
Liên hệ
Phòng đào tạo sau đại học, Đại học Hosei
Địa chỉ:        3-7-2 Kaijinocho, Koganei -  shi, Tokyo 184-8584, Nhật Bản.
Email:           hge@hosei.ac.jp
SĐT:                 +81-42-387-6014 (tại Nhật)
Website:    http://iist.hosei.ac.jp/

Học phí và hỗ trợ
Học phí

*Phí phòng thí nghiệm cho ngành Chức năng sinh học (lĩnh vực khoa học thực vật lâm 
sàng) là 140,000 Yên.

Chi phí cho học kỳ 2

Chi phí khi mới nhập học

Phòng thí nghiệm (mỗi năm)

Cơ sở vật chất (mỗi năm)

Học phí (mỗi năm)

Phí nhập học (áp dụng năm đầu tiên

Gửi thông tin người giám hộ

Gửi hồ sơ ứng tuyển đến Đại học Hosei

Phỏng vấn trực tuyến

Thông báo kết quả

Ghi danh

Đến giữa tháng 3

2 tuần đầu tiên tháng 4

Đến giữa tháng 5

Cuối tháng 5

Ngày 16 tháng 9

Quy trình nhập học

Miễn giảm học phí
Sinh viên quốc tế du học tự túc có thể được hỗ trợ 20% học phí.

Để biết thêm thông tin về quy trình nhập học, xin truy cập: https://iist.hosei.ac.jp/admission/

Về chúng tôi
Đại học Hosei được thành lập năm 1880, là một trong những
trường đại học hàng đầu Nhật Bản có lịch sử lâu đời. Khuôn viên
tọa lạc tại Tokyo, trung tâm của Nhật Bản với cơ sở vật chất tiên
tiến phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu  khoa học và công
nghệ tiên tiến.
IIST, Viện Khoa học và Công nghệ Tổng hợp, là một chương trình
giáo dục hệ cao học bằng tiếng Anh nhằm hỗ trợ việc nghiên cứu
khoa học và công nghệ tích hợp hệ Thạc Sỹ và Tiến Sỹ. IIST được
hình thành với sự hợp tác của Hệ Cao học ngành Khoa học máy
tính - Công nghệ thông tin và Hệ Cao học ngành Khoa học Kỹ thuật
nhằm hỗ trợ sinh viên học liên thông.
Ngoài ra, các lớp học tiếng Nhật tự chọn được cung cấp nhằm giúp
sinh viên nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của bản thân.

Lượng sinh viên 
ứng tuyển

Trường ĐH 
đối tác

Lượng sinh viên đã     
tốt nghiệp

Thứ nhất 263 504,560
Trong số

 các trường ĐH tư thục
tại Nhật Bản

Liên kết với hơn 
47 quốc gia 

và khu vực ( thống kê 
đến 12/2022)

(Thống kê đến 
1/5/2022)

Học bổng và trợ cấp
Đại học Hosei cung cấp nhiều loại học bổng và trợ cấp cho sinh viên quốc tế. Dưới đây là một số ví dụ

Để biết thêm thông tin về học bổng và các khoản tài trợ, xin truy cập: https://iist.hosei.ac.jp/scholarships-grants/

Chuyên ngành

IIST Institute of Integrated Science and Technology
Viện Khoa học và Công nghệ Tổng hợp

Chi phí khi mới nhập học

Khoa học và Kỹ thuật

Khoa Công nghệ thông tin

tel:+81423876014

