
Quy Trình Tuyển Sinh  

 
1. Liên lạc sơ bộ về thông tin tuyển sinh  

Facebook  : https://www.facebook.com/OkayamaBusinessCollegeVN 

         : @OkayamaBusinessCollegeVietnam 

Mail            : obcnet.vn@gmail.com 

Tel           : 81-86-801-5007 

 

2. Điền form đăng ký tham dự phỏng vấn 

- Link form sẽ được thông báo trên fanpage OBC Vietnam trong mỗi kỳ tuyển sinh 

- Các mục thành tích học tập tuy không bắt buộc, nhưng là một trong những cơ sở để 

xét tuyển nhập học cũng như xét học bổng, vui lòng điền đầy đủ thông tin. Vui lòng điền 

chính xác các con số trong học bạ, bảng thành tích.... Bất kỳ thông tin nào về thành tích 

học tập khi đối chiếu với hồ sơ gốc sau này, nếu có sai khác sẽ bị xem là "gian lận thông 

tin", sẽ bị loại khỏi vòng tuyển sinh.  

 

3. Tham dự phỏng vấn 

a) Phỏng vấn trực tiếp : 

Nhà trường sẽ thông báo thời gian và địa điểm hội thảo giới thiệu trường và phỏng vấn 

tuyển sinh trên fanpage OBC Vietnam. Hội thảo bao gồm giới thiệu trường, phỏng vấn 

và thi viết. 

b) Phỏng vấn qua Skype : 

Trường hợp không thể tham dự phỏng vấn trực tiếp, nhà trường sẽ tiến hành phỏng 

vấn qua Skype, học sinh có thể sử dụng điện thoại để làm bài thi viết trên internet. Học 

sinh gửi tin nhắn ( họ tên, ngày tháng năm sinh ) qua facebook của nhà trường để nhận 

link bài thi viết. 

 

4. Sau khi nhận được kết quả đậu xét tuyển, học sinh sẽ được yêu cầu tham gia group 

Facebook do trường lập cho từng khóa để nhận các thông báo hướng dẫn học tập và 

sinh hoạt.  

 

5. Nhà trường sẽ gửi danh sách hồ sơ xin nhập học và hồ sơ xin thị thực. Các hồ sơ 

( bản gốc và bản dịch ) gửi sang trường cuối tháng 10 đối với kỳ tháng 4, cuối tháng 4 

đối với kỳ tháng 10. Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra lại và yêu cầu bổ sung ( nếu có ). 

Ngoài hồ sơ chính thức gửi qua bưu điện, bản gốc gửi kèm thêm file scan ( file pdf hoặc 

file hình ảnh ) và bản dịch gửi kèm thêm file word.  

 

6. Hồ sơ sẽ được nộp lên cục xuất nhập cảnh Hiroshima vào giữa tháng 12 đối với kỳ 

tháng 4, giữa tháng 6 đối với kỳ tháng 10. Cục xuất nhập cảnh sẽ trả kết quả cuối tháng 

2 đối với kỳ tháng 4, cuối tháng 8 đối với kỳ tháng 10. Nhà trường sẽ thông báo kết quả 

qua email. Học sinh nộp học phí theo tài khoảng đã được chỉ định trong vòng 1 tuần sau 

khi nhận kết quả. Khi đã có xác nhận lệ phí, nhà trường sẽ gửi hồ sơ gốc về để học sinh 

xin visa.  

 

7. Sau khi nhận được visa, học sinh đến Nhật Bản theo ngày đã được chỉ định của nhà 

trường. 

 



 

 Khóa tháng 10 Khóa tháng 4 

Tháng 1 

Nhận đăng ký phỏng vấn ( tháng 1 năm tiếp theo ) 

  

Tháng 2 

  

 Nhận kết quả COE 

Tháng 3 

Hội thảo – phỏng vấn trực tiếp Nộp học phí – đăng ký vé máy bay 

Phỏng vấn Skype Nhận visa 

Tháng 4 

Học sinh tham gia group trường Đến Nhật theo ngày chỉ định 

Gửi hồ sơ sang trường  

Tháng 5 

Nhà trường kiểm tra hồ sơ  

  

Tháng 6 

Nộp hồ sơ lên cục xuất nhập cảnh  

  

Tháng 7 

 Nhận đăng ký phỏng vấn 

  

Tháng 8 

  

Nhận kết quả COE  

Tháng 9 

Nộp học phí – đăng ký vé máy bay Hội thảo – phỏng vấn trực tiếp 

Nhận visa Phỏng vấn Skype 

Tháng 10 

Đến Nhật theo ngày chỉ định Học sinh tham gia group trường 

 Gửi hồ sơ sang trường 

Tháng 11 

 Nhà trường kiểm tra hồ sơ 

  

Tháng 12 

 Nộp hồ sơ lên cục xuất nhập cảnh 

  


