自己 PR 入試
SELF-INTRODUCTION ENTRANCE EXAMINATION

追加募集決定
定員 50 名

1 年目学費 65 万円～
※別途、教科書代・行事費等が必要です。
※追加募集での自己 PR 入試特典は前期授業料から 6 万円減免となります。

①筆記試験なし︕

話すのが好きな人︕ぜひチャレンジしてください︕

②ES（エントリーシート）不要︕

募集要項 12 ページの ES（エントリーシート）は必要ありません。
2020 年

出願期間︓

9/1（火）～ 9/30（水）

試験期間︓

9/26（土）～ 10/9（金）

2020 年

試験会場︓本校（新松戸）・ 仙台 ・ 名古屋 ・ 沖縄 ・ 福岡 ・ 広島
選 考 料︓20,000 円

※自己 PR 入試が不合格の場合、
無料で一般試験を再受験できます

試験方法︓書類選考
面接試験（30 分程度）

出願要件︓

・ 日本語学校入学から本校出願までの出席率が 90％以上の者
・ 合格した場合、 本校に入学する者（単願）
・ 法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関で 1 年以上の教育を受け、
卒業または卒業見込の者、 あるいは日本語能力試験Ｎ2 以上の有資格者
・ 本国で 12 年以上の学校教育を修了した者

学校法人朝日学園

明生情報ビジネス専門学校

〒270-0032 千葉県松戸市新松戸北 1-15-4（8 号館）

TEL ：047-702-7801
FAX：047-712-2213

各国語訳は裏

EN CN VN

Email：info̲kokusai@meisei-mic.ac.jp

‘Self-Introduc�on’ Entrance Exam EN
Exam contents
・Group Interview (about 30 minutes )
▶ Tell us about your strong points and specialties
・No writing exam / No paper test
Application Period
From September 1st 2020(Tuesday) until September 30th 2020(Wednesday)
Entrance Exam Period
Between September 26th 2020(Saturday) and October 9th 2020(Friday)
Admission Quota
50 students
Qualiﬁcations
・Average attendance rate of Japanese Language Institute(School) is equal or greater than 90% at time of entry
・If you pass, be sure to enroll in our school
Entrance Exam Fee
20,000yen

Special Discount System

Ins tallment Pa yment Sys tem:
One yea r tui�on fee can be divi ded

Tui � on fee of the ﬁ rst one year starts from

650,000yen

If you fa il i n the ‘Self-Introduc�on’ Entrance Exa m,
you ca n re-take the General Entrace Exa m for Free

8 payments

General Entrance Exam Fee is Free

※ A separate fee is 66,000yen.（Textbooks : 30,000yen , Student's associa�on fee : 36,000yen)

自 我 P R 入学 考 试

CN

考试内容
・集团面试（大约30分钟）
► 需要多说自己擅长的内容等
・笔试没有

申请期间
2020年9月1日（周二）～ 2020年9月30日（周三）

考试期间
2020年9月26 日（周六）～ 2020年10月9日（周五）

定员
50名

申请条件
・具有从进入日本语言学校到申请本校的出勤率百分之九十以上
・考试及格就必须进入本校

选考费

优惠政策

2万日元
第一年的学费

65 万日元起

第一年的学费可以分期支付

最多8次

如自我PR入学考试不及格的话，普通入学
考试可以免费参加

普通入学考试的报考费可以免费

※ 除了上述以外，还需交3万日元课本费， 3万6千日元活动费。（小计6万6千日元）

Phần thi đối đáp VN
Nội dung phần thi
.
・Phỏng vấn nhóm ( khoảng 30 phút )
► Các điểm mạnh của bạn ..vv... Hãy làm nổi bật,kể nhiều những điểm thu hút bản thân..
・Không có kì thi viết
Thời gian nộp hồ sơ
Ngày 1 tháng 9 năm 2020 (thứ 3 ) ～ Ngày 30 tháng năm 20 20 (thứ 4 )
Thời hạn dự thi
Ngày 26 tháng 9 năm 2020 (thứ 7 ) ～Ngày 9 tháng 10 năm 2020 ( thứ 6 )
Hạn mức giới hạn
50 người
Điều kiện nộp đơn
・Có tỉ lệ đi học trên 90% kể từ khi nhập học trường nhật ngữ cho tới khi nộp đơn dự thi cho trường chúng tôi
・Trường hợp đã trúng tuyển , Bạn phải vào trường chúng tôi học.
Phí tuyển chọn
Chế độ ưu đãi
20,000 yên
Học phí năm đầu tiên

650,000 Yên

Năm đầu tiên chia học phí ra đóng

Tối đa 8 lần

※ (Ngoài các khoản trên,sẽ cần thiết phải đóng tổng cộng 66.000 yên, bao gồm phí sác h giáo k hoa 30,000 yên và phí s ự k iện 36,000 y ên）

Trong trường hợp bạ n không trúng tuyển theo
hình thức thi đối đáp , thì bạ n có thể tham gia
kì thi chung lệ phí thi sẽ được miễn phí)

Lệ p hí thi cho kỳ thi tuyển sinh chung sẽ được miễn phí

