ tại các ký túc xá liên kết. Liên hệ văn phòng trường để được hướng dẫn chi tiết.

Điện thoại: ＜Trung tâm giao lưu quốc tế＞ 00 81 3 3938 5578  ※Có thể sử dụng dịch vụ người nhận trả cước.

E-mail: taikenkokusai01@gmail.com

Phí sinh hoạt: Tùy từng cá nhân mà phí sinh hoạt khác nhau, trung bình hàng tháng mỗi người cần phải chi trả từ 40,000 đến 60,000 yên chưa bao 
gồm tiền thuê trọ.

Vấn đề bảo hiểm sức khỏe: Du học sinh có visa du học nên đóng bảo hiểm sức khỏe quốc dân (phí điều trị sẽ được giảm còn 30%). Ngoài ra, du 
học sinh cũng có thể đăng ký tham gia thêm bảo hiểm thân thể tại trường. Có thêm bảo hiểm này du học sinh sẽ 

được miễn toàn bộ phí điều trị.

Hỗ trợ cuộc sống sinh hoạt: Nếu du học sinh gặp vấn đề về sức khỏe, thương tích, vấn đề cá nhân khó giải quyết, nhân viên nhà trường luôn sẵn 
sàng lắng nghe và tư vấn, giúp tìm ra giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề thỏa đáng. Có thể đăng ký tư vấn qua 

điện thoại hoặc thông qua email.

Tổ chức tài trợ

Tên gọi

Mức học bổng

Thời hạn

Điều kiện nhận học bổng

Học bổng hỗ trợ du học sinh tư phí

Đối tượng có thành tích học tập 
xuất sắc và chuyên cần, theo học 
tại trường từ 6 tháng trở lên.

Đối tượng đến từ các nước Châu Á (ngoại trừ người Hồng Kông mang 
quốc tịch Anh), có thành tích học tập thật sự xuất sắc và chuyên cần, 
theo học tại trường từ 6 tháng trở lên.

Tổ chức khuyến học Nhật Bản

48,000 yên/tháng

Khóa 1 năm; 6 tháng

100,000 yên/tháng

Khóa 2 năm

60,000 yên/năm

Khóa 1 năm

Quỹ học bổng giao lưu quốc tế Kyoritsu

Học bổng giao lưu quốc tế Kyoritsu Học bổng Maintenance Kyoritsu

Việc làm thêm

Năng lực tiếng Nhật

Sơ cấp (chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N3)

Trung - cao cấp (chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N2)

Phụ bếp nhà hàng, quán ăn; các xưởng cơm hộp, 
bánh mỳ, v.v.

Loại hình công việc

Nhân viên siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhân viên nhà 
hàng, quán ăn, v.v. 900 ~ 1,100 yên

Lương theo giờ

800 ~ 1,000 yên

Nội dung bài giảng và môn học

ĐH Hiroshima
ĐH Tsukuba
ĐH Ngoại ngữ Tokyo
ĐH Quốc lập Yokohama
ĐH Nagoya
ĐH Ngoại ngữ Osaka

ĐH Tokyo
ĐH Tokyo Gakugei
ĐH Chiba
ĐH Saitama
ĐH Osaka
ĐH Kyoto 

ĐH Kobe
ĐH Tohoku
ĐH Kanazawa
…

Các trường công lập tiếp nhận hồ sơ học cao học Các trường tư nhân tiếp nhận hồ sơ học cao học

ĐH Keio
ĐH Rikkyo
ĐH Meiji
ĐH Hosei
ĐH Gakushuin
ĐH Nihon

ĐH Senshu
ĐH Tokai
ĐH Meiji Gakuin
ĐH Asia
ĐH Dokkyo
ĐH Meikai

ĐH Doshisha
ĐH Kansai
ĐH Kinki
ĐH Konan
ĐH Waseda
ĐH Sophia

ĐH Aoyama Gakuin
ĐH Khoa học Tokyo
ĐH Chuo
ĐH Toyo
ĐH Komazawa 
ĐH Kokugakuin

ĐH Daito Bunka
ĐH Kokushikan
ĐH Takushoku
ĐH Obirin
ĐH Ritsumeikan
ĐH Kansai Gakuin 

ĐH Ryukoku
ĐH Kyoto Sangyo
ĐH Kanto Gakuin
ĐH Kyorin
…
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHẬT BẢN WELLNESS

Khóa tiếng Nhật

Khóa Văn hóa
– Doanh nghiệp Nhật Bản

Khóa Kinh doanh quốc tế

Khóa 2 năm (kỳ tháng 4)
Khóa 1,5 năm (kỳ tháng 10)
Khóa 1 năm (kỳ tháng 4)

Khóa 2 năm (kỳ tháng 4)

Khóa 2 năm (kỳ tháng 4)

Môn học Nội dung bài giảng

Hội thoại tiếng Nhật
Sơ cấp:  Sử dụng những mẫu câu cơ bản để tạo những đoạn hội thoại đơn giản.
Trung cấp:  Học cách thảo luận ứng đối và sử dụng từ ngữ trong giao tiếp ứng xử theo tình huống.
Cao cấp:  Rèn luyện kỹ năng phát biểu trước đám đông, bồi dưỡng năng lực và khả năng hội thoại lưu loát trôi chảy.

Đọc hiểu tiếng Nhật
Sơ cấp:  Tập đọc hiểu nội dung của những đoạn văn ngắn, đơn giản.
Trung cấp:  Rèn luyện phương pháp đọc hiểu cụ thể từng chi tiết kết hợp luyện tập ngữ pháp tiêu biểu.
Cao cấp:  Rèn luyện năng lực đọc hiểu cấp độ cao với nhiều chữ Hán và ngữ pháp từ vựng phức tạp.

Nghe hiểu tiếng Nhật
Sơ cấp:  Tập nghe hiểu những câu văn đơn giản, hội thoại ngắn gọn.
Trung cấp:  Luyện năng lực nghe hiểu đàm thoại, đoạn văn ở tốc độ kể chuyện, trần thuật.
Cao cấp:  Nâng cao năng lực nghe hiểu tin tức thời sự, phim ảnh, bồi dưỡng khả năng tiếp thu bài giảng.

Tiếng Nhật tổng hợp
(Từ vựng – Ngữ pháp)

Sơ cấp:  Ngữ pháp từ vựng cơ bản, học từ mới 1500 từ, chữ Hán từ 300 ~ 500 chữ.
Trung cấp:  Ngữ pháp, kính ngữ, từ vựng trình độ trung cấp, học từ mới 6000 từ, chữ Hán 1000 chữ.
Cao cấp:  Ngữ pháp, kính ngữ, từ vựng trình độ cao cấp: học từ mới 9000 từ, chữ Hán 1500 chữ.

Viết luận
Sơ cấp:  Sử dụng những mẫu câu cơ bản đã học để viết bài cảm nhận về sự vật, sự việc.
Trung cấp:  Sử dụng những mẫu câu đã học, kết hợp với những từ ngữ thông dụng để viết thành đoạn văn hoàn chỉnh.
Cao cấp:  Học cách hành văn, sử dụng ngữ pháp và từ vựng cấp độ khó để tạo một bài luận hoàn chỉnh.

※ Số tiết học : 2 tiết/ngày, 430 tiết / năm.
※ Lớp sáng: 9:00 ~ 12:10 / Lớp chiều: 13:00 ~ 16:10

● Thời gian biểu  Tuần 5 buổi ( các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6), nghỉ các ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ.

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
Tiết 1

9:00-10:30 / 13:00-14:30

Tiết 2
10:40-12:10 / 14:40-16:10

Tiếng Nhật Ⅴ 
(Nghe hiểu)

Tiếng Nhật Ⅳ 
(Tập làm văn)

Tiếng Nhật Ⅲ
(Đọc hiểu)

Tiếng Nhật Ⅱ 
(Bảng chữ cái –Từ mới)

Tiếng NhậtⅠ
 (Ngữ pháp)

Tiếng Nhật Ⅵ
(Hội thoại) Tiếng Anh giao tiếpⅠ Văn hóa Nhật BảnⅠ Tin học ứng dụngⅠ Luyện thi năng lực 

tiếng NhậtⅠ 

CÁC TRƯỜNG THUỘC HỆ THỐNG CỦA HỌC VIỆN

Trường Nha khoa dịch tễ Nhật Bản (khóa 3 năm)

Đại học thể thao Nhật Bản Wellness

Khoa quảng bá thể thao (Khóa 4 năm)
Nghiên cứu sinh (Khóa 1 năm)

Trường Chăm sóc động vật & thú cưng Nhật Bản (khóa 2 năm)

Trường Thể thao Nhật Bản Wellness phân viện Tokyo
(khóa 2 năm)

Trường Thể thao Nhật Bản Wellness phân viện Hiroshima 
(khóa 2 năm)

Trường Thể thao Nhật Bản Wellness phân viện Kitakyushu
(khóa 2 năm)

Trường giáo dục mầm non Wellness Nhật Bản (khóa 2 năm)

Trường Chuyên môn Quốc tế Nhật Bản (khóa 2 năm)

Trường chuyên môn Kinh doanh Quốc tế Nhật Bản (khóa 2 năm)

Học lên đại học (4 năm)

Song song với việc học tập rèn luyện, nhà trường cũng tổ chức các hoạt động tham quan dã ngoại tìm hiểu về những nét văn 
hóa truyền thống của Nhật Bản, các buổi giao lưu văn hóa với học sinh sinh viên Nhật cùng trường nhằm nâng cao tình hữu 
nghị, các ngày hội thể thao liên trường, lễ hội văn hóa được tổ chức thường niên.

Các hoạt động trong năm

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Lễ nhập học kỳ tháng 4, Buổi định hướng học sinh, Khám 
sức khỏe tập thể (kỳ nhập học tháng 4)

Dã ngoại học tập, Giao lưu văn hóa

Kỳ thi tiếng Nhật du học, Ngày hội thể thao, Kỳ thi 
(bắt buộc)

Dã ngoại học tập

Nghỉ hè

Thi học kỳ (đầu kỳ)

Lễ nhập học kỳ tháng 10, Buổi định hướng học sinh, 
Khám sức khỏe tập thể (kỳ nhập học tháng 10)

Kỳ thi tiếng Nhật du học, Giao lưu văn hóa, Dã ngoại học tập

Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật, Nghỉ đông

Dã ngoại học tập

Thi học kỳ (cuối kỳ), Kỳ thi (bắt buộc)

Lễ tốt nghiệp



園学校法人 タイケン学

　

沿革

タイケン学園グループ紹介
学校法人タイケン学園グループでは、専門職の人材を全国で数多く輩出しています。
平成10年4月の開校以来、全国で大学・専門学校・高校・公益財団法人・社会福祉
法人等を運営し、着実な発展を遂げてきました。各校ではスポーツ競技者、スポーツト
レーナー、スポーツインストラクター、スポーツ指導者、保育士、幼児体育指導者、歯科
衛生士、動物看護士、トリマー、ドッグトレーナー、動物飼育技士、ドルフィントレー
ナー、グローバル人材（ホテル・観光・翻訳・通訳）等の専門職人材を養成しています。 
タイケン学園グループは、これまで積み重ねてきた教育プログラムで、皆さんの未来
を応援します。

日本体育大学卒業。学校法人タイケン学園理事長。
日本ウェルネススポーツ大学理事長、日本ウェル
ネススポーツ専門学校校長、日本ウェルネス高校
校長、公益財団法人日本幼少年体育協会理事長、社
会福祉法人タイケン福祉会理事長を兼務。専門は
幼児体育指導論。著書に『幼児の心理と水泳指導』
（日本文化科学社）、『幼児体育指導教範』（タイケ
ン）等多数がある。

理事長　柴岡 三千夫

平成10年　日本ウェルネススポーツ専門学校　開校 
平成14年　日本ペット＆アニマル専門学校　開校 
平成16年　日本ウェルネススポーツ専門学校新潟校　開校 
平成17年　保育園事業を開始 
平成17年　日本ウェルネススポーツ専門学校広島校　開校 
平成17年　日本ウェルネス歯科衛生専門学校　開校 
平成17年　名古屋ウェルネススポーツカレッジ　開校 
平成18年　日本ウェルネス高校　開校 
平成18年　日本ウェルネススポーツ専門学校北九州校　開校 
平成20年　広島児童文化専門学校　開校
平成23年　社会福祉法人タイケン福祉会　設置 
平成24年　日本ウェルネススポーツ大学　開校 
平成25年　日本幼少年体育協会を公益財団法人化 
平成27年　日本ウェルネス高校信州筑北キャンパス　開校
平成29年　日本ウェルネス高校沖縄キャンパス　開校
平成29年　日本ウェルネス保育専門学校　開校
平成29年　日本グローバル専門学校　開校
平成30年　日本ウェルネス筑北高校　開校

日本ウェルネススポーツ専門学校 

日本ウェルネス高校信州筑北キャンパス 

日本グローバル専門学校

日本ウェルネス高校中野キャンパス 

日本ペット＆アニマル専門学校

日本ウェルネススポーツ専門学校広島校 日本ウェルネス高校東京キャンパス 

日本ウェルネス歯科衛生専門学校

日本ウェルネススポーツ大学1号館 日本ウェルネススポーツ大学2号館 日本ウェルネススポーツ大学3号館 日本ウェルネススポーツ大学4号館

日本ウェルネス保育専門学校

日本ウェルネス高校名古屋キャンパス 

日本ウェルネス高校松本キャンパス 

日本ウェルネススポーツ専門学校北九州校

日本ウェルネス高校東京キャンパス

日本ウェルネススポーツ専門学校
日本ペット＆アニマル専門学校
日本ウェルネス歯科衛生専門学校
日本ウェルネス保育専門学校
日本ウェルネス高校東京キャンパス
日本ウェルネス高校中野キャンパス

日本ウェルネススポーツ専門学校
北九州校

日本ウェルネススポーツ大学

日本グローバル専門学校
日本ウェルネス高校松本キャンパス

日本ウェルネス高校信州筑北キャンパス
日本ウェルネス筑北高校

日本ウェルネス高校名古屋キャンパス

日本ウェルネススポーツ専門学校
広島校

日本ウェルネス高校本校

日本ウェルネス高校沖縄キャンパス

日本ウェルネス高校本校 日本ウェルネス筑北高校 日本ウェルネス高校沖縄キャンパス 


