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1. Mục tiêu của khóa đào tạo tiếng Nhật: 

- N5: Cho các sinh viên làm quen với Tiếng Nhật, học theo giáo trình được biên soạn riêng.  

- N4: Nâng cao trình độ ngôn ngữ và sự hiểu biết về văn hóa, con người Nhật Bản. 

- N3: Nâng cao trình độ ngôn ngữ để có thể sử dụng tiếng nhật thành thạo trong sinh hoạt 

và cuộc sống hàng ngày. 

2. Chương trình đào tạo các lớp thông thường:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phí giáo trình, đề cương: 100.000 đồng/1 khóa 

3. Sỉ số lớp : 15~25 sinh viên / 1 lớp.  

4. Sau khi có kết quả thi Năng lực Nhật ngữ, Trung tâm sẽ trao học bổng cho các học viên đạt thành 

tích cao. 

5. Ngoài ra, Trung tâm còn có các lớp luyện thi N4, N3, N2 và các lớp đào tạo cấp tốc N5, N4, N3. 

6. Thời hạn đăng ký học : Đến hết 31/10/2016. 

7. Thông tin liên lạc : Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ HR Network - Trung tâm đào tạo tiếng 

Nhật HR Network 

 Hotline : 098 294 3393  Facebook : HR Network (group việc làm) 

                       HR Network – HRN (group học viên) 

 VP tại Đà Nẵng : Trường CĐ Công nghệ, 48 Cao Thắng, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng.  

Đại diện : Ms. Vân Anh : 090 566 9948 

 VP tại Huế : Phòng Thư viện - Trường CĐ Y tế, 01 Nguyễn Trường Tộ, Tp. Huế.  

Đại diện: Ms. Liên : 097 418 9081 

 

 

 

 

 

 

Lớp Cấp 
độ 

Số buổi Thứ Thời lượng 
 

Học phí/1 sinh 
viên/1 khóa 

S1.1 N5 20 buổi 2,4,6 hoặc 
3,5,7 

17h30 đến 19h00; 
19h15 đến 20h45 

1.600.000VND 

S1.2 N5 25 buổi 2,4,6 hoặc 
3,5,7 

17h30 đến 19h00; 
19h15 đến 20h45 

1.800.000VND 

S1.3 N5~N4 20 buổi 2,4,6 hoặc 
3,5,7 

17h30 đến 19h00; 
19h15 đến 20h45 

1.800.000VND 

S2.1 N4 20 buổi 2,4,6 hoặc 
3,5,7 

17h30 đến 19h00; 
19h15 đến 20h45 

2.000.000VND 

S2.2 N4 20 buổi 2,4,6 hoặc 
3,5,7 

17h30 đến 19h00; 
19h15 đến 20h45 

2.000.000VND 

Trung tâm GIẢM 

20% học phí cho 20 

học viên đầu tiên 

đăng ký, 

GIẢM 10% học phí 

cho 30 học viên 

tiếp theo   

^_____^ 

Chương trình đào 

tạo cam kết đầu ra 

 Tất cả những học viên đạt được chứng chỉ năng lực Nhật ngữ N4 trở 

lên sẽ được Công ty giới thiệu việc làm thêm miễn phí trên toàn quốc 

(công việc liên quan đến tiếng Nhật). 

 Tư vấn, giới thiệu, hỗ trợ đi xuất khẩu lao động, du học Nhật Bản, 

cam kết 99% đậu hồ sơ với chi phí thấp nhất, an toàn nhất, với các 

liên kết uy tín nhất. 

 Giới thiệu việc làm tại Nhật hoặc các Công ty Nhật tại Việt Nam với 

những học viên có trình độ Nhật ngữ N3 trở lên hoàn toàn miễn phí. 

 Cam kết trên 80% các học viên sẽ thi đậu chứng chỉ năng lực Nhật 

ngữ theo đúng khóa học, những học viên không đậu sẽ được đào 

tạo lại miễn phí. 
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