THÔNG TIN ĐẠI HỌC QUỐC TẾ TOKYO
Trường Đại học Quốc tế Tokyo – Tokyo International University (TIU) Nhật Bản được thành
lập từ năm 1965. Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh (English Track Program – E-Track) dành
cho sinh viên quốc tế hiện có hơn 1300 sinh viên quốc tế đến từ gần 70 quốc gia trên thế giới.
Chương trình E-track được triển khai, với 03 ngành đào tạo:
− Kinh tế Kinh doanh (Business Economics)
− Quan hệ Quốc tế (International Relations)
− Kinh doanh Số và Đổi mới (Digital Business and Innovation).
Đọc thêm các thông tin giới thiệu về trường và các ngành học tại đây: https://bit.ly/3DAbph3
Học phí của chương trình E-Track được đánh giá là rất cạnh tranh, thấp hơn nhiều so với các
trường quốc tế khác của Anh, Úc, Mỹ hay tại Nhật Bản. Mức học phí trung bình 1.450.000 Yen/
năm (tương đương 13.000USD/ năm). Sinh hoạt phí khi học tập tại TIU trong khoảng từ 360.000
Yen tới 600.000 Yen/ năm (tương đương 3300 tới 5600 USD/ năm).
Sinh viên có cơ hội nhận được các học bổng và hỗ trợ sau:
− Học bổng miễn giảm học phí của TIU cấp trong suốt 4 năm học với các mức: 30%, 50%,
80% và 100%. Học bổng được trao dựa trên kết quả xét duyệt chất lượng hồ sơ đăng ký
của thí sinh, không thông qua thi tuyển hay phỏng vấn đầu vào.
− Giảm 50% phí nhập học nếu có anh chị ruột đang theo học tại TIU.
− Học bổng miễn giảm phí nhập học cho sinh viên ngành Quan hệ Quốc tế (trị giá 250.000
yên, tương đương 2.400 USD)
− Học bổng của Tổ chức Hỗ trợ sinh viên Nhật Bản- JASSO hỗ trợ sinh hoạt phí từ 6 đến 12
tháng bằng tiền mặt tương đương 48.000 Yen/ tháng. (tương đương 450USD/ tháng)
Một năm trường có 2 kỳ tuyển sinh:
- Kỳ Mùa Thu (nhập học vào tháng 9, dành cho các em đang học lớp 12, hoặc đã tốt nghiệp
THPT, hoặc đang học Đại học)
- Kỳ Mùa Xuân (nhập học tháng 4, dành cho các em đã tốt nghiệp THPT hoặc đang học
Đại học).
- Đợt nộp hồ sơ gần nhất bắt đầu vào ngày 03/11/2021.
Để nộp hồ sơ, các em học sinh cần đáp ứng đủ hai điều kiện sau:
− Có trình độ tiếng Anh tối thiếu đạt 5.5 IELTS (hoặc 61 TOEFL iBT, hoặc 700 TOEIC);
− Đã tốt nghiệp THPT hoặc đang là học sinh lớp 12.
Ở thời điểm nhập học, sinh viên không cần trình độ tiếng Nhật mà sẽ được đào tạo tiếng Nhật
song song với chương trình học chuyên ngành. Sau 4 năm học, sinh viên được trao bằng cử nhân
(B.A), đồng thời thành thạo hai ngoại ngữ: tiếng Anh và tiếng Nhật.
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 các phụ huynh và các em học sinh hoàn toàn miễn phí.
Nếu có băn khoăn gì về trường và về quá trình làm hồ sơ, có thể liên hệ tới địa chỉ sau:
Văn phòng TIU Việt Nam
Số 17 phố Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP.Hà Nội
ĐT: (024) 6273 6945 hoặc 09 11116 945
E-mail: vietnam@tiu.ac.jp
Facebook: https://www.facebook.com/tiuvietnam/
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Trong các tháng 11, 12 năm 2021, nhằm tiếp cận các em học sinh tiềm năng, giới thiệu thêm
thông tin về trường, các hoạt động của trường; cũng như tạo cơ hội cho các em học sinh và các vị
phụ huynh trải nghiệm chương trình E-track; Đại học Quốc tế Tokyo trân trọng mời các em cùng
gia đình tham dự các hoạt động trực tuyến sau:
Tháng 11:

Lớp học trải nghiệm ngành Quan hệ Quốc tế: Giới thiệu về ngành
học
- Thời gian: 13h30 Chủ nhật ngày 14/11/2021 (Giờ Việt Nam)
- Đăng ký tham gia tại: https://tinyurl.com/y83bzcbv
- Nhấn "Tham gia" để nhận lời nhắc:
https://www.facebook.com/events/614648486244295/

Tháng 12:
Lớp học trải nghiệm ngành Kinh doanh số và Đổi mới: Giới thiệu
về A.I và Digital Marketing
- Thời gian: 13h30 thứ Bảy ngày 11/12/2021 (Giờ Việt Nam)
- Đăng ký tham gia tại: https://tinyurl.com/5bkn4t2p
- Nhấn "Tham gia" để nhận lời nhắc:
https://www.facebook.com/events/362653612267799/
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