
 

 

Học viện EIKA - Cao đẳng quốc tế EIKA
Khoa giao lưu quốc tế・Khoá song ngành Đại học

    Trường chúng tôi là trường cao đẳng quốc tế duy nhất ở Nhật Bản hợp
tác với Hệ đào tạo từ xa của Đại học Nhật Bản thành lập khoá song ngành
Đại học. Tại sao bạn không thử sử dụng quy chế này để hướng đến mục
tiêu tốt nghiệp song ngành Đại học và Cao độ Senmon

Hướng đến mục tiêu tốt nghiệp song song 
 Cao đẳng quốc tế EIKA & Đại học Nhật Bản！

 

4 Ưu điểm của「Khoá học song ngành Đại học」4 Ưu điểm của「Khoá học song ngành Đại học」
tại Học viện EIKAtại Học viện EIKA

Sự hỗ trợ tận t ình của đội  ngũ giảng viên
của học viện sẽ giúp bạn đạt được học vị
cử nhân của trường Đại  học Nhật Bản

Bạn có thể học tiếp lên cao học bằng cách sử
dụng bằng cử nhân đại học hoặc bằng cao độ
senmon

Học viện EIKA  là trường cao đẳng hệ 4 năm, chương
trình giảng dạy độc đáo của trường cho phép bạn
lấy cả 2 bằng cao độ senmon và bằng cử nhân đại
học, giúp bạn có tỉ lệ cao có được việc làm tại Nhật

Giáo viên tiếng Nhật với trình độ chuyên nghiệp
sẽ giảng dạy theo trình độ của bạn, giúp nâng
cao trình độ tiếng Nhật của bạn
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Đại học Nhật BảnĐại học Nhật BảnĐại học Nhật Bản
Xét duyệt hồ sơXét duyệt hồ sơXét duyệt hồ sơ

Niên khoá 2020Niên khoá 2020Niên khoá 2020
Thực trạng của SV tốt nghiệpThực trạng của SV tốt nghiệpThực trạng của SV tốt nghiệp   
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Giải pháp ?

Tốt nghiệp
 

Sau khi tốt nghiệp, tiềm năng rộng mở với những điều kiện tốt phục vụ cho công việc hay học
cao hơn !

Lo lắng về
tương lai ?

Bạn có thể
làm điều đó
tại Học viện

EIKA

Tiềm năng
mới mẻ !

Không tự tin vào trình độ tiếng Nhật của bản thân nhưng muốn đạt đượcKhông tự tin vào trình độ tiếng Nhật của bản thân nhưng muốn đạt đượcKhông tự tin vào trình độ tiếng Nhật của bản thân nhưng muốn đạt được
bằng cử nhân của một trường Đại hoc.bằng cử nhân của một trường Đại hoc.bằng cử nhân của một trường Đại hoc.
Muốn có một công việc thu nhập cao và có thể tiếp cận được visa vĩnh trú.Muốn có một công việc thu nhập cao và có thể tiếp cận được visa vĩnh trú.Muốn có một công việc thu nhập cao và có thể tiếp cận được visa vĩnh trú.
Đạt được mục đích, nhận được một công việc hay tự tin khi về nước.Đạt được mục đích, nhận được một công việc hay tự tin khi về nước.Đạt được mục đích, nhận được một công việc hay tự tin khi về nước.


