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Đại học Tohoku

4 khuôn viên: (i) Katahira, 

(ii) Kawauchi, (iii) Seiryo, 

và (iv) Aobayama

Tất cả đều nằm khá gần

trung tâm Sendai

(i) (ii)

(iii) (iv)

Được thành lập năm 1907, là đại học

quốc lập lâu đời thứ ba tại Nhật



Đại học Tohoku
Ba phương châm của đại học Tohoku:

I. Đặt nghiên cứu làm đầu (Research First)

II. Mở cửa (Open Door)

III. Nghiên cứu và học tập mang tính thực tiễn

(Practice Oriented Research and Education)

Trường có bề dày truyền thống trong nghiên cứu và đào tạo, 

đặc biệt là ở các ngành như vật liệu, cơ khí,…



Đại học Tohoku
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QS World University Ranking® 2023:
• Đứng thứ 79 thế giới

• Đứng thứ 72 ngành Cơ khí, thứ 57 ngành Vật lý Thiên văn, thứ 57 

ngành Khoa học Vật liệu, thứ 81 ngành Hoá học, …

Đứng thứ nhất BXH Times Higher Education 

Japan University Ranking 2020, 2021 & 2022

Một số nhân vật, nghiên cứu nổi bật:

Kotaro 

Honda

KS Steel, 
NKS Steel
1934

Hidetsugu

Yagi
Yagi-Antenna
1926

Koichi

Tanaka

Mass Spectrometry
2002年Nobel Prize

Fujio 

Masuok

a

USB Flash 

Memory
1980



Đại học Tohoku
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Tổng số sinh viên: 17665

• Bậc đại học: 10695 

• Sau đại học: 6970

(tính tới 01/03/2021)

2074 sinh viên quốc tế đến từ

86 quốc gia/vùng lãnh thổ

Châu Âu 6.1%

Trung và Nam Mỹ 2.3%
Bắc Mỹ 0.8%
Châu Đại Dương 0.4%
Châu Phi 2.5%
Trung Đông 1.4%

Châu Á

Tổng số giảng viên: ~3100

10 Khoa / 15 Trường cao học

3 Trường cao học chuyên nghiệp

6 Viện nghiên cứu

(tính tới tháng 5 2022)



Chương trình FGL
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Là chương trình cho sinh viên bậc đại học, thạc sĩ và

tiến sĩ, được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh

Với bậc đại học, có ba khoá học như sau (cả ba đều bắt đầu vào tháng

10 thay vì tháng 4 như bình thường tại Nhật):

Khoá học Chuyên ngành Lượng

tuyển

AMC (Advanced 

Molecular Chemistry)

Hoá học, Khoa Khoa học (Chemistry, Faculty of 

Science)
~ 10

IMAC-U (International 

Mechanical and 

Aerospace Engineering)

Cơ khí máy móc và hàng không vũ trụ, Trường

Cơ khí (Mechanical and Aerospace Engineering, 

School of Engineering)

~ 15

AMB (Applied Marine 

Biology)

Sinh vật học, Khoa Nông nghiệp (Biosciences, 

Faculty of Agriculture)
~ 10



Chương trình FGL

• IMAC-U: International Mechanical and Aerospace 
Engineering Course[IMAC] (tohoku.ac.jp)

• AMC: Tohoku University Future Global Leadership Program 
ADVANCED MOLECULAR CHEMISTRY COURSE

• AMB: Applied Marine Biology Degree Course Taught in 
English (tohoku.ac.jp)
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Thông tin chi tiết về 3 khoá học trên có thể tìm thấy ở đây

(bằng tiếng Anh):

Lưu ý: Nên tìm hiểu kỹ về việc chương trình học sẽ liên quan đến cái gì, những

Lab mà mình có thể vào (việc vào Lab là bắt buộc với sinh viên) do chương

trình học sẽ tách riêng với chương trình của sinh viên Nhật nên sẽ có những

giới hạn riêng.

http://www.imac.mech.tohoku.ac.jp/
http://web.tohoku.ac.jp/amc/
http://www.agri.tohoku.ac.jp/amb/about.html


Học phí, chi phí sống tại Sendai
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Phí nhập học 282 000 yên

Học phí 267 000 yên / kỳ * 2 kỳ / năm =  534 000 yên / năm

Học sinh có thể nhận học bổng và các hỗ trợ tài chính khác

• Các khoản trên có thể được thay đổi

• Thời hạn chi trả sẽ được đề cập trong Hướng dẫn Nhập học.

Ngoài ra, học sinh cũng phải nộp bảo hiểm (40 000 yên cho 4 năm). Chi 

tiết sẽ có trong Hướng dẫn Nhập học. 

Chi phí sống (với sinh viên) tại Sendai: 80 000 ~ 90 000 yên / tháng.

Có thể nhiều/ít hơn tuỳ vào tiền thuê nhà, có đi chơi nhiều hay không,… 



Học bổng
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Japanese Government (MEXT) 

Scholarship
President Fellowship

MEXT Honors 

Scholarship for Privately 

Financed International 

Students

Lượng tiền & 

thời gian

119 000 yên/tháng * 12 tháng * 4 năm

+ vé máy bay lúc đến và về từ Nhật
267 900 yên/kỳ * 4 năm 48 000 yên * 6 tháng

Phí nộp hồ sơ - Hoàn trả sau nhập học -

Phí nhập học Được miễn Hoàn trả sau nhập học -

Học phí Được miễn

Có thể đăng ký để được

miễn giảm một phần hoặc

toàn phần

-

Học bổng MEXT: 8 học sinh (trong toàn bộ học sinh trúng tuyển) sẽ được lựa

chọn. Vé máy bay chỉ được cấp lúc nhập học (đi đến Nhật) và tốt nghiệp (rời

khỏi Nhật). Ngoài ra, học sinh phải duy trì GPA đủ cao để giữ được học bổng.

President Fellowship: Tỷ lệ chấp nhận ~ 100%. Học sinh cũng phải duy trì

GPA đủ cao để giữ học bổng.

MEXT Honors Scholarship for Privately Financed International Students:

Một vài học sinh sẽ được trường tiến cử cho JASSO để được nhận học bổng

này. Có thể được nhận cùng President Fellowship. Có thể đăng ký với khoa để

kéo dài thời gian nhận.



Ký túc xá
Học sinh được đảm bảo chỗ ở tại University House Aobayama
trong vòng 2 năm đầu.

• Mức phí thuê khoảng 42 000 ~ 46 000 yên / tháng (tính cả
tiền nước, điện, etc.). Học sinh phải tự trả tiền thuê nhà.

• Sau 2 năm, học sinh phải chuyển ra ngoài hoặc phải đăng ký
với phía quản lý KTX để được gia hạn từng kỳ một.

Ảnh tham khảo của University House Aobayama:

11



Yêu cầu đối với học sinh

1. Yêu cầu cơ bản:
I. Không có quốc tịch Nhật Bản

II. Thời gian học tại các trường tuân theo hệ thống giáo dục của Nhật (kể
cả ở nước ngoài hay ở Nhật) là ít hơn hoặc bằng 6 năm

III. Về việc hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông:

➢ Đã tốt nghiệp THPT hoặc sẽ tốt nghiệp trước 30/09/2023 (tức là trước
khi vào học)

Trong trường hợp sẽ tốt nghiệp trước 30/09, có thể xin giấy chứng nhận sắp
tốt nghiệp từ trường để nộp.

➢ Hoăc có các bằng cấp, chứng nhận tương đương (chi tiết tham khảo
Application Guide FGL 2023)
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Học sinh cần đạt được những yêu cầu sau đây:

https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/wp-content/uploads/2022/06/FGL-Application-Guide2023.10.pdf


Yêu cầu đối với học sinh
2. Yêu cầu của từng khoá học (về môn thi chuẩn hoá)
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Lưu ý:

1. Ở đây không bao gồm hết những kỳ thi có thể được dùng, chi tiết tham khảo Application 

Guide FGL 2023 (những kỳ thi khác: IB, GCE A level, AP, Cambride Pre-U)

2. Với EJU, có thể thi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, và không cần phần thi tiếng Nhật

Kỳ thi Những môn thi cần thiết

AMC

ACT (không cần Writing) Toán và Khoa học (Science)

EJU Toán (Course 2), Lý và Hoá

SAT Subjects Test Toán (Level 2), Lý và Hoá

Kỳ thi THPTQG Toán, Lý, Hoá

IMAC-U

ACT (không cần Writing) Toán và Khoa học (Science)

EJU Toán (Course 2), Lý và Hoá

SAT Subjects Test Toán (Level 2), Lý và Hoá

Kỳ thi THPTQG Toán, Lý, Hoá

AMB

ACT (không cần Writing) Toán và Khoa học (Science)

EJU Toán (Course 2), 2 môn bất kỳ trong Lý, Hoá, Sinh

SAT Subjects Test Toán (Level 2), 2 môn bất kỳ trong Lý, Hoá, Sinh (Biology E/M)

Kỳ thi THPTQG Toán, 2 môn bất kỳ trong Lý, Hoá, Sinh

Những kỳ thi có thể được dùng để nộp điểm thi chuẩn hoá

https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/wp-content/uploads/2022/06/FGL-Application-Guide2023.10.pdf


Yêu cầu đối với học sinh

Một vài kinh nghiệm bản thân về phần điểm thi chuẩn hoá

• Sẽ tốn một thời gian sau khi thi trước khi có kết quả, vì vậy
nên chú ý mốc thời gian và đăng ký sớm

• Ở đây tuy là ghi có thể chấp nhận điểm kỳ thi THPTQG, 
nhưng cá nhân mình dùng điểm thi SAT bởi vì:
• Thi THPTQG khá là khó được điểm tuyệt đối so với SAT

• Điểm thi THPTQG có vào tháng 8, trong khi apply vào tháng 12 hoặc
tháng 1, tức nếu dùng điểm thi THPTQG sẽ phải vào muộn 1 năm

Tất nhiên là hoàn toàn có thể dùng điểm thi từ kỳ thi khác.
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Yêu cầu đối với học sinh
2. Yêu cầu về bằng cấp (tiếng Anh)

Cần 1 trong 2 chứng chỉ sau:

• TOFEL iBT® (bao gồm Home Edition): ≥ 79

• IELTS Academic: ≥ 6.0

Lưu ý:

i. Ngày thi phải từ sau tháng 10/2023 (tức là trong vòng 2 năm
trước ngày nhập học)

ii. Không tính điểm MyBest™ với TOFEL iBT

Ngoài ra, trong trường hợp học sinh học ở trường cấp 2 và cấp 3 trong vòng
4 năm trở lên mà ở đó tiếng Anh được sử dụng chủ yếu ở các nước như Mỹ, 
Canada, Anh, Singapore, … có thể nộp tài liệu từ trường thay cho chứng chỉ
tiếng Anh (chi tiết Application Guide FGL 2023)
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https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/wp-content/uploads/2022/06/FGL-Application-Guide2023.10.pdf


Yêu cầu về bằng cấp

Lưu ý: Việc nộp tài liệu được thực hiện online. Tuy nhiên, trong

trường hợp muốn bên tổ chức kỳ thi gửi chứng nhận kết quả trực tiếp

tới trường, tham khảo chi tiết tại Application Guide FGL 2023
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Trong trường hợp bản thân có yêu cầu đặc biệt liên quan đến hồ sơ

hoặc học tập (ví dụ: bị khuyết tật, kết quả thi trong quá khứ bị ảnh

hưởng bởi các vấn đề đặc biệt), liên lạc với phía trường ít nhất 2 tháng

trước khi hạn cuối nộp hồ sơ. Chi tiết Application Guide FGL 2023.

https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/wp-content/uploads/2022/06/FGL-Application-Guide2023.10.pdf
https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/wp-content/uploads/2022/06/FGL-Application-Guide2023.10.pdf


Quá trình apply
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Các mốc thời gian quan trọng

Vòng 1 (điền thông

tin, nộp tài liệu etc.)

12:00 trưa (JST) 10/01/2023 ~ 12:00 trưa (JST) 10/01/2023 

Thông báo kết quả

vòng 1

10:00 (JST) 16/02/2023

Vòng 2 1 hoặc 2 ngày trong khoảng 06/03 ~ 10/03/2023

Thông báo kết quả

trúng tuyển

10:00 (JST) 03/04/2023

Hoàn thành thủ tục

nhập học

10:00 (JST) 03/04/2023 ~ 8:00 (JST) 10/04/2023

Lưu ý: JST là giờ của Nhật, nhanh hơn giờ Việt Nam 2 tiếng



Nộp hồ sơ

1. Vòng 1: 12:00 trưa (JST) 10/01 ~ 12:00 trưa (JST) 10/01/2023 

o Upload tài liệu lên hệ thống online application tại
https://admissions-office.net/en/portal trong khoảng thời
gian trên. Trong trường hợp có câu hỏi liên quan đến việc
nộp hồ sơ, phía trường sẽ liên lạc qua hệ thống trên.

o Phí kiểm tra hồ sơ: 5000 yên
➢ Khoản phí này phải được trả trong khoảng thời gian trên

➢ Hướng dẫn thanh toán chi tiết xem tại đây (bằng tiếng Anh)

➢ Khoản phí này sẽ không hoàn trả trong trường hợp hồ sơ được chấp
nhận, và chỉ hoàn trả trong trường hợp hồ sơ không được chấp nhận
hoặc thanh toán 2 lần (chi tiết Application Guide FGL 2023)
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https://admissions-office.net/en/portal
https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/degree/undergraduate-english/
https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/wp-content/uploads/2022/06/FGL-Application-Guide2023.10.pdf


Nộp hồ sơ
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Những thông tin cần thiết (để điền trên hệ thống)

(1) Thông tin cá nhân Tên, ngày sinh, quốc tịch, thông tin liên lạc (địa chỉ email, sđt, địa chỉ gửi thư), nơi ở 

hiện tại, etc.

(2) Thông tin học vấn Thông tin về toàn bộ các trường bản thân theo học từ bậc tiểu học đến hiện tại

(3) Tình trạng hiện tại Nếu đã tốt nghiệp THPT và không theo học bất kỳ trường hay đại học nào, mô tả tình

trạng hiện tại của bản thân (đang làm những việc gì ,…)

(4) Yêu cầu cơ bản Xác nhận bản thân thoả mãn những yêu cầu trong phần yêu cầu cơ bản

(5) Yêu cầu học vấn Điền điểm thi chuẩn hoá hoặc kết quả từ kỳ thi THPT của các môn được yêu cầu

(6) Yêu cầu tiếng Anh Điền điểm thi và ngày thi IELTS hoặc TOFEL

(7) Về học bổng Xác nhận có/không nhận học bổng. Ngoài ra, viết lý do tại sao bản thân cần học bổng

(8) Về KTX Xác nhận có muốn ở tại University House Aobayama hay không

(9) Thông tin khác Điền thông tin khác nếu cần

(10) Các đại học khác Ghi những đại học khác bản thân cũng nộp hồ sơ. Không ảnh hưởng đến việc xét duyệt



Nộp hồ sơ
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Tài liệu cần thiết (scan và nộp lên hệ thống online):

• Với các tài liệu bằng tiếng Việt (hoặc các thứ tiếng khác), nộp cả

bản dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Nhật

• Tên các tài liệu phải tuân theo chỉ định trên hệ thống

(1) Ảnh Ảnh được chụp trong vòng 3 tháng trước khi nộp hồ sơ. Không mũ. 

Phông nền đơn màu.

(2) Lý do apply Nộp bài luận khoảng 400 từ bằng tiếng Anh nêu lý do bản thân nộp

hồ sơ vào chương trình FGL. Download form từ trang web của FGL 

hoặc hệ thống online. 

(3) Xác nhận tốt

nghiệp THPT

Nộp xác nhận đã hoặc sẽ tốt nghiệp THPT cấp bởi trường cấp 3 của

bản thân. 

(4) Học bạ Nộp bảng điểm cấp 3 hoặc học bạ cấp 3.

Lưu ý: Trong trường hợp sử dụng chứng nhận/bằng cấp tương đương, xem

chi tiết ở Application Guide FGL 2023

https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/wp-content/uploads/2022/06/FGL-Application-Guide2023.10.pdf


Nộp hồ sơ
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(5) Chứng nhận kết

quả thi chuẩn hoá

Nộp chứng nhận kết quả điểm thi của các môn.

(6) Chứng nhận kết

quả thi tiếng Anh

Nộp chứng nhận IELTS hoặc TOFEL.

(7) Quốc tịch Nộp tài liệu xác thực quốc tịch, hoặc hộ chiếu (trang đầu)

(8) Hoá đơn trả phí

nộp hồ sơ

In trang “Final” sau khi trả xong phí nộp hồ sơ trên e-

shiharai.net.

(9) Tài liệu tham khảo Nộp tài liệu tham khảo nếu có.

Lưu ý:

1. Nếu hồ sơ chưa hoàn thiện, bản thân có thể sẽ được yêu cầu nộp lại. Nếu

quá hạn mà không được hoàn thiên, hồ sơ sẽ bị từ chối.

2. Sau khi hồ sơ được chấp nhận, không thể thay đổi/rút các tài liệu đã nộp.

3. Nếu bất kỳ tài liệu nào được phát hiện là giả mạo, hồ sơ sẽ bị loại.



Xét duyệt hồ sơ vòng 1
Hồ sơ sẽ được xét duyệt trong vòng 1 dựa vào bảng điểm cấp 3, điểm

thi chuẩn hoá, điểm thi tiếng Anh, bài luận về lý do nộp hồ sơ, etc. 
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Kết quả vòng 1 được thông báo vào 10:00 (JST) 16/02/2023 

trên trang web của FGL.

Nếu vượt qua vòng 1, thẻ thi và chi tiết về vòng 2 sẽ được gửi

qua hệ thống online

https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/degree/undergraduate-english/


Xét duyệt hồ sơ vòng 2
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Thời gian: 1 hoặc 2 ngày trong vòng từ 06/03 đến 10/03/2023

• Có thể diễn ra vào khoảng thời gian khác nếu cần thiết

• Không thể thay đổi thời điểm phỏng vấn một khi đã được quyết định

Quy trình: Vòng 2 sẽ được diễn ra online

AMC
Kiểm tra viết và phỏng vấn, sẽ có các câu hỏi về Toán, Hoá, Lý

và bài luận

IMAC-U Kiểm tra viết và phỏng vấn, sẽ có các câu hỏi về Toán, Lý

AMB
Kiểm tra viết và phỏng vấn về kiến thức và hứng thú với sinh

học hải dương, khả năng suy nghĩ logic

Chi tiết tại Application Guide FGL 2023

Kết quả vòng 2 sẽ được thông báo vào 10:00 (JST) 03/04/2023 qua 

trang web của FGL. 

https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/wp-content/uploads/2022/06/FGL-Application-Guide2023.10.pdf


Quy trình nhập học
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Thời gian: 10:00 (JST) 03/04/2023 ~ 8:00 (JST) 10/04/2023

Chi tiết về quy trình nhập học sẽ có trong Enrollment Guide.



Thông tin tham khảo
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(1) Application Guide FGL 2023

Phần thông tin về học bổng, nộp hồ sơ, thời gian, … đều được lấy và dịch từ

đây. Toàn bộ slide chỉ có tính chất tham khảo, nên đọc kỹ trực tiếp hướng dẫn

trên. Phần dịch không chứa đầy đủ thông tin cũng như có thể có sai sót hoặc

thiếu sót, xin thông cảm.

(2) Trang web của trường: 

https://www.tohoku.ac.jp/en/

(3) Trang web của chương trình FGL: 

https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/degree/undergraduate-english/

(4) Trang web của từng chương trình học:

i. AMC: http://web.tohoku.ac.jp/amc/

ii. IMAC-U: http://www.imac.mech.tohoku.ac.jp/

iii. AMB: http://www.agri.tohoku.ac.jp/amb/about.html

(5) Video giới thiệu:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=mTkK88pVCHk&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=fVAZc60T_Fk&feature=emb_logo

https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/wp-content/uploads/2022/06/FGL-Application-Guide2023.10.pdf
https://www.tohoku.ac.jp/en/
https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/degree/undergraduate-english/
http://web.tohoku.ac.jp/amc/
http://www.imac.mech.tohoku.ac.jp/
http://www.agri.tohoku.ac.jp/amb/about.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=mTkK88pVCHk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=fVAZc60T_Fk&feature=emb_logo

