KỲ THI CHỨNG CHỈ
NĂNG LỰC NHẬT NGỮ QUỐC TẾ

Nhằm tạo điều kiện cho đông đảo học viên muốn khẳng định năng lực và được xác
nhận trình đ ộ bằng một chứng chỉ Nhật ngữ có giá trị quốc tế. Mỗi năm Quỹ Giao lưu
Quốc tế Nhật Bản, Hiệp hội Giáo dục Quốc tế Nhật Bản và trường Đại học Khoa học Xã
hội và Nhân văn phối hợp tổ chức kỳ thi cấp “Chứng chỉ Năng lực Nhật ngữ”.

Ngày thi: Chủ Nhật 02/ 7/ 2017
Trình độ: Có 5 cấp độ từ cao đến thấp (N1  N5)
(Vui lòng xem chi tiết tại các Trung tâm phát hồ sơ)
Thời gian nhận và phát hồ sơ: Từ ngày 13/3/2017 đến hết ngày 07/ 4/ 2017
Phát hồ sơ:
 Trung tâm Ngoại ngữ - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM.
12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, Tp.HCM, ĐT: (08) 38.222.550,
hoặc liên lạc gặp cô Xuân Hương (0919.150.147)
 Các trường, Trung tâm có đào tạo Nhật ngữ tại Tp.HCM.
Nhận hồ sơ:
Tất cả hồ sơ được nộp tại Trung tâm Ngoại ngữ - Trường ĐH KHXH& NV
Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, Tp.HCM.
Lệ phí:
 Hồ sơ thi: 30.000 đồng/bộ
 Lệ phí thi:

* Cấp N1- N2: 350.000 đồng/ thí sinh.
* Cấp N3- N4- N5: 300.000 đồng/ thí sinh.

Đối tượng dự thi: Dành cho mọi người yêu thích và có trình đ ộ Nhật ngữ phù hợp với
các cấp độ thi.
Chú ý: Trung tâm Ngoại ngữ sẽ tổ chức buổi hướng dẫn:
- Thủ tục dự thi vào ngày 26/03/2017 (Chủ nhật), từ 8g30 đến 10g30.
- Cách thức thi vào ngày 11/6/2017 (Chủ nhật), từ 8g30 đến 10g30.
Địa điểm: Phòng C103 , số 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, Tp.HCM.

