
Chế độ viện trợ cho học sinh
Không chỉ riêng Khoa đặc biệt dành cho du học 
sinh, chế độ hỗ trợ dành cho du học sinh học tại 

các khoa của trường cũng vẫn được duy trì.

Đối tượng sinh viên quốc tế

 Bắt đầu từ kí túc xá, chúng tôi tạo mọi điều kiện để bạn có 
thể học tập lâu dài tại đại học Asahi với mức học phí vừa 
phải và hệ thống thi tuyển sinh theo hình thức tiến cử tại 
trường.

① Kí túc xá của du học sinh

 Trường cung cấp hệ thống kí túc xá cho sinh viên. Những 
sinh viên có nguyện vọng vui lòng đăng kí lúc nộp đơn.( Điền 
vào mục có sẵn trong đơn xin nhập học)

 ●Ký túc xá dành cho sinh viên quốc tế của Đại học Asahi 

 Phí mỗi tháng: 28.000 đến 30.000 yên (không bao gồm 
điện nước, vv)

 Mặc dù tuỳ cá nhân sẽ có sự chênh lệch nhưng phí sinh hoạt 
tại nơi trường đang toạ lạc là Thành phố Mizuho trung bình 
hàng tháng là 80.000 yên.

 Các thành phố lớn như Tokyo, Nagoya và Osaka có vật giá 
cao, chi phí sinh hoạt, bao gồm chi phí nhà ở là một  tháng 
từ khoảng 100.000  đến 130.000 yên.

② Học bổng dành cho du học sinh (Học bổng đại học Asahi)

 Tiêu chí lựa chọn: sinh viên ưu tú và có nhân cách tốt

 Thời gian sàng lọc: Cuối mỗi học kì

 Số tiền và thời gian nhận học bổng:mỗi tháng 50.000 yên, 
nhận trong vòng 6 tháng

 Số người được nhận học bổng: một vài người

③ Tuyển sinh theo hình thức tiến cử ( Đại học Asahi Khoa 

Luật, Khoa Quản trị Kinh doanh)

 Đối với  sinh viên  của Khoa đặc biệt dành cho du học sinh 
có nguyện vọng thi vào Khoa Luật, Khoa Quản trị Kinh doanh, 
có thể nhận được tiến cử của Trưởng khoa để vào bậc đại 
học. Đối với những người nộp đơn xin và nhận được tiến cử, 
sẽ được miễn giảm phí nhập học là 30.000 yên.



Đối tượng sinh viên đại học

 Chương trình học bổng đã được tăng cường, cung  cấp 
một môi trường mà bạn có thể tập trung vào nghiên cứu 
và định hình sự nghiệp trong tương lai.

 ① Chế độ miễn giảm học phí dành cho du học sinh ( Đại 

học Asahi Khoa Luật, Khoa Quản trị Kinh doanh) 

 Đối với sinh viên nước ngoài nhập học tại Khoa Luật, Khoa 
Quản trị Kinh doanh, những sinh viên đủ tiêu chuẩn sẽ 
được giảm 20-30% học phí.

 ② Chế độ học bổng ( Đại học Asahi Khoa Luật, Khoa Quản 

trị Kinh doanh) 

 Từ năm thứ 2 trở đi sinh viên quốc tế được công nhận có 
tư cách và  thành tích học tập ưu tú sẽ nhận học bổng 
30.000 yên mỗi tháng, trong vòng 1 năm.
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Toàn thể đối tượng học sinh

 Đại học Asahi là trường đại học có thể hỗ trợ tốt nhất về 
sức khỏe cho sinh viên tại Nhật Bản

 ① Hệ thống trợ cấp phí y tế (Đại học Asahi)

 Trong trường đại học, chúng tôi có 3 cơ sở y tế là bệnh 
viện đại học y khoa trực thuộc trường, Bệnh viện Murasaki 
và phòng khám nha khoa Gifu của PDI. Nếu bị bệnh hoặc 
bị thương, khi khám chẳng hạn tại bệnh viện đại học y 
khoa trực thuộc trường, trường sẽ hoàn trả toàn bộ phần 
chi phí còn lại mà bạn đã trả sau khi dùng Bảo hiểm y tế 
quốc dân.

 Ví dụ ... Khám cảm và sốt  , điều trị chấn thương, điều trị 
nha khoa, vv

 ※ Bảo hiểm y tế quốc dân là gì ?

 Tất cả các công dân nước ngoài cư trú tại Nhật Bản trong 
hơn một năm có nghĩa vụ phải tham gia bảo hiểm y tế. Khi 
tham gia bảo hiểm, việc đóng phí bảo hiểm là cần thiết. 
Tuy nhiên khi sử dụng dịch vụ y tế bạn chỉ phải trả 30% 
chi phí.

 Chỉ khi tham gia bảo hiểm y tế quốc dân, bạn sẽ nhận 
được hệ thống hỗ trợ chi phí y tế của trường đại học Asahi 
như đã ghi ở trên.
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