
Học bổng đặc biệt của IPU 
※Học bổng được ghi trong trang này là loại học bổng không phải hoàn trả riêng có của trường chúng tôi và 

không liên quan đến Cơ quan hỗ trợ sinh viên nhận học bổng Nhật Bản cũng như các tổ chức tài chính... 

 

(1) Mục đích cấp học bổng và điều kiện xin cấp 
Học bổng này được cấp nhằm mục đích giảm gánh nặng cho các sinh viên gặp khó khăn trong học tập do vấn 

đề kinh tế, phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ kinh tế cho những tài năng đặc biệt đam mê học tập. Điều kiện 

xin cấp học bổng là phải thỏa mãn một trong các điều kiện ở mục (2) dưới đây và phải xin cấp khi đăng ký dự 

thi tuyển sinh. 

 

(2) Loại học bổng đặc biệt của IPU 
Chủng loại Ngành áp dụng Đối tượng thi tuyển sinh Thi tuyển sinh, tư cách, nội dung 

Học bổng Global 
Challenge 

Ngành Quản trị kinh 
doanh hiện đại 

Thi tuyển sinh dành cho du 
học sinh nước ngoài 

■ Người có bằng N1 kỳ thi năng lực tiếng Nhật, J.TEST700 
trở lên/ EJU300 trở lên hoặc đạt 80% trở lên tổng số điểm 
trong kỳ thi tuyến sinh  
⇒ Miễn toàn bộ học phí 

 
■ Người có bằng N2 kỳ thi năng lực tiếng Nhật, 

J.TEST550 trở lên/EJU220 trở lên hoặc đạt 70% trở lên 
tổng số điểm trong kỳ thi tuyến sinh 
⇒ Miễn một nửa học phí 

 
■ Người được khuyến khích học tập (Người được đánh giá 

có ý chí học tập mạnh mẽ qua giấy tờ đã nộp và phỏng vấn) 
⇒ Miễn 30% học phí 

※Thời hạn lấy bằng hoặc thi đỗ (Thời hạn xin cấp học bổng) là ngày 24 tháng 3 năm 2020 đối với các kỳ thi Kiểm định tiếng Anh (Do Hiệp 
hội kiểm định tiếng Anh Nhật Bản tổ chức), IELTS, TOEFLiBT, TOEIC, Kiểm định kỹ thuật chăm sóc trẻ em (Do Hội phát triển giáo 
dục bộ môn gia đình các trường trung học phổ thông toàn quốc tổ chức), Kế toán Nissho (Chứng nhận của Phòng thương mại và 
công nghiệp Nhật Bản), Thi kỹ sư thông tin ứng dụng/ Thi kỹ sư thông tin cơ bản/ Thi IT Passport, Thi quản lý an ninh thông tin 
(Chứng nhận của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp), Thi năng lực tiếng Nhật (Do Quỹ giao lưu quốc tế và Hiệp hội hỗ trợ 
giáo dục quốc tế Nhật Bản quy định). 

※Khoa Quản trị kinh doanh giáo dục (Khóa giáo dục quốc tế), Khoa Quản trị kinh doanh hiện đại (Khóa thương mại toàn cầu) không được 
đăng ký dự thi tuyển sinh thông thường (kỳ I-III), thi tuyển sinh AO (kỳ III / IV). 

 

(3) Xin cấp Học bổng đặc biệt của IPU khi nhập học và xét duyệt cấp tiếp từ năm thứ 2 
Cần phải nộp đơn xin cấp học bổng khi đăng ký dự thi tuyển sinh. Ngoài ra, cần phải nộp giấy chứng nhận thu 

nhập hàng năm của cha mẹ.  

Hơn nữa, từ năm thứ 2 trở đi sẽ có xét duyệt cấp tiếp học bổng hàng năm. Để được cấp tiếp cần phải thỏa 

mãn toàn bộ các điều kiện của 4 hạng mục sau. 

1. Tỷ lệ đi học của năm nhận học bổng 

2. Tiêu chuẩn về đánh giá thành tích (GPA) 

3. Số đơn vị học trình tiêu chuẩn đạt được vào thời điểm kết thúc mỗi năm (Năm nhất: tổng liên thông 30 

đơn vị → Năm 2: tổng liên thông 70 đơn vị → Năm 3: tổng liên thông 110 đơn vị trở lên) 

4. Mức độ đóng góp cho trường đại học bao gồm cả các hoạt động ngoại khóa 

 

Mặt khác, vui lòng lưu ý nếu chậm thanh toán học phí, bị đuổi học hoặc có hành vi xấu... sẽ bị ngừng hoặc hủy 

tư cách nhận học bổng ngay lập tức dù đang ở giữa năm học và phải hoàn trả ngay lập tức toàn bộ hoặc một 

phần số tiền tương đương với số học bổng đã cấp. 


