
100% job placement success rate five years in a row for 

students seeking employment in Japan/
5 100

Du học sinh mong muốn xin việc tại Nhật Bản

Tỉ lệ xin được việc làm 5 năm liên tục  Đạt 100%

The university where 338 international students representing 14 countries and regions are studying

14 338
Đại học với hơn 338du học sinh đến từ 14quốc gia và vùng lãnh thổ đang học tập

Faculty of Economics / Faculty of Business Administration / Faculty of Law

Ngành kinh tế học / Ngành kinh doanh học / Ngành luật

Tiếng Việt▶▶

At Nagoya University of Economics, we educate 
the future leaders of Japan and Asia

（2016,2017,2018,2019,2
020）

日本で就職を
希望する留学生
就職率5年連続

14の国と地域から338名の留学生が学ぶ大学
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人間生活科学部（教育保育学科・管理栄養学科）
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Trying to obtain many different certifications and studying to pass certification examinations will foster 
professionalism linked to the achievement of goals. Microsoft Office Specialist (Word, Excel, PowerPoint), 
the Official Business Skill Test in Bookkeeping, Registered Seller, Administrative Scrivener, Financial 
Planner, Registered Real Estate Broker, etc./

Microsoft Office Specialist word,excel,powerpoint
/Chúng tôi nuôi dưỡng ý thức nghề nghiệp bằng việc chinh phục thử thách với các chứng 

chỉ, bằng cấp đa dạng và đóng góp vào việc hoàn thành được mục tiêu. Ví dụ như Microsoft Office Specialist (word, 
excel, powerpoint), Kỳ thi kế toán tài chính Nissho (phòng thương mại và công nghiệp Nhật Bản), Người bán hàng 
có đăng ký, Công chứng viên giấy tờ hành chính, Nhà hoạch định tài chính, Công chứng viên giao dịch nhà đất v.v.

Broad support is offered to help overseas students obtain compulsory MOS qualifications, bookkeeping subjects, and other 

qualifications helpful for their employment. /
/Hỗ trợ chứng chỉ, bằng cấp giúp ích cho việc xin việc làm! –Chúng tôi hỗ trợ chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist) 

bắt buộc, môn kế toán, và thi lấy chứng chỉ, thi đậu bằng cấp khác giúp ích cho việc xin việc làm

Q.入学から数年経ちますが、
　大学生活はどうですか。
Q.It has been several years since you 
enrolled. How is your school life going? 
Q.
Q.Cuộc sống sinh viên của bạn thế nào sau 
mấy năm kể từ khi nhập học?

大学入学後、日本人学生や世界各国・地域の留学生と出会い、
多くの友人ができました。そうした交流を通して異文化を深く理解で
きています。また、私は経営学部で専門知識を身につけるための勉
強をしています。授業で分からないこと、生活で悩みや困ることがあ
ればゼミナールの先生が快く相談に乗ってくださいますし、日本人の
友人も優しく教えてくれるので、安心した大学生活が送れています。

After enrolling in the university, I met and made friends 
with Japanese and international students from 
countries and regions around the world. Through such 
interactions, I am able to gain a deep understandings 
of different cultures. I am studying to acquire 
professional skills in the Faculty of Economics. My 
seminar professor is always willing to help me with 
lecture contents I didn’t understand, as well as with 
issues and problems I encounter while living. Japanese 
friends are also kind and help me, enabling me to lead 
a school life with ease of mind.

Sau khi vào học đại học, mình đã có cơ hội gặp gỡ các bạn 
sinh viên Nhật, các bạn lưu học sinh từ các nước và khu vực 
trên thế giới, và kết thêm được rất nhiều bạn mới. Qua đó, 
mình đã hiểu biết sâu sắc về sự khác biệt văn hóa. Ngoài ra, 
mình đang học tập để có được kiến thức chuyên môn tại 
khoa Quản trị kinh doanh. Khi gặp những vấn đề chưa hiểu 
trên lớp, hay có những trăn trở, rắc rối trong cuộc sống, mình 
sẽ tìm gặp giáo viên chủ nhiệm để xin tư vấn, và các bạn 
Nhật cũng chỉ dẫn cho mình nhiều điều, nên mình rất yên 
tâm trong cuộc sống. 

Q.日本語能力を上げるために、
　どのように勉強してきましたか。
Q.How have you studied to improve your 
Japanese language skills?
Q.
Q.Bạn đã và đang học tập như thế nào để 
nâng cao năng lực tiếng Nhật của mình?

「日本語コミュニケーション」の授業を履修して日本文化に関する課
題を調べ、発表する練習をしています。授業後は図書館で日本語
能力試験の過去問題や模擬テストを繰り返し練習するなど自習も
しています。他にも大学の国際交流イベントやサークルを通して日
本語で各国・地域の留学生と交流しています。そのおかげで多くの
知識や文化が学べ、コミュニケーション力が高まっています。

I take the Japanese Communication course to learn 
about Japanese culture and get practice in giving 
presentations.
After class, I go to the library to study for the 
Japanese-Language Proficiency Test by answering 
questions in the past and mock tests. questions over 
and over again. I also attend international exchange 
events and join clubs to interact with international 
students from diverse countries and regions to 
communicate in Japanese. This helps me gain 
knowledge and learn about culture while improving my 
communication skills.

Qua môn học“Giao tiếp tiếng Nhật”, mình tìm hiểu các vấn 
đề liên quan tới văn hóa Nhật Bản và luyện phát biểu. Sau giờ 
học, mình lên thư viện tự học bằng cách làm đi làm lại nhiều 
lần các đề thi Năng lực tiếng Nhật trong quá khứ và các đề thi 
mẫu. Ngoài ra, mình còn  giao lưu bằng tiếng Nhật với các 
bạn lưu học sinh quốc tế thông qua các sự kiện giao lưu sinh 
viên quốc tế và các hoạt động câu lạc bộ của trường. Nhờ đó 
mà mình học được nhiều kiến thức, văn hóa và năng lực giao 
tiếp cũng được nâng cao.

Q.大学生活では勉強以外に
　何に取り組んでいますか。
Q. What do you do other than study?
Q.
Q.Trong cuộc sống sinh viên, ngoài công việc 
học tập bạn còn tham gia hoạt động gì khác 
không ?

大学で行われているインターナショナルウィークスなど様々な国際
交流イベントや地域でのボランティア活動、企業見学に積極的に
参加しています。そこでは大学がある犬山という地域で日本文化を
調べたり、異文化を理解する活動をするなど多くの方 と々の交流も
しています。とても楽しい体験ができており、人間的に大きく成長で
きていると感じています。

I actively participate in diverse international 
exchange events, such as International Week, 
held at the university, volunteer activities in the 
community, and company visits. In the Inuyama 
area where the university is located, I interact 
with many people through my study of Japanese 
culture and activities to understand different 
cultures. They are fun experiences that help me 
grow as a person.

Mình tích cực tham gia vào nhiều chuyến tham 
quan học tập doanh nghiệp, hoạt động tình 
nguyện tại địa phương, và các sự kiện giao lưu 
quốc tế khác nhau ví dụ như các tuần lễ quốc tế 
được tổ chức tại trường. Vì thế nên mình cũng giao 
lưu với rất nhiều người thông qua việc tìm hiểu văn 
hóa Nhật Bản tại khu vực Inuyama nơi trường mình 
đặt địa điểm hay tham gia các hoạt động tìm hiểu 
về sự khác biệt văn hóa. Tất cả các hoạt động trải 
nghiệm đều rất thú vị, và mình thấy bản thân đã 
trưởng thành rất nhiều về mặt con người.

Q.今後の大学生活をどのように
　過ごす予定ですか。将来の目標
　も合わせて教えてください。
Q.How do you plan to spend the rest of 
your school years? Let us also know what 
your future goals are.
Q.

Q.Bạn dự định sẽ sống những năm tháng 
sinh viên còn lại như thế nào? Và mục tiêu 
trong tương lai của bạn là gì ?

卒業後は質の良い日本製の商品をベトナムの消費者に提供する
ための貿易会社に就職したいと考えています。そのため、残りの大
学生活ではさらに勉学に励みたいと思っています。就職に役に立
つMOS資格の取得や、社会人として求められる日本語能力をさら
に高めて、知識、マナーを身につけていきたいです。大学の留学生
向け就職支援を活用しながら目標の実現にむけてこれからも全力
で取り組んでいきます。

After graduation, I hope to join a trading company to provide 
high-quality Japanese products to Vietnamese consumers. I 
intend to study hard during the remaining school years to realize 
the goal. I would like to obtain MOS qualifications to help me find 
employment, improve Japanese proficiency required as a 
member of the working world, and gain knowledge and develop 
business manners. I will make use of the employment support 
for international students provided by the university and put in 
my full effort into the realization of my goal.

Sau khi tốt nghiệp mình mong muốn làm việc tại một công ty xuất 
nhập khẩu để cung cấp cho người tiêu dùng Việt Nam những sản 
phẩm Nhật Bản có chất lượng tốt. Để làm được điều đó, trong những 
năm tháng sinh viên còn lại, minh sẽ cố gắng học nhiều hơn nữa. Để 
chuẩn bị cho việc tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp, mình sẽ thi lấy 
chứng chỉ MOS, nâng cao hơn nữa năng lực tiếng Nhật, và học các 
kiến thức, quy tắc ứng xử xã hội. Mình sẽ phấn đấu hết mình để đạt 
được mục tiêu đề ra trên cơ sở tiếp nhận các nguồn lực từ hoạt động 
trợ giúp lưu học sinh tìm kiếm việc làm của nhà trường.

Q.これから大学進学を希望する
　留学生たちにメッセージを
　お願いします。
Q.Give a message to international students 
who wish to enter university.
Q.
Q.Hãy cho chúng tôi biết thông điệp bạn 
muốn gửi tới các bạn du học sinh có nguyện 
vọng vào Đại học tới đây.

人間誰もが人生の目標を持っていると思います。将来の明確な目
標を決めたら、実現に向けて努力を続けてください。明るく幸せな生
活を送るためには今からしっかり考えて準備しておくことが重要で
す。特に日本で夢を叶えるならば日本語能力を高める努力をしてくだ
さい。名古屋経済大学は先生たちが優しく熱心に支援されている
ので、安心で楽しい生活を送ることができると思います。

I think everyone has his or her own life goals. Once you 
have set a clear goal for yourself, continue working 
toward your goal. It is important to think carefully and 
be prepared now to have a bright and happy life. If you 
hope to realize your dream especially in Japan, make 
an effort to improve your Japanese skills. Because 
professors at the Nagoya University of Economics are 
eager to provide kind support, I think you will be able to 
lead a productive and enjoyable school life.

Tôi nghĩ rằng con người thì ai cũng có mục tiêu cuộc 
đời. Nếu bạn đã quyết định mục tiêu rõ ràng cho tương 
lai thì xin hãy không ngừng nỗ lực để thực hiện nó. Để 
sống một cuộc sống tươi sáng và hạnh phúc thì quan 
trọng là phải suy nghĩ thấu đáo để chuẩn bị sẵn từ bây 
giờ. Đặc biệt là nếu bạn biến ước mơ trở thành hiện thực 
tại Nhật Bản thì xin hãy nỗ lực để nâng cao năng lực 
tiếng Nhật. Đại học Kinh tế Nagoya có các giáo viên hỗ 
trợ một cách nhẹ nhàng và nhiệt tình nên tôi nghĩ rằng 
bạn có thể yên tâm mà sống một cuộc sống vui vẻ.

Cross-cultural communication at Nagoya University of Economics leads 
to new learning! /

/
Giao tiếp đa văn hóa tại Đại học Kinh tế Nagoya giúp mình học hỏi thêm 
những điều mới mẻ !

Heiwa Nakajima Foundation  Nakajima Kenkichi Memorial Scholarship (2021) 1,200,000 yen per year／
 2021 ¥1,200,000／ ／

Học bổng kỷ niệm Kenkichi Nakajima - Quỹ Heiwa Nakajima (2021) Trợ cấp 1.200.000 JPY/năm／

Listen to what Miss Luong Thi Huyen said about her fulfilling life at university:／
Luong Thi Huyen ／

Chúng tôi đã hỏi chuyện bạn  Luong Thi Huyen, người có một cuộc sống đại học trọn vẹn.

Japanese language education curriculum throughout all four years of university—Language classes are organized 

by ability and level which enables overseas students to develop fluency and proficiency／ 4
／Chương trình học tiếng Nhật mà bạn có thể l iên tục học trong 4 

năm–Bạn học được năng lực mang tính thực tiễn bằng cách tham gia lớp học theo mỗi kỹ năng, theo từng trình độ

To help them acquire the Japanese language skills necessary to study at university 

and function in society in Japan, we offer the 8-tier Japanese language learning 

support system based on their proficiency.／
8 “

” ／.Để sinh viên có được khả năng tiếng Nhật cần thiết phục vụ cho việc học tại trường 
Đại học, cũng như tham gia các hoạt động xã hội tại Nhật Bản, chúng tôi đã thành lập 8 lớp 
tiếng Nhật theo các cấp độ khác nhau cho sinh viên quốc tế ,đồng thời có những“hộ trợ tiếng 
nhật ”phù hợp theo từng trình độ của sinh viên. 

大学の勉強スタイル

名経大での
異文化コミュニケーションが
新しい学びにつながる！

充実した大学生活を送る
ルオン ティ ヒュエンさんから話を聞きました。

LUONG THI HUYEN
ルオン ティ ヒュエン 
経営学部経営学科

●平和中島財団 中島健吉記念奨学金（2021） ￥1,200,000／年給付

多様な資格・検定に挑戦することで職業意識を育み、目標達成に繋げていきます。
Microsoft Office Specialist(word,excel,powerpoint)、日商簿記、登録販売者、行政書士、
ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士など

MOS資格必修、簿記科目、その他就職に役立つ資格取得、検定合格を支援します



University-sponsored scholarships reducing or exempting annual tuition by up to 50%!—Scholarship amounts range from 10,000 yen to 600,000 yen. A 
new support system reducing or exempting annual tuition by up to 50% is available for International students with outstanding scholastic achievements!/

50% /Học 
bổng trong trường là miễn giảm tối đa 50%!—Có chế độ học bổng rộng rãi từ 10.000 yen tới 600.000 yen.  Đối với các du học sinh có 
thành tích trong học tập xuất sắc có thứ hạng cao nhất thì trường cũng mới lập ra chế độ hỗ trợ với học phí năm được miễn giảm tối đa 50%!

Comprehensive support system for assisting highly motivated international students／
／Có đầy đủ cơ chế hỗ trợ du học sinh có khao khát học tập cao

Be Positive and Never Give Up! Focus! 
The secret to success is to continue trying.
Even if it may seem impossible, don't give up easily. It is important to focus on and be 
well prepared.／

／
Luôn lạc quan và không bao giờ bỏ cuộc ! Hãy thật tập trung !

Bí quyết thành công là việc không ngừng chinh phục thử thách. Quan trọng là giữ tập trung để 
chuẩn bị chứ đừng nghĩ là không thể làm được rồi bỏ cuộc dễ dàng.

Student who has received the 9th Privately-Financed International Scholarship from Yokoyama International 
Scholarship foundations (in 2019) (360,000 yen per year) ／

2019 ¥360,000／ ／
Học sinh nhận học bổng du học tư phí Quỹ công ích Quỹ học bổng quốc tế Yokoyama kỳ thứ 9 (2019) cấp (360.000 JPY/năm)

Proactively working to make dreams come true!
I continually study Japanese to improve my communication skills, and I am 
actively involved in extracurricular activities.／

／
Phấn đấu một cách tích cực để thực hiện ước mơ!

Tôi tích cực phấn đấu không ngừng nghỉ trong việc học tiếng Nhật,kể cả ngoài giờ 
học trên lớp, để hoàn thiện kỹ năng giao tiếp.

Rotary Yoneyama Memorial Foundation Scholarship (2021) 1,200,000 yen per year／
2021 ¥1,200,000／ ／

Học bổng kỷ niệm Rotary Yoneyama (2021) Trợ cấp 1.200.000 JPY/năm

Rotary Yoneyama Memorial Foundation Scholarship (2021) 1,200,000 yen per year／
2021 ¥1,200,000／ ／

Học bổng kỷ niệm Rotary Yoneyama (2021) Trợ cấp 1.200.000 JPY/năm

Many students have received extramural scholarships!—We provide full support and 

guidance for scholarship applications/interviews.／
／Liên tiếp đậu học bổng ngoài trường! 

–Chúng tôi hướng dẫn một cách chu đáo hồ sơ và phỏng vấn để lấy được học bổng  

Scholarships available include JASSO Learning Encouragement Fund, Yokoyama 
International Scholarship Foundation, Ichihara International Scholarship Foundation, 
Rotary Yoneyama Memoria l  Foundat ion,  INOAC Internat ional  Educat ion and 
Scholarship Foundation, Heiwa Nakajima Foundation, Daiko Foundation, SGH 
Foundation, etc.／JASSO

INOAC SGH ／Ví dụ 
như Hỗ trợ khuyến khích học tập JASSO, Quỹ học bổng quốc tế Yokoyama, Quỹ học 
bổng quốc tế Ichihara, Quỹ học bổng k ỷ niệm Rotar y Yoneyama, Quỹ chấn hưng giáo 
dục quốc tế Inoac, Quỹ Heiwa Nakajima, Quỹ Daiko, Quỹ SGH vv

学内奨学金は最大50%減免！
1万円から60万円まで幅広い奨学金制度あり。
学業成績優秀な留学生上位には、年間学費が最大50%減免になる支援制度も新設！

●ロータリー米山記念奨学金（2021） ￥1,200,000／年給付●ロータリー米山記念奨学金（2021） ￥1,200,000／年給付

KARKI SAGAR

諦めず、前向きに！集中して！

学ぶ意欲の高い留学生を支援する体制が充実

カルキ サガル （2018年度入学）
経営学部経営学科

DAVLATOV JAKHONGIR

ダブラトブ・ジャホンギル
経営学部経営学科

●公益財団法人横山国際奨学財団 私費留学奨学生 第９期（2019） ￥360,000／年給付

成功の秘訣は、挑戦し続けることです。
不可能と思って簡単に諦めず、集中して準備することが大切です。

夢の実現のために
前向きに取り組む！
コミュニケーションスキル向上のため継続的に日本語学習に取り組み、
授業外でも積極的に活動しています。

※諸条件があります



Internship at ARTHA Co., Ltd. ／
Alta ／

Thực tập tại Công ty cổ phần ALTA

Preparation for your internship with dedicated 
“Civic Life and Career Development” course

Bạn sẽ chuẩn bị cho việc đi thực tập 
bằng môn học “Cuộc sống công dân 

và sự hình thành sự nghiệp”

Learn practical Japanese

Có được vốn tiếng
Nhật thông dụng vững chắc

Study a variety of practical subjects  

Có rất nhiều môn học mang tính 

Experience-based project／ ／Chương trình trải nghiệm

See what it’s like to work for a Japanese corporation／ ／ 

Think with the company about bringing out unique brands.／
／

Suy nghĩ cùng doanh nghiệp để xây dựng thương hiệu tạo ra nét riêng biệt

Learn about traditional Japanese culture!／
／

Hiểu biết văn hóa truyền thống của Nhật Bản!

Your four years study at Nagoya University of Economics 

is inspiring!／
／

4 năm học tập tại Đại học Kinh tế Nagoya rất lý thú!

All students join an internship

program
日本語学校の教職員が選ぶ留学生が勧めたい進学先
2016/2017/2019/2020西日本地区私立大学（文科系）部門
日本留学AWARDS  4回入賞

(株)アルタ様でのインターンシップ



防災訓練通訳ボランティア
Internship at Kaken Ltd.／

Kaken ／
Thực tập tại Công ty cổ phần KAKEN

Volunteer interpreting during an emergency evacuation drill／
／

Tình nguyện viên thông dịch huấn luyện phòng chống thảm họa

Preparing to join society／
Chuẩn bị để bước ra trường đời

Study specialized subjects／

with an experience-based social learning approach／ ／
thực tế mà bạn có thể tiếp thu thông qua việc trải nghiệm thực tế xã hội

Thực hiện việc trải nghiệm để làm việc với tư cách là người đi làm tại doanh nghiệp Nhật Bản

p

Secure employment in Japan!

Inspect a company

100% job placement success rate five years in a row for 

students seeking employment in Japan/
5 100

Du học sinh mong muốn xin việc tại Nhật Bản

Tỉ lệ xin được việc làm 5 năm liên tục  Đạt 100%

100％達成
（2016,2017,2018,2019,2020）

(株)カケン様でのインターンシップ
Let's Shake Hands! Multicultural and Emergency Training in a Forest／
Let's Shake Hands ／

Trải nghiệm Đa văn hóa - Phòng chống thảm họa tại Rừng Let's shake hands

レッツ シェイクハンズ森de多文化・防災体験

日本で就職を
希望する留学生
就職率5年連続



失敗から学び、次につなげることを常に心がけて取り組んでいます。

←詳しくはこちら

崔 鵬達 （2018年度卒業）
CUI PENGDA

トヨタ輸送株式会社

日本人とともに地域の特徴的なイベントに参加し、体験することでたくさんのことを学びました。
インターンシップを通して得た私の体験をぜひ後輩学生にも伝えたいです。

グェン ティ フェン
（2018年度入学）
NGUYEN THI HUYEN

経営学部経営学科

インターンシップ先：一宮商工会議所

留学生の主な就職先（2017-2020）留学生を含む全学生がインターンシップ必修

（2016,2017,2018,2019,2020）

あきんどスシロー、キングコーポ
レーション、クロップス、ゲン
キー、サガミホールディングス、
サポート行政書士法人、G.A.コ
ンサルタンツ、ジョイフル、セブ
ン－イレブン・ジャパン、高木製
作所、ツルハホールディングス、
トヨタ輸送、ドン・キホーテホー
ルディングス、ビックカメラ、松
屋フーズ、ムロオ、名鉄観光サー
ビス、矢橋ホールディングス、リ
ンタツ、ロクシタンジャポンetc.

「TOYOTA」の看板を背負う
人間として、模範となる人材になる！

インターンシップでのひとつひとつの体験が勉強になる！

学生時代に積極的に行動してきた経験が現在の仕事にも活かされています。

日本で就職を希望する留学生

Companies that have employed overseas students from 2017 through 2020

2017-2020 ／Loại ngành nghề nơi xin việc chủ yếu của 
du học sinh (2017-2020)

就職率
5年連続

早い段階から卒業後の進路を自ら考えることを目的に、「インターンシップ」を必修科目としてい
ます。1年次からしっかりと事前準備を行い、2年次または3年次の早い時期に実社会を体験しま
す。希望の進路へ進むため、正課・正課外の両面からきめ細かく留学生をサポートしています。

To be an individual setting the example as a representative of TOYOTA!
I learn from my failures and always work to link them to the next step./

Trở thành nhân lực gương mẫu với tư cách là người gánh trên vai biển hiệu của “TOYOTA”!
Tôi luôn cố gắng nỗ lực trong việc học tập từ thất bại để phát triển trong tương lai.

Organization that offers internship sites: The Ichinomiya Chamber of Commerce & Industry/

Nơi thực tập: “Phòng công thương Ichinomiya”

Every experience during the internship is a true learning opportunity!
I participated in, gained experience from, learned a lot at community-oriented events with other Japanese. I would 
like to tell newer students about the experience I gained through the internship./

Mỗi trải nghiệm trong việc thực tập sẽ trở thành một bài học!
Tôi đã tham gia các sự kiện mang tính đặc trưng của khu vực cùng với người Nhật và học được rất nhiều điều thông qua 
việc trải nghiệm. Tôi mong nhất định sẽ truyền tải cho cả các học sinh khóa sau những trải nghiệm mà tôi có được thông 
qua việc thực tập.

Alumni activity in Japanese society/Career support／ ・ ／
Hỗ trợ xin việc làm, sự nghiệp và học sinh tốt nghiệp hoạt động tích cực trong xã hội Nhật Bản 

Become an employee who can think of and propose ideas from the perspective of a foreigner!
Being proactive and accumulating experience during the school years is useful for work./

Trở thành nhân viên có thể tự mình suy nghĩ và đề xuất với cách nhìn của người nước ngoài!
Những kinh nghiệm mà tôi đã hành động một cách tích cực tới giờ trong thời sinh viên cũng đang được phát 
huy trong công việc hiện tại.

Internship as a compulsory subject

／
Thực tập là môn học bắt buộc đối với tất cả các sinh viên bao gồm cả du học sinh

100% job placement success rate five years in a 
row for students seeking employment in Japan/

5 100
Du học sinh mong muốn xin việc tại Nhật Bản
Tỉ lệ xin được việc làm 5 năm liên tục  Đạt 100%

“Internships” are compulsory and are designed with the objective of getting students to think about their career 

paths from an early stage class all the way up through graduation. Preparation begins during the first year, and 

internships take place during the second and third years. Academic as well as extracurricular support is available 

to assist international students in their endeavors.／

／Chúng tôi quy định “việc thực tập”, lấy 
mục đích là việc tự mình suy nghĩ con đường tương lai sau khi tốt nghiệp kể từ khi nhập học, là môn 
học bắt buộc. Bạn sẽ thực hiện việc chuẩn bị sẵn từ trước một cách vững chắc từ năm thứ nhất và trải 
nghiệm xã hội thực vào thời kỳ sớm của năm thứ 2 hoặc là năm thứ 3. Chúng tôi hỗ trợ du học sinh một 
cách tỉ mỉ từ hai mặt chính khóa và  ngoại khóa để tiến tới con đường tương lai mà bản thân mong 
muốn.



Comfortable and Friendly City!
I receive a scholarship from JASSO and enjoy living alone, treasuring every minute 
of my experience. (Residence: Inuyama)

Đây là một thành phố dễ sống và ấm áp tình người!
Tôi đang tận hưởng trọn vẹn cuộc sống một mình mà tôi ao ước với sự coi trọng việc 
quản lý thời gian trong lúc vừa được nhận học bổng. (Khu vực cư trú: Inuyama)

喬 鶴寧
経済学部現代経済学科

QIAO HENING

グローバル＆シェアハウス型学生寮開設！

（学生寮の外観） （室内：交流スペース） （室内：プライベートルーム）（室内：共同キッチン）
(Exterior of the student dormitory)／

／
(Ký túc xá sinh viên nhìn từ bên ngoài)

(Interior: Communication space)／
／

(Trong nhà: Không gian giao lưu)

(Interior: Private room)／
／

(Trong nhà: Phòng riêng)

(Interior: Common kitchen)／
／

(Trong nhà: Bếp chung)

留学生が日本での生活に順応できるよう支援すること、また日本人学生が留学生と積極的に交流し、グロー
バル感覚を養うことを目的として、シェアハウス型の新学生寮を開設しました。 ※別途光熱費5,000円

さらに、WIFI 完備!! 全室冷暖房付!!

個室①

個室④

共有
リビング個室②

個室③

ファム チャ ジャン
交換留学生

PHAM TRA GIANG
山名 咲歩
人間生活科学部管理栄養学科

YAMANA SAHO

経営学部経営学科

 CHANG YUTING 
常 玉

Global & shared house type dormitory is newly open!  A new share-house type student dormitory has been opened with the objective of supporting international 
students in adapting to life in Japan and providing opportunities for Japanese students to actively interact with international students to develop a global sense. /

Xây mới ký túc xá sinh viên dạng nhà ở chia sẻ & toàn cầu!  Trường đã mở ký túc xá sinh viên mới dạng nhà ở chia sẻ với mục đích hỗ trợ du học sinh để có thể thích nghi tốt 
với cuộc sống tại Nhật Bản, ngoài ra để sinh viên người Nhật giao lưu một cách tích cực với du học sinh người nước ngoài và nuôi dưỡng cảm giác toàn cầu.

￥25,000 per month／25,000 / ／25.000 yen/tháng

*5,000 yen for utilities charged separately／
5,000 ／

*Tiền điện và ga 5.000 Yen tính riêng

Fully equipped with Wi-Fi!! All rooms come with air conditioning!!／
WIFI ／

Thêm vào đó, WIFI trang bị đầy đủ!! Tất cả các phòng đều gắn điều hòa nóng lạnh!!

Learning together and living together!
The environment is nice! There are a station near home, and it is convenient for shopping. (Residence: Inuyama)

Inuyama



Be active not only in Japan but internationally in 
the field of intellectual property!/

Trở thành nhân lực có thể hoạt động tích cực ở cả 
nước ngoài chứ không chỉ trong Nhật Bản trong lĩnh 
vực “Sở hữu trí tuệ”!

Graduate Schools educate high level professionals／ ／
Trường cao học nơi đào tạo người có nghề nghiệp chuyên môn cao

NGK Spark Plug Co., Ltd. International Student Scholarship 1,200,000 yen per year/
1 200 000

Quỹ tín thác công ích “Quỹ học bổng dành cho du học sinh nước ngoài ngành gốm đặc thù Nhật Bản” cấp 1.200.000 JPY/năm

Possible to enroll in a graduate program at Nagoya University of Economics after graduating from universities in Asia and other overseas countries!/

Sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học ở các nước châu Á, hay châu lục khác cũng có thể vào cao học Đại học Kinh tế Nagoya

Many international students have been employed in Japan, including publicly listed companies!/

Liên tiếp có du học sinh xin được việc ở các xí nghiệp Nhật Bản, trong đó có cả các xí nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

No requirements for admission on your previous faculty as a requirement 
for admission/ Không quan tâm 
ngành học trường tốt nghiệp của bạn trong tư cách nhập học

Scholarships for international students/
/

Chế độ học bổng dành cho du học sinh

Support for graduate school (master's, doctoral ) students／
／

Hỗ trợ sinh viên cao học (thạc sỹ - tiến sỹ)

Sending out international students with a Ph.D. (Doctor of Philosophy)!/

Đào tạo ra du học sinh lấy được Ph.D. (Doctor of Philosophy)!

International students have won scholarships provided by the national government and foundations for eight consecutive years!/

Du học sinh 8 năm liên tục đậu học bổng ngoài trường của chính phủ và các quỹ!

Offering programs at two campuses/
/

Cung cấp việc học tập tại 2 khuôn viên

Courses set up to be easily followed (law, accounting)/

Thiết lập khóa học dễ học tập (luật học - kế toán)

Wide range of support and consultation systems/
/

Cơ chế hỗ trợ các loại - tư vấn

We provide full support with scholarships and job hunting!!／
／

Có đầy đủ hỗ trợ đa dạng ví dụ như học bổng hay hoạt động xin việc!!

To be an employee who can contribute

to the company as accounting specialist!／
／

Trở thành nhân tài có thể cống hiến cho doanh nghiệp
với tư cách là chuyên gia "kế toán"!

Interview details are here →

Chi tiết phỏng vấn xem tại đây

Interview details are here →

Chi tiết phỏng vấn xem tại đây

Interview details are here →

Chi tiết phỏng vấn xem tại đây

JALILOV AKBAR

CAI HONG SHI

Be active not only in Japan but internationally in 
the field of intellectual property!/

T ở thà h hâ lự ó thể h t độ tí h ự ở ả

「知的財産」の分野で
日本国内だけでなく、
海外でも活躍できる人材になる！

在校生Voice!!

「「知的財産」の分野で知的財産」 分野
日本国内だけでなく、

卒業生Voice!!

●公益信託  日本特殊陶業海外留学生奨学基金 ￥1,200,000／年給付

奨学金や就職活動など
多様なサポートが充実しています!!

スタンレー電気株式会社

PHAM THI PHUONG THANHファム     ティ  フォン     タイン
（法学研究科修士課程  2017年度修了） （会計学研究科博士前期課程  2016年度修了）

国・財団の学外奨学金に留学生が８年連続で合格中！

学習奨励費、愛知のものづくりを支える留学生受入事業、日本特殊陶業海外留学生奨学基金、米山記念ロータリー奨学会など

2015年：１名、2016年：５名、2017年：８名、2018年：３名、2019年：４名、2020年：4名

卒業生Voice!!

Graduate School of Law／ ／
Khoa nghiên cứu luật học

Professors with diverse experiences／
／

Đội ngũ giáo sư có bề dày kinh nghiệm

Master's program: Law ／ : ／
Chương trình thạc sĩ: Chuyên ngành luật học

Doctoral program: Corporate Law／ : ／
Chương trình tiến sĩ: Chuyên ngành luật học doanh nghiệp

■ 法学研究科 職業人を育成する「開かれた法学研究科」として、

各人への個別対応、指導に力を注ぎます。

法学研究科
多彩な経歴をもつ教授陣

修士課程：法学専攻

博士後期課程：企業法学専攻

Graduate School of Accounting／ ／
Khoa nghiên cứu kế toán

Master's program: Accounting／ : ／
Khóa kỳ trước tiến sỹ: Chuyên ngành kế toán

Doctoral program: Accounting／ : ／
Khóa kỳ sau tiến sỹ: Chuyên ngành kế toán

Professors with diverse experiences／
／

Đội ngũ giáo sư có quá trình công tác đa dạng

■ 会計学研究科

会計学研究科
多彩な経歴をもつ教授陣

博士前期課程：会計学専攻

博士後期課程：会計学専攻

入学資格の出身学部不問

多様なバックグラウンドをもった学生たちが研鑽を積み、学習・研
究の質を高めます。

留学生向け奨学金制度

修士課程１年間・博士課程２年間の奨学金を用意しています。
※大学が定める諸条件あり。

大学院（修士・博士）の学生サポート

アジアなど海外の大学から本学大学院への進学も可能！

上場企業を始め、日本で就職を決めた留学生が続 ！々

（主な就職先）アイ・ティー・エックス、スタンレー電気、スパークス・アセット・マネジメント、大同メタル工業など

Ph.D.（Doctor of Philosophy）取得の留学生を輩出！

2008年：１名（中国）、2013年：１名（パナマ）、2014年：１名（中国）、2016年：１名（ウズベキスタン）

高度で実践的な指導力と専門的能力を兼ね備えたリーダー的役割を果たす人材を育成する人間生活科学研究科修士課程もあります。

２つのキャンパスで学びを提供

犬山と名古屋（サテライト）の２つのキャンパスで、通いやすく、学
びやすい教育環境を提供しています。

学びやすいコース設定（法学・会計学）

税理士資格の取得、日本企業への就職、博士課程への進学など
目標に合わせたコースを設定しています。

各種支援体制・相談

給付型奨学金の案内や在留資格更新・変更、就職支援・相談
など幅広い支援を提供しています。

グローバルな会計環境の変化に応えられる

高度会計専門職業人・研究者の育成を行います。

インタビューの詳細はこちら→

インタビューの詳細はこちら→インタビューの詳細はこちら→

高度専門職業人を育成する大学院

ジャリロブ アクバル
（2017年度博士前期課程、2019年度博士後期課程入学）

会計学研究科博士後期課程

蔡 紅実
株式会社今仙電機製作所



[2020 reference ] Expenses for Entrance Examination, Enrollment,
and Education (in 2020, for reference)／ 2020  ／
[Tham khảo năm 2020] Học phí - kỳ thi đầu vào

[2020 reference] Confirm the schedule of admission procedure at Nagoya University of Economics from entrance examination through enrollment!／
2020 ／

[Tham khảo năm 2020] Chúng ta hãy kiểm tra lịch trình của Đại học Kinh tế Nagoya từ khi đi thi tới khi nhập học!

Research student system/

Chế độ nghiên cứu sinh

The Expenses to be paid before and after enrollment in total for an undergraduate student admitted in 2020 is 1,189,010 yen.
*The tuition for an undergraduate student is 500,000 yen for the first term, and 500,000 yen for the second term, 1,000,000 yen in total from the second through fourth year./

Tổng số tiền trước khi nhập học + năm 1 = 1.189.010 JPY! (Sinh viên nhập học năm 2020)
*Năm 2 ~ năm 4: Học kỳ một 500.000 JPY + học kỳ hai 500.000 JPY  Số tiền cả năm: 1.000.000 JPY [Sinh viên ngành học đại học]

Fees to be paid before enrollment [undergraduate student]/
Trước nhập học [Đại học: Sinh viên ngành học đại học]

Fees to be paid before enrollment [graduate student in the master's program]／
／

Trước khi nhập học [Sinh viên cao học: Khóa thạc sỹ - kỳ trước tiến sỹ]

Fees to be paid before enrollment [graduate student in the doctoral program]／
／

Trước khi nhập học [Sinh viên cao học: Khóa tiến sỹ - kỳ sau tiến sỹ]

Entrance screening fee/
Tiền xét tuyển đầu vào

Enrollment fee/
Tiền nhập học

Tuition for the first semester in the first year/

Học phí

Tuition for the second semester/

Học phí

Tuition for the Second Year and thereafter/

Học phí

Entrance screening fee/
Tiền xét tuyển đầu vào

Enrollment fee/
Tiền nhập học

Tuition for the first semester in the first year/

Học phí

Tuition for the second semester/

Học phí

Tuition for the Second Year and thereafter/

Học phí

Entrance screening fee/
Tiền xét tuyển đầu vào

Enrollment fee/
Tiền nhập học

Tuition for the first semester in the first year/

Học phí

Tuition for the second semester/

Học phí

Tuition for the Second Year and thereafter/

Học phí

The expenses to be paid before and after enrollment is 986,400 yen for a graduate student in the master's programs (admitted in 2020)./

Tổng số tiền trước khi nhập học + năm 1 = 986.400 JPY! (Sinh viên nhập học năm 2020)

The expenses to be paid before and after enrollment is 987,100 yen for a graduate student in the doctoral programs (admitted in 2020)./

Tổng số tiền trước khi nhập học + năm 1 = 987.100 JPY! (Sinh viên nhập học năm 2020)

First year second semester/

Học kỳ hai năm 1

Second year and thereafter/
Từ năm 2 trở đi

First year second semester/

Học kỳ hai năm 1

Second year and thereafter/
Từ năm 2 trở đi

First year second semester/

Học kỳ hai năm 1

Second year and thereafter/
Từ năm 2 trở đi

Designated school and general entrance examination/

Kỳ thi đầu vào chung - trường chỉ định

Transfer enrollment/

Học chuyển tiếp

Research student (non-regular undergraduate or graduate student)/

Nghiên cứu sinh (sinh viên phi chính quy ngành học đại học - cao học)

General entrance examination for graduate school/

Kỳ thi đầu vào chung cao học

[Vocabulary] [Giải thích từ ngữ]
Application

Nộp hồ sơ đăng ký
Entrance examination and screening/

Kỳ thi đầu vào - xét tuyển
Enrollment consultation/

Cuộc gặp tư vấn kỳ thi đầu vào
Deadline for entrance fee/Deadline for screening fee/

Thời hạn tiền nhập học - thời hạn tiền xét tuyển

*Students enrolling from abroad should apply for status of residence at this point /
*
*Học sinh nhập học trực tiếp từ nước ngoài thì chúng tôi xin tư cách lưu trú ở thời điểm này.

Diverse entrance examinations and support systems available!!／
／

Thực hiện kỳ thi đầu vào - chế độ hỗ trợ đa dạng!!
*Please check the Entrance Examination Guidelines for details regarding admission qualifications, date, etc.／
* ／
*Về tư cách nộp hồ sơ đăng ký, lịch trình v.v. chi tiết thì xin bạn hãy nhất định xác nhận ở tài liệu hướng dẫn tuyển sinh.

Transfer system/

Chế độ học chuyển tiếp

Recommendation entrance examination system for transition from 
undergraduate to graduate school/
Chế độ thi đầu vào tiến cử cao học từ ngành học đại học

Entrance screening discount system/

Chế độ giảm tiền xét tuyển đầu vào

Exchange agreement university special entrance examination system 
(tentative name)/
Chế độ thi đầu vào đặc biệt cho đại học đã kí hiệp định giao lưu (tên tạm)

Entrance fee refund system/

Chế độ hoàn trả tiền nhập học

*Please check our website and the Entrance Examination Guidelines for the most up-to-date information. ／
* ／
* Thông tin mới nhất thì xin bạn hãy chắc chắn tham khảo tại trang chủ của trường hay tài liệu hướng dẫn tuyển sinh.

※最新情報は本学ホームページや入試要項で必ず確認してください。学費・入学試験2020年度参考

2020年度参考 受験から入学まで、名古屋経済大学のスケジュールをチェックしよう！

オープンキャンパスや大学祭、入学相談会など、名古屋経済大学を体験できるイベントを多数開催しています。

名古屋経済大学大学院に進学を希望する学生で、特定の専門事項を
研究しようとする者が学ぶことができる制度です。

研究生制度

入学前【大学：学部生】

入学前【大学院生：修士・博士前期課程】

入学前【大学院生：博士・博士後期課程】

学費

￥519,000

学費

￥1,000,000

学費

￥540,010

入学金

￥100,000

入学検定料

￥30,000

入学検定料

￥35,000

学費

￥375,000

学費

￥750,000

学費

￥376,400

入学金

￥200,000

入学検定料

￥35,000

学費

￥375,000

学費

￥750,000

学費

￥377,100

入学金

￥200,000

入学前 + 1年目総額＝¥1,189,010です！（2020年度入学生）
※2年～4年次 ： 前期 ￥500,000 + 後期 ￥500,000　年額 ￥1,000,000【学部生】

入学前 + 1年目総額＝¥986,400です！（2020年度入学生）

入学前 + 1年目総額＝¥987,100です！（2020年度入学生）

１年目後期 ２年目以降

１年目後期 ２年目以降

１年目後期 ２年目以降

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

指定校・一般入試 編入学 研究生（学部・大学院非正規生） 大学院一般入試

【語句説明】 出願 入試・選考 入学金締切・検定料締切 入試相談会

※海外から直接入学の学生はこの時点で
在留資格申請を行います。

多彩な入学試験・支援制度を実施!!
※詳細な出願資格、日程等については必ず入試要項で確認してください。

編入学制度

大学等の卒業者や大学に2年以上在学し、62単位以上修得し
た者等が２・３年次に編入できる制度です。

学部からの大学院推薦入試制度

名古屋経済大学を卒業し、同大学院への入学を希望した者が
利用できる特別な入試制度です。

入学検定料割引制度

本学オープンキャパスに参加して、個人面談を受けた受験者の
入学検定料を割引する制度です。

交流協定大学特別入試制度（仮称）

協定を締結した海外の大学の卒業生で、本学大学院等に進学
を希望する者が利用できる制度です。

入学金還付制度

本学卒業生及び在学生の兄弟・姉妹であることを証明できた者
の入学金を入学後に還付する制度です。

入試：Ⅱ期

入試：Ⅲ期

入試：Ⅳ期

入試：Ⅴ期

入試：Ⅰ期

入学金締切：Ⅰ期

入学金締切：Ⅱ期出願：Ⅲ期

出願：Ⅱ期

出願：Ⅰ期

出願：Ⅳ期 入学金締切：Ⅲ期

出願：Ⅴ期

入学金締切：Ⅳ・Ⅴ期

入試
相談会

入試
相談会

Open
Campus
Open
Campus

Open
Campus
Open
Campus

Open
Campus
Open
Campus

入試：Ⅰ期

入学金締切：Ⅰ期

入試：Ⅱ期

入学金締切：Ⅱ期

出願：Ⅱ期

選考：10月入学 検定料締切：10月入学

出願：10月入学

選考：4月入学 検定料締切：4月入学

出願：4月入学

入試：Ⅰ期 入学金締切：Ⅰ期

出願：Ⅰ期

入試
相談会

入試：Ⅱ期・博士後期

出願：Ⅱ期・博士後期

入学金締切：
Ⅱ期・博士後期

出願：Ⅰ期



I would like to heighten my communication skills and learn 

about the cultures and customs of other nations and regions 

through interaction with as many people as possible.／

／Tôi muốn từ giờ nâng cao năng lực giao tiếp và học về 
văn hóa hay tập quán v.v. của các quốc gia - khu vực thông qua 
việc giao lưu với càng nhiều người càng tốt. 

Uzbekistan State World Languages University

Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Uzbekistan

In the future, I would like contribute to my home country by setting 
up a trading company that ties Japan and Indonesia, making use 
of the knowledge and human network I have been developing 
through study in Japan.

Tôi mong muốn sẽ phát huy những kiến thức đã học được và mạng 
lưới quan hệ trong thời gian du học để lập một công ty thương mại kết 
nối Nhật Bản và Indonesia, và cống hiến cho đất nước mình.

AJI ABDUL GHONI

Northeastern University

Đại học Đông Bắc

China University of Political Science and Law

Đại học Khoa học chính trị và Luật Trung Quốc

Ho Chi Minh City University of Law

Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Tashkent State University of Economics

Đại học Kinh tế Quốc lập Tashkent

Tashkent State University of Law 

Đại học Luật Quốc lập Tashkent

Simon Fraser University

Đại học Simon Fraser

I would like to study Japanese hard and use the knowledge about 

economics I learned at the university to become a bridge between 

Japan and China and promote friendly relations between the two 

countries.／
／Mình mong muốn trở thành cây cầu kết nối, 

thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và Trung Quốc thông qua 
việc nỗ lực học tiếng Nhật và vận dụng các kiến thức Kinh tế học học được 
thời đại học.

Communication is really important. I’m working on improving my 

Japanese  pronunciation and grammar.／
／

Tôi nghĩ việc giao tiếp với mọi người rất quan trọng. Vì vậy tôi đang cố 
gắng trong các giờ học tiếng Nhật để có thể phát âm hay sử dụng ngữ 
pháp thành thạo như người Nhật. 　

Kainan University

Đại học Kainan

National University of Commerce and Business, Mongolia

Đại học Thương mại Quốc gia Mông Cổ

School of Law, National University of Mongolia 

Khoa luật Đại học Quốc gia Mông Cổ 

Royal University of Law and Economics

Đại học Luật và Kinh tế Hoàng gia Campuchia 

Hanoi Law University

Đại học Luật Hà Nội 

Hanoi University

Đại học Hà Nội

Asia Pacific University of Technology & Innovation

Đại học Đổi mới Khoa học Kỹ thuật Châu Á Thái Bình Dương

DIK BAHADUR BUDHATHOKI
ディカ バハデュル ブダトキ
法学部

できるだけ多くの人々との交流を通して、
コミュニケーション能力を高め、各国・地域の
文化や習慣などを学んでいきたいです。

ウズベキスタン国立
世界言語大学

アジア太平洋技術革新
大学

開南大学 ホーチミン市法科大学

Academic exchange agreement schools/Schools where overseas trainings have been held／
／

Trường ký kết hiệp định giao lưu học thuật - Trường thực hiện tập huấn ở nước ngoài学術交流協定締結校・海外研修実施校

NAGOYA UNIVERSITY OF ECONOMICS
広報センター

学校法人 市邨学園 名古屋経済大学 / 大学院

LI SIMIN黎 思敏
経済学部現代経済学科

日本語を一生懸命勉強し、
大学で学んだ経済学の知識を活かして、

日中の架け橋となり、日中間の友好関係を促進したいです。

モンゴル国立商科大学

モンゴル国立大学法学部ハノイ法科大学 王立法律経済大学ハノイ大学中国政法大学

東北大学 タシケント国立法科大学

タシケント国立経済大学 サイモンフレーザー大学
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