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Giới thiệu về đề án.

• Khoa ngoại ngữ đào tạo sinh viên tiếng Nhật cơ bản (theo khung của nhà trường) và đào 

tạo tiếng Nhật nâng cao. 

• Sinh viên đăng ký học theo đề án tại khoa ngoại ngữ trường đại học Công Nghiệp Hà Nội.

• Công ty LETCO tư vấn, định hướng tìm kiếm việc làm cho sinh viên khi tốt nghiệ HaUI.

• Đào tạo sinh viên cao đẳng và đại học theo khung chương trình đã được ban hành của 

Trường đại học Công Nghiệp Hà Nội và đào tạo tiếng Nhật, văn hóa, tác phong, kỹ năng 

làm việc cho các công ty của Nhật Bản.

• Sinh viên được đào tạo tiếng Nhật theo khung chương trình đào tạo chuẩn đầu ra của nhà 

trường. 

• Ngoài ra sinh viên được đào tạo thêm các kỹ năng bổ trợ như: 

- Nhật Bản đại cương.

- Văn hóa kinh doanh Nhật Bản.

- 5S và môi trường làm việc tại doanh nghiệp Nhật Bản.

- Tiếng Nhật nâng cao.



Mục tiêu của đề án.

• Chuẩn tiếng Nhật đầu ra của đề án là: CĐ đạt trình độ N4; Đại học đạt N3.

• Trong quá trình học sinh viên được cử đi chương trình internsip tại Nhật Bản (nếu có 

nhu cầu) và được công nhận vào kết quả thực tập.

• Cam kết 100% sinh viên tốt nghiệp HaUI và đạt trình độ tiếng Nhật như trên sẽ được 

giới thiệu việc làm với thu nhập cao.

• Sinh viên có cơ hội làm việc cho các tập đoàn lớn của Nhật như: Honda; Toyta; 

Mazda; Nisan.... Tại Việt Nam hoặc Nhật Bản.

• Sinh viên có cơ hội tham gia các chương trình đặt định, kỹ sư tại Nhật Bản với mức 

thu nhập khoảng 2.000$ trở lên và định cư lâu dài tại Nhật.



CHỈ TIÊU THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

KHOA CHỈ TIÊU KHOA CHỈ TIÊU KHO CHỈ TIÊU

CƠ KHÍ 60 ĐIỆN 60 CNTT 60

CN Ô TÔ 60 ĐIỆN TỬ 60 QLKD 60

Chú ý: Chỉ tiêu theo đề án rất ít, vậy sinh viên có nhu cầu 
thì đăng ký ngay với khoa ngoại ngữ để được xét duyệt.
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