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名

英米語学科（２年）
トライデント 外国語・ホテル・ブライダル専門学校

国際エアライン学科（２年）
国際ホテル学科（２年）
ゲームサイエンス学科（３年）
CGスペシャリスト学科（３年）
Webデザイン学科（２年）

トライデント コンピュータ専門学校

CAD学科（２年）
高度情報学科（３年）
情報処理学科（２年）
※1
情報キャリアプロ学科（２年）

総合デザイン学科（3年）
トライデント デザイン専門学校

・ビジュアルデザインコース
・CGデザインコース
・インテリアデザインコース
※1：大学・短大・専門学校卒業、中退、高校既卒、社会人向けの学科です。
経験・未経験を問わずご入学いただけます。

応

募

資

格

次の①～③の条件を満たしていること
①外国において12年以上の正規学校教育を修了している18歳以上の方。
②日本語能力において下記のａ . ｂ . ｃいずれか一つに該当する方。
ａ 法務省告示を受けた日本語教育機関にて６ヶ月以上の日本語教育を受けた方。
ｂ 日本語能力試験（ＪＬＰＴ）Ｎ１またはＮ２を取得している方。
ｃ 日本留学試験（ＥＪＵ）の日本語科目で200点以上を取得している方。
③在籍校の出席率が出願時および入学時に80％以上ある方。
※トライデント外国語・ホテル・ブライダル専門学校の、国際ホテル学科国際ホテル・デュアル専攻
への出願は、下記が必須条件・注意事項となりますので、ご注意ください。
1. 日本語能力試験（JLPT）N1、またはN2を取得していること。
2. 留学生向けイベント「留学生スペシャル」に参加していること。
3. 入学選考日は、他の学科・専攻と別日程となります。（詳細は、トライデント外国語・ホテル・ブライ
ダル専門学校パンフレットに同封の、入学要項でご確認ください。）
4. 指定校推薦学費減免制度および、進級時奨学制度は対象外です。
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選考日程・会場・手続き
■日本国内試験
手続締切日
選

考 日

受付期間

入学手続

（入学金納入）

前期学費納入

第１回

10月22日（土） 10月 1日（土）～10月20日（木）

11月 4日（金）

第２回

11月12日（土）

～11月10日（木）

11月25日（金）

第３回

12月10日（土）

～12月 8日（木）

第５回

2月 4日（土）

～2月 2日（木）

第６回

2月25日（土）

～2月22日（水）

3月10日（金）

第７回

3月11日（土）

～3月 9日（木）

3月22日（水）

第８回

3月24日（金）

～3月22日（水）

3月28日（火）

12月23日（金） 2023年
3月 1日（水）
第４回 2023年 1月14日（土） ～2023年 1月12日（木） 2023年 1月27日（金）
2月17日（金）

※ 選考結果は、試験日翌日より1週間以内に発送します。
(注) ①定員になり次第締切ります。
②選考結果は選考結果発送日に受験者あてに郵送し、校舎での発表は行いません。
③本国内在住者であっても、在留資格認定証明書交付申請が必要な場合は、第3回までに出願してください。
④トライデント外国語・ホテル・ブライダル専門学校の国際ホテル学科国際ホテル・デュアル専攻は別日程です。

■選考会場
トライデント各校
トライデント 外国語・ホテル・ブライダル専門学校
名古屋市中村区名駅4-1-11
TEL：052-582-1770
A 0120-391-603
開始時間：午前10時00分
トライデント コンピュータ専門学校
名古屋市中村区名駅3-24-15
TEL：052-581-0581
A 0120-157-581
開始時間：午前10時00分
トライデント デザイン専門学校
名古屋市中村区名駅4-1-11
TEL：052-582-1770
A 0120-760-426
開始時間：午前10時00分
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学校法人河合塾学園 専門学校 トライデント

選

考

・書類審査

試

験

・日本語筆記試験（日本語能力試験Ｎ２程度の内容） ・面接

＊入学希望者は本校へ出願する前に、学校についてよく知るためオープンキャンパスや体験入学、個別
相談に参加し、入学に関する相談をしてください。なお、オープンキャンパスや体験入学等の日程に
関しては、各校ホームページを参照してください。

出
出

願

願

方

法

先：トライデント各校

入学事務局

受 付 時 間： 9 : 00～17 : 00（休館日:土曜・日曜・祝日および8月11日～17日、12月24日～1月9日）
※受付時間・休館日はトライデント各校で異なります。

出 願 方 法：出願書類を本校所定の封筒に入れ、出願受付期間内に、出願者本人が日時予約の上、
当該学校の入学事務局へ来校し提出してください。
＊入学願書は各校資料の中に入っていますので、資料請求してください。
＊履歴書・経費支弁書・推薦書はトライデントのホームページからダウンロードできます。
＊提出に際しては、パスポート・在留カードを持参してください。
＊遠方に在住し、来校できない場合は、各校入学事務局に相談してください。

出

願

書

類

【国内での出願】
① 入学願書（各校の所定用紙、志願者本人が日本語で記入）
② 履歴書（本校の所定用紙、志願者本人が日本語で記入）
③ 最終出身学校の卒業証書または卒業証明書（コピー不可）
※日本語訳を添付
④ 最終出身学校の成績証明書（コピー不可）
※日本語訳を添付
⑤ 在籍中の日本語教育機関の学業成績・出席状況証明書（在籍期間すべての月ごとの出席状況（欠席
日数・時間数）が記載されていることが必要です）
⑥ 経費支弁書（本校の所定用紙、実際の支弁者の自筆であることが必要です）
⑦ 日本語教育機関在籍中の経費支弁事実を立証する証明書
例：送金通知書（相当分）
・志願者本人の銀行通帳コピー（相当分）等
⑧ 推薦書（本校の所定用紙）
（指定校推薦入学の場合）
⑨ 日本語能力認定証明書（日本語能力試験の合否結果通知書、日本留学試験成績通知書等）
（コピー不可）
⑩ 選考料：20,000 円（現金または銀行振込）
⑪ 直近の課税証明書
※出願時には、必ず「パスポート」および「在留カード」を提示してください。
【海外からの出願】
① 入学願書（各校の所定用紙、志願者本人が日本語で記入）
② 履歴書（本校の所定用紙、志願者本人が日本語で記入）
③ 志望理由・出入国歴申告書（本校の所定用紙、志願者本人が日本語で記入）
④ 最終出身学校の卒業証書または卒業証明書（コピー不可）
[ 志願者が大学（または大学に準ずる教育機関）に在籍中の場合 ]
大学の在学証明書および高等学校の卒業証明書を提出してください。
※志願者が高等学校卒業見込者の場合は、出願時に高等学校卒業見込証明書を提出し、卒業後ただ
ちに卒業証書または卒業証明書を提出してください。
⑤ 最終出身学校の成績証明書（コピー不可）
⑥ 経費支弁書（本校の所定用紙、実際の支弁者の自筆であることが必要です）
⑦ 志願者と経費負担者の親族関係を証明する書類
⑧ 預金残高証明書
⑨ 在職証明書等
※経費支弁者から提出する書類は国籍により異なりますので、お問合せください。
⑩ 日本語能力認定証明書（日本語能力試験 N2 以上の合格通知書、日本留学試験成績通知書等）
⑪ 選考料：20,000 円
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書類作成上の注意事項
①

②
③
④
⑤
⑥

書類作成にあたって
入学選考にあたり、「出願書類」以外の資料を提出していただくことがあります。
国内の出願であっても、在留資格認定証明書交付申請が必要な場合は、海外からの出願と同様の出
願書類を併せて提出が必要です。
写真１枚（３ヶ月以内に撮影されたものを入学願書の所定欄に貼付してください）
※海外からの出願の方：写真７枚[縦40㎜×横30㎜]（入学願書貼付用を含む。７枚とも同一写真）
書類記入
書類記入は、省略を一切行わず、該当事項が無い場合は、その旨明記してください。
書類には、すべて西暦にて作成年月日を記入してください。
訂正方法
書き間違えた場合は、修正液を使わず二重線を引いて消し、その上の空白部分に正しい記述をして
ください。また、訂正個所には、署名捺印に用いた印鑑で必ず押印（または署名）してください。
書類の翻訳
日本語以外の文書は、すべて別紙に日本語の訳文を添付してください。
（原本に併記は不可）
＊パスポートのコピーの訳文は必要ありません。
その他
・必要な書類には、経費支弁者本人などの自署が必要となるものがあります。
書類が整うまでは、1～2週間の余裕をもって、出願準備をしてください。
・出願書類は卒業証書など再発行が不可能な書類のみお返しします。出願時に申し出てください。
・出願書類に虚偽の記載があることが判明した場合、入学後であっても入学を取り消すことがあり
ます。
・出願にあたって提出していただく書類および写真は、2022年7月1日以降に作成もしくは発行され
たものを提出してください。（ただし、卒業証書は除きます）訳文など指定書式がないものを作成
するときは、紙の大きさをA4判（縦297㎜×横210㎜）にしてください。

特待・奨学生による学費減免制度
【指定校推薦学費減免制度】
トライデントが指定する国内日本語学校在学生を対象とした学費減免制度です。
出願条件：日本語学校の出席率90%以上
選考方法：日本語筆記、面接、書類審査
減 免 額：入学金10万円
授業料５～20万円（１年次）※選考結果に応じて、減免額を決定します。

※トライデント外国語・ホテル・ブライダル専門学校の国際ホテル学科国際ホテル・デュアル専攻は対象外。

【日本語能力試験Ｎ1 取得者奨学制度】
日本語能力試験Ｎ1取得者を対象とした学費減免制度です。
・出願時に取得済みの学生→１年次前期授業料より５万円減免
※出願後にＮ1取得の場合は、2023年2月24日（金）までに合格証のコピーを入学事務局までお送りください。

・入学後、取得した学生→２万円支給
【進級時奨学生制度】
進級時、出席率、成績などを総合的に評価し、認定された留学生は、次年度授業料より10万円減免と
なります。
※トライデント外国語・ホテル・ブライダル専門学校の国際ホテル学科国際ホテル・デュアル専攻は対象外。

【同窓会奨学生】
卒業生で組織されている同窓会より、人物、学業成績が優秀で修学上経済的援助が必要な方、若干名
に年額10万円程度が給費される制度です。
【トライデント以外の奨学金について】
下記では、留学生を対象に奨学金を給付しています。詳細はウェブサイトでご確認ください。
・文部科学省（留学生受入れ促進プログラム）
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/scholarships/shoureihi/about.html
・共立国際交流奨学財団（奨学金支給事業）https://www.kif-org.com/scholarship/
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学校法人河合塾学園 専門学校 トライデント

入学手続・学費
入学手続期間内に入学手続き納入金（入学金、前期授業料、施設・設備費と実習費の半額）と提出書類を添
えて、各校舎の入学事務局で入学手続きをしてください。
【初年度学費】※詳しくは各校資料をご覧ください。
指定校推薦適用後
１年次学費合計※1

入学金

前期授業料

後期授業料 施設・設備費

200,000円

415,000円

415,000円

220,000円

60,000円 1,310,000円 1,010,000円

200,000円

365,000円

365,000円

220,000円

60,000円 1,210,000円

200,000円

415,000円

415,000円

200,000円

250,000円 1,480,000円 1,180,000円

200,000円

415,000円

415,000円

200,000円

230,000円 1,460,000円 1,160,000円

200,000円

390,000円

390,000円

120,000円

250,000円 1,350,000円 1,050,000円

200,000円

390,000円

390,000円

120,000円

230,000円 1,330,000円 1,030,000円

200,000円

365,000円

365,000円

200,000円

170,000円 1,300,000円 1,000,000円

実習費

１年次学費合計

外国語・ホテル・ブライダル専門学校
・英米語学科
・国際エアライン学科
・国際ホテル学科

※2

910,000円

コンピュータ専門学校
・ゲームサイエンス学科
・CGスペシャリスト学科
・Webデザイン学科
・CAD学科
・高度情報学科
・情報処理学科
・情報キャリアプロ学科
デザイン専門学校
ビジュアルデザインコース
・総合デザイン学科

CGデザインコース
インテリアデザインコース

※1：入学金10万円減免、授業料20万円減免を適用した場合
※2：国際ホテル・デュアル専攻学費については、パンフレットに同封されている入学要項P.9をご確認下さい。
（注）① 教材費・その他経費が別途必要です。
② 上記施設・設備費および実習費は年間の金額を表示しています。表示金額の半額を前期授業料、後期授業料とともに納入していただきます。
③ 一旦納入された学費は入学金を除き、原則として返金しません。ただし、2023 年 3 月 28 日（火）までに入学辞退の手続きをした場合、
前期学費（授業料、施設・設備費、実習費）およびその他経費を返金します。
④ 学費詳細は、各校ホームページまたは入学要項でご確認ください。
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学費以外の諸経費
■外国語・ホテル・ブライダル専門学校

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

教材費等として年額60,000円程度（国際ホテル学科は75,000円程度）必要です。
その他経費（学校行事、健康管理費等）として、30,000円を前期授業料と同時に、毎年納入
してください。
各種資格・検定試験を受験の際には、受験料として実費が必要となります。
英米語学科、国際エアライン学科は研修費として、1年次に5,000円程度が必要です。
国際ホテル学科は、ホテル宿泊研修費として、1年次に30,000円程度が必要です。
英米語学科（英語＋アジア言語専攻）および、国際ホテル学科（海外ホテル専攻）は、1年次
後期の留学期間、生活費等、別途諸費用が必要です。
国際ホテル学科（テーマパーク・ホテル専攻）は、1年次後期のインターンシップ期間、生活
費等、別途諸費用が必要です。
授業、自宅学習に利用できるパソコンが必要です。学校を通して購入する場合は、100,000円
程度が必要です。
すでにパソコンをお持ちの方は、学習時に必要なソフトが使えるか、確認が必要です。
（使用予定1年次前期～）

■コンピュータ専門学校

① 教材費として年額25,000円～60,000円程度が必要です。（学科により異なります）
ゲームサイエンス学科1年生は東京ゲームショウ研修旅行として別途36,000円程度が必要で
す。
② 資格・検定試験料として実費が必要です。
③ その他経費（学校行事、健康管理費等）として、30,000円を前期授業料と同時に毎年納入
してください。
■デザイン専門学校

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

1年次前期（4月）にかかる学費以外の教材費、テキスト代は、90,000円～130,000円程度必
要です。（選択科目により異なります）3月中旬以降に振込みにて納入していただきます。
1年次後期以降における学費以外の教材費、テキスト代は、半期ごとに40,000円～70,000円
程度必要です。（選択科目により異なります）
2年次前期に国内デザイン研修費として35,000円程度必要です。
3年次後期に卒業制作展運営費として40,000円程度必要です。
その他経費（学校行事、健康管理費等）として、30,000円を前期授業料と同時に毎年納入
してください。
資格・検定料として実費が必要です。
各自作品制作材料費、出力代として実費が必要です。
2年次前期より、ノートパソコンを活用しての授業があります。入学前に購入をご検討の
方は、選択するコースにより、購入する機種が異なりますので、2年次進級前のご案内を
確認してから、ご準備をお願いします。

在籍時の在留資格
①
②
③
④

本校の学生は在留資格「留学」を取得することができます。
在学中は通学定期券の購入が認められます。またＪＲや近鉄で長距離を移動する場合、学校
に申請すれば運賃が２割引になる「長距離学割証」が発行されます。
留学生は国民健康保険に加入し、医療機関における医療費自己負担額は日本人と同じ３割と
なります。
永住者・定住者・日本人の配偶者等・家族滞在などの場合は在留資格を「留学」にせずに入
学することができます。
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专

业

介

绍

学

校

名

专

业

名

英美语专业（2年）
国际航线专业（2年）
国际饭店专业（2年）
电子游戏科学专业（3年）
CG专家专业（3年）
Web设计专业（2年）
CAD专业（2年）
高级信息专业（3年）
信息处理专业（2年）
信息专家专业（2年）※1
综合设计学科（3年）
·视觉设计课程
·CG设计课程
·室内装潢设计课程

TRIDENT 外国语・饭店・婚礼专门学校

TRIDENT 电脑专门学校

TRIDENT 设计专门学校

※1: 面向大学・短期大学・专门学校毕业、肄业、高中毕业、社会人士的学科。无论有无经验、均可入学。

报

名

资

格

须符合以下①～③条件
①在国外接受完12年以上正规学校教育满18岁者。
②在日语能力方面符合下列ａ.ｂ.ｃ 任意一项者。
ａ 在法务省认定的日语教育机关接受完6个月以上的日语教育。
ｂ 日语能力考试(JLPT)取得N1或N2级水平。
ｃ 日本留学考试(EJU)的日语科目取得200分以上。
③在藉学校的出席率在申请时及入学时要达到80%以上。
※报名Trident外国语・饭店・婚礼专门学校的国际饭店专业国际饭店・双重课程时，需满足以下所列的必
须条件及注意事项。
1.日语能力考试（JLPT）取得N1或N2水平。
2.参加过面向留学生的“留学生专场”活动。
3.入学选考日与其他专业、课程的选考日程不同。
（详情请确认Trident外国语・饭店・婚礼专门学校手册中附带的招生简章。
）
4.就读本课程的学生不可使用指定校推荐学费减免制度及升级时奖学生制度。
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选考日程·会场·手续
■日本国内考试
手续截止日期
考试日期

受理报名期间

入学手续
（缴纳入学金）

缴纳前期学费

10月22日（六） 10月 1日（六）～10月20日（四）

11月 4日（五）

第2次

11月12日（六）

～11月10日（四）

11月25日（五）

第3次

12月10日（六）

～12月 8日（四）

12月23日（五） 2023年 3月 1日（三）

第4次

2023年 1月14日（六）

第5次

2月 4日（六）

～2月 2日（四）

第6次

2月25日（六）

～2月22日（三）

3月10日（五）

第7次

3月11日（六）

～3月 9日（四）

3月22日（三）

第8次

3月24日（五）

～3月22日（三）

3月28日（二）

～2023年 1月12日（四） 2023年 1月27日（五）
2月17日（五）

Chinese

第1次

※ 选考的结果于考试后的一周内邮送。
（注） ①额满截止受理。
②选考结果于选考结果通知日邮送至申请人处，不在学校公布。
③对于需要提交在留资格认定证明书交付申请的人员，即使是住在日本，也请在第 3次考试前报名。
④Trident外国语・饭店・婚礼专门学校的国际饭店专业国际饭店・双重课程日程有所不同。

■选考会场
ＴＲＩＤＥＮＴ各校
Trident 外国语·饭店·婚礼专门学校
名古屋市中村区名駅４－１－１１
Tel：052-582-1770
A0120-391-603
开始时间：上午10:00
Trident 电脑专门学校
名古屋市中村区名駅３－２４－１５
Tel：052-581-0581
A0120-157-581
开始时间：上午10:00
Trident 设计专门学校
名古屋市中村区名駅４－１－１１
Tel：052-582-1770
A0120-760-426
开始时间：上午10:00
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选 拔 考 试
・材料审查

・日语笔试(日语能力考试N2水平的内容)

・面试

* 入学申请者在向本校提交申请之前，为了更一步了解我校，请参加校园展示会和体验入学、个人咨询
等咨询入学相关事项。有关学校展示会和体验入学等日程，请参照各校园网页。

申
申

请

请

方

法

处：TRIDENT各校 入学事务局

受 理 时 间：9:00～17:00（休馆日：周六、周日、节假日以及8月11日～17日、12月24日～1月9日）
※TRIDENT各校的受理时间和休馆日均不相同。

申 请 方 法：将申请材料封入本校所定信封，在申请受理期间内，申请者本人预约日期和时间之后，
亲赴各学校的入学事务局提交。
*各个学校资料内附有报名表，请向各个学校索取资料。
*简历书·经费支付书·推荐书可从TRIDENT的主页下载。
*在提交时，请携带护照·在留卡。
*远方居住者，不能到校提交的情况，请向各校入学考试事务局商量。

申

请

材

料

【从日本国内申请】
① 入学申请书（各校所定纸张，由志愿者本人用日语填写）
② 简历书（本校所定纸张，由志愿者本人用日语填写）
③ 最后毕业学校的毕业文凭或毕业证书（复印不可）※附上日文译文
④ 最后毕业学校的成绩证明书（复印不可）※附上日文译文
⑤ 在籍中的日语教育机关的学业成绩•出席情况证明书（须将所有在籍期間的每月出席情况（缺席日
数・时间数）进行详细记载）
⑥ 经费支付书（本校所定纸张，须实际支付者亲笔填写）
⑦ 日语教育机关在籍时经费支付事实的证明书
例：汇款通知书（相当额）・志愿者本人的银行存折复印件（相当额）等
⑧ 推荐书（本校的所定纸张）（指定校推荐入学者才需要）
⑨ 日语能力认定证明书（日语能力考试结果合格与否通知书，日本留学考试成绩通知书等）（复印不可）
⑩ 选考费：20,000日元（现金或银行转账）
⑪

最新的课税证明书
※申请时，请务必出示「护照」及「在留卡」
。

【来自日本国外的申请】
① 入学申请书（各校所定纸张，由志愿者本人用日语填写）
② 简历书（本校所定纸张，由志愿者本人用日语填写）
③ 志愿理由・出入境经历申报书（本校所定纸张，由志愿者本人用日语填写）
④ 最后毕业学校的毕业文凭或毕业证书（复印不可）
[ 若志愿者于大学（或相当于大学的教育机关）在籍中时 ]
须提交大学的在校证明书及高中的毕业证书。
※若志愿者是高中未毕业者，申请时须提交高中预定毕业证明书，毕业后立刻提交毕业文凭或毕业
证书。
⑤ 最后毕业学校的成绩证明书（复印不可）
⑥ 经费支付书（本校所定纸张，须由经济负担者亲笔填写）
⑦ 志愿者和经费负担者的亲属关系证明书
⑧ 存款证明书
⑨ 在职证明书等
※根据国籍不同，经费支付者须提交的材料有所差异，敬请垂询。
⑩ 日语能力认定证明书（日语能力考试 N2以上的合格通知书、日本留学考试成绩通知书等）
⑪
9

选考费：20,000日元

准备材料时的注意事项
准备材料时
入学选考时，有可能须要提交“申请材料”以外的材料。
即使是国内的申请者，若须要申请在留资格认定证明书，也请附上与日本国外申请者相同的申请材料
一并提交。

②

照片１张（请将３个月以内所摄的照片贴在入学申请书的指定栏中。
）
※日本国外的志愿者:照片7张[竖40mm×横30mm](包含入学申请书粘贴用。７张为同一版本照片)

③

材料填写
填写材料时，全部不能省略，没有相符合的事项时，请明记其原委。
材料中填写年月日时全部使用西历。

④

修改方法
填写错误时，请不要使用涂改液，将所要改写部分划上双重线，在其上的空白部分填写正确内容，
请务必在修改处使用签名盖章时所用印章盖印（或签名）。

⑤

材料的翻译
非日语材料，请全部另纸添加日语译文。(不可在原文上记入日语)
*护照复印件不需翻译。

⑥

其他
•所需的报名文件当中,有需要支付者本人签名之处.
请提前1～2周备齐材料，以进行申请。

Chinese

①

•申请材料中只有毕业文凭等不可能再发行的材料可以返还。请申请时提出返还要求。
•申请材料中若有虚伪记载，一旦判明，则入学后也可能取消入学资格。
•申请时所要求提交的材料及照片，一律请于2022年7月1日以后作成或发行。(毕业证除外)译文等没
有指定格式的材料，请使用A4纸(竖297mm×横210mm)。

特别待遇・奖学金学生的学费减免制度
【指定校推荐学费减免制度】
以TRIDENT指定的日本国内日语学校在校生为对象实施的学费减免制定。
申请条件:日语学校出席率90％以上
选考方法:日语笔记、面试、材料审查
减 免 额 :入学金 10万日元
授课费５～20万日元（１年级） ※按照选拔结果，决定减免额。
※Trident 外国语・饭店 ·婚礼专门学校的国际饭店专业国际饭店・双重课程的学生不可使用本制度。

【日语能力测试N1取得者奖学制度】
以日语能力考试Ｎ1取得者为対象的学费减免制度。
・申请时已取得学生→一年级上学期授课费减免5 万日元。
※报名后若通过N1 考试，请在 2023 年2 月24 日（五）前将合格证的复印件寄至入学事务局。

・入学后，取得合格成绩的学生→奖励２万日元
【升级时奖学生制度】
升级时，对出席率及成绩等进行综合评价，经评定获得认可的留学生，可在下一年度授课费中减免
10万日元。
※Trident 外国语・饭店 ·婚礼专门学校的国际饭店专业国际饭店・双重课程的学生不可使用本制度。

【同窗会奖学金】
由毕业生组成的同窗会，根据人品、学习成绩优秀、在学习上需要经济援助的学生中选拔若干名，给予
年额10万日元的奖励。
【TRIDENT之外的奖学金】
以下是针对留学生给予奖学金资助。详情请参照网页。
・文部科学省（留学生招收促进项目）
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/scholarships/shoureihi/about.html
・共立国际交流奖学财团（奖学金支付事业）https://www.kif-org.com/scholarship/
10
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入学手续 • 学费
入学手续期间内请携入学手续缴纳金（入学金、前期授课费、设施•设备费和实习费的半额）所需提出的材
料，至各校区入学事务局办理入学手续。
【初年度学费】※详细内容请看各校资料。
学校名

指定校推荐采用后
1年学费合计※1

入学金

前期学费

后期学费

设施·设备费

200,000日元

415,000日元

415,000日元

220,000日元

60,000日元 1,310,000日元 1,010,000日元

200,000日元

365,000日元

365,000日元

220,000日元

60,000日元 1,210,000日元

200,000日元

415,000日元

415,000日元

200,000日元

250,000日元 1,480,000日元 1,180,000日元

・CAD专业

200,000日元

415,000日元

415,000日元

200,000日元

230,000日元 1,460,000日元 1,160,000日元

・高级资讯专业

200,000日元

390,000日元

390,000日元

120,000日元

250,000日元 1,350,000日元 1,050,000日元

200,000日元

390,000日元

390,000日元

120,000日元

230,000日元 1,330,000日元 1,030,000日元

200,000日元

365,000日元

365,000日元

200,000日元

170,000日元 1,300,000日元 1,000,000日元

实习费

1年级学费合计

外国语・饭店・婚礼专门学校
・英美语专业
・国际航线专业
・国际饭店专业

910,000日元

※2

电脑专门学校
・电子游戏科学专业
・CG专家专业
・Web设计专业

・情报处理专业
・信息专家专业
设计专门学校
视觉设计课程
・综合设计学科

CG设计课程
室内装潢设计课程

※１：符合入学金减免10万日元、学费减免20万日元政策时
※２：关于国际饭店・双重课程的学费，请确认手册中附带的招生简章第9页。
（注）① 教材·其他经费需要另外缴交。
② 上记设施·设备费为一年所需金额。前期学费和后期学费都须缴纳以上所示金额的半额。
③ 学费一旦缴纳后，除入学金外，原则上一律不予退还。但是，如果在2023年3月28日（星期二）之前完成放弃入学手续，前期学费（学
费、设施·设备费、实习费）以及其他费用即可退还。
④ 学费详细，请参照各校网页或招生简章确认。
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学费以外的诸经费

Chinese

■国语・饭店・婚礼専門学校
①教材费等为全年 60,000 日元左右（国际饭店专业为 75,000 日元左右）。
②其他经费（学校行事、健康管理费等）、需在每一年前期缴学费时，一起缴纳 30,000 日元。
③报名参加各种资格 · 检定考试时，需实际缴纳所需应试费用。
④英美语专业和国际航线专业的研修费第 1 年度为 5,000 日元左右。
⑤国际饭店专业的饭店研修住宿费第 1 年度为 30,000 日元左右。
⑥英美语专业（英语 + 亚洲语言专业）和国际饭店专业（海外饭店专业）需准备第 1 年度后期留学
的生活费等其他各种费用。
⑦国际饭店专业（主题公园 · 饭店专业）需准备第 1 年度后期实习的生活费等其他各种费用。
⑧通过学校购买时，大约需要 100,000 日元。
已经有电脑的同学需要确认能否使用学习时要用到的软件。（计划从第1年的上半年开始使用）
■电脑专门学校

①教材费为全年25,000日元～60,000日元左右。（具体金额因学科而不同。）
游戏科学学科的1年级学生需要另外缴纳东京电玩展培训旅行的费用，为36,000日元左右。
②资格考试・检定考试费等，需要实际应考费用。
③其他经费（学校行事、健康管理费等）、需在每一年前期缴学费时，一起缴纳30,000日元。
■设计专门学校

①第1年度前期（4月）所需的学费以外的教材费、课本费为90,000日元～130,000日元左右。
（具体金额因选择的科目而不同。）请在3月中旬之后通过汇款支付。
②从第1年度后期开始，学费以外的教材费、课本费为每半期40,000日元～70,000日元左右。
（具体金额因选择的科目而不同。）
③第2年度前期的日本国内设计培训费为35,000日元左右。
④第3年度后期的毕业创作展运营费为40,000日元左右。
⑤其他经费（学校行事、健康管理费等）、需在每一年前期缴学费时，一起缴纳30,000日元。
⑥资格考试、检定费需要实际应考费用。
⑦另外需要各自的作品制作材料费、印刷费等实际费用。
⑧从第2年度前期开始，授课会用到笔记本电脑。根据选择的课程，需要购买的机种不同，因
此，考虑在入学前购买的学生请先确认升入第2年度前的指南事项之后再购买。

在籍时的在留资格
①

本校学生可取得“留学”的在留资格。

②

在读时可购买学生乘车月票。另外乘坐JR或近铁进行远距离移动时，向学校申请后可获得车票8
折优惠的“长距离学生优惠证”。

③ 留学生加入国民健康保险后，在医疗机关所需交纳的医疗费的自负担额与日本人同样只需支付３成。
④

永住者•定住者•日本人配偶者等•家族滞在等的情况无须将在留资格更改为“留学”亦可入学。
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학

과

소

학

개

교

명

학

트라이덴트 외국어 • 호텔 • 브라이들 전문학교

트라이덴트 컴퓨터 전문학교

트라이덴트 디자인 전문학교

과

명

영미어학과(2년)
국제 에어라인학과(2년)
국제 호텔학과(2년)
게임 사이언스학과(3년)
CG 스페셜리스트학과(3년)
Web 디자인학과(2년)
CAD학과(2년)
고도 정보학과(3년)
정보 처리학과(2년)
정보 캐리어 프로학과(2년) ※1
종합 디자인 학과(3년)
・비주얼 디자인 코스
・CG 디자인 코스
・인테리어 디자인 코스

※1：대학・단기대학・전문학교 졸업,중퇴,고교기졸,사회인용의 학과입니다. 경험・미경험을 불문하고 입학하실수 있습니다.

응

모

자

격

다음의①～③의 조건을 갖출 것
①외국에서 12년 이상의 정규 학교 교육을 수료한 18세 이상의 사람.
②일본어 능력이 아래 사항 중 a.b.c 어느쪽이든 하나에 해당하는 사람.
a 법무성 고시를 받은 일본어 교육기관에서 6 개월 이상의 일본어 교육을 받은 사람.
b 일본어능력시험(JLPT) N1 또는 N2 을 취득한 사람.
c 일본유학시험(EJU)의 일본어 과목에서 200점 이상을 취득한 사람.
③재적 학교 출석률이 출원 시 및 입학 시에 80% 이상 있을 것.
※트라이덴트 외국어・호텔・브라이들 전문학교의 국제 호텔학과 국제 호텔・듀얼 전공 출원은 아래와
같은 필수 조건・주의 사항이 있으므로 주의해 주십시오.
1. 일본어 능력 시험(JLPT) N1, 또는 N2를 취득한 사람.
2. 유학생 대상 이벤트 ‘유학생 스페셜’에 참가한 사람.
3. 입학 전형일은 다른 학과・전공과 별도 일정입니다.
(자세한 내용은 트라이덴트 외국어・호텔・브라이들 전문학교 팸플릿에 동봉된 입학 요항을 확인해 주십시오.)
4. 지정교 추천 학비 감면 제도 및 진급 시 장학생제도는 대상 외입니다.
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전형 일정・장소・수속
■일본국내 시험
전형일

접수기간

수속 마감일
입학수속
전기 학비 납입
(입학금 납입）

제1회

10월22일(토)

10월 1일(토)～10월20일(목）

11월 5일(금)

제2회

11월12일(토)

～11월10일(목）

11월 25일(금)

～12월 8일(목）

12월23일(금)

2023년 3월 1일(수）

제3회

12월10일(토)

제4회

2023년 1월14일(토)

제5회

2월 4일(토)

제6회

2월25일(토)

～2월22일(수）

3월10일(금)

제7회

3월11일(토)

～3월 9일(목）

3월22일(수)

제8회

3월24일(금)

～3월22일(수）

3월28일(화)

～2023년 1월12일(목） 2023년 1월 27일(금)
～2월 2일(목）

2월 17일(금)

※ 전형결과는, 시험 후 다음날부터 일주일간 이내에 발송합니다.
(주) ①정원이 차는 대로 마감합니다.
②전형결과는, 전형결과 발송일에 수험자에게 우송하고, 교내에서의 발표는 하지 않습니다.
③일본 국내 거주자라도 재류자격 인정증명서 교부신청이 필요할 경우, 제 3회까지 출원해 주십시오.
④트라이덴트 외국어・호텔・브라이들 전문학교의 국제 호텔학과 국제 호텔・듀얼 전공은 별도
일정입니다.

■전형 장소

트라이덴트 외국어・호텔・브라이덜 전문학교
4-1-11 Meieki, Nakamura-ku, Nagoya
전화 052-582-1770
A0120-391-603
개시 시간: 10:00AM

Korean

트라이덴트 각교

트라이덴트 컴퓨터 전문학교
3-24-15 Meieki, Nakamura-ku, Nagoya
전화 052-581-0581
A0120-157-581
개시 시간: 10:00AM
트라이덴트 디자인 전문학교
4-1-11 Meieki, Nakamura-ku, Nagoya
전화 052-582-1770
A0120-760-426
개시 시간: 10:00AM
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전

형

・서류 심사

시

험

・일본어 필기 시험（일본어능력시험 N2 정도의 내용） ・면접

＊지원자는 본교에 출원하기 전에, 학교에 대해 잘 알기 위해 오픈캠퍼스나 체험입학, 개별상담에 참가하여,
입학에 관한 상담을 하십시오. 또한 오픈 캠퍼스나 체험입학 등의 일정에 대해서는, 각 학교 홈페이지를
참조하십시오.

원서제출 방법
출

원

처： 트라이덴트 각 학교 입학사무국

접 수 시 간： 9:00~17:00（휴관일: 토요일・일요일・공휴일 및 8월 11일~17일, 12월 24일~1월 9일)
※접수 시간・휴관일은 트라이덴트 각 학교에 따라 다릅니다.

출 원 방 법： 출원 서류를 본 교 소정의 봉투에 넣어, 출원 접수 기간내에, 지원자 본인이 일시를 예약한 후,
해당 학교의 입학 사무국에 와서 제출해 주십시오.
＊입학원서는 각교 자료 안에 들어 있으므로, 자료 청구를 해 주십시오.
＊이력서, 경비지변서, 추천서는 트라이덴트 홈페이지에서 다운로드할 수 있습니다.
＊제출할 때 여권·재류 카드를 지참해 주십시오.
＊먼 곳에 거주하고 있어, 학교를 방문할 수 없는 경우는, 각 학교 입학 사무국에 문의하십시오.

출원 서류
【일본국내에서의 출원】
①
②
③
④
⑤

입학 원서(각 학교의 소정 용지, 지원자 본인이 일본어로 기입할 것)
이력서(본교 소정용지, 지원자 본인이 일본어로 기입할 것)
최종 출신학교의 졸업증서 또는 졸업 증명서(복사 불가) ※일본어 번역문 첨부
최종 출신학교의 성적증명서(복사 불가) ※일본어 번역문 첨부
재적중의 일본어 교육기관의 학업 성적•출석 상황 증명서(재적 기간 모든 월별 출석 상황
(결석일수·시간수)이 기재되어 있어야 함)
⑥ 경비지변서 (본교 소정용지, 실제 지변자의 자필일 것)
⑦ 일본어 교육기관 재적중의 경비 지변 사실을 입증하는 증명서
예:송금 통지서 (상당분)·지원자 본인의 은행통장 복사(상당분)
⑧ 추천서 (본교 소정용지) (지정 학교 추천 입학의 경우)
⑨ 일본어능력인정 증명서(일본어능력시험 합격 여부 결과통지서, 일본 유학 시험 성적통지서)(복사 불가)
⑩ 전형료 : 20,000엔(현금 또는 은행 송금)
⑪ 최근 과세 증명서
※출원 시에는, 반드시「여권」및「재류 카드」를 제시해 주십시오.
【해외로부터의 출원】
①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
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⑩
⑪

입학 원서(각 학교의 소정 용지, 지원자 본인이 일본어로 기입할 것)
이력서(본교 소정용지, 지원자 본인이 일본어로 기입할 것)
지망 이유·출입국력 신고서(본교 소정용지, 지원자 본인이 일본어로 기입할 것)
최종 출신 학교의 졸업증서 또는 졸업 증명서(복사 불가)
［지원자가 대학(또는 대학에 준하는 교육기관)에 재적중의 경우］
대학의 재학 증명서 및 고등학교의 졸업 증명서를 제출해 주십시오.
※지원자가 고등학교 졸업 예정자인 경우는, 출원시에 고등학교 졸업 예정 증명서를 제출하고,
졸업 후 즉시 졸업 증서 또는 졸업 증명서를 제출해 주십시오.
최종 출신학교의 성적증명서(복사 불가)
경비지변서 (본교소정용지, 실제 지변자의 자필일 것)
지원자와 경비 부담자의 친족 관계를 증명하는 서류
예금잔고 증명서
재직 증명서등
※경비 지변자가 제출하는 서류는 국적에 따라 다르기 때문에, 문의해 주십시오.
일본어능력인정 증명서(일본어능력시험 N2 이상의 합격 통지서, 일본 유학 시험 성적통지서)
전형료 : 20, 000엔

서류작성상의 주의사항
①

②

③

④

⑤

⑥

서류작성에 있어서
입학전형시, [출원서류] 이외의 자료를 제출해야 하는 경우도 있습니다.국내 출원이라고 해도, 재류
자격 인 정 증명서 교부가 필요한 경우, 해외로부터의 출원과 같은 출원 서류를 함께 제출할 필요가
있습니다.
사진1장(3 개월 이내에 찍은 것을 입학 원서 소정 란에 붙이세요.)
※해외에서 출원하는 분：사진 7장［세로40mm X가로 30mm］(입학 원서 첨부용을 포함합니다.
7장 모두 동일 사진)
서류기입
서류기입은, 일절 생략하지 않고, 해당사항이 없는 경우는, 그 이유를 기입해 주십시오.서류는, 모두
서기로 작성년월일을 기입해 주십시오.
정정 방법
잘못 쓴 경우, 수정액을 사용하지 말고 이중선을 긋고, 그 위에 빈 칸에 맞는 기술을 하십시오. 또,
수정부분에는 서명 날인에 사용한 인감으로 반드시 날인 (또는 서명)하십시오.
서류번역
일본어 이외의 문서는, 모두 별지에 일본어 번역문을 첨부해 주십시오. (원본위에 함께 쓰는 것은
불가 )
＊여권의 사본은 번역이 필요 없습니다.
그외
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・필요한 서류에는, 경비 지변자 본인 등의 본인 서명이 필요한 것이 있습니다.
서류가 준비될 때까지는, 1∼2주일의 여유를 가지고 출원 준비를 해 주십시오.
・출원서류는 졸업증서 등 재발행이 불가능한 서류만 반환 합니다. 출원시 신청해 주십시오．
・출원서류에 허위 기재가 있음이 판명된 경우, 입학 후라도 입학이 취소될수 있습니다.
・출원 시 제출할 서류 및 사진은 2022년 7월 1일 이후에 작성 또는 발행된 것을 이용해 주십시오.
(다만 졸업 증서는 제외) 번역문 등 지정 서식이 없는 서류를 작성할 때는, 종이의 크기를 A4
판(세로 297 mmX가로 210 mm)으로 해 주십시오.

특대·장학생에 의한 학비감면 제도
【지정교 추천 학비 감면 제도】
트라이덴트가 지정하는 국내 일본어학교 재학생 대상으로 하는 학비 감면제도입니다.
출원 조건 : 일본어학교 출석률 90% 이상
전형 방법 : 일본어 필기, 면접, 서류 심사
감면액 : 입학금 10만엔
수업료 5∼20만엔 (1년차) ※전형 결과에 따라 감면액을 결정합니다.
※트라이덴트 외국어・호텔・브라이들 전문학교의 국제 호텔학과 국제 호텔・듀얼 전공은 대상 외.

【일본어능력시험N1취득자 장학제도】
일본어 능력 시험 N1취득자를 대상으로 하는 학비 감면제도입니다.
・출원시에 취득한 학생 → 1년차 전기수업료에서 5만엔 감면

※출원 후 N1을 취득했을 경우, 2023년 2월 24일(금)까지 합격증 사본을 입학사무국에 송부해 주십시오.

・입학 후, 취득한 학생 → 2 만엔 지급

【진급시 장학생제도】
진급 시 출석률, 성적 등을 종합적으로 평가하여 적합하다고 인정된 유학생은 다음 연도
수업료에서 10만엔이 감면됩니다.
※트라이덴트 외국어・호텔・브라이들 전문학교의 국제 호텔학과 국제 호텔・듀얼 전공은 대상 외.

【동창회 장학생】
졸업생으로 조직되어 있는 동창회에서 인물, 학업성적이 우수하고 수학상 경제적 지원이
필요하신 약간 명에 연간 10만엔이 지급되는 제도입니다.
【트라이덴트 외 장학금에 대해】
아래과 같이 유학생을 대상으로 장학금을 지급하고 있습니다. 자세한 내용은 웹 사이트에서
확인하시기 바랍니다.
・문부 과학성(유학생 유치 촉진 프로그램)
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/scholarships/shoureihi/about.html
・교리쯔 국제교류 장학재단(장학금 지급사업) http://www.kif-org.com/scholarship/
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입학수속・ 학비
입학 수속 기간내에 입학 수속 납입금(입학금, 전기 수업료, 시설•설비비와 실습비의 반액)과 제출 서류를
갖추어, 각 학교의 입학 사무국에서 입학 수속을 해 주십시오.
【초년도 학비】※자세한 내용은 각교의 자료를 확인해 주십시오.
학과명

지정교추천적용후
시설・설비비 시설・설비비 1년차학비 합계 1년차학비
합계※1

입학금

전기수업료

후기수업료

200,000엔

415,000엔

415,000엔

220,000엔

60,000엔

1,310,000엔 1,010,000엔

200,000엔

365,000엔

365,000엔

220,000엔

60,000엔

1,210,000엔

200,000엔

415,000엔

415,000엔

200,000엔

250,000엔

1,480,000엔 1,180,000엔

・CAD 학과

200,000엔

415,000엔

415,000엔

200,000엔

230,000엔

1,460,000엔 1,160,000엔

・고도정보 학과

200,000엔

390,000엔

390,000엔

120,000엔

250,000엔

1,350,000엔 1,050,000엔

200,000엔

390,000엔

390,000엔

120,000엔

230,000엔

1,330,000엔 1,030,000엔

200,000엔

365,000엔

365,000엔

200,000엔

170,000엔

1,300,000엔 1,000,000엔

외국어・호텔・브라이들 전문학교
・영미어 학과
・국제 에어라인 학과
・국제 호텔 학과 ※2

910,000엔

컴퓨터 전문학교
・게임 사이언스 학과
・CG스페셜리스트 학과
・Web디자인 학과

・정보처리 학과
・정보 캐리어 프로 학과
디자인 전문학교
비주얼 디자인 코스
・종합 디자인 학과

CG 디자인 코스
인테리어 디자인 코스

※１： 입학금 10만엔 감면, 수업료 20만엔 감면을 적용한 경우
※２： 국제 호텔・듀얼 전공 학비에 대해서는 팸플릿에 동봉된 입학 요항의 9페이지를 확인해 주십시오.
（주） ① 교재비・그 외 경비가 별도로 필요합니다.
② 상기 시설・설비비 및 실습비는 연간 금액입니다. 표시된 금액의 반액을 전기수업료, 후기수업료와 함께 납입해 주시기 바랍니다.
③ 일단 납입한 학비는 입학금을 제외하고 원칙적으로 반환하지 않습니다. 단, 2023년 3월 28일(화)까지 입학 철회 수속을 한 경우, 전기
학비(수업료, 시설・설비비, 실습비) 및 기타 경비를 반환합니다.
④ 학비에 대한 자세한 사항은, 각교의 홈페이지 또는 입학요항을 확인해 주십시오.
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학비 이외의 제경비
■외국어・호텔・브라이들 전문학교

①교재 비용 등으로 연간 60,000엔 정도(국제 호텔학과는 75,000엔 정도)가 필요합니다.
②그 외의 경비（학교행사, 건강관리비등）로서, 30,000円을 전기 수업료와 함께매년 납입해
주십시오.
③각종자격・검정시험을 수험할 시에, 수험료로서 실비가 필요합니다.
④영미어학과, 국제 에어라인학과는 연수비로 1년 차에 5,000엔 정도가 필요합니다.
⑤국제 호텔학과는 호텔 숙박 연수비로 1년 차에 30,000엔 정도가 필요합니다.
⑥영미어학과(영어+아시아 언어 전공) 및 국제 호텔학과(해외호텔 전공)는 1년 차 후기 유학
기간에 생활비 등 제 비용이 별도로 필요합니다.
⑦국제 호텔학과(테마파크・호텔 전공)는 1년 차 후기 인턴십 기간에 생활비 등 제 비용이 별도로
필요합니다.
⑧학교를 통해 구입할 경우에는 100,000엔 정도가 필요합니다.
이미 개인 컴퓨터를 소지하신 분은 학습 시에 필요한 소프트웨어를 사용할 수 있는지 확인이
필요합니다.(사용 예정 1년차 전기~)
■컴퓨터 전문학교

■디자인 전문학교

Korean

①교재비로 연 25,000엔~60,000엔 정도가 필요합니다. (학과에 따라 다릅니다.)
게임 사이언스 학과 1학년생은 도쿄 게임쇼 연수여행 경비로 36,000엔 정도가 별도로 필요합니
다.
②자격・검정시험료로서 실비가 필요합니다.
③그 외 경비（학교행사, 건강관리비등）로서, 30,000円을 전기 수업료와 함께 매년 납입해
주십시오.
①1년차 전기(4월)에 드는 학비 이외의 교재비, 교과서 비용은 90,000엔～130,000엔 정도가
필요합니다. (선택과목에 따라 다릅니다) 3월 중순 이후에 송금으로 납입합니다.
②1년차 후기 이후부터 학비 이외의 교재비 및 부교재비는 반기마다 40,000엔~70,000엔 정도
필요합니다. (선택과목에 따라 다릅니다)
③2년차 전기에 국내 디자인 연수비로 35,000엔 정도가 필요합니다.
④3년차 후기에 졸업제작전 운영비로 40,000엔 정도가 필요합니다.
⑤그 외 경비（학교행사, 건강관리비등）로서, 30,000円을 전기 수업료와 함께 매년 납입해
주십시오.
⑥자격・검정시험료로서 실비가 필요합니다.
⑦각자의 작품 제작 재료비, 출력비용으로 실비가 필요합니다.
⑧2년차 전기부터 노트북 컴퓨터를 활용하는 수업이 있습니다. 입학하기 전에 구입을 검토하시는
분은 선택할 코스에 따라 구입할 기종이 달라지니, 2년차로 진급하기 전의 안내를 확인한 뒤
준비해 주시기 바랍니다.

재적 시의 재류자격
①본교 학생은 재류자격「유학」을 취득할수 있습니다.
②재학중은 통학 정기권의 구입이 인정됩니다.
또 JR나 킨테츠를 이용하여 장거리를 이동하는 경우, 학교에 신청하면 운임이 20% 할인 되는
「장거리 학생할인증」을 발행합니다.
③유학생은 국민건강보험에 가입하고, 의료 기관에 의한 의료비 자기 부담은 일본인과 같은 30%
입니다.
④영주자 ・정주자・일본인 배우자등・가족체재등의 경우는 재류 자격을「유학」비자로 하지않고
입학할 수 있습니다.
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学校法人河合塾学園 専門学校 トライデント

學

科

介

紹

學

校

名

學

科

名

英美語學科（ 2 年）
國際航線學科（ 2 年）
國際飯店學科（ 2 年）
電子遊戲科學學科（ 3 年）
CG專家學科（ 3 年）
Web設計學科（ 2 年）
CAD學科（ 2 年）
高級資訊學科（ 3 年）
資訊處理學科（ 2 年）
資訊專家學科（ 2 年）※1
綜合設計學科（ 3 年）
・視覺設計課程
・CG設計課程
・室內設計課程

TRIDENT 外國語・飯店・婚禮專門學校

TRIDENT 電腦專門學校

TRIDENT 設計專門學校

※1:面向大學・短期大學・專門學校畢業、肄業、高中畢業、社會人士的學科。無論有無經驗、均可入學。

報

名

資

格

須符合以下①～③條件
①在國外接受完12年以上正規學校教育並滿18歲者。
②在日語能力方面符合下列 a.b.c 任意一項者。
a 在法務省認定的日語教育機關接受完 6 個月以上的日語教育。
b 日語能力考試(JLPT)取得N1或N2資格。
c 日本留學考試(EJU)的日語科目取得200分以上。
③在藉學校的出席率在申請時及入學時要達到80%以上。

※報名TRIDENT外國語・飯店・婚禮專門學校的國際飯店學科國際飯店・建教合作科時，需滿足以下所列的
必須條件及注意事項。
1.日語能力考試（JLPT）取得N1或N2資格。
2.參加過針對留學生舉辦的「留學生特別招生」活動。
3.入學選考日與其他學科、課程的選考日程不同。
（詳情請確認TRIDENT外國語・飯店・婚禮專門學校手冊中另附的招生簡章。）
4.指定校推薦學費減免制度及升級時獎學生制度不在適用範圍內。
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選考日程 • 會場 • 手續
■日本國內考試
手續截止日
選考日

受理期間

入學手續
（繳納入學金）

繳納前期學費

第1次

10月22日（六） 10月 1日（六）～10月20日（四）

11月 4日（五）

第2次

11月12日（六）

～11月10日（四）

11月25日（五）

第3次

12月10日（六）

～12月 8日（四）

12月23日（五） 2023年 3月 1日（三）

第4次

2023年 1月14日（六）

第5次

2月 4日（六）

～2月 2日（四）

第6次

2月25日（六）

～2月22日（三）

3月10日（五）

第7次

3月11日（六）

～3月 9日（四）

3月22日（三）

第8次

3月24日（五）

～3月22日（三）

3月28日（二）

～2023年 1月12日（四） 2023年 1月27日（五）
2月17日（五）

※ 選考的結果於考試後的一週內郵送。
（註） ①額滿截止受理。
②選考結果於選考結果通知日郵送至申請人處，不在學校公佈。
③即使是現居日本國內者，在需申請「在留資格認定證明書」之情況下，請於第3次選考日前提出申請。
④TRIDENT外國語・飯店・婚禮專門學校的國際飯店學科國際飯店・建教合作科日程有所不同。

■選考會場
ＴＲＩＤＥＮＴ各校

Trident 電腦專門學校
名古屋市中村区名駅３－２４－１５
Tel：052-581-0581
A0120-157-581
開始時間：上午10:00

Chinese

Trident 外國語 · 飯店 · 婚禮專門學校
名古屋市中村区名駅４－１－１１
Tel：052-582-1770
A0120-391-603
開始時間：上午10:00

Trident 設計專門學校
名古屋市中村区名駅４－１－１１
Tel：052-582-1770
A0120-760-426
開始時間：上午10:00
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学校法人河合塾学園 専門学校 トライデント

選

拔

考

・材料審查

試

・日語筆試(日語能力考試N2程度的內容)

・面試

* 入學申請者在向本校提交申請之前，為了更一步了解我校，請參加校園展示會和體驗入學、個人咨詢
等諮詢入學相關事項。有關學校展示會和體驗入學等的日程，請參照各校園網頁。

申

請

方

法

申 請 處 ：TRIDENT各校 入學事務局
受 理 時 間 ：9：00～17：00 (休館日 ：週六、日、假日及8月11日～17日、12月24日～1月9日）
※受理時間•休館日依TRIDENT各校而異。
申 請 方 法 ：請將申請材料封入本校規定信封，於申請受理時間內，由申請者本人事先預約好來校時間後，
親赴各學校的入學事務局提交。
*各個學校資料內附有報名表，請向各個學校索取資料。
*可以在TRIDENT網站上下載簡歷書•經費支付書•推薦書。
*在提交時，請攜帶護照•在留卡。
*遠方居住者，不能到校提交的情況，請向各校入學考試事務局商量。

申

請

材

料

【從日本國內申請】
① 入學申請書(各校所定紙張，由志願者本人用日語填寫)
② 簡歷書（本校所定紙張，由志願者本人用日語填寫）
③ 最後畢業學校的畢業文憑或畢業證書(影印不可) ※另附日文譯本
④ 最後畢業學校的成績證明書（影印不可） ※另附日文譯本
⑤ 在籍中的日語教育機關的學業成績•出席情況證明書（須將所有在籍期間的每月出席情況（缺席日
數・時間數）進行詳細記載）
⑥ 經費支付書（本校所定紙張，須實際支付者親筆填寫）
⑦ 日語教育機關在籍時經費支付事實的證明書
例：匯款通知書（相當額）・志願者本人的銀行存折復印件（相當額）等
⑧ 推薦書（本校的所定紙張）（指定校推薦入學者才需要）
⑨ 日語能力認定證明書(日語能力考試結果合格與否通知書，日本留學考試成績通知書等)（影印不可）
⑩ 選考費：20,000日元（現金或銀行轉賬）
⑪ 最近的課稅證明書
※申請時，請務必出示「護照」及「在留卡」。
【來自日本國外的申請】
① 入學申請書(各校所定紙張，由志願者本人用日語填寫)
② 簡歴書（本校所定紙張，由志願者本人用日語填寫）
③ 志願理由・出入境經歷申報書（本校所定紙張，由志願者本人用日語填寫）
④ 最後畢業學校的畢業文憑或畢業證書 ( 影印不可 )
[ 若志願者就讀於大學 ( 或相當於大學之教育機關 ) 時。]
須提交大學的在校證明書及高中的畢業證書。
※若志願者仍還在高中就讀，申請時須提交高中畢業(預定) 證明書，畢業後立刻提交畢業文憑或畢
業證書。
⑤ 最後畢業學校的成績證明書（影印不可）
⑥ 經費支付書（本校所定紙張，須由経費負担者親筆填寫）
⑦ 志願者和經費負擔者的親屬關係證明書
⑧ 存款證明書
⑨ 在職證明書等 ※根據國籍不同，經費支付者須提交的材料有所差異，敬請垂詢。
⑩ 日語能力認定證明書（日語能力考試N2以上的合格通知書、日本留學考試成績通知書等）
⑪ 選考費：20,000日元
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準備材料時的注意事項
①

準備材料時
入學選考時，有可能須要提交“申請材料”以外的材料。
即使是國內的申請者，若須要申請在留資格認定證明書，也請附上與日本國外申請者相同的申請材料
一並提交。

②

照片１張（請將３個月以內所攝的照片貼在入學申請書的指定欄中。）
※日本國外的志願者：照片7張[竪40mm×橫30mm](包含入學申請書粘貼用。7張為同一版本照片)

③

材料填寫
填寫材料時，全部皆不可省略，沒有相符合的事項時，請明記其原委。材料中填寫年月日時全部使用
西歷。

④

修改方法
填寫錯誤時，請不要使用塗改液，將所要改寫部分劃上雙重線，在其上的空白部分填寫正確內容，
請務必在修改處使用簽名蓋章時所用印章蓋印（或簽名）。

⑤

材料的翻譯
日語以外的資料，請全部另紙附上日語譯文。(不可在原文上記入日語)
*護照複印件不需翻譯。

⑥

其他
•所需的報名文件當中，有需要支付者本人簽名之處。
請提前1～2周備齊材料，以進行申請手續。
•申請材料中只有畢業文憑等不可能再發行的材料可以返還。請申請時提出返還要求。
•申請材料中若有虛偽記載，經發現後，則入學後也可能取消入學資格。
•申請時所要求提交的材料及照片，一律必須是於2022年7月1日以後所作成或發行的版本。
(畢業證除外) 譯文等沒有指定格式的材料，請使用A4紙(竪297mm×橫210mm)。

【指定校推薦學費減免制度】
以TRIDENT指定的日本國內日語學校在校生為對象實施的學費減免制定。
申請條件:日語學校出席率90％以上
選考方法:日語筆記、面試、材料審查
減 免 額:入學金10萬日元
授課費5～20萬日元（1年級）※按照選拔結果，決定減免額。

Chinese

特別待遇・獎學金學生的學費減免制度

※TRIDENT外國語・飯店・婚禮專門學校的國際飯店學科國際飯店・建教合作科不在適用範圍內。

【日語能力考試N1取得者獎學制度】
以日語能力考試Ｎ1取得者為対象的學費減免制度。
・申請時已取得學生→一年級上學期授課費減免5萬日元。

※報名後才取得N1資格者，請於2023年2月24日（五）前將合格證書影本送交入學事務局。

・入學後，取得合格成績的學生→獎勵2萬日元
【升級時獎學生制度】
升級時，會對出席率及成績等項目進行綜合評價，經認定的留學生，可在下一年度授課費中減免10萬日元。
※TRIDENT外國語・飯店・婚禮專門學校的國際飯店學科國際飯店・建教合作科不在適用範圍內。

【同窗會獎學生】
由畢業生組成的同窗會，根據人品、學習成績優秀、在學習上需要經濟援助的學生中選拔若干名，給予
年額10萬日元的獎勵。
【TRIDENT 之外的獎學金】
以下是針對留學生給予獎學金資助。詳情請參照網頁。
・文部科學省（留學生接納促進計畫）
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/scholarships/shoureihi/about.html
・共立國際交流獎學財團（獎學金發放業務）https://www.kif-org.com/scholarship/
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入學手續 • 學費
入學手續期間內請攜入學手續繳納金（入學金、前期授課費、設施•設備費和實習費的半額）與所需提出的材
料，至各校區入學事務局辦理入學手續。
【初年度學費】※詳細內容請看各校資料。
學校名

指定校推薦採用後
1年學費合計※1

入學金

前期學費

後期學費

設施•設備費

200,000日圓

415,000日圓

415,000日圓

220,000日圓

60,000日圓 1,310,000日圓 1,010,000日圓

200,000日圓

365,000日圓

365,000日圓

220,000日圓

60,000日圓 1,210,000日圓

200,000日圓

415,000日圓

415,000日圓

200,000日圓 250,000日圓 1,480,000日圓 1,180,000日圓

200,000日圓

415,000日圓

415,000日圓

200,000日圓 230,000日圓 1,460,000日圓 1,160,000日圓

200,000日圓

390,000日圓

390,000日圓

120,000日圓 250,000日圓 1,350,000日圓 1,050,000日圓

200,000日圓

390,000日圓

390,000日圓

120,000日圓 230,000日圓 1,330,000日圓 1,030,000日圓

200,000日圓

365,000日圓

365,000日圓

200,000日圓 170,000日圓 1,300,000日圓 1,000,000日圓

實習費

1年級學費合計

外國語・飯店婚禮專門學校
・英美語學科
・國際航線學科
・國際飯店學科

※2

910,000日圓

電腦專門學校
・電子遊戲科學學科
・CG專家學科
・Web設計學科
・CAD學科
・高級資訊學科
・情報處理學科
・資訊專家學科
設計專門學校
視覺設計課程
・綜合設計學科

CG設計課程
室內設計課程

※１：倘若入學金減免10萬日圓、學費減免20萬日圓時
※２：關於國際飯店・建教合作科的學費，請確認與手冊另附的招生簡章第9頁。
（注）① 教材費•其他諸經費需另外繳交。
② 上記設施•設備費為一年所需金額。前期學費和後期學費都須繳納以上所示金額的半額。
③ 學費一旦繳納後，原則上一律不予退還。但若在2023年3月28日（二）之前辦理取消入學的手續，將退還前期學費（授課費、設施•設備
費和實習費）及其他諸經費。
④ 以下學科，學費以外另外需要的費用。（一年）
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學費以外的諸經費
■外國語・飯店專門學校
①
②
③
④
⑤
⑥

另需年繳約60,000日圓（國際飯店學科約75,000日圓）的教材費等。
其他經費（學校行事、健康管理費等）、需在每一年前期繳學費時，一起繳納30,000日圓。
名參加各種資格·鑑定考試時，需實際繳納所需應試費用。
英美語學科、國際航線學科的研修費，在一年級需繳交約5,000日圓。
國際飯店學科的飯店住宿研修費，在一年級需繳交約30,000日圓。
英美語學科（英文＋亞洲語文專攻）及國際飯店學科（海外飯店專攻）在一年級後期的留學期
間需繳交生活費等，額外的各項費用。
⑦ 國際飯店學科（主題樂園・飯店專攻）在一年級後期的實習期間需準備生活費等，額外的各項
費用。
⑧ 透過學校購買時，約需花費100,000日圓。
已持有電腦者，需確認是否可使用學習時所需的軟體。（預定自1年級前期起使用）

■電腦專門學校
①
②
③

教材費年額約25,000日圓～60,000日圓（依學科而異）。
電子遊戲科學學科1年級生需另繳東京電玩展研習旅行費用36,000日圓左右。
資格考試・檢定考試費等，需要實際應考費用。
其他經費（學校行事、健康管理費等）、需在每一年前期繳學費時，一起繳納30,000日圓。

■設計專門學校

①
②

Chinese

③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

1年級前期（4月）除學費外，另需約90,000日圓～130,000日圓的教材費、
講義費（依選修科目而異）。請於3月中旬後匯款繳納。
1年級後期以後，除學費外，每半年另需約40,000日圓～70,000日圓的教材費、
講義費（依選修科目而異）。
2年級前期另需約35,000日圓的國內設計研習費。
3年級後期另需約40,000日圓的畢業製作展營運費。
其他經費（學校行事、健康管理費等）、需在每一年前期繳學費時，一起繳納30,000日圓。
資格考試、檢定費需要實際應考費用。
另外需要各自的作品製作材料費、印刷費等實際費用。
自2年級前期起，會有部分課程需使用筆記型電腦。考慮於入學前先購買的同學，
依所選課程不同，購買機種會有所不同，請先確認升2年級前的簡章再做準備。

在籍時的在留資格
①

本校學生可取得「留學」的在留資格。

②

在讀時可購買學生乘車月票。另外乘坐JR或近鐵進行遠距離移動時，向學校申請後可獲得車票８
折優惠的「長距離學生優惠證」。

③

留學生加入國民健康保險後，在醫療機關所需交納的醫療費本人負擔額與日本人同樣只需支付３成。

④

永住者•定住者•日本人配偶者等•家族滞在等的情況無須將在留資格更改為「留學」亦可入學。
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Available Courses
Colleges

Courses
English Language Department（2 years）

Trident College of Languages, Hotel and Bridal

International Airline Department (2 years)
International Hotel Management Department (2 years)
Game Science Department (3 years)
CG Specialist Department (3 years)
Web Design Department (2 years)

Trident College of Information Technology

CAD Department (2 years)
Advanced Information Department (3 years)
Information Processing Department (2 years)
IT Career Professional Department (2 years) ※1
Integrated Design Department (3 years)
・Visual Design Course

Trident College of Design

・Computer Graphics Design Course
・Interior Design Course
※1: Applicable to person who graduated from/dropped out of University/Junior College/Vocational School, or
graduated from High School. Also, Applicable to person who studied any subject.

Entry Requirements
Applicants must meet the following three requirements.
① You must be 18 years of age or older and have 12 more years of schooling in regular courses outside Japan.
② You must meet one of the following Japanese language proficiency requirements:
a You must have studied Japanese for 6 months or more at a Japanese Educational Institution which took
the Japanese Ministry of Justice notification, and have attended at least 80%.
b You must have acquired Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N1 or N2.
c You must have acquired at least 200 points in the Japanese as a Second Language section in Examination
for Japanese University Admission for International Students (EJU).
③ Attendance shall be above 80% when apply and enroll.
*Please look over the following requisites and things to keep in mind when applying for the international hotel
management work-study program with the International Hotel Management Department at Trident College of
Languages, Hotel and Bridal.
1. Acquirement of N1 or N2 of the Japanese Language Proficiency Test (JLPT)
2. Participation in the International Student Special event for international students
3. Admission selection days differ depending on the department/major.
(Check the Admission Guidelines enclosed with the Trident College of Languages, Hotel and Bridal pamphlet for details.)
4. The Fee Reduction System for Designated School Students and Scholarship System for Students Advancing to the
Next Year do not apply.
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Examination Schedule・Sites・Admission Procedures
■In Japan
Deadline for Procedures
Examination Dates

Reception Period

Application Procedures
(Enrollment Fee Payment)

Payment of Fees
for the First Semester

1st

Saturday, October 22

Saturday, October 1‒Thursday, October 20

Friday, November 4

2nd

Saturday, November 12

Until Thursday, November 10

Friday, November 25

3rd

Saturday, December 10

Until Thursday, December 8

Friday, December 23

4th

Saturday, January 14, 2023

Until Thursday, January 12, 2023

Friday, January 27, 2023

5th

Saturday, February 4

Until Thursday, February 2

Friday, February 17

6th

Saturday, February 25

Until Wednesday, February 22

Friday, March 10

7th

Saturday, March 11

Until Thursday, March 9

Wednesday, March 22

8th

Friday, March 24

Until Wednesday, March 22

Tuesday, March 28

Wednesday, March 1, 2023

※ Examination results will be sent one week after the date of the examination.
(Notes) ① Acceptance of applications will close when a fixed number of applications is reached.
② Since examination results will be sent to examinees on predetermined dates, results will not be announced at the school.
③ If you need the application for certificate of eligibility, even if you live in Japan, please apply by the 3rd examination date.
④ Dates differ for the international hotel management work-study program offered by Trident College of Languages,
Hotel and Bridal’s International Hotel Management Department.

■Examination Sites
Each College
Trident College of Languages, Hotel and Bridal
4-1-11 Meieki, Nakamura-ku, Nagoya
Telephone: 052-582-1770
A 0120-391-603
Starting time:10:00AM
Trident College of Information Technology
3-24-15 Meieki, Nakamura-ku, Nagoya
Telephone: 052-581-0581
A 0120-157-581
Starting time:10:00AM

English

Trident College of Design
4-1-11 Meieki, Nakamura-ku, Nagoya
Telephone: 052-582-1770
A 0120-760-426
Starting time:10:00AM
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Examinations
・Documentary Examination
・Written Examination in Japanese (equivalent to Japanese Language Proﬁciency Test (JLPT) N2)
・Interview
＊College would suggest that people wishing to enter Trident should attend an open campus or trial lessons and
individual consultation, or consult us, in order to find out more before making an application. Please refer to the
relevant college website for open campus and trial lesson schedules.

How to apply
Where to apply: Admissions Office at each Trident Campus
Oﬃce open hours: 9:00-17:00 (Closed: Saturdays, Sundays, national holidays, August 11-17, and December 24-January 9)
※Open hours and closed days vary according to each Trident College.

How to apply: Bring all the application materials in the envelope provided to the College Admissions Office during the
application period, after making an appointment with the Office.
＊The application form is in each school material, and request material, please.
＊Please download the Curriculum Vitae, Statement of Financial Support, and Letter of Recommendation
forms from the Trident website.
＊Please carry your passport and Residence Card when submitting your application.
＊Contact the Admissions Office at each Trident Campus if you live too far away from the Colleges to
come to submit the application materials.

Application Materials
【In Japan】
① Application form (Provided by each college, to be filled in by applicants in Japanese)
② Curriculum vitae (must be completed in Japanese by the applicant using the form designated by trident)
③ Diploma or Graduation Certificate of the last school attended (photocopies are not acceptable) ※Please include a
Japanese translation.
④ Academic transcript of the last school attended (photocopies are not acceptable) ※Please include a Japanese translation.
⑤ Academic transcripts and Certificate of Attendance by a Japanese educational institution (This should include the
monthly attendance (number of days and hours absent), and the total attendance covering the applicants’ entire period
spent at the school.)
⑥ Statement of financial support (must be completed by hand by the actual financial supporter using the form
designated by trident)
⑦ Certificate which proves that applicants have been supported financially while at a Japanese educational institution.
Examples: notification of remittance (of an appropriate amount of money) / copy of the applicant’s own bank
book (showing an appropriate balance)
⑧ Letter of recommendation (using the designated form of Trident) (only required when enrolling on the recommendation
of a designated school)
⑨ Certificate of Japanese language proficiency (JLPT pass/failure notification or EJU results notification) (photocopies
are not acceptable)
⑩ The examination fee: ¥20,000 (accepted in cash or by bank transfer)
⑪ Most recent Tax Declaration Certificate
※Must show your passport and Residence Card when apply.
【From outside Japan】
① Application form (Provided by each college, to be filled in by applicants in Japanese)
② Curriculum vitae (must be completed in Japanese by the applicant using the form designated by trident)
③ Motive for application / record of past entry to and departure from Japan (must be completed in Japanese by the
applicant using the form designated by Trident)
④ Diploma or Graduation Certificate of the last school attended (photocopies are not acceptable)
If applicants are enrolled in a university or a similar educational institution, University Certificate of Registratio
and your High School Graduation Certificate must be submitted.
※If applicants are future graduates of a high school, submit Graduation Letter of your high school when applying, and
submit Diploma or Graduation Certificate immediately after graduation.
⑤ Academic transcript of the last school attended (photocopies are not acceptable)
⑥ Statement of financial support (must be completed by the actual financial supporter using the form designated
by Trident)
⑦ Documents to proof the kinship between an applicants and the financial supporter
⑧ Certificate of deposit balance
⑨ Certificate of employment, etc.
※Since materials submitted by financial supporters are different according to their nationalities please contact us for
these information.
⑩ Certificate of Japanese language proficiency (JLPT level N2 or higher pass notification, EJU results notification, etc.)
⑪ The examination fee: ¥20,000
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Things to Remember When Applying
①

②

③
④
⑤

⑥

When application documents are made:
In the process of selection, applicants may be asked to submit additional materials.
If you need the application for certificate of eligibility, even you live in Japan, you should also submit the same
materials as appliers from outside Japan do.
One Recent Photograph (please stick the picture taken within the last three months to the specified column in the
application form.)
※For students outside Japan : Seven Recent Photographs [40mm×30mm] (including a photograph for
Application Form, and all of the seven photographs must be identical）
How to fill in the application form:
Omission is not acceptable in any documents when filling in the documents. Please write “not applicable” if
necessary.Write the year in the Western Calendar.
How to correct a mistake:
Do not use white-out for correction. Cross out the mistake by drawing a double line over it, and then stamp the
applicant’s personal seal (or signature) over the mistake. Write correct description in the blank above the mistake.
Translations
All the documents written in a language other than Japanese must be submitted along with separate sheets of
Japanese translation. (The translations must not be written on the original documents.)
＊Translations of the passport are not necessary.
Others
・Some of the required documents must be signed by your financial supporter etc.
Please prepare your application early, aiming to get the documents together with one or two weeks to spare.
・Application materials will not be returned with the exception of original documents which are not to be re-issued
such as Graduation Certificate / Diploma. Notify Admissions Office when applying, if the return of other
documents is required.
・Failure to submit complete and accurate information may result in denial of admission to Trident College
even after admission is granted.
・Documents (except Graduation Certificate) and photographs to be submitted when applying must be created or
issued on or after July 1, 2022. Use a sheet of A4 paper (297mm×210mm) to make other documents.

Fee Reduction Systems for Priority and Scholarship Students
【Fee Reduction System for Designated School Students】
This system reduces fees for students enrolled at domestice Japanese language schools designated by Trident.
Application condition: Student must have attended at least 90% of their classes at the Japanese language school.
Selection method: A written examination in Japanese, an interview and a review of application documents
Exemption amount: an entrance fee of ¥100,000
¥50,000 – 200,000 reduction in tuition fees (first year)

※Depending on the results of the entrance examination, the exemption amount is determined.
※Not applicable with the international hotel management work-study program offered by Trident College of Languages, Hotel and Bridal’s
International Hotel Management Department.

※If you pass N1 of the JLPT after submission of your application, send a copy of the certificate to the Admissions Office by Friday,
February 24, 2023.

・Students who pass JLPT N1 after entering the college ⇒¥20,000 reward

【Scholarship System for Students Advancing to the Next Year】
This system is for international students who have been accepted after comprehensive evaluation of their attendance
record, grades, and other conditions when advancing to the next year and gives them a ¥100,000 reduction in tuition
fees for the next year.

English

【Scholarship System for Students with JLPT N1】
This system reduces fees for students who have passed JLPT N1.
・Students who have passed JLPT N1 before entering the college⇒¥50,000 reduction in tuition fees fro the first year.

※Not applicable with the international hotel management work-study program offered by Trident College of Languages, Hotel and Bridal’s
International Hotel Management Department.

【Alumni Scholarships】
The alumni association, which comprises graduates of the college, offers around ¥100,000 per year to students who have
excellent characters and academic performance and are in need of financial assistance to pursue their studies at the college.
【Scholarships from Benefactors Other than Trident】
The following scholarships are available for international students. For more details, please visit the relevant website.
・Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (Monbukagakusho Honors Scholarship for
Privately-Financed International Students)
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/scholarships/shoureihi/about.html
・Kyoritsu International Foundation (Scholarship Program)
https://www.kif-org.com/scholarship/
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Application Procedures / Tuition Fees
Submit the first payment (which includes the Enrollment Fee, Tuition Fee for the first semester, half of the Department and
Equipment Fee and half of the Practical Training Fee) along with the necessary documents by the closing dates for admission at the
Admissions Office of each College.
【First Year Tuition Fees】 ※Please see each school material in detail.
Colleges and Departments

Entrance Fee

First Semester Second Semester Department and
Tuition
Tuition
Equipment Fee

Practical
Training Fee

Total First
Year Fees

College of Languages, Hotel and Bridal
・English Language Department
・International Airline Department
・International Hotel Management Department ※2

Total ﬁrst-year fees
for students recommended
by designated schools※1

¥200,000

¥415,000

¥415,000

¥220,000

¥60,000

¥1,310,000 ¥1,010,000

¥200,000

¥365,000

¥365,000

¥220,000

¥60,000

¥1,210,000

¥200,000

¥415,000

¥415,000

¥200,000

¥250,000

¥1,480,000 ¥1,180,000

¥200,000

¥415,000

¥415,000

¥200,000

¥230,000

¥1,460,000 ¥1,160,000

¥200,000

¥390,000

¥390,000

¥120,000

¥250,000

¥1,350,000 ¥1,050,000

¥200,000

¥390,000

¥390,000

¥120,000

¥230,000

¥1,330,000 ¥1,030,000

¥200,000

¥365,000

¥365,000

¥200,000

¥170,000

¥1,300,000 ¥1,000,000

¥910,000

College of Information Technology
・Game Science Department
・CG Specialist Department
・Web Design Department
・CAD Department
・Advanced Information Department
・Information Processing Department
・IT Career Professional Department

College of Design
・Integrated
Design Department

Visual Design Course
Computer Graphics Design Course
Interior Design Course

※1 : When a reduction of ¥100,000 to the Enrollment Fee or ¥200,000 to the Tuition Fee is applied
※2 : Check page 9 of the Admission Guidelines enclosed with the pamphlet for information on tuition for the international hotel management work-study program.
(Notes) ① Fees for study materials and other miscellaneous expenses are required.
② The department and equipment fees above indicate the annual fee. Half of the indicated fee should be paid with the tuition fees for the first semester
and remaining half with the tuition fee for the second semester.
③ Tuition fees that have been paid are generally not refundable, with the exception of the enrollment fee. However, if the student has carried out the
enrollment withdrawal procedure by Tuesday, March 28, 2023, then the fees for the first semester (tuition fee, department and equipment fee, and
practical training fee) and other miscellaneous expenses will be refunded.
④ Please see individual department websites or the entrance guidelines of each college about details about tuition fees.
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Miscellaneous Expenses (other than tuition fees)
■College of Languages, Hotel and Bridal

①An annual amount of around ¥60,000 is necessary for things like textbook fees (annual amount of
approximately ¥75,000 for the International Hotel Management Department).
②¥30,000 is needed for miscellaneous expenses (school events, health care, etc.) and it should be paid
together with first semester tuition fees every year.
③When taking a licensing or certification exam, payment of the test fee is required.
④For students of the English Language Department and International Airline Department, a training fee
of approximately ¥5,000 is required for the first year.
⑤For students of the International Hotel Management Department, an amount of approximately ¥30,000
is required for the first year as the cost of staying at a hotel for training.
⑥For students of the English Language Department (English and Asian language majors) and of the
International Hotel Management Department (overseas hotel majors), living expenses and additional
miscellaneous expenses are required for the overseas study period during the second semester of the
first year.
⑦For students of the International Hotel Management Department (theme park and hotel majors), living
expenses and additional miscellaneous expenses are required for the internship period during the
second semester of the first year.
⑧If one is purchased through the school, approximately ¥100,000 is required.
Students who already have a computer must confirm that it can run the software needed for study.
(We plan to use it from the first semester of the first year.)
■College of Information Technology

①An amount of approximately ¥25,000~ ¥60,000 is required for material fees. (Amounts differ depending
on the department.)
For first year students of the Game Science Department, a separate amount of around ¥36,000 is required
for a study trip to the Tokyo Game Show.
②When taking a licensing or certification exam, payment of the test fee is required.
③¥30,000 is needed for miscellaneous expenses (school events, health care, etc.) and it should be paid
together with first semester tuition fees every year.
■College of Design

English

①An amount of around ¥90,000~ ¥130,000 is necessary for material and textbook fees in addition to the
tuition of the first semester (April) of the first year. (Amounts differ depending on the chosen section.)
Payment should be made by bank transfer in mid-March or later.
②For the second semester of the first year and after, an amount of around ¥40,000~¥70,000 is required for
material and textbook fees in addition to tuition every semester. (Amounts differ depending on the chosen
section.)
③An amount of around ¥35,000 is necessary for the Domestic Design Training Fee in the first semester of
the second year.
④An amount of around ¥40,000 is necessary for the Graduation Works Exhibition Management Fee in the
second semester of the third year.
⑤¥30,000 is needed for miscellaneous expenses (school events, health care, etc.) and they should be paid
together with first semester tuition fees every year.
⑥When taking a licensing or certification exam, payment of the test fee is required.
⑦Actual cost will be required for material for individual work and printing.
⑧There are classes in which students use laptop computers from the first semester of the second year.
Students considering purchasing a computer before entering the school are asked to have their own
computer ready after checking information before moving on to their second year of studies since the type
of computer required varies by course.

Residence Status for students at Trident
①Students at Trident can obtain the same residence of status “a College Student Visa”.
②Students at Trident can buy a student commuter pass. If you want to move a long distance by JR or Kintetsu
Railway, on request to school Student Discount Certificate is issued for a 20% discount off your fare.
③If international students are enlisted in the National Health Insurance, you are liable to pay only 30% of
the total medical expenses.
④Permanent residents, long term residents, spouse or child of Japanese national, or dependents do not
need to change your residence of status to “a College Student Visa”.
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Giới thiệu ngành học
Tên trường
Trường chuyên môn Ngoại ngữ
- Khách sạn - Bridal Trident

Tên ngành học
Ngành tiếng Anh (2 năm)
Ngành hàng không quốc tế (2 năm)
Ngành khách sạn quốc tế (2 năm)
Ngành game science (3 năm)
Ngành chuyên viên CG (3 năm)
Ngành thiết kế Web (2 năm)

Trường chuyên môn Máy tính Trident

Ngành CAD (2 năm)
Ngành công nghệ thông tin cao cấp (3 năm)
Ngành xử lý thông tin (2 năm)
Ngành chuyên gia công nghệ thông tin (2 năm) ※1
Ngành thiết kế tổng hợp (3 năm)

Trường chuyên môn Thiết kế Trident

・Khóa học thiết kế hình ảnh
・Khóa học thiết kế CG
・Khóa học thiết kế nội thất
※1: Đây là ngành học dành cho sinh viên tốt nghiệp đại học - cao đẳng - trường
chuyên môn, người bỏ học giữa chừng, học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ
thông, người đi làm. Học viên có thể nhập học bất kể là có kinh nghiệm hay chưa
có kinh nghiệm.

Tư cách ứng tuyển
Phải đáp ứng điều kiện từ ①～③ sau đây
①Người từ 18 tuổi trở lên đã hoàn tất chương trình giáo dục chính quy từ 12 năm trở lên tại nước ngoài.
②Người có năng lực tiếng Nhật tương ứng với một trong các mục a, b, c sau đây
ａ Người đã học tiếng Nhật từ 6 tháng trở lên ở các cơ quan giáo dục tiếng Nhật theo thông cáo của Bộ Tư pháp.
ｂ Người có bằng N1 hoặc N2 trong Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT).
ｃ Người đạt được từ 200 điểm trở lên của môn tiếng Nhật trong Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU).
③Người có tỷ lệ tham gia giờ học ở trường đang theo học từ 80% trở lên ở thời điểm nộp đơn và nhập học.
*Vui lòng lưu ý rằng những điều sau đây là điều kiện bắt buộc và các mục lưu ý khi nộp đơn vào Chuyên ngành kép khách sạn quốc tế thuộc Ngành khách sạn quốc tế của Trường chuyên môn Ngoại ngữ - Khách sạn - Bridal Trident.
1. Có bằng N1 hoặc N2 trong Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT).
2. Tham gia sự kiện dành cho du học sinh “Đặc biệt dành cho du học sinh”
3. Ngày tuyển chọn nhập học có lịch trình khác với các ngành học - chuyên ngành khác.
(Để biết thêm chi tiết, vui lòng xác nhận ở phần Hướng dẫn nhập học đính kèm trong ấn phẩm quảng cáo Trường
chuyên môn Ngoại ngữ - Khách sạn - Bridal Trident.)
4. Chế độ miễn giảm học phí do trường được chỉ định tiến cử và Chế độ học bổng cho sinh viên khi lên lớp không
thuộc đối tượng áp dụng.
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Lịch trình tuyển chọn - Địa điểm - Thủ tục
■Kỳ thi ở trong Nhật Bản
Ngày tuyển chọn

Thời gian tiếp nhận

Hạn chót làm thủ tục
Thủ tục nhập học
(Nộp tiền nhập học)

Nộp học phí
học kỳ đầu

Lần thứ 1

Ngày 22 tháng 10 (thứ bảy)

Ngày 1 tháng 10 (thứ bảy) ~ Ngày 20 tháng 10 (thứ năm)

Ngày 4 tháng 11 (thứ sáu)

Lần thứ 2

Ngày 12 tháng 11 (thứ bảy)

~ Ngày 10 tháng 11 (thứ năm)

Ngày 25 tháng 11 (thứ sáu)

Lần thứ 3

Ngày 10 tháng 12 (thứ bảy)

~ Ngày 8 tháng 12 (thứ năm)

Ngày 23 tháng 12 (thứ sáu)

Lần thứ 4

Ngày 14 tháng 1 năm 2023 (thứ bảy)

~ Ngày 12 tháng 1 năm 2023 (thứ năm)

Ngày 27 tháng 1 năm 2023 (thứ sáu)

Lần thứ 5

Ngày 4 tháng 2 (thứ bảy)

~ Ngày 2 tháng 2 (thứ năm)

Ngày 17 tháng 2 (thứ sáu)

Lần thứ 6

Ngày 25 tháng 2 (thứ bảy)

~ Ngày 22 tháng 2 (thứ tư)

Lần thứ 7

Ngày 11 tháng 3 (thứ bảy)

~ Ngày 9 tháng 3 (thứ năm)

Ngày 22 tháng 3 (thứ tư)

Lần thứ 8

Ngày 24 tháng 3 (thứ sáu)

~ Ngày 22 tháng 3 (thứ tư)

Ngày 28 tháng 3 (thứ ba)

Ngày 1 tháng 3 năm
2023 (thứ tư)

Ngày 10 tháng 3 (thứ sáu)

※ Kết quả tuyển chọn sẽ được gửi trong vòng 1 tuần từ sau ngày thi.
(Lưu ý) ① Hạn chót sẽ tùy thuộc vào số lượng tuyển chọn.
② Kết quả tuyển chọn sẽ được gửi qua bưu điện cho thí sinh vào ngày gửi kết quả tuyển chọn, không công bố tại trường.
③ Dù là người đang sống ở Nhật Bản, nhưng nếu cần xin cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú, vui lòng nộp đơn xin trước
lần thứ 3.
④ Chuyên ngành kép - khách sạn quốc tế thuộc Ngành khách sạn quốc tế của Trường chuyên môn Ngoại ngữ - Khách sạn Bridal Trident sẽ có lịch trình riêng.

■Địa điểm tuyển chọn
Các trường của Trident
Trường chuyên môn Ngoại ngữ - Khách sạn - Bridal Trident
4-1-11 Meieki, Nakamura-ku, Nagoya-shi
TEL: 052-582-1770
A 0120-391-603
Thời gian bắt đầu: 10 giờ sáng
Trường chuyên môn Máy tính Trident
3-24-15 Meieki, Nakamura-ku, Nagoya-shi
TEL: 052-581-0581
A 0120-157-581
Thời gian bắt đầu: 10 giờ sáng
Trường chuyên môn Thiết kế Trident
4-1-11 Meieki, Nakamura-ku, Nagoya-shi
TEL: 052-582-1770
A 0120-760-426
Thời gian bắt đầu: 10 giờ sáng

Vietnamese
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Kỳ thi tuyển chọn
・Xét duyệt hồ sơ ・Thi viết bài tiếng Nhật (Nội dung tương đương trình độ N2 của Kỳ thi năng lực tiếng Nhật) ・Phỏng vấn
＊Trước khi nộp đơn vào trường này, người có nguyện vọng nhập học vui lòng trao đổi về việc nhập học, và tham gia vào
buổi giới thiệu về trường, nhập học trải nghiệm, hoặc trao đổi riêng để hiểu rõ hơn về trường. Ngoài ra, vui lòng xem trang
chủ của các trường liên quan đến lịch trình buổi giới thiệu về trường hoặc nhập học trải nghiệm, v.v...

Cách thức nộp đơn
Nơi nộp đơn ：Văn phòng tuyển sinh các trường của Trident
Thời gian tiếp nhận：9:00 ~ 17:00 (Ngày nghỉ: Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ và ngày 11 ~ ngày 17 tháng 8, ngày 24 tháng 12 ~ ngày 9 tháng 1)
※Thời gian tiếp nhận, ngày nghỉ sẽ khác nhau ở các trường của Trident.

Cách thức nộp đơn：Cho hồ sơ cần nộp vào phong bì chỉ định của trường, và trong thời gian tiếp nhận hồ sơ, người
có nguyện vọng học vui lòng tự mang đến trường nộp cho văn phòng tuyển sinh của trường
muốn học sau khi đã đặt lịch hẹn.
＊Đơn xin nhập học được cho vào trong phần tài liệu của các trường nên hãy nhớ yêu cầu tài liệu này.
＊Bạn có thể tải bản lý lịch, giấy xác nhận thanh toán chi phí, thư giới thiệu từ trang web của
Trident.
＊Khi nộp hồ sơ, vui lòng mang theo hộ chiếu và thẻ lưu trú.
＊Nếu đang sống ở xa, không thể đến trường, vui lòng trao đổi với văn phòng tuyển sinh của các trường.

Hồ sơ cần nộp
【Nộp hồ sơ khi ở trong Nhật Bản]
① Đơn xin nhập học (mẫu chỉ định của các trường, thí sinh tự điền bằng tiếng Nhật)
② Bản lý lịch (mẫu chỉ định của nhà trường, thí sinh tự điền bằng tiếng Nhật)
③ Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp của trường theo học cuối cùng (không chấp nhận bản photo)
※Đính kèm bản dịch tiếng Nhật.
④ Giấy chứng nhận thành tích của trường theo học cuối cùng (không chấp nhận bản photo) ※Đính kèm bản
dịch tiếng Nhật.
⑤ Thành tích học tập và giấy chứng nhận tình hình tham dự giờ học ở cơ quan giáo dục tiếng Nhật đang theo
học (cần ghi tình hình tham dự giờ học theo từng tháng của tất cả các tháng trong thời gian đang theo học (số
ngày, số giờ vắng mặt))
⑥ Giấy xác nhận chi trả chi phí (mẫu chỉ định của nhà trường, người chi trả thực tế phải tự điền)
⑦ Giấy chứng nhận chứng minh tình hình thực tế chi trả chi phí khi đang theo học ở cơ quan giáo dục tiếng Nhật
Ví dụ: giấy thông báo chuyển tiền (phần tương đương), bản photo sổ ngân hàng của bản thân thí sinh (phần
tương đương), v.v…
⑧ Giấy tiến cử (mẫu chỉ định của nhà trường) (nếu nhập học do trường được chỉ định tiến cử)
⑨ Giấy chứng nhận năng lực tiếng Nhật (giấy thông báo kết quả đạt/không đạt trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật,
giấy thông báo thành tích kỳ thi du học Nhật Bản, v.v…) (không chấp nhận bản photo)
⑩ Phí tuyển chọn: 20.000 yên (Tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng)
⑪ Giấy chứng nhận thuế gần nhất
※Khi nộp hồ sơ, vui lòng trình ra “hộ chiếu” và “thẻ lưu trú”.
【Nộp hồ sơ từ nước ngoài】
① Đơn xin nhập học (mẫu chỉ định của các trường, thí sinh tự điền bằng tiếng Nhật)
② Bản lý lịch (mẫu chỉ định của nhà trường, thí sinh tự điền bằng tiếng Nhật)
③ Lý do xin học, bản khai quá trình đã đến và rời khỏi Nhật Bản (mẫu chỉ định của nhà trường, thí sinh tự điền bằng tiếng Nhật)
④ Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp của trường theo học cuối cùng (không chấp nhận bản photo)
[Trường hợp thí sinh đang học đại học (hoặc cơ quan giáo dục tương đương bậc đại học)]
Vui lòng nộp giấy chứng nhận đang học đại học và giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.
※Trường hợp thí sinh sắp tốt nghiệp trung học phổ thông, vui lòng nộp giấy chứng nhận dự kiến tốt nghiệp trung học phổ
thông vào thời điểm nộp đơn, và phải nộp bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp.
⑤ Giấy chứng nhận thành tích của trường theo học cuối cùng (không chấp nhận bản photo)
⑥ Giấy xác nhận chi trả chi phí (mẫu chỉ định của nhà trường, người chi trả thực tế phải tự điền)
⑦ Hồ sơ chứng minh mối quan hệ gia đình họ hàng của thí sinh với người chi trả chi phí
⑧ Giấy chứng nhận số dư tiền tiết kiệm
⑨ Giấy chứng nhận việc làm, v.v…
※Hồ sơ mà người chi trả chi phí cần nộp sẽ khác nhau tùy theo quốc tịch, vui lòng liên hệ để biết chi tiết.
⑩ Giấy chứng nhận năng lực tiếng Nhật (giấy thông báo kết quả đạt trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật trình độ từ
N2 trở lên, giấy thông báo thành tích kỳ thi du học Nhật Bản, v.v...)
⑪ Phí tuyển chọn: 20.000 yên
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Các mục lưu ý khi làm hồ sơ
①

②
③
④

⑤

⑥

Vào thời điểm làm hồ sơ
Khi tuyển chọn nhập học, cũng có trường hợp cần phải nộp thêm giấy tờ khác ngoài “hồ sơ cần nộp”.
Dù là nộp đơn ở trong Nhật Bản, nhưng nếu cần xin cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú, thì cần phải nộp đơn
xin từ nước ngoài và nộp cùng với hồ sơ cần nộp tương tự.
1 tấm hình (vui lòng dán tấm hình mới chụp trong vòng 3 tháng vào cột chỉ định trong đơn xin nhập học.)
※Cách nộp đơn xin từ nước ngoài: 7 tấm hình [dọc 40 mm x ngang 30 mm] (Bao gồm tấm hình dùng dán trong đơn xin nhập học.
Điền hồ sơ
Khi điền hồ sơ thì hoàn toàn không được lược bớt, và nếu không có mục tương ứng thì vui lòng ghi rõ nội dung đó.
Hồ sơ vui lòng ghi tất cả theo ngày, tháng, năm dương lịch.
Cách thức chỉnh sửa
Trường hợp viết sai, vui lòng không dùng bút xóa mà xóa bằng cách gạch hai đường thẳng, và viết lại cho
đúng vào phần chỗ trống ngay trên đó. Hơn nữa, vui lòng đóng dấu bằng con dấu dùng để đóng dấu vào họ tên
(hoặc ký tên) vào chỗ đã chỉnh sửa.
Dịch thuật hồ sơ
Đối với những giấy tờ không phải là tiếng Nhật, vui lòng đính kèm tất cả bản dịch tiếng Nhật vào phần tài liệu
đính kèm. (Không được ghi chung vào bản gốc)
＊Không cần dịch bản sao hộ chiếu.
Vấn đề khác
・Trong hồ sơ cần nộp, có giấy tờ cần phải có chữ ký của bản thân người chi trả chi phí, v.v…
Cho đến khi sắp xếp hồ sơ, hãy để dư thời gian 1~2 tuần để chuẩn bị nộp đơn.
・Đối với hồ sơ cần nộp, chúng tôi chỉ trả lại hồ sơ mà không thể cấp phát lại như bằng tốt nghiệp, v.v…
Vui lòng yêu cầu khi nộp đơn.
・Nếu phát hiện có điều ghi gian dối trong hồ sơ nộp, dù là sau khi nhập học thì việc nhập học vẫn bị hủy bỏ.
・Đối với hồ sơ và hình sẽ nộp vào thời điểm nộp đơn, vui lòng nộp bản được lập hoặc cấp phát sau ngày 1
tháng 7 năm 2022. (Nhưng ngoại trừ bằng tốt nghiệp). Khi làm giấy tờ không có mẫu chỉ định như bản dịch,
v.v…, vui lòng làm trên giấy A4 (dọc 297 mm x ngang 210 mm).

Chế độ miễn giảm học phí bằng ưu đãi đặc biệt, học bổng cho sinh viên
【Chế độ miễn giảm học phí do trường được chỉ định tiến cử】
Đây là chế độ miễn giảm học phí dành cho đối tượng là sinh viên đang theo học ở các trường tiếng Nhật trong
Nhật Bản do Trident chỉ định.
Điều kiện nộp đơn: Tỷ lệ tham dự giờ học tiếng Nhật từ 90% trở lên
Cách thức tuyển chọn: Viết bài tiếng Nhật, phỏng vấn, xét duyệt hồ sơ
Mức miễn giảm: Tiền nhập học 100.000 yên
Tiền học 50.000 ~ 200.000 yên (năm thứ 1) ※Chúng tôi sẽ quyết định mức miễn giảm theo kết quả tuyển chọn.

※Chuyên ngành kép - khách sạn quốc tế thuộc Ngành khách sạn quốc tế của Trường chuyên môn Ngoại ngữ - Khách sạn - Bridal
Trident không thuộc đối tượng áp dụng.

【Chế độ học bổng cho sinh viên có bằng N1 trong Kỳ thi năng lực tiếng Nhật】
Đây là chế độ miễn giảm học phí dành cho đối tượng là sinh viên có bằng N1 trong Kỳ thi năng lực tiếng Nhật.
・Sinh viên đã có bằng khi nộp đơn → miễn giảm 50.000 yên tiền học học kỳ đầu năm thứ 1.

※Nếu có bằng N1 sau khi nộp đơn, vui lòng gửi bản sao giấy chứng nhận đậu kỳ thi đến văn phòng tuyển sinh trước ngày 24
tháng 2 năm 2023 (thứ sáu).

※Chuyên ngành kép - khách sạn quốc tế thuộc Ngành khách sạn quốc tế của Trường chuyên môn Ngoại ngữ - Khách sạn - Bridal
Trident không thuộc đối tượng áp dụng.

【Học bổng cho sinh viên của hội cùng trường】
Đây là chế độ mà hội cùng trường được tổ chức bởi các sinh viên đã tốt nghiệp, sẽ cấp mức phí 100.000
yên/năm cho một số sinh viên có tài năng và thành tích học tập xuất sắc và cần hỗ trợ về mặt kinh tế khi đang
theo học tại trường.
【Về các học bổng khác ngoài học bổng Trident】
Dưới đây là thông tin cấp học bổng dành cho đối tượng du học sinh. Vui lòng kiểm tra thông tin chi tiết trên
trang web.
・Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ (Chương trình xúc tiến tiếp nhận du học sinh)
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/scholarships/shoureihi/about.html
・Quỹ học bổng giao lưu quốc tế Kyoritsu (dự án cấp học bổng) https://www.kif-org.com/scholarship/

Vietnamese

・Sau khi nhập hoc, sinh viên đã có bằng → được cấp 20.000 yên
【Chế độ học bổng cho sinh viên khi lên lớp】
Khi lên lớp, du học sinh đã được công nhận sau khi được đánh giá toàn diện về tỷ lệ tham dự giờ học, thành tích,
v.v..., sẽ được miễn giảm 100.000 yên vào tiền học năm tiếp theo.
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Thủ tục nhập học, học phí
Vui lòng đính kèm hồ sơ cần nộp và tiền nộp làm thủ tục nhập học trong thời hạn làm thủ tục nhập học (tiền nhập học, tiền học học kỳ
đầu, phí cơ sở vật chất, trang thiết bị, và một nửa phí thực tập), và hãy làm thủ tục nhập học tại văn phòng tuyển sinh của các trường.
【Học phí năm đầu tiên】 ※Vui lòng xem chi tiết trong tài liệu của các trường.
Tiền nhập học

Tiền học học
kỳ đầu

Tiền học học
kỳ sau

Phí cơ sở vật chất,
trang thiết bị

Phí thực tập

Tổng học phí
năm thứ 1

Tổng học phí năm thứ 1
sau khi áp dụng chế độ trường
được chỉ định tiến cử ※1

Trường chuyên môn Ngoại ngữ - Khách sạn - Bridal
・Ngành tiếng Anh

200.000 yên 415.000 yên 415.000 yên 220.000 yên

60.000 yên 1.310.000 yên 1.010.000 yên

200.000 yên 365.000 yên 365.000 yên 220.000 yên

60.000 yên 1.210.000 yên 910.000 yên

200.000 yên 415.000 yên 415.000 yên 200.000 yên

250.000 yên 1.480.000 yên 1.180.000 yên

200.000 yên 415.000 yên 415.000 yên 200.000 yên

230.000 yên 1.460.000 yên 1.160.000 yên

200.000 yên 390.000 yên 390.000 yên 120.000 yên

250.000 yên 1.350.000 yên 1.050.000 yên

200.000 yên 390.000 yên 390.000 yên 120.000 yên

230.000 yên 1.330.000 yên 1.030.000 yên

Khóa học thiết kế CG 200.000 yên 365.000 yên 365.000 yên 200.000 yên

170.000 yên 1.300.000 yên 1.000.000 yên

・Ngành hàng không quốc tế
・Ngành khách sạn quốc tế ※2
Trường chuyên môn Máy tính
・Ngành game science
・Ngành chuyên viên CG
・Ngành thiết kế Web
・Ngành CAD
・Ngành công nghệ thông tin cao cấp
・Ngành xử lý thông tin
・Ngành chuyên gia công nghệ thông tin
Trường chuyên môn Thiết kế
・Ngành thiết kế
tổng hợp

Khóa học thiết kế hình ảnh
Khóa học thiết kế nội thất

※1: Trường hợp áp dụng miễn giảm tiền nhập học 100.000 yên, miễn giảm tiền học 200.000 yên
※2: Về học phí Chuyên ngành kép - khách sạn quốc tế, vui lòng xác nhận ở trang 9 phần Hướng dẫn nhập học được đính kèm trong ấn phẩm quảng cáo.
（Lưu ý）① Phí tài liệu giáo trình và các chi phí khác cần phải tính riêng.
② Phí cơ sở vật chất, trang thiết bị ghi ở trên biểu thị số tiền cả năm. Vui lòng nộp một nửa số tiền biểu thị cùng với tiền học học kỳ đầu, tiền học học kỳ sau.
③ Về nguyên tắc, học phí đã được nộp sẽ không được hoàn trả lại, ngoại tiền phí nhập học. Tuy nhiên, trường hợp sinh viên đã làm thủ tục từ chối
nhập học trước ngày 28/3/2022 (thứ ba), chi phí của học kỳ trước (học phí, phí cơ sở vật chất và trang thiết bị, phí thực tập) và chi phí khác sẽ
được hoàn trả lại.
④ Vui lòng xác nhận thêm chi tiết về học phí trên trang chủ của các trường hoặc trong tài liệu yêu cầu về tuyển sinh.
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Các chi phí khác ngoài học phí
■Trường chuyên môn Ngoại ngữ - Khách sạn - Bridal

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

Phí tài liệu giảng dạy, v.v… khoảng 60.000 yên/năm (Ngành khách sạn quốc tế là khoảng 75.000 yên).
Vui lòng nộp mỗi năm 30.000 yên cùng lúc với tiền học học kỳ đầu dành cho chi phí khác
(sự kiện trường học, phí quản lý sức khỏe, v.v…).
Khi dự thi kỳ thi kiểm tra trình độ, các loại bằng cấp, cần phải có chi phí thực tế làm phí dự thi.
Đối với ngành tiếng Anh, ngành hàng không quốc tế, sinh viên cần đóng phí đào tạo khoảng 5.000 yên
trong năm thứ nhất.
Đối với ngành khách sạn quốc tế, sinh viên cần đóng phí đào tạo tại khách sạn khoảng 30.000 yên trong
năm thứ nhất.
Đối với ngành tiếng Anh (chuyên ngành tiếng anh + ngôn ngữ châu Á) và ngành khách sạn quốc tế
(chuyên ngành khách sạn ở nước ngoài), sinh viên cần đóng thêm các chi phí khác như phí sinh hoạt,
phí trong thời gian du học ở học kỳ hai năm thứ nhất, v.v…
Đối với ngành khách sạn quốc tế (chuyên ngành khách sạn - dịch vụ vui chơi giải trí), sinh viên cần
đóng thêm các chi phí khác như phí sinh hoạt, phí trong thời gian thực tập ở học kỳ hai năm thứ nhất,
v.v…
Nếu bạn mua máy thông qua nhà trường, bạn sẽ cần đóng khoảng 100.000 yên.
Nếu đã có máy tính, bạn cần kiểm tra xem máy có thể sử dụng phần mềm cần thiết khi học tập hay
không. (Dự kiến sử dụng từ nửa đầu năm nhất ~)

■Trường chuyên môn Máy tính

①

②
③

Cần đóng chi phí tài liệu giảng dạy khoảng 25.000 yên ~ 60.000 yên/năm. (Khác nhau tùy theo ngành
học.)
Sinh viên năm thứ 1 ngành game science cần thêm khoảng 36.000 yên cho chuyến tham quan đào tạo
gameshow Tokyo.
Cần phải có chi phí thực tế dành cho kỳ thi kiểm tra trình độ, bằng cấp.
Vui lòng nộp mỗi năm 30.000 yên cùng lúc với tiền học học kỳ đầu dành cho chi phí khác (sự kiện
trường học, phí quản lý sức khỏe, v.v…).

■Trường chuyên môn Thiết kế

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

Tư cách lưu trú khi đang theo học
①
②
③
④

Sinh viên của trường này có thể lấy tư cách lưu trú “du học”.
Sinh viên được phép mua vé sử dụng phương tiện công cộng định kỳ dành cho sinh viên trong thời gian
theo học tại trường. Ngoài ra, trường hợp di chuyển đường dài bằng tàu JR hoặc Kintetsu, nếu sinh viên
đăng ký tại trường thì sẽ được cấp phát “thẻ giảm giá đi học đường dài” để được giảm 20%.
Khi du học sinh tham gia bảo hiểm sức khỏe toàn dân, thì mức tự thanh toán chi phí y tế ở cơ quan y tế
sẽ được giảm 30% giống như người Nhật.
Trường hợp là người lưu trú vĩnh viễn, người lưu trú dài hạn, người có vợ/chồng là người Nhật, người
sống cùng với gia đình, v.v…, thì có thể nhập học mà không cần làm tư cách lưu trú là “du học”.

Vietnamese

Ngoài học phí đóng cho học kỳ đầu năm thứ 1 (tháng 4), cần khoảng 90.000 ~ 130.000 yên dành cho phí
bài kiểm tra. (Tùy theo môn học lựa chọn sẽ khác nhau) Từ giữa tháng 3 trở đi, việc nộp tiền sẽ được thực
hiện bằng hình thức chuyển khoản.
Sinh viên cần đóng 40.000 yên ~ 70.000 yên mỗi nửa kỳ cho chi phí tài liệu giảng dạy, chi phí sách giáo
khoa, không bao gồm học phí kể từ học kỳ sau của năm thứ nhất. (Tùy theo môn học lựa chọn sẽ khác
nhau)
Cần khoảng 35.000 yên làm phí đào tạo thiết kế ở trong Nhật Bản vào học kỳ đầu năm thứ 2.
Cần khoảng 40.000 yên làm phí quản lý triển lãm tác phẩm tốt nghiệp vào học kỳ sau năm thứ 3.
Vui lòng nộp mỗi năm 30.000 yên cùng lúc với tiền học học kỳ đầu dành cho chi phí khác (sự kiện trường
học, phí quản lý sức khỏe, v.v…).
Cần phải có chi phí thực tế dành cho kỳ thi kiểm tra trình độ, bằng cấp.
Cần phải có chi phí thực tế làm phí vật liệu chế tác tác phẩm của mỗi cá nhân, phí đầu ra.
Từ học kỳ đầu của năm thứ 2, có lớp học sẽ sử dụng laptop. Loại máy các bạn cần mua sẽ khác nhau tùy
vào khóa học các bạn chọn, vì vậy, những bạn đang xem xét việc mua laptop trước khi nhập học cần xác
nhận nội dung khóa học trước khi lên năm 2 để chuẩn bị laptop phù hợp.
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お問い合わせ
学校法人河合塾学園

トライデント＜外国人留学生入学事務局＞

＊トライデント 外国語・ホテル・ブライダル専門学校
〒４５０－０００２
名古屋市中村区名駅４－１－１１
ＴＥＬ：（０５２）５８２－１７７０
Ｅ-mail:tcl-info@kawai-juku.ac.jp

7 ０１２０－３９１－６０３
ＦＡＸ：（０５２）５８２－１７７３
https://gaikokugo.trident.ac.jp/

＊トライデント コンピュータ専門学校
〒４５０－０００２
名古屋市中村区名駅３－２４－１５
ＴＥＬ：（０５２）５８１－０５８１
Ｅ-mail:tcc-info@kawai-juku.ac.jp

7 ０１２０－１５７－５８１
ＦＡＸ：（０５２）５８１－４５３５
https://computer.trident.ac.jp/

＊トライデント デザイン専門学校
〒４５０－０００２
名古屋市中村区名駅４－１－１１
ＴＥＬ：（０５２）５８２－１７７０
Ｅ-mail:tcd-info@kawai-juku.ac.jp

7 ０１２０－７６０－４２６
ＦＡＸ：（０５２）５８２－１７７３
https://design.trident.ac.jp/

