
 
 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC QUỐC TẾ TOKYO 
Sống tại Nhật Bản – Học bằng tiếng Anh 

 
Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh (English Track Program – E-Track) của Trường 

Đại học Quốc tế Tokyo – Tokyo International University (TIU) dành cho sinh viên quốc tế có 

3 ngành: 

 Kinh tế Kinh doanh (Business Economics) 

 Quan hệ Quốc tế (International Relations) 

 Kinh doanh Số và Đổi mới (Digital Business and Innovation).  

 

Học bổng miễn giảm học phí của Đại học Quốc tế Tokyo cấp trong suốt 4 năm học với 

các mức: 30%, 50%, 80% và 100%. 

Lịch 04 đợt nộp hồ sơ cho Kỳ Mùa Thu năm 2023 (nhập học vào tháng 9/2023, dành 

cho các em đang học lớp 12, hoặc đã tốt nghiệp THPT, hoặc đang học Đại học): 

 Đợt 1: 26/10/2022 – 16/11/2022 (đã kết thúc, có kết quả vào ngày 19/12/2022) 

 Đợt 2: 04/01/2023 – 25/01/2023 (đã kết thúc, có kết quả vào ngày 27/02/2023) 

 Đợt 3: 08/02/2023 – 01/03/2023 (sắp diễn ra, có kết quả vào ngày 10/04/2023) 

 Đợt 4: 22/03/2023 – 12/04/2023 (có kết quả vào ngày 22/05/2023) 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về Đại học Quốc tế Tokyo, về chương trình học và cách 

ứng tuyển, vui lòng tham khảo đường link sau đây:  

https://tinyurl.com/3b5jty8u hoặc https://tinyurl.com/4jb8b8nc  
 

 

Văn phòng TIU Việt Nam là Văn phòng Đại diện chính thức của Đại học Quốc tế 

Tokyo. Các thầy cô tại đây luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ quý phụ huynh và các em học sinh 

hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không chỉ giúp đỡ học sinh trong quá trình chuẩn bị hồ sơ xin 

học bổng của trường, mà sẽ đồng hành cùng học sinh cho đến khi các em tốt nghiệp Đại học 

Quốc tế Tokyo, do đó, các em học sinh và gia đình có thể hoàn toàn yên tâm. 

Mọi thông tin xin liên hệ: 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐẠI HỌC QUỐC TẾ TOKYO TẠI VIỆT NAM 

Địa chỉ: số 17 phố Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 

Điện thoại: (024) 6273-6945 hoặc 09-1111-6945 

Email: vietnam@tiu.ac.jp  Facebook: https://www.facebook.com/tiuvietnam/  


