Học phí・Số giờ học trong năm・Số lượng học viên
Số giờ học trong năm

1200 giờ (nhập học sau khi tốt nghiệp khoa khác)

Hoc phi
Lệ phí tuyển hồ sơ nhập học: 20,000 yên

Học phí

Số lượng

Số giờ học trong

học viên

năm

Khoá học

Năm thứ 1

Năm thứ 2

Tiền nhập học

100,000 yên

―

Phí sử dụng trang thiết bị

150,000 yên

150,000 yên

Học phí (kỳ đầu)

280,000 yên

280,000 yên

Học phí (kỳ sau)

280,000 yên

280,000 yên

Khoá thiết kế thời trang

20

Khoa kỹ thuật
Khoá học thời trang cao cấp

Chương

trình

học

chuyên môn phục sức
năm thứ 1 ・Năm thứ 2

Khoá thương mại cửa hiệu
Khoa thương mại

2 năm

20

Thời trang

Phí giáo trình

50,000 yên

Phí bảo hiểm

10,000 yên

―

Khoá học tư vấn làm đẹp

Tổng cộng

20

Khoá Quốc tế

870,000 yên

10,000 yên
720,000 yên

※ ※Không hoàn trả Phí xét tuyển hồ sơ・Tiền nhập học・Học phí…đã nộp dù bất cứ lý do nào.
Tuy nhiên hoàn trả Học phí … ngoại trừ Phí xét tuyển hồ sơ・Tiền nhập học cho học viên xin thôi nhập học đến trước ngày 31
tháng 3.

Năm thứ 3
Chương trình học

Khoa chuyên viên

Khoá chuyên nghiệp thời trang

20

1 năm

tổng hợp
chuyên môn phục sức

Chế độ tu nghiệp
Đối với học viên có tỷ lệ tham gia buổi học trên 80% trong năm thứ 1 tại trường, sẽ có chế độ tu nghiệp tại công ty Nhật khoảng 1
tháng ở năm thứ 2.
Thành tích đi làm
Ở thành phố Kurashiki đầu tiên kể đến là công ty Kojima ngoài ra còn có nhiều công ty thời trang khác, có nhiều học viên sau khi
tốt nghiệp tại trường đang làm việc tốt tại các công ty Nhật.

Khoa kỹ thuật

＜Một số nơi làm việc tiêu biểu＞

Tư cách nhập học

・Người đã học trường trên 12 năm hoặc đã kết thúc chương trình tương đương
・Người từng học tiếng Nhật trên 1 năm ở cơ sở dạy tiếng Nhật

Hồ sơ nộp

・Đơn xin nhập học của trường qui định
・Hình (4cm×3cm) 3 tấm
・Chứng chỉ thành tích của Học viện ngoại ngữ

Lệ phí xét tuyển

20,000 yên

Kỳ hạn nộp đơn

・Từ ngày 1 tháng 11～

thức

Chế độ học bổng
Chế độ học bổng này được thực hiện bởi Cơ quan hổ trợ học sinh Nhật Bản có tư cách pháp nhân hành chính độc lập, nên nếu là
học viên chính quy của trường có thành tích xuất sắc, để tiếp tục cuộc sông du học sẽ là đối tượng cần thiết được hổ trợ về mặt kinh
tế. Thông qua trường làm đơn xin cấp phát học bổng, học viên được chọn sẽ được cấp mỗi tháng 48,000 yên trong 1 năm.

Thứ bảy, Chủ nhật, Ngày nghỉ pháp định

xét

・Đánh giá hồ sơ

tuyển

・Phỏng vấn・Đánh giá hồ sơ

Phỏng vấn・Bài tiểu

Thông báo kết quả

luận ngắn

trong vòng 10 ngày

Thông báo kết quả đạt hay không đạt đến thí sinh dự thi bằng đường bưu điện

TRUE・Công ty cổ phần

Howa・Công ty TNHH Bauhaus・Công ty cổ phần Seiwa …

Ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ của trường

Hết hạn nộp đơn khi đủ số lượng học viên
Phương

Công ty cổ phần Sambi Corp・Công ty cổ phần Nissen・Công ty TNHH Bitou・Công ty cổ phần SPARK

Ngày nghỉ của trường kỳ nghỉ hè

từ ngày 21 tháng 7 ～ ngày 31 tháng 8

Ngày nghỉ của trường kỳ nghỉ đông

từ ngày 25 tháng 12 ～ ngày 7 tháng 1

Ngày nghỉ của trường kỳ nghỉ xuân

từ ngày 22 tháng 3 ～ ngày 6 tháng 4

