
14. Special Entrance Exam for Foreign Students Studying Abroad (General/Prearrival Entrance 
Examination) 
 
(Note) See page 66 for details on the School of Hospitality & Tourism Management, Department of Hospitality & Tourism Management, 
Global Management majors. 
 
This entrance examination is a system that offers study opportunities to foreigners who have a foreign nationality to study in Japan at the 
university spirit of being an internationally open university. 
 
1. Application Qualifications and Application Conditions 
Individuals who fall under the application qualifications (1) and (2), and who satisfy the application conditions (ｱ) to (ｳ). 
[Application Qualifications] 
(1) Individuals who do not possess Japanese nationality; 
(2) Individuals to which any of the following ① - ⑥ apply; 

①Individuals who have completed 12 years of school education in a foreign country and who are expecting to complete it by March 
31, 2021, or an equivalent person as designated by the Minister of  Education, Culture, Sports, Science and Technology; 
②Individual possessing international baccalaureate qualifications awarded by the International Baccalaureate, a foundation under the 
Swiss civil code; 
③Individuals possessing abitur qualifications recognized for university admissions in the federal states of the Republic of Germany; 
④Individuals possessing baccalaureate qualifications recognized for university admissions in the French Republic; 
⑤Individuals possessing General Certificate of Education Advanced Level (GCE A level) qualifications recognized for university 
admissions in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; 
⑥Individuals who have completed a 12-year course in an educational facility accredited by the Western Association of Schools and 
Colleges, an organization whose principal office is located in the US state of California, the Association of Christian Schools 
International, an organization whose principal office is located in the US state of Colorado, or the Council of International Schools, 
an organization whose principal offices are located in the City of Hampshire, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; 
* Individuals to whom ②to ⑥apply, should contact the Urayasu Campus Admission Center in advance. 
 

[Application Conditions] 
(ｱ) Applicants who have obtained N2 or higher certification on the Japanese-Language Proficiency Test sponsored by Japan Educational 
Exchanges and Services, a public interest foundation, or has equivalent Japanese language proficiency; 
(ｲ) Applicants whose attendance rate during the period of enrollment, such as in Preparatory Japanese language courses, Japanese 
language school or vocational school or the like, is 90% or higher within the period specified by the university; However, individuals 
who have graduated (or dropped out) from a Japanese language school or vocational school at the time of applying must have an 
attendance rate of 90% or higher during the period of enrollment in that their final school of origin. 
[Attendance Rate Calculation Method] 
Number of hours of attendance ÷ Total number of class hours x 100 = 90% or higher (rounded down) 
• Designated range for attendance calculation 

Category A ⇒ From enrollment to the last day of August 2020  
Category B ⇒ From enrollment to the last day of October 2020  
Category C ⇒ From enrollment to the last day of December 2020 

• Only the number of hours or credits are allowed to use for the attendance rate calculations. Attendance rate calculated using number of 
days is unacceptable. 
(ｳ) Residents outside of Japan (prearrival entrance examinees) who apply to the Department of English, Faculty of Languages and 
Cultures or Department of Hospitality & Tourism Management, School of Hospitality & Tourism Management must also satisfy the 
following conditions in addition to the conditions mentioned above. 
(Note) No one whose native language is English or Chinese may apply to the Department of English or Department of the Chinese, 
Faculty of Languages and Cultures. 

Desired Department Application Conditions 

Department of English Must score TOEFL iBT® 52 or higher points or TOEIC® L&R 500 or higher points within 3 years starting 
from the test date. 

 

 
Department of HT (HTM) 

Individuals who have scored the following English proficiency test(s) within 3 years starting from the test 
date. 
• Cambridge Examination: 134 points or higher 
• The Eiken Test in Practical English Proficiency (Conventional, Eiken CBT: Levels Pre-1 to 3, Eiken 2020 

1 day S-CBT: Levels Pre-1 to -3, Eiken 2020 2 days S-Interview: Levels 1 to 3): 1,880 points or higher 
• GTEC Advanced, Basic, Core, CBT: 900 points or higher 
• IELTS Academic Module: 4.0  or higher 
• TEAP: 199 points or higher 
• TEAP CBT: 360 points or higher 
• TOEFL iBT®: 42 points or higher 
• TOEIC® L&R + S&W (S&W adds up by 2.5 times the score): 900 points or higher 
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2. Entrance Examination Schedule and Others 
 

Categories Application Reception Period Examination Date and 
Examination Venue 

Date and Time of 
Announcement of 

Acceptance 

 Deadline for Admission 
Procedures 

Category A Must arrive by mail by 
September 23 (Wed.) to 

October 2 (Fri.) 

October 17 (Sat.) at 
Urayasu campus of this 

University 

October 22 (Thurs.) 
13:00 

November 12 (Thurs.) 

Category B Must arrive by mail by 
November 9 (Mon.) to 

November 20 (Fri.)  

December 5 (Sat.) at 
Urayasu campus of this 

University 

December 10 (Thurs.) 
13:00 

January 14 (Thurs.) 

Category C Must arrive by mail by 
January 18 (Mon.) to 

January 29 (Fri.) 

February 15 (Mon.) at 
Urayasu campus of this 

University 

February 18 (Thurs.) 
13:00 

March 4 (Thurs.) 

* Individuals wishing to take the prearrival entrance examinees (Category B only) do not need to come to Japan on the day of the 
examination to undergo individual academic examinations, or interviews, or the like at the university, but the application reception period, 
the date and time of the announcement of acceptance and deadline for admission procedures are as described above. 
 
3. No. of Students Recruited for Each Department (Common to Categories A, B and C) 

Faculty Department No. of Students 
Recruited 

 
Languages and Cultures 

Japanese 12 

English 3 

Chinese 2 

Economics Economics 57 

Real Estate Sciences Real Estate Sciences 20 

Hospitality & Tourism Management Hospitality Tourism Major (HTM) 10 

* The No. of students recruited for each department is the total number of students for categories A, B, and C. Also, this includes students 
with recommendations. 
* HTM: Hospitality Tourism Major 
 
4. Examination Timetable, Subjects and Points 
(1) For Those Living in Japan 
[Category A] 

Faculty Department Meeting 
Time 

Examination Timetable, Subjects and Points 

 Japanese   
 
 
 

9:10 

 
9:45 - 10:30 Japanese Language (answer sheet method, 100 

 points) 
10:30 - 11:15  Break 
From 11:15     Interviews Short Reading of Passages in  

Japanese or in English 
• The Department of Japanese, the Department of Chinese, the 

Department of Economics, and the Department of Real 
Estate Sciences will implement the short reading of passages 
in Japanese after the interviews. The Department of English 
and the Department of Hospitality & Tourism Management 
will implement the short reading of passages in English after 
the interviews. And then there will be a question and answer 
session regarding the content of the readings. Note that 
questions and answers relating to the short readings in 
English may be conducted in English. 

Languages and Cultures English 

 Chinese  

Economics Economics 

Real Estate Sciences Real Estate 
Sciences 

Hospitality & Tourism 
Management 

Hospitality Tourism 
Major (HTM) 

* HTM: Hospitality Tourism Major 
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[Categories B, and C] 
Faculty Department Meeting Time Examination Timetable, Subjects and Points 

Languages and 
Cultures 

Japanese  
 
 
 
①Individuals taking the 
written Japanese language test 
on the day of the 
examination: 9:10 
 
②Individuals who use the 
results of “Japanese as a 
Foreign Language” of The 
Examination for Japanese 
University Admission for 
International Students  
(EJU): 11:00  

 
9:45 - 10:30  Japanese language (answer sheet  

method, 100 points) 
• Select one of the following when applying. 
① Take the written “Japanese language” test at 

the university on the day of the examination. 
② Use the results of “Japanese as a Foreign 

Language” of the Examination for 
Japanese University Admission for 
International Students (EJU). (Only 
interviews are carried out on the day of 
examination.) 

10:30 - 11:15   Break 
From 11:15    Interviews 

Short Reading of Passages in 
Japanese or in English 

• The Department of Japanese, the Department of 
Chinese, the Department of Economics, and the 
Department of Real Estate Sciences will 
implement the short reading of passages in 
Japanese after the interviews. The Department of 
English and the Department of Hospitality & 
Tourism Management will implement the short 
reading of passages in English after the 
interviews. And then there will be a question and 
answer session regarding the content of the 
readings. Note that questions and answers relating 
to the short readings in English may be conducted 
in English. 

English 

Chinese 

Economics Economics 

Real Estate 
Sciences 

Real Estate 
Sciences 

Hospitality & 
Tourism 

Management 

Hospitality Tourism 
Major (HTM) 

* The meeting time will vary depending on whether the written Japanese language examination is being given at the university. 
* HTM: Hospitality Tourism Major 
 
(2) Prearrival Entrance Examinees (Category B Only) 

Faculty Department Examination Subjects and Points 

 
Languages and Cultures 

Japanese • Use the results of the Examination for Japanese University 
Admission for International Students (EJU). 
① Japanese language (100 points) 
② General subjects or mathematics (course 1) (100 points each) 
If you are taking examinations for both subjects, judgment on your 
acceptance will based on the subject with the higher score. 
• Instead of the interview, application documentation, such as your 
statement of reasons for the application and others will be reviewed. 
 
* It is not necessary to come to Japan for individual academic 
examinations, and interviews, and the like at the university. 

English 

Chinese 

Economics Economics 

Real Estate Sciences Real Estate Sciences 

Hospitality & 
Tourism Management 

Hospitality & 
Tourism Management 

(HTM) 

 
 
(3) Use of the Results of the EJU  
The range of results available to use EJU conducted by the Japan Student Services Organization, an independent administrative 
organization, will vary depending on the category. The results that can be used in one of the three exams are marked with circles in the 
table below for each category. 
The language of application for the EJU is Japanese. Also, applicant’s score from each subject will also be converted to 100 points, and 
the result of “writing” of “the test in Japanese as a Foreign Language” will be used as comprehensive judgment material. 

EJU Implementation Schedule 
Category of Entrance  
Examination at This University 

November 2018 June 2019 November 2019 November 2020 

Category B O O O X 

Category C X O O O 

 
5. Selection Method 
Written exams (or results of the EJU), interviews (excluding prearrival entrance examinees), short readings of passages in Japanese 
(Department of Japanese, Department of Chinese, Department of Economics and Department of Real Estate Sciences. Excludes 
prearrival entrance examinees.) Also, short readings of passages in English (Department of English and the Department of Hospitality & 
Tourism Management. Excludes prearrival entrance examinees.), submitted documentation and the like will be comprehensively 
evaluated to determine acceptance. 
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6. Application Documentation (Common to Categories A, B and C) 

(1) Regarding documentation to be completed by applicants themselves, use a black ballpoint pen (pencil on the Request Form only). Fill 
them in accurately using block letters, using capital letters in the alphabet and Arabic numerals. 
(2) As a general rule, submitted application documentation will not be returned. However, documentation issued only once at the time of 
graduation, such as the original diploma, will be returned to the examinee after the interview on the day of the examination. 
(3) If you do not satisfy qualifications for application, or if you have not collected all of the documentation specified by the 
university within the filing period, we will withdraw your application. 

(4) If the university deems it necessary to confirm the applicant's qualifications, we may directly ask the applicant about the 
circumstances. 
 
ア Documentation submitted by all applicants (common for those living in Japan and for Prearrival Entrance Examinees) 

Documentation Content and Precautions 

① Request Form 
[University-specified 
form] 

Refer to the method of entry, and complete the attached "Example of Filling in Examination Ticket, Photo 
Ticket, Transfer Requests, and Others" “did not find materials that apply to the entrance examination and 
photograph, and the transfer request form and others, so the official name has not been confirmed on pages 
95-98. 

②Examination Ticket 
[University- specified 
form] 

Enter an address as the addressee where the applicant can be assured of receipt in person. You may also 
use a different address than the one you used to fill out on the Request Form. 

③Photo Ticket 
[University- specified 
form] 

A photograph (plain background, color photograph of the front upper body without a hat; 4 cm (L) x 3 cm 
(W), with the subject, date of birth and applicant name on the back) taken by within 3 months starting from 
the application starting date for each category should be securely attached to the prescribed field. 

④Application Form 
[Form 9 at End of 
Document]  

Enter into the academic record form (back side) the official names of the academic record and work record 
starting from elementary school enrollment up to the present day. 
If you have a six-month period of blank time (excluding school holiday periods) in your academic and 
work records, please specify the details of all activities you participated in during that period. Also enter 
any period when you were enrolled in a school that does not issue official documents, such as transcripts, 
from such as an academy, or a preparatory school or the like. 

⑤Expense Payment 
Plan 
[Form 10 at End of 
Document] 

In the event that you pass the entrance examination, enter your method of tuition payments, and of living 
expenses, and the like when implementing admission procedures and after enrollment. 
If there are multiple payers, please add a circle (○) to the "Main Payer" field. Submission of 
documentation relating to the main expense payer written in this document when implementing admission 
procedures is requested. 

⑥Documentation 
Certifying Graduation 
from a High School 

Submit the original certificate of graduation drafted in English. 
Certificates of graduation will only be accepted if they have been issued within 6 months starting from the 
application start date for each category. 

[[Note] ア. Individuals who are enrolled in high school when filing their application must submit their 
original graduation letter drafted in English. If you are unable to submit your graduation letter 
drafted in English, submit your graduation letter drafted in your native language. If your 
graduation letter is drawn up in a language other than English or Chinese, submit its Japanese 
translation or English translation (stating the translation date and the translator’s name, with a 
stamp certifying the contents from a public authority) together with your graduation letter. 

イ. If you are unable to submit your original certificate of graduation drafted in English, submit the 
original diploma drafted in your native language or original certificate of graduation drafted in 
your native language. If your original diploma or original certificate of graduation is drawn up in 
a language other than English or Chinese, submit its Japanese or English translation (stating the 
translation date and the translator’s name, and with a stamp certifying the contents from a public 
authority) together with either one of them. 

ウ. Your submitted original diploma will be returned on the day of the examination. 
⑦High School Grades 
Transcript 

Submit your original grades transcript drafted in English. 
Grades transcripts will only be accepted if they have been issued within 6 months starting from the 
application start date for each category. 

[[Note] ア. Under the educational system, individuals whose grades transcripts are issued only when 
graduating should submit their original transcripts. If the grades transcript (original) is drafted in a 
language other than English or Chinese, submit its Japanese translation or an English translation 
(stating the translation date, and the translator with a stamp certifying the contents from a public 
authority) together with the grades transcript. Your submitted original will be returned on the day 
of the examination. 

イ. Individuals who are enrolled in high school when filing their application must submit a grades 
transcript showing their grades up to the most recent semester available for the school year in 
which they enroll. 

ウ. If you are unable to submit your original grades transcript drafted in English, submit the original 
transcript drafted in your native language. If your grades transcript is drafted in a language other 
than English or Chinese, submit its Japanese translation or English translation (stating the 
translation date and the translator’s name with a stamp certifying the contents from a public 
authority) together with your grades transcript. 

エ. Individuals who have studied abroad while enrolled in high school must submit a transcript 
issued by the school at which studied while abroad. However, if your grades from the school at 
which you studied while abroad are certified by the high school from which you graduated, and 
your grades for each subject for each school year are listed, you do not need to submit a transcript 
for the school at which you studied while abroad. 

⑧Grades Transcript 
from the School (or 
Your Last School of 
Origin) When You 
Were Enrolled When 
Filing an Application 

(1) Submit a grades transcript showing your grades up to the most recent semester available, drafted in 
Preparatory Japanese language courses, Japanese language school, a specialized training college, junior 
college or university in which you were enrolled when you filed your application. 
(2) Individuals who have graduated (or dropped out) from Preparatory Japanese language courses, 
Japanese language school, a specialized training college, junior college or university when they filed their 
application must submit a grades transcript prepared by the school in which they were enrolled within 3 
months starting from the application starting date. 
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Documentation Content and Precautions 

⑨Certificate of 
Attendance of the 
School (or Last School 
of Origin) in Which 
You Were Enrolled 
When Filing Your 
Application 

(1) Individuals enrolled in, or have graduated or dropped out from Preparatory Japanese language courses, 
Japanese language school or specialized school when they filed their application must submit a certificate 
of attendance drafted according to the following calculation method. 

[Calculation method] Number of hours of attendance ÷ Total number of class hours x 100 (rounded 
down) 
ア. Individuals enrolled when filing 

[Calculation period] Category A: From enrollment to the last day of August 2020 
 Category B: From enrollment to the last day of October 2020 
 Category C: From enrollment to the last day of December 2020 

イ. Individuals who have graduated or dropped out when filing 
 All Categories: All during enrollment period 

(2) Individuals enrolled in a junior college and university when filing their application must submit a 
certificate of enrollment, and individuals who have dropped out must have a certificate of enrollment 
period, and individuals who have graduated must submit a certificate of graduation (each drafted within 3 
months starting from the start date of the applications for each categories).  

⑩Certificate Showing 
Japanese Language 
Proficiency 

Submit the original documentation proving that you have obtained the Japanese-Language Proficiency 
Test level N2 or higher. Your submitted original will be returned on the day of the examination. 
If you have not obtained N2 or higher, submit a document (free format) with an official seal stating that 
you have level N2 or the equivalent Japanese language proficiency with the name of the school principal 
of Preparatory Japanese language courses, Japanese language school or specialized school in which you 
are enrolled. 

⑪Residence certificate (1) Individuals residing in Japan must submit a residence certificate (stating your name, date of birth, 
current address, nationality, and other pertinent information, the corresponding status classified in Article 
30(45) of the Basic Resident Register Act, status of residence, date of expiry of the period of stay, and 
residence card number) issued within 3 months starting from the application start date for each category. 
(2) Individuals who take the examination during a short stay (for examination purposes) and prearrival 
entrance examinees must submit a copy of their passport (A4 vertical orientation) (stating their name, 
nationality, passport number, and the date of issue).  
[Note] Copies of residence certificate and residency card (alien registration certificates) that have expired 
will not be accepted. 

⑫Score Report of the 
EJU (Copy) 

 
Submitted 
only by 
applicable 
individuals 

Individuals who apply to Category B and Category C and who use the results of the EJU, 
as well as individuals who are prearrival entrance examinees of Category B, must provide 
a copy of the Score Report of the EJU (A4 vertical orientation) for the specified period. 
Individuals who have taken more than one exam within the specified period should 
submit only one of the results which they wish to use for examination. 

⑬University Admission 
Qualification Certificate 
and Others 

 
Submitted 
only by 
applicable 
individuals 

Individuals who possess international baccalaureate qualifications, abitur qualifications, 
baccalaureate qualifications, and the like, and individuals who possess university 
admissions qualifications in their country of origin (or country in which you graduated 
from high school), must submit the original certificate. (Your submitted original will be 
returned on the day of the examination.) 
[Note] When submitting such certificate, contact the Urayasu Campus Admission Center 
in advance. 

⑭Others Submitted 
only by 
applicable 
individuals 

If the university deems it necessary to confirm the applicant's qualifications, and the like, 
we may request the submission of documentation other than those mentioned above. 

 
イ Documentation Submitted by Prearrival Entrance Examinees 

Prearrival entrance examinees should also submit the following documentation in addition to those listed in "ア" on page 63. 
Application 

Documentation 
Precautions 

⑮Reasons for the 
Application 

Follow the instructions below to draft your reasons. 
(1) Using any form (use A4 vertical and horizontal writing), always write the "Reasons for the Application" 
on line 1 and the department/faculty to which you are applying and your name (include furigana) on line 2. 
(2) From the line 3, write in Japanese (800 characters or less) your reasons for applying to the undergraduate  
department and faculty, post-enrollment hopes, post-graduate outlook and the like. 

 (3) The applicants must enter the information into the form themselves. Word processor software, or the like  
may not be used. Also, use a black ballpoint pen to fill out the form. Use correction fluid or the like to make 
corrections.  

⑯Certificate for Each 
Qualification 

Department of English 
Submit the original certificate for scoring 52 points or higher on the TOEFL iBT® or 500 points or higher on 
the TOEIC® L&R tests within 3 years starting from the examination date. 

Department of Hospitality & Tourism Management Submit the original certificate for your score(s) on the 
next English proficiency test(s) within 3 years starting from the examination date. 
• Cambridge Examination: 134 points or higher 
• The Eiken Test in Practical English Proficiency (Conventional, Eiken CBT: Levels Pre-1 to 3, Eiken 2020 1 

day S-CBT: Levels Pre-1 to 3, Eiken 2020 2 days S-Interview: Levels 1 to 3) 1,880 points or higher 
• GTEC Advanced, Basic, Core, CBT: 900 points or higher 
• IELTS Academic Module: 4.0 or higher 
• TEAP 199: points or higher 
• TEAP CBT: 360 points or higher 
• TOEFL iBT®: 42 points or higher 
• TOEIC® L&R + S&W (S&W adds up by 2.5 times the score): 900 points or higher 
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7. Entrance Examination Fee    ¥30,000 
(1) For Those Living in Japan 
Refer to page 12 of Admission Selection Examination Requirements 2021 for payment methods. 
(2) For Prearrival Entrance Examinees  

Transfer payment from a bank outside Japan to the following account within the application acceptance period. The remittance fee must 
be paid by the examinee. Remittance fees vary by country and region, so make your transfer so that there is no excess or deficiency. 
If your payment of the entrance examination fee is insufficient, you may not be able to sit for the examination. 
 

Bank Name: Mizuho Bank Ltd            Account Name: Meikai University 
Branch Name: Nishi-Kasai Branch         Account Type: Savings Account 
Branch Number: No. 561                 Account Number A/C: No. 1315529 
Bank Address: 5-6-2 Nishikasai, Edogawa-ku, Tokyo 163-0088, Japan 
SWIFT CODE: MHCBJPJT 

 
8. Announcement of Acceptance 

(1) Successful candidates will be mailed a letter of acceptance and guidance on admission procedures, admission procedures 
documentation and the like to the address indicated on the Request Form. It will be delivered to successful candidates the day after 
following the date of the acceptance announcement. It should also be noted that it may take several extra days after the acceptance is 
announced for individuals who successfully pass the prearrival entrance examination. 
(2) The official announcement will be made by notice sent to successful candidates, but it will also be announced on the official 
University website as an auxiliary method. Note that Internet acceptance announcements should be confirmed between 13:00 and 20:00 
on the date of the acceptance announcement. Please be advised that you cannot confirm after 20:00. 
Homepage URL https://www.meikai.ac.jp 
(3) We will accept no telephone inquiries regarding acceptance. 
 
9. Procedures After Acceptance  
(1) Individuals who pass the entrance examination and wish to enroll in the university must complete the admission process by the 
prescribed deadline. The University will not act as an agent for you in the admission process for any reason. In addition, the university is 
not responsible for accidents or the like when an agent or other party implements your admission procedures. If you are a successful 
prearrival entrance examinee and will not complete the admission process by the prescribed deadline, contact the Urayasu Campus 
Admission Center in advance. 
(2) A guarantor is required during the admission process. In principle, the guarantor must be a person who resides in Japan and 
independently earns a living in Japan. In particular, if a person of foreign nationality is the guarantor, in addition to the above conditions, 
the guarantor must have resided in Japan for at least five years and be fluent in Japanese. If a guarantor cannot be determined, an 
admission permit may not be issued. 
(3) From April 2021 and beyond, as a general rule, students will be enrolled in the university under a "students" residency, but 
individuals whose residency status are "dependent," “long term resident," “permanent resident," "spouse or child of permanent resident " 
or the like do not need to change their residency status for university admission. However, if your residence status is anything other than 
"students," you are not eligible for the tuition fee exemption system (Faculty of Languages and Cultures, Faculty of Economics and 
Faculty of Real Estate Sciences only) or scholarships for foreign students. 
 
10. Enrollment Preparation Study 

Individuals who pass the entrance examination and complete the admission process will be enrolled in the “Enrollment Preparation 
Study.” (Excluding Category C.) Refer to page 18 of Admission Selection Examination Requirements 2021 for details on implementation 
methods and the like. 
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15. Special Entrance Exam for Foreign Students Studying Abroad (General/Prearrival Entrance 
Examination) 
School of Hospitality & Tourism Management, Department of Hospitality & Tourism Management, Global 
Management Major 
 
This entrance examination is a system that offers study opportunities to foreigners who are foreign nationals studying in Japan at the 
university with the spirit of being an internationally open university. 
 
1. Application Qualifications and Application Conditions 
Individuals to whom the application qualifications (1) and (2) apply, and who satisfy the application conditions. 
[Application Qualifications] 
(1) Individuals who do not possess Japanese nationality; 
(2) Individuals to whom any of the following ① - ⑥apply. 

①Individuals who have completed 12 years of school education in a foreign country and who are expecting to complete it by March 
31, 2021, or an equivalent person as designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology; 
②Individual possessing international baccalaureate qualifications awarded by the International Baccalaureate, a foundation under the 
Swiss civil code; 
③Individuals possessing abitur qualifications recognized for university admissions in the federal states of the Republic of Germany; 
④Individuals possessing baccalaureate qualifications recognized for university admissions in the French Republic; 
⑤Individuals possessing General Certificate of Education Advanced Level (GCE A level) qualifications recognized for university 
admissions in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; 
⑥Individuals who have completed a 12-year course in an educational facility accredited by the Western Association of Schools and 
Colleges, an organization whose principal office is located in the US state of California, the Association of Christian Schools 
International, an organization whose principal office is located in the US state of Colorado, or the Council of International Schools, 
an organization whose principal offices are located in the City of Hampshire, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; 
* Individuals to whom ②to ⑥apply, should contact the Urayasu Campus Admission Center in advance. 

[Application Conditions] 
Applicants whose attendance rate during the period of enrollment, such as in Preparatory Japanese language courses, Japanese language 
school or vocational school or the like, is 90% or higher within the period specified by the university; However, individuals who have 
graduated (or dropped out) from a Japanese language school or vocational school at the time of applying must have an attendance rate of 
90% or higher during the period of enrollment in that their final school of origin. 
[Attendance Rate Calculation Method] 
Number of hours of attendance ÷ Total number of class hours x 100 = 90% or higher (rounded down) 
• Designated range for attendance calculation 

Category A ⇒ From enrollment to the last day of August 2020  
Category B ⇒ From enrollment to the last day of October 2020  
Category C ⇒ From enrollment to the last day of December 2020 

• Only the number of hours or credits are allowed to use for the attendance rate calculations. Attendance rate calculated using number of 
days is unacceptable. 
 
2. Entrance Examination Schedule 

Categories Application Reception 
Period 

Primary Selection Secondary Selection Deadline for 
Admission 
Procedures Examination Date 

and Examination 
Venue 

Date and Time of 
Announcement 
of Acceptance 

Examination Date 
and Examination 

Venue 

Date and Time of 
Announcement of 

Acceptance 

Category A Must arrive by mail 
by September 23 

(Wed.) to October 2 
(Fri.) 

October 17 
(Sat.) at 
Urayasu 

campus of this 
University 

October 22 
(Thurs.)  
13:00 

November 7 
(Sat.) at 
Urayasu 

campus of this 
University 

November 12 
(Thurs.) 
13:00 

December 3 
(Thurs.) 

Category B Must arrive by mail 

by November 9 
(Mon.) to November 

20 (Fri.)  

December 5 
(Sat.) at 
Urayasu 

campus of this 
University 

December 10 
(Thurs.) 
13:00 

December 19 
(Sat.) at 
Urayasu 

campus of this 
University 

December 24 
(Thurs.) 
13:00 

January 14 
(Thurs.) 

Category C Must arrive by mail 

by January 18 (Mon.) 
to January 29 (Fri.) 

February 15 
(Mon.) at 

Urayasu campus 
of this University 

February 18 
(Thurs.) 13:00 

February 24 
(Wed.) at 

Urayasu campus 
of this University 

February 26 (Fri.) 
13:00 

March 11 
(Thurs.) 
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3. No. of Recruited Students and Examination Timetable, Subjects and Points  

No. of Recruited 
Students 

Examination Meeting Time Examination Timetable, Subjects and Points 

6 (Total number 
of people in 
Categories A, B 
and C) 

Primary 
Selection 

9:10 9:30 to 11:00  Lecture comprehension screening Test 
(Written; 100 points) 

 
Secondary 
Selection 

Group 1  9:10 
Group 2  12:40 

Group 1  From 9:30   Interview 
Group 2  From 13:00  Interview 

* Secondary selection will be conducted in the morning (Group 1) or in the afternoon (Group 2), depending on the number of eligible 
people. For details, check the Primary Selection Acceptance Notice. 
 
4. Selection Method 

Primary selection: Comprehensively judge the results of academic examinations and evaluations such as submitted documentation to 
determine acceptance.  
Secondary selection: Comprehensively judge evaluations such as interviews and submitted documentation to determine acceptance. 
 
5. Application Documentation 

Documentation Content and Precautions 

①Request Form 
[University-specified 
form] 

Refer to the method of entry, and complete the attached "Example of Filling in Examination Ticket, Photo 
Ticket, Transfer Requests, and Others" “did not find materials that apply to the entrance examination and 
photograph, and the transfer request form and others, so the official name has not been confirmed on pages 
95-98. 

②Examination Ticket 
[University-specified 
form] 

Enter an address as the addressee where the applicant can be assured of receipt in person. You may also use a 
different address than the one you used to fill out on the Request Form. 

③Photo Ticket 
[University-specified 
form] 

A photograph (plain background, color photograph of the front upper body without a hat; 4 cm (L) x 3 cm 
(W), with the subject, date of birth and applicant name on the back) taken by within 3 months starting from 
the application starting date for each category should be securely attached to the prescribed field. 

④Application Form 
[Form 9 at End of 
Document] 

Enter into the academic record form (back side) the official names of the academic record and work record 
starting from elementary school enrollment up to the present day. 
If you have a six-month period of blank time (excluding school holiday periods) in your academic and work 
records, please specify the details of all activities you participated in during that period. Also enter any 
period when you were enrolled in a school that does not issue official documents, such as transcripts, from 
such as an academy, or a preparatory school or the like. 

⑤Expense Payment 
Plan 
[Form 10 at End of 
Document] 

In the event that you pass the entrance examination, enter your method of tuition payments, and of living 
expenses, and the like when implementing admission procedures and after enrollment. 
If there are multiple payers, please add a circle (○) to the "Main Payer" field. Submission of documentation 
relating to the main expense payer written in this document when implementing admission procedures is 
requested. 

⑥Documentation 
Certifying Graduation 
from a High School 

Submit the original certificate of graduation drafted in English. 
Certificates of graduation will only be accepted if they have been issued within 6 months starting from the 
application start date for each category. 
[Note]ア. Individuals who are enrolled in high school when filing their application must submit their 

original graduation letter drafted in English. If you are unable to submit your graduation letter 
drafted in English, submit your graduation letter drafted in your native language. If your graduation 
letter is drawn up in a language other than English or Chinese, submit its Japanese translation or 
English translation (stating the translation date and the translator’s name with a stamp certifying the 
contents from a public authority) together with your graduation letter. 

イ. If you are unable to submit your original certificate of graduation drafted in English, submit the 
original diploma drafted in your native language or original certificate of graduation drafted in your 
native language. If your original diploma or original certificate of graduation is drawn up in a 
language other than English or Chinese, submit its Japanese or English translation (stating the 
translation date, and the translator’s name, and with a stamp certifying the contents from a public 
authority) together with either one of them. 

ウ. Your submitted original diploma will be returned on the day of the examination. 
⑦High School Grades 
Transcript 

Submit your original grades transcript drafted in English. 
Transcripts will only be accepted if they have been issued within 6 months starting from the application start 
date for each category. 
[Note]ア. Under the educational system, individuals whose grades transcripts are issued only when 

graduating should submit their original transcripts. If the grades transcript (original) is drafted in a 
language other than English or Chinese, submit its Japanese translation or an English translation 
(stating the translation date, and the translator with a stamp certifying the contents from a public 
authority) together with the grades transcript. Your submitted original will be returned on the day of 
the examination. 

イ. Individuals who are enrolled in high school when filing their application must submit a grades 
transcript showing their grades up to the most recent semester available for the school year in which 
they enroll. 

ウ. If you are unable to submit your original grades transcript drafted in English, submit the original 
drafted in your native language. If your grades transcript is drafted in a language other than English 
or Chinese, submit its Japanese translation or English translation (stating the translation date, and 
the translator with a stamp certifying the contents from a public authority) together with your 
grades transcript. 

エ. Individuals who have studied abroad while enrolled in high school must submit a transcript issued 
by the school at which studied while abroad. However, if your grades from the school at which you 
studied while abroad are certified by the high school from which you graduated, and your grades for 
each subject for each school year are listed, you do not need to submit a transcript for the school at 
which you studied while abroad. 

Continued on next page 
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Documentation Content and Precautions 

⑧Grades Transcript from 
the School (or Your Last 
School of Origin) When 
You Were Enrolled When 
Filing an Application 

(1) Submit a grades transcript showing your grades up to the most recent semester available, drafted 
in Preparatory Japanese language courses, Japanese language school, a specialized training college, 
junior college and university in which you were enrolled when you filed your application. 
(2) Individuals who have graduated (or dropped out) from Preparatory Japanese language courses, 
Japanese language school, a specialized training college, junior college or university when they filed 
their application must submit a grades transcript prepared by the school in which they were enrolled 
within 3 months starting from the application starting date. 

⑨Certificate of 
Attendance of the School 
(or Last School of Origin) 
in Which You Were 
Enrolled When Filing Your 
Application 

(1) Individuals enrolled in, or have graduated or dropped out from Preparatory Japanese language 
courses, Japanese language school or specialized school when they filed their application must submit 
a certificate of attendance drafted according to the following calculation method. 
[Calculation Method] Number of hours of attendance ÷ Total number of class hours x 100 (rounded 
down) 
ア. Individuals enrolled when filing 
[Calculation Method] Category A ⇒ From enrollment to the last day of August 2020  

Category B ⇒ From enrollment to the last day of October 2020  
Category C ⇒ From enrollment to the last day of December, 2020 

イ. Individuals who have graduated or dropped out when filing 
All Categories: All during enrollment period 

(2) Individuals enrolled in a junior college and university when they filed their application must  
submit a certificate of enrollment. Individuals who dropped out must submit a certificate of 
enrollment period, and individuals who have graduated must submit a certificate of graduation (each 
drafted within 3 months starting from the start date of the applications for each category). 

⑩Residence certificate  
(1) Submit a residence certificate (stating your name, date of birth, current address, nationality, and 
other pertinent information, the corresponding status classified in Article 30(45) of the Basic Resident 
Register Act, status of residence, date of expiry of period of stay, and residence card number) issued 
within 3 months starting from the application start date for each category. 
(2) Individuals who take the examination as a temporary visitor (for examination purposes) and 
prearrival entrance examinees must submit a copy of their passport (A4 vertical orientation) (stating 
their name, nationality, passport number, and the date of issue). 
[Note] Copies of residence certificate and residency card (alien registration certificates) that have 
expired will not be accepted. 

⑪University Admission 
Qualification Certificate and 
Others 

 
Submitted only 
by applicable 
individuals 

Individuals who possess international baccalaureate qualifications, abitur 
qualifications, baccalaureate qualifications, and the like, and individuals who 
possess university admissions qualifications in their country of origin (or country in 
which you graduated from high school), must submit the original certificate. (Your 
submitted original will be returned on the day of the examination.) 
[Note] When submitting such certificate, contact the Urayasu Campus Admission 
Center in advance. 

⑫Others Submitted only 
by applicable 
individuals 

If the university deems it necessary to confirm the applicant's qualifications, and the 
like, we may request the submission of documentation other than those mentioned 
above. 

 
6. Entrance Examination Fee 

¥30,000   Refer to page 12 of Admission Selection Examination Requirements 2021 for payment methods. 
 
7. Announcement of Acceptance 
①Successful candidates for primary selection will be mailed a notice of acceptance of the primary selection and the meeting time for the 
secondary selection to the address indicated on the Request Form. Successful candidates for secondary selection will be mailed a 
notification of secondary acceptance and guidance on admission procedures, admission procedures documentation and the like to the 
same address. It will be delivered to successful candidates the day after following the date of the acceptance announcement. 
②The official announcement will be made by notice sent to successful candidates, but it will also be announced on the official 
University website as an auxiliary method. Note that Internet acceptance announcements should be confirmed between 13:00 and 20:00 
on the date of the acceptance announcement. Please be advised that you cannot confirm after 20:00. 
Homepage URL https://www.meikai.ac.jp 
③We will accept no telephone inquiries regarding acceptance. 
 
8. Procedures After Acceptance 
(1) Individuals who pass the entrance examination and wish to enroll in the university must complete the admission process by the 
prescribed deadline. The University will not act as an agent for you in the admission process for any reason. In addition, the university is 
not responsible for accidents or the like when an agent or other party implements your admission procedures. 
(2) A guarantor is required during the admission process. In principle, the guarantor must be a person who resides in Japan and 
independently earns a living in Japan. In particular, if a person of foreign nationality is the guarantor, in addition to the above conditions, 
the guarantor must have resided in Japan for at least five years and be fluent in Japanese. If a guarantor cannot be determined, an 
admission permit may not be issued. 
(3) From April, 2021 and beyond, as a general rule, students will be enrolled in the university under a "students" residency, but 
individuals whose residency qualifications are " dependent," “long term resident," “permanent resident," "spouse or child of permanent 
resident" or the like do not need to change their residency qualifications for university admission. However, if your residence status is 
anything other than "students," you are not eligible for scholarships for foreign students. 
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9. Prearrival Entrance Examination  

Those wishing to take prearrival entrance examinations will have different application conditions, application documents, etc., so please 
check the requirements in the separate book. 
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3. Payment Method for Entrance Examination 
 
The method of payment of the entrance examination fee will vary depending on the method of filing. Also, fees related to payment are 
the responsibility of the applicant. Entrance examination fees will not be accepted if they are brought or mailed to each campus in cash, 
or postal order or the like. Please note that paid entrance examination fees will not be refunded for any reason. 
 
■For Internet Applications■ 
[Faculty of Languages and Cultures/Economics/Real Estate Sciences, School of Hospitality & Tourism Management/ Health Sciences] 
Comprehensive Selection (AO), General Selection and Common Test for University Admissions 
[School of Dentistry] Comprehensive Selection (AO), Comprehensive Selection, General Selection, General Selection (Common Test 
Plus Method), Common Test for University Admissions 
You can pay by credit card or at a convenience store (including Pay-easy).  
*The payment method from a convenience store differs from that for applications using an Request Form (paper) (procedure described 
on the next page). See the "Flow of Internet Applications" (page 10) or the university's official website (Internet Applications) for details. 
If you choose to pay at a convenience store (including Pay-easy), you must pay the entrance examination fee within 48 hours of 
registering your application. Registration details are deleted after 48 hours. If deleted, please try again from the application registration 
process. 
Also note that the payment deadline for the last day of filing is no later than 15:00. (Payment by credit card is to be completed 
concurrently upon registration of your application.) 
 
■For Applications Using an Request Form (Paper)■ 

[Faculty of Languages and Cultures/Economics/Real Estate Sciences, School of Hospitality & Tourism Management/Health Sciences] 
Comprehensive Selection (Sports and Cultural Activities, Corporate Recommendations, Lifelong Learning Social Workers), 
School-Recommended Selection (Designated Schools, National Association of Commercial High School Principals, Public Recruitment, 
Okinawa Special Scholarship Students) and Special Entrance Exam for Foreign Students Studying Abroad 
[School of Dentistry] All Entrance Examination 
You can pay at a bank teller, or at a convenience store. 
 
1. When Transferring From a Bank Teller 
Enter the necessary information in the university-designated transfer request form (bottom half of the Request Form) and transfer your 
payment from your bank teller. The method used to enter information varies according to the entrance examination, so refer to the 
"Example of Transfer Request Form" (page 98 or 99) for each entrance examination. 
 
2. Paying From a Convenience Store 
Follow the steps on the next page to make your payment. No transfer request form is required. Also, bank stamps are not required for 
handling examination tickets and photo tickets. Cut the "Certificate of Payment" portion of the "Handling Statement" or "Handling 
Statement and Receipt” you received at the cashier and affix it to the back of the photo ticket. 
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10. Enrollment Preparation Study 
 
Enrollment preparation studies are implemented in the period between the completion of the admission procedures and admission to the 
university so that your studies at the university will go smoothly. Assignments are created by the university faculty so that students can 
gain the basic abilities required to study at the university as well as to become more familiar with the curriculum of each department. 
 
1. Entrance Selection Examination to Implement Enrollment Preparation Study 

Students who pass the entrance selection examination below and complete the admission procedures (individuals who pay the tuition fees 
and others by the deadline for admission procedures and submit admission procedure documentation) will be eligible to take the 
enrollment preparation study. 
[Faculty of Languages and Cultures/Economics/Real Estate Sciences, School of Hospitality & Tourism Management/Health Sciences]  

• Comprehensive Selection (AO) (excluding Period VI) 
• School Recommended Selection (Designated Schools) 
• School Recommended Selection (National Association of Commercial High School Principals) 
• School Recommended Selection (Public Recruitment) 
• School Recommended Selection (Okinawa Special Scholarship Students) 
• Comprehensive Selection (Corporate Recommendation) (excluding Schedule B) 
• Comprehensive Selection (Sports and Cultural Activities) (excluding Schedule C.) 
• Special Entrance Exam for Foreign Students Studying Abroad (excluding Category C) 
* There is also a possibility entrance examinations other than the ones described above could be implemented. 

[School of Dentistry] 
• Comprehensive Selection (AO) 
• School Recommended Selection (Designated Schools) 
• Comprehensive Selection (Period I) 

 
2. Assignments in Enrollment Preparation Study 
Assignments are sent approximately one week after the deadline for the admission procedures for each Entrance Selection Examination. 
Read the enclosed documentation carefully and do the assignments on your own. Assignments undertaken by the set due date will be 
instructed according to the method set for each department. Review the submission method, and deadline and the like in the enclosed 
requirements to ensure that your efforts toward the assignment are meaningful. 
If you wish to send an assignment to a different address than the one written in the letter of acceptance documentation, contact us 
immediately after completing your admission procedures. (As a general rule, overseas addresses are not allowed.) 
 
3. About University Visit Dates 

Depending on the time of admission procedures and the department, between one to five university-visiting days will be offered. As a 
general rule, University visits will be allowed on Saturdays, ranging from two hours to half a day per department, with undergraduate 
faculty conducting study instruction, discussions between prospective university entrants, and friendly meetings with upper class 
students. 
If your high school is conducting classes or has an event, on Saturdays when we are offering University visit dates, give priority to your 
classes or event. In such instances, contact the faculty in charge of each department in advance and ask them for instructions. 
Note that if you fail to conduct enrollment preparation study without any reason or you fail to follow the instruction of the faculty staff in 
charge, your acceptance may be withdrawn. 
 
4. Costs 
Assignments are sent free of charge by the university for all departments. However, commercially available texts and books may be used 
as assignments depending on the department, and you may be asked to purchase the texts and books (anywhere from ¥1,000 - ¥5,000) at 
your own expense. 
Furthermore, you must provide your own transportation to and from the university campus on the day of your university visit. In 
particular, if you will require hotel accommodation when visiting the university on University visit date, consult with your parent or 
guardian to determine your participation in the university visit. 
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[Request Form Entry Method] 

1. Fill out the Request Form for the Urayasu Campus (Faculty of Languages and Cultures, Department of Economics/Real Estate 
Sciences, School of Hospitality & Tourism Management/Health Sciences). 
2. Your application will be processed based on the information you provide in the Request Form. Be careful not to answer everything and 
not to make mistakes.  
3. Request Form must be completed by the applicant. Use a pencil (HB) when filling it out the Request Form, and when making 
corrections, completely erase the mistake using a plastic eraser. Enter information in the box using the standard font for OCR (see "Entry 
Example" at the bottom of the center of the Request Form). Note that if you mistakenly enter information using a ballpoint pen, or the 
like, please use a pencil and strongly write over that. 
4. Do not enter information in the margins of the Request Form. Also, do not fold or soil the Request Form because it could cause 
problems in its handling when processed. 
 
①Entrance Exam Classification 
Fill in the mark in the entrance examination classification you desire, and circle the applicable items if there is a schedule and method. 
Department of Hospitality & Tourism Management (HT) Global Management Major applicants (designated school recommendations, 
public enrollment recommendations and Special Entrance Exam for Foreign Students Studying Abroad) should note that the columns 
they mark are different. 
②Desired Faculty and Department  
Fill in the mark for the corresponding Department/School after entering the name of Faculty, Department or School to which you are 
applying. Note that Department of Hospitality & Tourism Management have different fields to mark depending on the Major [HTM or 
GMM]. 
* HTM: Hospitality Tourism Major       GMM: Global Management Major 
③Name of Applicant 
• The Katakana, Roman letters, and Kanji fields should all be filled in leaving one squared space open between your last name and first 
name. 
• In the Katakana column, use one square for Japanese-specific linguistic symbols.  
• See the following page for the Roman letters and enter all the characters in upper case. (Applicants with foreign nationality must enter 
at the passport description.) 
• The Kanji name you provide in the Kanji field will be used as your name on your student record after enrollment. If you entered using 
different characters, or old scripts or the like, your name may be converted to commonly used Kanji, or to Katakana for computational 
processing purposes. Note that documentation such as letters of acceptance and admission permits will be issued under that converted 
name. 
* Only for foreign nationals 
• If the Kanji notation of your name is added to the residence certificate you submitted as your application documentation, register using 
the Kanji notation on your residence certificate. (Kanji that used in your residence certificate cannot be registered on the undergraduate 
system will be converted to Katakana.) If the Kanji for your name is not provided on your residence certificate, the Kanji notation of your 
name will be registered based on the entry in your Request Form and if it was entered using simplified characters, it will be registered 
after being converted to Katakana. Note that documentation such as letters of acceptance and admission permits will be issued under that 
converted name. 
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List of the Hepburn System Roman Letters 
 
 

あ 
A 

い 
I 

う 
U 

え 
E 

お 
O 

 
きゃ 
KYA 

きゅ 
KYU 

きょ 
KYO 

か 
KA 

き 
KI 

く 
KU 

け 
KE 

こ 
KO 

 
しゃ 
SHA 

しゅ 
SHU 

しょ 
SHO 

さ 
SA 

し 
SHI 

す 
SU 

せ 
SE 

そ 
SO 

 
ちゃ 
CHA 

ちゅ 
CHU 

ちょ 
CHO 

た 
TA 

ち 
CHI 

つ 
TSU 

て 
TE 

と 
TO 

 
にゃ 
NYA 

にゅ 
NYU 

にょ 
NYO 

な 
NA 

に 
NI 

ぬ 
NU 

ね 
NE 

の 
NO 

 
ひゃ 
HYA 

ひゅ 
HYU 

ひょ 
HYO 

は 
HA 

ひ 
HI 

ふ 
FU 

へ 
HE 

ほ 
HO 

 
みゃ 
MYA 

みゅ 
MYU 

みょ 
MYO 

ま 
MA 

み 
MI 

む 
MU 

め 
ME 

も 
MO 

 
りゃ 
RYA 

りゅ 
RYU 

りょ 
RYO 

や 
YA 

 
ゆ 
YU 

 
よ 
YO 

 
ぎゃ 
GYA 

ぎゅ 
GYU 

ぎょ 
GYO 

ら 
RA 

り 
RI 

る 
RU 

れ 
RE 

ろ 
RO 

 
じゃ 
JA 

じゅ 
JU 

じょ 
JO 

わ 
WA 

 
を 
O 

 
ん 

N (M) 
 

びゃ 
BYA 

びゅ 
BYU 

びょ 
BYO 

      
ぴゃ 
PYA 

ぴゅ 
PYU 

ぴょ 
PYO 

が 
GA 

ぎ 
GI 

ぐ 
GU 

げ 
GE 

ご 
GO 

    

ざ 
ZA 

じ 
JI 

ず 
ZU 

ぜ 
ZE 

ぞ 
ZO 

    

だ 
DA 

ぢ 
JI 

づ 
ZU 

で 
DE 

ど 
DO 

    

ば 
BA 

び 
BI 

ぶ 
BU 

べ 
BE 

ぼ 
BO 

    

ぱ 
PA 

ぴ 
PI 

ぷ 
PU 

ぺ 
PE 

ぽ 
PO 

    

 
[Precautions] 
Do not list long sounds. 
(ア) It is unnecessary to use Roman letters for long sounds (-) (representing the previous vowel sound). 

おおの：ONO（OONO）      とうじょう：TOJO（TOUJOU)      ようこ：YOKO（YOUKO） 
(イ) Words that are pronounced “UU” should be listed as simply “U.” 

しゅういち：SHUICHI（SHUUICHI）     ゆうこ：YUKO（YUUKO） 
• Double consonants “っ” indicate overlapped consonants. 

はっとり：HATTORI         きっかわ：KIKKAWA  
However, insert a “T“ before “CH”. 

えっちゅう：ETCHU         はっちょう：HATCHO 
• “ん” is represented using “N” However, insert “M” in front of “B, ” “M” and “P” instead of “N. ”   

ほんま：HOMMA       なんば：NAMBA         さんぺい：SAMPEI 
④Gender 
Apply a mark for your gender. 
⑤Birth date 
If the month or day of your birth is a single digit, insert a 0 before the number. 
⑥Telephone number 
In the event that it is necessary to check your application documentation, we will use this number to contact you. Always enter your own 
telephone number. 
⑦Parent's current address code 
Enter the applicable code from the table below. As a general rule, individuals taking the Special Entrance Exam for Foreign Students 
Studying Abroad, should enter “48” 

Prefecture Code Prefecture Code Prefecture Code Prefecture Code Prefecture Code Prefecture Code Prefecture Code 

Hokkaido 01 Ibaraki 08 Niigata 15 Shizuoka 22 Nara 29 Tokushima 36 Kumamoto 43 

Aomori 02 Tochigi 09 Toyama 16 Aichi 23 Wakayama 30 Kagawa 37 Oita 44 

Iwate 03 Gunma 10 Ishikawa 17 Mie 24 Tottori 31 Ehime 38 Miyazaki 45 

Miyagi 04 Saitama 11 Fukui 18 Shiga 25 Shimane 32 Kochi 39 Kagoshima 46 

Akita 05 Chiba 12 Yamanashi 19 Kyoto 26 Okayama 33 Fukuoka 40 Okinawa 47 

Yamagata 06 Tokyo 13 Nagano 20 Osaka 27 Hiroshima 34 Saga 41 Foreign 

Country 

48 

Fukushima 07 Kanagawa 14 Gifu 21 Hyogo 28 Yamaguchi 35 Nagasaki 42  
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⑧Postal Code and Address 

• This is the address for the university to use to send various kinds of mail to applicants such as the acceptance notice and the like. As a 

general rule, overseas addresses are unacceptable. 

• Always enter the seven-digit zip code. If you live in an apartment, condominium, or other collective housing, please also enter the 

name of the building. 

• If any changes occur to your address after you file, immediately notify the Urayasu Campus Admission Center. 

 

⑨High School of Origin Code 

Enter the code that applies to your high school from the High School Code Table after page 103 of Entrance Selection Examination 

Requirements 2021. If the name of your school is not listed, enter the code for "High school other than those above" listed at the end of 

each prefecture. 

For the Certificate for Students Achieving the Proficiency Level of Upper Secondary School Graduates and the like, enter the applicable 

code from the table on page 111 of Entrance Selection Examination Requirements 2021. Individuals taking the Special Entrance Exam 

for Foreign Students Studying Abroad enter “52000E.” 

 

⑩Courses 

 Enter the applicable code from the table below. For the Certificate for Students Achieving the Proficiency Level of Upper Secondary 

School Graduates and the like, enter “4.” 

Course Full-time Part-time Correspondence Others 

Code 1 2 3 4 

 

⑪Subject  

Enter the applicable code from the table below. For the Certificate for Students Achieving the Proficiency Level of Upper Secondary 

School Graduates and the like, enter “7”. 

Department Normal Math and 
Science 

Agriculture Industrial Commercial General Others 

Code 1 2 3 4 5 6 7 

 

⑫Graduation (expected) year or year to obtain qualification  

Enter the year and month you will graduate (expected) from the school making you qualified to apply. If you are taking the Certificate 

for Students Achieving the Proficiency Level of Upper Secondary School Graduates and the like, enter the year and month you will pass 

(expected). If the month is a single digit, insert a 0 before the number. 

⑬Questionnaire 

Complete the questionnaire on page 113 of Entrance Selection Examination Requirements 2021. The results of the questionnaire will not 

be used to evaluate your application or acceptance. 
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[How to Enter Information in the Examination Ticket, Photo Ticket, Transfer Request Form, and Others] Enter the information 

using a black ballpoint pen. 

1. To make your payment for the entrance examination fee at a convenience store, enter ①and ② below. Do not forget to affix the 

"Examination Fee Payment Certificate" 

 to the back of the photo ticket.  

2. To make your payment for the entrance examination fee from your bank account, enter ①～④below. ①～④must not be separated 

until the payment has been made. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①Examination Ticket 

• Enter the postal code, address and your name (applicant's name) to which the Examination Ticket should be sent. 

• Enter your name (furigana), your gender, the undergraduate faculty and department, and the entrance examination field on the back 

side. 

• Examination faculty and department: Be aware that the check fields vary for the Department of Hospitality & Tourism Management 

depending on the Major [HTM or GMM]. 

• Entrance Exam Classification: The Department of Hospitality & Tourism Management (HT) Global Management Major applicants 

(Special Entrance Exam for Foreign Students Studying Abroad) should note that the check fields are different. 

* HTM: Hospitality Tourism Major GMM: Global Management Major 

 

②Photo Ticket 

• Enter your name (furigana), your gender, the undergraduate department and discipline, and the entrance examination field. 

• Examination department and disciplines: Be aware that the check fields vary for the Department of Hospitality & Tourism Management 

depending on the Major [HTM or GMM]. 

• Entrance Exam Classification: The Department of Hospitality & Tourism Management (HT) GMM Major applicants (Special Entrance 

Exam for Foreign Students Studying Abroad should note that the check fields are different. 

• Securely affix the designated photograph (with the examination department, date of birth and your name on the back side) to the photo 

attachment portion. 

* HTM: Hospitality Tourism Major      GMM: Global Management Major 

 

③Transfer of Payment Receipt 

Enter the applicant’s name (examinee). The examinee must save this after the payment. 

 

④Transfer Request Form 

Select the entrance examination code and the Department code from the table and enter your name (furigana) , address and telephone 

number of the applicant’s name (examinee). 
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14 外国留学生特别入学考试（一般/来日前入学考试） 

 

（注）旅游观光管理学部旅游观光管理学科全球经营专业请参阅第 66 页。 

 

本入学考试制度源于本校“国际性的开放大学理念”，为有志于留学日本的外国籍报名者提供学习的机会。 

 

1.报名资格及报名条件 

符合报名资格（1）以及（2），并且满足报名条件（ｱ）～（ｳ）的报名者 

 

【报名资格】 

（1）不具有日本国籍 

（2）报名者须符合以下①～⑥中的一项 

①在外国已经完成或预计在 2021年 3 月 31 日前完成学校教育 12 年课程，或者经文部科学大臣指定具有同等学力 

②具备由瑞士民法典所设的财团法人国际文凭事务局所授予的国际文凭 

③具备德意志联邦共和国各州认可的具备大学入学资格的 Abitur 资格 

④具备法兰西共和国认可的具备大学入学资格的文凭 

⑤大不列颠及北爱尔兰联合王国认可具备大学入学资格的 General Certificate of Education Advanced Level 资格 

⑥已经在主要事务所位于美利坚合众国加利福尼亚州的团体 Western Association of Schools and Colleges、主要 

事务所位于科罗拉多州的团体 Association of Christian Schools International 或主要事务所位于大不列颠及 

北爱尔兰联合王国汉普郡的团体 Council of International Schools 所认可的教育活动设施完成其所设的 12年课 

程 

※有意参照②～⑥资格进行报名的报名者请先行咨询浦安校区入学考试事务室。 

 

【报名条件】 

（ｱ）已经取得公益财团法人日本国际教育支援协会举办的“日语能力考试”N2 以上认定，或具备同等水平日语能力。 

（ｲ）在本校指定的期间内，于在籍的别科、日语学校或专门学校等的在籍期间的出席率要求达到 90%以上。但对于如在 

报名的时候已经从日语学校或专门学校毕业（或退学）的报名者，在其最终出身校的在籍期间的出席率要求达到 90% 

以上。 

【出席率计算方法】 

出席时间数÷总授课时间数×100=90%以上（小数点以下舍去） 

出席率计算的指定范围 

A 方式 ⇒ 入学至 2020 年 8月最后一日 

B 方式 ⇒ 入学至 2020 年 10 月最后一日 

C 方式 ⇒ 入学至 2020 年 12 月最后一日 

出席率仅限按照时间数或课程节数计算，不允许按照日数计算出席率。 

（ｳ）日本国外居留者（来日前入学考试）如有意报考外语学部英美语学科及旅游观光管理学部观光管理学科的报名者 

除以上条件外，还要求满足以下条件。 

（注）以英语或汉语为母语、母国语的报名者分别不允许报考外语学部的英美语学科或汉语学科。 

报考学科等 报名条件 

英美语学科 取得从考试之日起算 3年以内的 TOEFL iBT®的 52 分以上成绩或 TOEIC® L&R 的 500 分以上

成绩 

HT 学科（HTM） 取得从考试之日起算 3年以内的以下英语能力测试成绩 

·剑桥英语测试 134分以上 

·实用英语技能检定（继往型、英检 CBT：准 1 级-3 级、英检 2020 1 days S-CBT：准 1

级-3 级、英检 2020 2 days S-Interview：1级-3级） 1,880分以上 

·GTEC Advanced、 Basic、Core、CBT 900分以上 

·IELTS 学术类 4.0 分以上 

·TEAP 199 分以上 

·TEAP CBT 360 分以上 

·TOEFL iBT® 42 分以上 

·TOEIC® L&R+S&W（S&W 分数按 2.5 倍合并计算） 900 分以上 
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2.入学考试日程等 

方式 报名受理期间 考试日、考试会场 合格通知时间 入学手续办理期限 

Ａ方式 

9月23日（周三） 

～  

10月2日（周五） 

务必寄达 

10月17日（周六）  

本校浦安校区 

10月22日（周四） 

13:00 
11月12日（周四） 

Ｂ方式 

11月9日（周一） 

～  

11月20日（周五） 

务必寄达 

12月5日（周六）  

本校浦安校区 

12月10日（周四） 

13:00 
1月14日（周四） 

Ｃ方式 

1月18日（周一） 

～  

1月29日（周五） 

务必寄达 

2月15日（周一）  

本校浦安校区 

2月18日（周四） 

13:00 
3月4日（周四） 

※对于希望参加来日前入学考试（仅限 B 方式）的报名者无需在考试之日来日本接受个别学力审查、面试等环节，但报

名受理期间、合格通知时间及入学手续办理期限依然按照以上日程执行。 

 

3.各学科招收人数（A、B、C 方式共通） 

学部 学科 招收人数 

外语 

日语 12人 

英美语 3人 

汉语 2人 

经济 经济 57人 

房地产 房地产 20人 

旅游观光管理 旅游观光管理（HTM） 10人 

※各学科的招收人数为 A、B、C 方式的合计人数，同时也包含推荐的人员。 

※HTM：旅游观光管理专业 

 

4.考试时间表、科目、分数计算 

（1）日本国内居留者 

[A 方式] 

学部 学科 集合时间 考试时间表、科目、分数计算 

外语 

日语 

9:10 

9:45～10:30 日语（填涂答题卡，100 分） 

英美语 10:30～11:15 休息 

汉语 11:15～ 面试 

经济 经济  日语短文朗读或英语短文朗读 

房地产 房地产  日语学科、汉语学科、经济学科及房地产学科在面试之后还

需要继续进行日语短文朗读；英美语学科及旅游观光管理学

科在面试之后还需要继续进行英语短文朗读，并针对文章的

内容进行问答。英语短文朗读后的内容问答可能会使用英语。 
旅游观光管理 

旅游观光管

理（HTM） 

※HTM：旅游观光管理专业 
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[B・C方式] 

学部 学科 集合时间 考试时间表、科目、分数计算 

外语 

日语 
 

 

①考试当日

参加“日语”

笔试者 

9:10 

②使用日本

留 学 考 试

“日语”成

绩者 

11:00 

9:45～10:30日语（填涂答题卡，100 分） 

・请在报名时选择下列方式之一。 

①在本校的考试当日参加“日语”笔试。 

②使用日本留学考试“日语”成绩。（考试当日只参加面试） 
英美语 

汉语 
10:30～11:15  休息 

11:15～     面试 

日语短文朗读或英语短文朗读 经济 经济 

房地产 房地产  日语学科、汉语学科、经济学科及房地产学科在面试之后还

需要继续进行日语短文朗读；英美语学科及旅游观光管理学

科在面试之后还需要继续进行英语短文朗读，并针对文章的

内容进行问答。英语短文朗读后的内容问答可能会使用英语。 
旅游观光管理 

旅游观光管

理（HTM） 

※集合时间根据考生是否参加本校的日语考试笔试而有所不同。 

※HTM：旅游观光管理专业 

 

（2）来日前入学考试（仅限 B 方式） 

学部 学科 科目、分数计算 

外语 

日语 使用“日本留学考试”成绩 

①日语（100 分） 

②综合科目或数学 1（各 100 分） 

如两科目均有参加，则按照得分高的科目判断是否合格。 

 

不再进行面试，转为采用审查志愿理由书、报考材料的形式。 

 

※无需为参加本校的个别学力检查、面试等而前来日本。 

英美语 

汉语 

经济 经济 

房地产 房地产 

旅游观光管理 
旅游观光管

理（HTM） 

※HTM：旅游观光管理专业 

 

（3）关于使用日本留学考试的成绩 

在不同的方式下，独立行政法人日本学生支援机构所实施的日本留学考试的成绩可以使用的范围有所差异。各个 

方式下可以使用下表中○标记的 3次考试中的任意 1 次成绩。 

日本留学考试的出题语言为日语。各个科目的得分按照 100 分进行换算，“日语”的“记述”问题将作为综合判断 

资料使用。 

日本留学考试实施日程 

本校入学考试方式 
2018年 11月 2019年 6 月 2019年 11月 2020年 11月 

B 方式 ○ ○ ○ × 

C 方式 × ○ ○ ○ 

 

5.选拔方法 

笔试（或“日本留学考试”的成绩）、面试（来日前入学考试参加者除外）、日语短文朗读（日语学科、汉语学科、经济

学科及房地产学科。来日前入学考试参加者除外。）或英语短文朗读（英美语学科及旅游观光管理学科。来日前入学考

试参加者除外。）、提交材料等的评估会进行综合判断，最终决定是否合格。 
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6.报名材料（A・B・C 方式共通） 

（1）由报名者本人填写的材料请使用黑色圆珠笔（仅报名表使用铅笔）以楷体、大写字母、阿拉伯数字正确填写。 

（2）报名材料一旦提交，原则不可退还。仅限毕业证书原件等只在毕业时交付一回的材料可在考试当日的面试结束之 

后退还给考生本人。 

（3）如未能符合报名资格、未能在报名期间准备好本校指定材料，报名将被取消。 

（4）为确认报名资格，如本校认为有必要时可能会直接询问报名者本人及其他相关人员。 

 

ア 所有报名者均需要提交的材料（日本国内居留者、来日前入学考试参加者共通） 

材料 内容、注意事项 

①报名表 

[本校所定格式] 

请参照第 95～98 页附件《准考证、照片票、汇款委托书等填写示例》填写。 

②准考证 

[本校所定格式] 

请填写能够确实邮寄到报名者本人的收件地址，可以和报名表中填写的地址不一样。 

③照片票 

[本校所定格式] 

请将各个报名方式开始之日起算 3个月以内拍摄的照片（无背景、正面上半身、脱帽的彩色照片，

尺寸为竖 4cm×横 3cm，背面写上报考学科、出生年月日及姓名）牢固粘贴在规定栏中。 

④报名申请书 

[卷末格式 9] 

请在学历表（背面）填写从小学入学起到现在的学历及工作经历，请填正式名称。如学历、工作

经历中的空白期间（学校休假期间除外）达到 6个月以上，请详细填写该期间的活动内容。辅导

班、补习校等无法出具正规成绩证明书的学校的在籍期间也需要填写。 

⑤经费负担计划

书 

[卷末格式 10] 

请填写当入学考试合格时，入学手续及入学之后的学费、生活费等如何支付。 

如果有多位负担者，则请在“主要负担者”栏画 1 处○。在入学手续时将要求提交本材料中所填

写的主要费用支付者的相关材料。 

⑥证明高中毕业

的材料 

请提交英文版的毕业证明书原件。 

报名只接受各个方式的报名开始之日起算 6个月以内出具的毕业证明书，此外不予受理。 

【注】ア.报名时尚在高中就读的报名者请提交英文版的预备毕业证明书原件。如无法提交英文

版的预备毕业证明书原件，请提交母语版预备毕业证明书原件。此外，如预备毕业证明书

原件是英语或汉语之外的语言，请一并提供日语翻译或英语翻译版本（需要包含翻译的日

期、译者、政府机构的内容证明印章）。 

イ.如无法提交英文版的毕业证明书原件，请提交母国语版的毕业证书原件或母国语版的

毕业证明书原件。如毕业证书或毕业证明书的原件是英语或汉语之外的语言，请一并提供

日语翻译或英语翻译版本（需要包含翻译的日期、译者、政府机构的内容证明印章）。 

ウ.提交的毕业证书原件将在考试当日退还给报名者。 

⑦高中的成绩证

明书 

请提交英文版的成绩证明书原件。 

报名只接受各个方式的报名开始之日起算 6个月以内出具的成绩证明书，此外不予受理。 

【注】ア.如教育制度规定仅可在毕业时出具成绩证明书，则请提交原件。如成绩证明书（原件）

是英语或汉语之外的语言，请一并提供日语翻译或英语翻译版本（需要包含翻译的日期、

译者、政府机构的内容证明印章）。提交的原件将在考试当日退还给报名者。 

イ.报名时尚在高中就读的报名者请提交所在学年可以提交的、包含最近一个学期的成绩

证明书。 

ウ.如无法提交英文版的成绩证明书原件，请提交母国语版原件。如成绩证明书（原件）

是英语或汉语之外的语言，请一并提供日语翻译或英语翻译版本（需要包含翻译的日期、

译者、政府机构的内容证明印章）。 

エ.如高中的在学期间内包含留学期间，请提交留学学校所出具的成绩证明书。但如留学

学校各学年各科目的成绩已被所毕业的高中认可并记载于成绩证明书上，则无需提交留学

学校的成绩证明书。 

⑧报名时在籍的

学校（或最终出

身校）的成绩证

明书 

（1）请提交报名时在籍的别科、日语学校、专修学校、短期大学及大学出具的、记载有截至最

近一个学期的可提交成绩的成绩证明书。 

（2）报名时已经从别科、日语学校、专修学校、短期大学及大学毕业（或退学）的报名者请提

交曾在籍学校出具的、从报名开始日起算 3个月以内的成绩证明书。 
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材料 内容、注意事项 

⑨报名时在籍的

学校（或最终出

身校）的出席率

证明书 

（1）报名时别科、日语学校及专修学校在籍及毕业或退学者请提交按照以下计算方法出具的出 

席率证明书。 

【计算方法】出席时间数÷总授课时间数×100（小数点以下舍去） 

ア.报名时在籍的报名者 

【计算范围】A 方式：入学至 2020年 8 月最后一日 

            B 方式：入学至 2020年 10月最后一日 

            C 方式：入学至 2020年 12月最后一日 

イ.报名时已经毕业或退学者 

            所有方式：计算范围为所有在籍期间 

（2）报名时短期大学、大学在籍者请提交在学证明书；退学者请提交在籍期间证明书；毕业者

请提交毕业证明书（需要在各个方式的报名开始之日起算 3 个月以内出具）。 

 

⑩展示日语能力

的证明书 

请提交已经取得日语能力考试 N2以上的证明材料的原件。提交的原件将在考试当日退还报名者。 

如未取得 N2成绩，请提交以日语学校及专修学校的校长名义出具的证明报名者具备等同于 N2 日

语能力的文书（格式不限），需要盖有公章。 

⑪住民票 （1）日本国内居留者请提交从各个方式的报名开始之日起算 3 个月以内出具的住民票（需要记

载有姓名、出生年月日、现住所、国籍等、住民基本台帐法第 30 条 45 规定区分、在留资格、在

留期间到期日、在留卡号码）。 

（2）持短期停留（考试目的）签证参加考试的报名者及来日前入学考试参加者请提交护照（需

要包含姓名、国籍、护照号码、发行年月日部分）复印件（A4纵向）。 

【注】超过在留期限的住民票及在留卡（外国人登录证明书）的复印件不予受理。 

⑫日本留学考试

成绩通知书（复

印件） 

无特殊情况

者无需提交 

通过 B 方式及 C方式报名、使用日本留学考试的成绩的报名者及 B 方式的来日前

入学考试参加者请提交指定期间的日本留学考试成绩通知书复印件（A4 纵向）。

如在指定期间内参加了多次考试，请选择 1次希望用于报名的成绩。 

⑬大学入学资格

证明书等 

无特殊情况

者无需提交 

具备国际文凭资格、Abitur 资格、文凭资格等资格的报名者及在出身国（或高

中毕业的国家）具备大学入学资格的报名者请提交相关证明书的原件。（提交的

原件将在考试当日退还给报名者。） 

【注】如需提交相关证明书请事先咨询浦安校区入学考试事务室。 

⑭其他材料 无特殊情况

者无需提交 

如本校认为需要确认报名资格，可能会要求报名者提交除上述之外的其他材料。 

イ 来日前入学考试参加者需要提交的材料 

来日前入学考试参加者除了第 63页“ア”中所列出的材料之外，还需要提交以下材料。 

报名材料 注意事项等 

⑮志愿理由书 请按照以下指示准备志愿理由书。 

（1）任意用纸（A4 纵向，书写为横写）上务必第一行写上“志愿理由书”，第二行写上报名学

部、学科、姓名（片假名）。 

（2）从第三行开始，用日语（800字以内）写下报考本校学部、学科的理由以及入学之后的期

望、毕业之后的展望等内容。 

（3）必须由报名者亲笔书写，不允许使用打字打印方式。此外，书写使请使用黑色圆珠笔，

如有修改之处请使用修正液。 

⑯各项资格相关的

证明书 

英美语学科 

请提交从考试之日起算 3 年以内取得的 TOEFL iBT®的 52 分以上成绩或 TOEIC® L&R 的 500 分

以上成绩的证明书原件。 

旅游观光管理学科 

请提交取得从考试之日起算 3年以内的以下英语能力测试成绩的证明书原件。 

·剑桥英语测试 134分以上 

·实用英语技能检定（继往型、英检 CBT：准 1 级-3级、英检 2020 1 days S-CBT：准 1 级-3

级、英检 2020 2 days S-Interview：1 级-3 级） 1,880 分以上 

·GTEC Advanced、 Basic、Core、CBT 900分以上 

·IELTS 学术类 4.0 分以上 

·TEAP 199 分以上 

·TEAP CBT 360 分以上 

·TOEFL iBT® 42 分以上 

·TOEIC® L&R+S&W（S&W 分数按 2.5 倍合并计算） 900 分以上 
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7. 入学考试费    30,000 日元整 

（1）日本国内居留者 

缴费方法请参阅《入学者选拔考试要项 2021》第 12页。 

（2）来日前入学考试参加者 

请在报名受理期间将款项从日本国外银行汇至以下账户。汇款手续费须由报名者承担。不同国家、地区的汇款手续 

费有所差异，请注意汇款金额准确，避免过多或过少。 

如入学考试费不足，可能导致无法参加考试。 

银行名： Mizuho Bank Ltd 账户名： Meikai University 

分行名： Nishi-Kasai Branch 账户类别： Saving Account 

分行代码： No.561 账号 A/C： No.1315529 

银行地址： 5-6-2 Nishikasai, Edogawa-ku, Tokyo 163-0088 Japan 

SWIFT 代码： MHCBJPJT 

 

8.合格通知 

（1）本校将按照报名表上所填写的地址向合格者寄送合格通知书及入学手续指南、入学手续材料等文件。合格者将在

合格通知日的次日以后收到这些文件。来日前入学考试的合格者在合格通知之后需要数日时间才能收到这些文件。 

（2）正式合格通知将通过向合格者寄送通知的方式进行，同时也将公布在本校的官方网站上作为辅助方式。网上的合

格通知请在合格通知之日的 13 点至 20点之间进行确认，请注意超过 20点之后将无法再确认。 

网站地址 https://www.meikai.ac.jp 

（3）询问是否合格的来电本校概不回应。 

 

9.合格之后的手续等 

（1）在本校的入学考试中合格、且有意入学本校者必须在规定的期限内完成入学手续。无论何种理由，本校概不代办

入学手续。此外，如委托代理人等进行入学手续时发生事故等情形的，本校亦恕不负责。来日前入学考试的合格

者如在规定期限内未能完成入学手续，请事先联系本校浦安校区入学考试事务室。 

（2）入学手续需要有保证人。保证人原则上必须居住在日本，具备独立的生计能力；如请外国籍人士作为入学者的保

证人，则除以上条件外还要求必须在日本居留 5 年以上、具备熟练的日语能力。如无法提供保证人，有可能无法

获得入学许可书。 

（3）入学者原则上将在 2021 年 4月之后以“留学”的在留资格进入本校就读，但如入学者已有“家族滞在”、“定住者”、

“永住者”、“日本人配偶者等”的在留资格，则无需为了就读大学而改变在留资格。但如在留资格不是“留学”，

则无法享受以外国留学生为对象的学费减免制度（仅限外语学部、经济学部及房地产学部）和奖学金。 

 

10.关于入学准备学习 

在本校的入学考试中合格、完成了入学手续的入学者需要进行“入学准备学习”。（C 方式除外。）实施方法等详情请参阅

《入学者选拔考试要项 2021》第 18 页。 
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15  外国留学生特别入学考试（一般/来日前入学考试） 

旅游观光管理学部旅游观光管理学科全球经营专业 

 

本入学考试制度源于本校“国际性的开放大学理念”，为有志于留学日本的外国籍报名者提供学习的机会。 

 

1.报名资格及报名条件 

符合报名资格（1）以及（2），并且满足报名条件的报名者 

【报名资格】 

（1）不具有日本国籍 

（2）报名者须符合以下①～⑥中的一项 

①在外国已经完成或预计在 2021年 3 月 31 日前完成学校教育 12 年课程，或者经文部科学大臣指定具有同等学力 

②具备由瑞士民法典所设的财团法人国际文凭事务局所授予的国际文凭 

③具备德意志联邦共和国各州认可的具备大学入学资格的 Abitur 资格 

④具备法兰西共和国认可的具备大学入学资格的文凭的报名者 

⑤大不列颠及北爱尔兰联合王国认可具备大学入学资格的 General Certificate of Education Advanced Level 资 

格 

⑥已经在主要事务所位于美利坚合众国加利福尼亚州的团体 Western Association of Schools and Colleges、主要 

事务所位于科罗拉多州的团体 Association of Christian Schools International 或主要事务所位于大不列颠及北 

爱尔兰联合王国汉普郡的团体 Council of International Schools 所认可的教育活动设施完成其所设的 12 年课程 

※有意参照②～⑥资格进行报名的报名者请先行咨询浦安校区入学考试事务室。 

【报名条件】 

在本校指定的期间内，于在籍的别科、日语学校或专门学校等的在籍期间的出席率要求达到 90%以上。但对于如在报

名的时候已经从日语学校或专门学校毕业（或退学）的报名者，在其最终出身校的在籍期间的出席率要求达到 90%以

上。 

【出席率计算方法】 

出席时间数÷总授课时间数×100=90%以上（小数点以下舍去） 

出席率计算的指定范围 

A 方式 ⇒ 入学至 2020 年 8月最后一日 

B 方式 ⇒ 入学至 2020 年 10 月最后一日 

C 方式 ⇒ 入学至 2020 年 12 月最后一日 

出席率仅限按照时间数或课程节数计算，不允许按照日数计算出席率。 

 

2.入学考试日程等 

方式 报名受理期间 

一次选拔 二次选拔 

入学手续期限 

考试日、考试会场 合格通知时间 考试日、考试会场 合格通知时间 

A方式 

9月23日（周三） 

～  

10月2日（周五） 

务必寄达 

10月17日（周六） 

本校浦安校区 

 

10月22日（周四） 

13:00 

 

11月7日（周六） 

本校浦安校区 

11月12日（周四） 

13:00 
12月3日（周四） 

B方式 

11月9日（周一） 

～  

11月20日（周五） 

务必寄达 

12月5日（周六） 

本校浦安校区 

12月10日（周四） 

13:00 

12月19日（周六） 

本校浦安校区 

12月24日（周四） 

13:00 
1月14日（周四） 

C方式 

1月18日（周一） 

～  

1月29日（周五） 

务必寄达 

2月15日（周一） 

本校浦安校区 

2月18日（周四） 

13:00 

2月24日（周三） 

本校浦安校区 

2月26日（周五） 

13:00 
3月11日（周四） 
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3.招收人数及考试时间表、科目、分数计算 

招收人数 考试 集合时间 考试时间表、科目、分数计算 

6 人 

（A・B・C 方式

合计人数） 

一次选拔 9:10 
9:30～11:00 讲义理解能力判断测试 

            （记述式、100 分） 

二次选拔 
第 1 组  9:10 

第 2 组 12:40 

第 1 组   9:30～  面试 

第 2 组  13:00～  面试 

※二次选拔根据对象人数分为上午（第 1 组）及下午（第 2 组）分别进行。详情请确认一次选拔合格通知书。 

 

4.考试方法 

一次选拔：根据学力考试结果及对提交材料所进行的综合评估决定合格与否。 

二次选拔：根据面试及对提交材料所进行的综合评估决定合格与否。 

 

5.提交材料 

材料 内容、注意事项 

①报名表 

[本校所定格式] 

请参照第 95～98 页附件《准考证、照片票、汇款委托书等填写示例》填写。 

②准考证 

[本校所定格式] 

请填写能够确实邮寄到报名者本人的收件地址，可以和报名表中填写的地址不一样。 

③照片票 

[本校所定格式] 

请将各个报名方式开始之日起算 3个月以内拍摄的照片（无背景、正面上半身、脱帽的彩色照片，

尺寸为竖 4cm×横 3cm，背面写上报考学科、出生年月日及姓名）牢固粘贴在规定栏中。 

④报名申请书 

[卷末格式 9] 

请在学历表（背面）填写从小学入学起到现在的学历及工作经历，请填正式名称。如学历、工作

经历中的空白期间（学校休假期间除外）达到 6个月以上，请详细填写该期间的活动内容。辅导

班、补习校等无法出具正规成绩证明书的学校的在籍期间也需要填写。 

⑤经费负担计划

书 

[卷末格式 10] 

请填写当入学考试合格时，入学手续及入学之后的学费、生活费等如何支付。 

如果有多位负担者，则请在“主要负担者”栏画 1 处○。在入学手续时将要求提交本材料中所填

写的主要费用支付者的相关材料。 

⑥证明高中毕业

的材料 

请提交英文版的毕业证明书原件。 

报名只接受各个方式的报名开始之日起算 6个月以内出具的毕业证明书，此外不予受理。 

【注】ア.报名时尚在高中就读的报名者请提交英文版的预备毕业证明书原件。如无法提交英文

版的预备毕业证明书原件，请提交母语版预备毕业证明书原件。此外，如预备毕业证明书

原件是英语或汉语之外的语言，请一并提供日语翻译或英语翻译版本（需要包含翻译的日

期、译者、政府机构的内容证明印章）。 

イ.如无法提交英文版的毕业证明书原件，请提交母国语版的毕业证书原件或母国语版的

毕业证明书原件。如毕业证书或毕业证明书的原件是英语或汉语之外的语言，请一并提供

日语翻译或英语翻译版本（需要包含翻译的日期、译者、政府机构的内容证明印章）。 

ウ.提交的毕业证书原件将在考试当日退还给报名者。 

⑦高中的成绩证

明书 

请提交英文版的成绩证明书原件。 

报名只接受各个方式的报名开始之日起算 6个月以内出具的成绩证明书，此外不予受理。 

【注】ア.如教育制度规定仅可在毕业时出具成绩证明书，则请提交原件。如成绩证明书（原件）

是英语或汉语之外的语言，请一并提供日语翻译或英语翻译版本（需要包含翻译的日期、

译者、政府机构的内容证明印章）。提交的原件将在考试当日退还给报名者。 

イ.报名时尚在高中就读的报名者请提交所在学年可以提交的、包含最近一个学期的成绩

证明书。 

ウ.如无法提交英文版的成绩证明书原件，请提交母国语版原件。如成绩证明书（原件）

是英语或汉语之外的语言，请一并提供日语翻译或英语翻译版本（需要包含翻译的日期、

译者、政府机构的内容证明印章）。 

エ.如高中的在学期间内包含留学期间，请提交留学学校所出具的成绩证明书。但如留学

学校各学年各科目的成绩已被所毕业的高中认可并记载于成绩证明书上，则无需提交留学

学校的成绩证明书。 
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材料 内容、注意事项 

⑧报名时在籍的

学校（或最终出

身校）的成绩证

明书 

（1）请提交报名时在籍的别科、日语学校、专修学校、短期大学及大学出具的、记载有截至最

近一个学期的可提交成绩的成绩证明书。 

（2）报名时已经从别科、日语学校、专修学校、短期大学及大学毕业（或退学）的报名者请提

交曾在籍学校出具的、从报名开始日起算 3个月以内的成绩证明书。 

⑨报名时在籍的

学校（或最终出

身校）的出席率

证明书 

（1）报名时别科、日语学校及专修学校在籍及毕业或退学者请提交按照以下计算方法出具的出

席率证明书。 

【计算方法】出席时间数÷总授课时间数×100（小数点以下舍去） 

ア.报名时在籍的报名者 

【计算范围】A 方式：入学至 2020年 8 月最后一日 

            B 方式：入学至 2020年 10月最后一日 

            C 方式：入学至 2020年 12月最后一日 

イ.报名时已经毕业或退学者 

            所有方式：计算范围为所有在籍期间 

（2）报名时短期大学、大学在籍者请提交在学证明书；退学者请提交在籍期间证明书；毕业者

请提交毕业证明书（需要在各个方式的报名开始之日起算 3 个月以内出具）。 

⑩住民票 （1）日本国内居留者请提交从各个方式的报名开始之日起算 3 个月以内出具的住民票（需要记

载有姓名、出生年月日、现住所、国籍等、住民基本台帐法第 30 条 45 规定区分、在留资格、在

留期间到期日、在留卡号码）。 

（2）持短期停留（考试目的）签证参加考试的报名者及来日前入学考试参加者请提交护照（需

要包含姓名、国籍、护照号码、发行年月日部分）复印件（A4纵向）。 

【注】超过在留期限的住民票及在留卡（外国人登录证明书）的复印件不予受理。 

⑪大学入学资格

证明书等 

无特殊情况者

无需提交 

具备国际文凭资格、Abitur 资格、文凭资格等资格的报名者及在出身国（或

高中毕业的国家）具备大学入学资格的报名者请提交相关证明书的原件。（提

交的原件将在考试当日退还给报名者。） 

【注】如需提交相关证明书请事先咨询浦安校区入学考试事务室。 

⑫其他材料 无特殊情况者

无需提交 

如本校认为需要确认报名资格，可能会要求报名者提交除上述之外的其他材

料。 

 

6.入学考试费 

30,000日元整 ※缴纳方法请参阅《入学者选拔考试要项 2021》第 12 页。 

 

7.合格通知 

①本校将按照报名表上所填写的地址向一次选拔合格者寄送一次选拔合格通知书及二次选拔集合时间通知书；对于二次

选拔合格者则寄送二次选拔合格通知书及入学手续指南、入学手续材料等文件。合格者将在合格通知日的次日以后收

到这些文件。 

②正式合格通知将通过向合格者寄送通知的方式进行，同时也将公布在本校的官方网站上作为辅助方式。网上的合格通

知请在合格通知之日的 13点至 20点之间进行确认，请注意超过 20点之后将无法再确认。 

网站地址 https://www.meikai.ac.jp 

③询问是否合格的来电本校概不回应。 

 

8.合格之后的手续等 

（1）在本校的入学考试中合格、且有意入学本校者必须在规定的期限内完成入学手续。无论何种理由，本校概不代办

入学手续。此外，如委托代理人等进行入学手续时发生事故等情形的，本校亦恕不负责。 

（2）入学手续需要有保证人。保证人原则上必须居住在日本，具备独立的生计能力；如请外国籍人士作为入学者的保

证人，则除以上条件外还要求必须在日本居留 5 年以上、具备熟练的日语能力。如无法提供保证人，有可能无法获

得入学许可书。 

（3）入学者原则上将在 2021 年 4月之后以“留学”的在留资格进入本校就读，但如入学者已有“家族滞在”、“定住者”、

“永住者”、“日本人配偶者等”的在留资格，则无需为了就读大学而改变在留资格。但如在留资格不是“留学”，则

无法享受以外国留学生为对象的奖学金。 
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9.关于来日前入学考试 

有意参加来日前入学考试的报考者请注意报名条件、报名材料有所不同，请参阅别册报名指南。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 69 - 

  

浦
安
校
区 



3.入学考试费的缴纳方法 

不同的报名方式下缴纳入学考试费的方法也有所不同。请注意缴纳过程中产生的手续费等费用需要报名者承担。本校恕

不接受以现金、支票等方式向各个校区直接收受、邮寄入学考试费的形式。此外，入学考试费无论任何理由均不予退还。 

 

■通过网上报名■ 

【外语/经济/房地产/旅游观光管理/保健医疗学部】综合型选拔（AO）、一般选拔及使用大学入学共通考试的选拔对象 

【牙科学部】综合型选拔（AO）、综合型选拔、一般选拔、一般选拔、（共通考试加方式）使用大学入学共通考试的选拔

对象 

 

可以通过信用卡或便利店（包含 Pay-easy）进行缴费。 

※通过便利店的缴费方式与通过报名表（纸质）报名（下一页所述手续）并不相同。详情请参阅“网上报名流程”（第

10 页）或本校官方网站（网上报名）。 

如选择通过便利店（包含 Pay-easy）进行缴费，请在报名登录之后的 48 小时以内缴纳入学考试费，超过 48小时则登录

内容将被取消。如被取消，请重新进行报名登录。 

此外请注意报名最终之日的缴费期限为 15 点截止。（如通过信用卡进行缴费，则费用在报名登录的同时即结清。） 

 

■通过报名表（纸质）报名■ 

【外语/经济/房地产/旅游观光管理/保健医疗学部】综合型选拔（体育/文化活动、企业推荐、终生学习型社会人）、学

校推荐型选拔（指定校、全国商业高中校长协会、公募制、冲绳特别奖学生）及外国留学生特别入学考试对象 

【牙科学部】所有入学考试对象 

可以通过银行柜台或便利店进行缴费。 

 

1.通过银行柜台汇款 

请在本校规定的汇款委托书（报名表下半部分）中填写所需内容，从银行柜台办理汇款。各个入学考试的填写方式有所

不同，请参阅各个入学考试的“汇款委托书填写示例”（第 98 页或第 99 页）。 

 

2.通过便利店缴费 

请按照下一页所述的流程进行缴费，无需用到汇款委托书。此外，准考证及照片票上也无需用到银行受理印。请将便利

店交回的“受理明细书”或“受理明细书兼领收书”的“收款证明书”部分剪下，粘贴到照片票背面。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 12 - 

  



10.关于入学准备学习 

为了确保入学者在大学中的修学更加顺利，本校安排入学者需要在入学手续完成之后到入学之前的期间进行入学准备学

习。该学习课题由本校的教员编写，旨在让入学者能够具备大学修学所必须的基础能力，并且更加熟悉各个学科的课程

设计。 

 

1.关于需要实施入学准备学习的入学者选拔考试 

在以下的入学者选拔考试中合格并且完成入学手续（在入学手续期限之前缴纳过学费等纳付金、提交过入学手续材料）

的入学者为参加入学准备学习的对象人员。 

【外语/经济/房地产/旅游观光管理/保健医疗学部】 

 综合型选拔（AO）（VI 期除外。） 

 学校推荐型选拔（指定校） 

 学校推荐型选拔（全国商业高中校长协会） 

 学校推荐型选拔（公募制） 

 学校推荐型选拔（冲绳特别奖学生） 

 综合型选拔（企业推荐）（B日程除外。） 

 综合型选拔（体育/文化活动）（C日程除外。） 

 外国留学生特别入学考试（C 方式除外。） 

※上述之外的入学考试视情形亦可能需要入学准备学习。 

【牙科学部】 

 综合型选拔（AO） 

 学校推荐型选拔（指定校） 

 综合型选拔（I 期） 

 

2.关于入学准备学习的课题 

入学准备学习的课题将在各个入学选拔考试的入学手续期限之日的约 1 周之后寄出。请入学者仔细阅读邮寄材料，自行

完成要求的课题。此外，在规定的日期前所完成的课题将按照各个学科规定的方式安排指导。为确保有意义地完成课题，

请仔细确认寄送资料中的提交方式、期限等要求。 

如入学者希望将课题邮寄到合格通知书上记载地址之外的地址，请在入学手续之后尽快联系本校。（海外地址原则不允

许作此更改） 

 

3.关于大学访问日 

本校根据办理入学手续的时期及不同学科设有 1～5 次不等的大学访问日。大学访问日原则安排在周六进行，每个学科

安排 2 个小时至半天左右时间，内容为本校教员进行学习指导、入学准备者之间开展讨论、与学长学姐的交流会等。 

如大学访问日所安排的周六与所在籍的高中的课程、活动冲突，请以该课程、活动为优先，但应当事先联系各个学科的

负责教员，听从其指示。 

请注意：如无理由缺席入学准备学习或不听从负责教员的指导，可能被取消入学资格。 

 

4.关于费用 

所有学科的课题均由大学免费寄送，但个别学科在课题中可能会使用到市面销售的教材及书籍，此时将需要自行承担教

材及书籍的购买费用（1,000 日元～5,000 日元左右）。 

此外，在大学访问日前往本校各个校区的往返交通费用需要自行承担。尤其是大学访问日前往本校需要在外住宿的情况

请和家长商议，共同对参加大学访问日的事宜作出判断。 
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报名表填写示例（外语/经济/房地产/旅游观光管理/保健医疗学部） 

 

 

【报名表 填写方法】 

1.请确认填写的是“浦安校区（外语/经济/房地产/旅游观光管理/保健医疗学部）”的报名表。 

2.本校将根据报名表所填写的内容处理报名材料，请注意避免填写遗漏或填写错误。 

3.报名表必须由报名者本人亲自填写。填写时请使用铅笔（HB），如需订正请用橡皮擦除干净。框内请使用 OCR专用标

准字体（参照报名表中下部的“填写示例”）进行填写。如万一误使用圆珠笔等填写了内容，请在原字迹上用铅笔用力

描一遍。 

4.报名表的空白部分请勿填写或描画。此外，请勿折叠、污损报名表，以避免在处理过程中出现问题。 

 

①入学考试区分  请填涂要报名的入学考试区分栏，如有日程、方式项则在相应位置画○。请注意旅游观光（HT）学科

GMM报名者（指定校推荐、公募制推荐及留学生特别入学考试）需要填涂的栏有所不同。 

②报名学部、学科  请在上段部分填写要报名的学部、学科，并填涂相应的学科。请注意旅游观光学科的不同专业（HTM

或 GMM）需要填涂的栏有所不同。 

※HTM：旅游观光管理 GMM：全球经营专业 

③报名者姓名 

 片假名读音栏、罗马字拼写栏、汉字栏在填写时请在姓和名之间空一格。 

 片假名读音栏中的浊点“゛”、半浊点“゜”需要单独占用一格。 

 罗马字拼写栏请参考下一页的表格，全部使用大写字母拼写。（外国籍报名者请按照护照上的标记填写） 

 汉字栏中填写的汉字姓名即为入学之后学籍上的姓名。使用异体字、旧字体等填写的汉字可能在电子化处理中被

替换为常用汉字或片假名。合格通知书及入学许可书等材料上的姓名均使用替换之后的姓名。 

※对于外国籍报名者 

如报名材料中所提交的住民票上的姓名同时标有汉字，按照住民票记载的汉字进行登录。（如住民票记载的汉字无法再

本校系统上登录，则替换为片假名。）如住民票上的姓名并未标有汉字，则按照报名表的填写内容登录汉字；如填写的

是简体汉字则替换为片假名登录。合格通知书及入学许可书等材料上的姓名均使用替换之后的姓名。 
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黑本式罗马字一览表 

あ 
A 

い 
I 

う 
U 

え 
E 

お 
O 

 
きゃ 
KYA 

きゅ 
KYU 

きょ 
KYO 

か 
KA 

き 
KI 

く 
KU 

け 
KE 

こ 
KO 

 
しゃ 
SHA 

しゅ 
SHU 

しょ 
SHO 

さ 
SA 

し 
SHI 

す 
SU 

せ 
SE 

そ 
SO 

 
ちゃ 
CHA 

ちゅ 
CHU 

ちょ 
CHO 

た 
TA 

ち 
CHI 

つ 
TSU 

て 
TE 

と 
TO 

 
にゃ 
NYA 

にゅ 
NYU 

にょ 
NYO 

な 
NA 

に 
NI 

ぬ 
NU 

ね 
NE 

の 
NO 

 
ひゃ 
HYA 

ひゅ 
HYU 

ひょ 
HYO 

は 
HA 

ひ 
HI 

ふ 
FU 

へ 
HE 

ほ 
HO 

 
みゃ 
MYA 

みゅ 
MYU 

みょ 
MYO 

ま 
MA 

み 
MI 

む 
MU 

め 
ME 

も 
MO 

 
りゃ 
RYA 

りゅ 
RYU 

りょ 
RYO 

や 
YA 

 
ゆ 
YU 

 
よ 
YO 

 
ぎゃ 
GYA 

ぎゅ 
GYU 

ぎょ 
GYO 

ら 
RA 

り 
RI 

る 
RU 

れ 
RE 

ろ 
RO 

 
じゃ 
JA 

じゅ 
JU 

じょ 
JO 

わ 
WA 

 
を 
O 

 
ん 

N (M) 
 

びゃ 
BYA 

びゅ 
BYU 

びょ 
BYO 

      
ぴゃ 
PYA 

ぴゅ 
PYU 

ぴょ 
PYO 

が 
GA 

ぎ 
GI 

ぐ 
GU 

げ 
GE 

ご 
GO 

    

ざ 
ZA 

じ 
JI 

ず 
ZU 

ぜ 
ZE 

ぞ 
ZO 

    

だ 
DA 

ぢ 
JI 

づ 
ZU 

で 
DE 

ど 
DO 

    

ば 
BA 

び 
BI 

ぶ 
BU 

べ 
BE 

ぼ 
BO 

    

ぱ 
PA 

ぴ 
PI 

ぷ 
PU 

ぺ 
PE 

ぽ 
PO 

    

 

【注意事项】 

·长音不作拼写。 

（ア）罗马字不使用长音（ー）（以前一个母音代用）。 

おおの：ONO（OONO）   とうじょう：TOJO（TOUJOU）   ようこ：YOKO（YOUKO） 

（イ）“ウウ”的发音文字在表示上只用一个“U”。 

しゅういち：SHUICHI（SHUUICHI）   ゆうこ：YUKO（YUUKO） 

 

·促音“っ”使用子音重复来表示。 

はっとり：HATTORI   きっかわ：KIKKAWA 

但在“CH”前面使用“T”来表示。 

えっちゅう：ETCHU   はっちょう：HATCHO 

·“ん”使用“N”来表示，但在“B”、“M、”“P”之前使用“M”代替“N”。 

ほんま：HOMMA   なんば：NAMBA   さんぺい：SAMPEI 

④性别   请填涂自己的性别。 

⑤出生年月日   月、日如只有一位，请在数字前填入“0”。 

⑥电话号码   如有需要对报名材料进行确认时用于联系报名者。请务必填写报名者本人的电话号码。 

⑦父母现住都道府县代码    请从下表选择相应的代码进行填写。如参加外国留学生特别入学考试，原则上填写“48”。 

都道府

县 

代

码 

都道府

县 

代

码 

都道府

县 

代

码 

都道府

县 

代

码 

都道府

县 

代

码 

都道府

县 

代

码 

都道府

县 

代

码 

北海道 01 茨城 08 新泻 15 静冈 22 奈良 29 德岛 36 熊本 43 

青森 02 栃木 09 富山 16 爱知 23 和歌山 30 香川 37 大分 44 

岩手 03 群马 10 石川 17 三重 24 鸟取 31 爱媛 38 宫崎 45 

宫城 04 埼玉 11 福井 18 滋贺 25 岛根 32 高知 39 鹿儿岛 46 

秋田 05 千叶 12 山梨 19 京都 26 冈山 33 福冈 40 冲绳 47 

山形 06 东京 13 长野 20 大阪 27 广岛 34 佐贺 41 外国 48 

福岛 07 神奈川 14 岐阜 21 兵库 28 山口 35 长崎 42   
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⑧邮政编码、地址 

 用于向报名者寄送合格通知书等各类邮寄物的收件地址。原则不允许使用海外地址。 

 邮政编码务必按照 7 位填写，如住址是公寓等集合住宅，请一并填写建筑物名称。 

 如报名之后地址发生变动请迅速报告浦安校区入学考试事务室。 

⑨出身高中代码    请从《入学者选拔考试要项 2021》第 103 页之后的《高中等代码表》中选择并填写高中的代码。如

校名没有列在表中，请填写各个都道府县末尾的“以上列出以外的高中”的代码。 

对属于高中毕业程度认定考试等情形的，请从《入学者选拔考试要项 2021》第 111页所列的表中选

择相应的代码填写。外国留学生特别入学考试的参加者请填写“52000E”。 

⑩课程    请从下表选择相应的代码填写。对属于高中毕业程度认定考试等情形的，请填写“4”。 

课程 全日制 定时制 函授制 其他 

代码 1 2 3 4 

 

⑪学科    请从下表选择相应的代码填写。对属于高中毕业程度认定考试等情形的，请填写“7”。 

学科 普通 理数 农业 工业 商业 综合 其他 

代码 1 2 3 4 5 6 7 

 

⑫毕业（预计毕业）年或资格取得年月    请填写报名资格中的学校毕业（预计毕业）年月。对属于高中毕业程度认定

考试等情形的，请填写合格（预计合格）年月。月份如只有一位，请在数

字前填入“0”。 

⑬问卷调查    请回答《入学者选拔考试要项 2021》第 113 页开始的问卷。问卷回答的答案与合格与否完全无关。 
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准考证、照片票、汇款委托书填写示例（外语/经济/房地产/旅游观光管理/保健医疗学部） 

【准考证、照片票、汇款委托书 填写方法】请使用黑色圆珠笔填写。 

1.如计划通过便利店缴纳入学考试费，请填写以下的①及②。请勿忘记需要在照片票背面粘贴“考试费收纳证明书”。 

2. 如计划通过银行柜台汇款缴纳入学考试费，请填写以下①～④。在汇款完成之前请勿分离①～④。 

 

①准考证 

 请填写寄送准考证的邮政编码、地址、姓名（报名者的姓名）。 

 请填写背面的姓名（片假名）、性别栏、报考学部学科、入学考试区分栏。 

 报考学部学科：请注意旅游观光学科的不同专业（HTM 或 GMM）需要填涂的栏有所不同。 

 入学考试区分：请注意旅游观光（HT）学科 GMM 报名者（留学生特别入学考试）的勾选栏有所不同。 

※HTM：旅游观光管理 GMM：全球经营专业 

 

②照片票 

 请填写姓名（片假名）、性别栏、报考学部学科、入学考试区分栏。 

 报考学部学科：请注意旅游观光学科的不同专业（HTM 或 GMM）需要填涂的栏有所不同。 

 入学考试区分：请注意旅游观光（HT）学科 GMM 报名者（留学生特别入学考试）的勾选栏有所不同。 

 将规定尺寸的照片（背面写上报考学科、出生年月日及姓名）牢固粘贴在规定栏中。 

※HTM：旅游观光管理 GMM：全球经营专业 

 

③汇款存证 

请填写委托人（报考者），汇款之后由报考者自行保管。 

 

④汇款委托书 

请从列表中选择入学考试代码和学科代码，填写委托人（报考者）的姓名（片假名）、地址、电话号码。 
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14 外國留學生特別入學考試（一般/來日前入學考試） 

 

（注）旅遊觀光管理學部旅遊觀光管理學科全球經營專業請參閱第 66頁。 

 

本入學考試制度源於本校「國際性的開放大學理念」，為有志於留學日本的外國籍報名者提供學習的機會。 

 

1.報名資格及報名條件 

符合報名資格（1）以及（2），並且滿足報名條件（ｱ）～（ｳ）的報名者 

 

【報名資格】 

（1）不具有日本國籍 

（2）報名者須符合以下①～⑥中的一項 

①在外國已經完成或預計在 2021年 3月 31日前完成學校教育 12年課程，或者經文部科學大臣指定具有同等學力 

②具備由瑞士民法典所設的財團法人國際文憑事務局所授予的國際文憑 

③具備德意志聯邦共和國各州認可的具備大學入學資格的 Abitur資格 

④具備法蘭西共和國認可的具備大學入學資格的文憑 

⑤大不列顛及北愛爾蘭聯合王國認可具備大學入學資格的 General Certificate of Education Advanced Level資格 

⑥已經在主要事務所位於美利堅合眾國加利福尼亞州的團體 Western Association of Schools and Colleges、主要 

事務所位於科羅拉多州的團體 Association of Christian Schools International或主要事務所位於大不列顛及 

北愛爾蘭聯合王國漢普郡的團體 Council of International Schools所認可的教育活動設施完成其所設的 12年課 

程 

※有意參照②～⑥資格進行報名的報名者請先行諮詢浦安校區入學考試事務室。 

【報名條件】 

（ｱ）已經取得公益財團法人日本國際教育支援協會舉辦的「日語能力考試」N2以上認定，或具備同等水準日語能力。 

（ｲ）在本校指定的期間內，於在籍的別科、日語學校或專門學校等的在籍期間的出席率要求達到 90%以上。但對於如在

報名的時候已經從日語學校或專門學校畢業（或退學）的報名者，在其最終出身校的在籍期間的出席率要求達到 90%

以上。 

【出席率計算方法】 

出席時間數÷總授課時間數×100=90%以上（小數點以下捨去） 

・出席率計算的指定範圍 

A方式 ⇒ 入學至 2020年 8月最後一日 

B方式 ⇒ 入學至 2020年 10月最後一日 

C方式 ⇒ 入學至 2020年 12月最後一日 

・出席率僅限按照時間數或課程節數計算，不允許按照日數計算出席率。 

（ｳ）日本國外居留者（來日前入學考試）如有意報考外語學部英美語學科及旅遊觀光管理學部觀光管理學科的報名者

除以上條件外，還要求滿足以下條件。 

（注）以英語或漢語為母語、母國語的報名者分別不允許報考外語學部的英美語學科或漢語學科。 

報考學科等 報名條件 

英美語學科 取得從考試之日起算 3年以內的 TOEFL iBT®的 52分以上成績或 TOEIC® L&R的 500分以上

成績 

HT學科（HTM） 取得從考試之日起算 3年以內的以下英語能力測試成績 

·劍橋英語測試 134分以上 

·實用英語技能檢定（繼往型、英檢 CBT：準 1級-3級、英檢 2020 1 days S-CBT：準 1級

-3級、英檢 2020 2 days S-Interview：1級-3級） 1,880分以上 

·GTEC Advanced、 Basic、Core、CBT 900分以上 

·IELTS學術類 4.0分以上 

·TEAP 199分以上 

·TEAP CBT 360分以上 

·TOEFL iBT® 42分以上 

·TOEIC® L&R+S&W（S&W分數以 2.5倍合併計算） 900分以上 
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2.入學考試日程等 

方式 報名受理期間 考試日、考試會場 合格通知時間 入學手續辦理期限 

Ａ方式 

9月23日（週三） 

～  

10月2日（週五） 

務必寄達 

10月17日（週六）  

本校浦安校區 

10月22日（週四） 

13:00 
11月12日（週四） 

Ｂ方式 

11月9日（週一） 

～  

 11月20日（週五） 

務必寄達 

12月5日（週六）  

本校浦安校區 

12月10日（週四） 

13:00 
1月14日（週四） 

Ｃ方式 

1月18日（週一） 
～  

1月29日（週五） 

務必寄達 

2月15日（週一）  

本校浦安校區 

2月18日（週四） 

13:00 
3月4日（週四） 

※對於希望參加來日前入學考試（僅限 B方式）的報名者無需在考試之日來日本接受個別學力審查、面試等環節，但報

名受理期間、合格通知時間及入學手續辦理期限依然按照以上日程執行。 

 

3.各學科招收人數（A、B、C方式共通） 

學部 學科 招收人數 

外語 

日語 12人 

英美語 3人 

漢語 2人 

經濟 經濟 57人 

房地產 房地產 20人 

旅遊觀光管理 旅遊觀光管理（HTM） 10人 

※各學科的招收人數為 A、B、C方式的合計人數，同時也包含推薦的人員。 

※HTM：旅遊觀光管理專業 

 

4.考試時間表、科目、分數計算 

（1）日本國內居留者 

[A方式] 

學部 學科 集合時間 考試時間表、科目、分數計算 

外語 

日語 

9:10 

9:45～10:30 日語（填塗答題卡，100分） 

英美語 10:30～11:15 休息 

漢語 11:15～ 面試 

經濟 經濟  日語短文朗讀或英語短文朗讀 

房地產 房地產  日語學科、漢語學科、經濟學科及房地產學科在面試之後還

需要繼續進行日語短文朗讀；英美語學科及旅遊觀光管理學

科在面試之後還需要繼續進行英語短文朗讀，並針對文章的

內容進行問答。英語短文朗讀後的內容問答可能會使用英語。 
旅遊觀光管理 

旅遊觀光管

理（HTM） 

※HTM：旅遊觀光管理專業 
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[B・C方式] 

學部 學科 集合時間 考試時間表、科目、分數計算 

外語 

 

日語 

 

 

 

 

①考試當日

參加「日語」

筆試者 

9:10 

②使用日本

留 學 考 試

「日語」成

績者 

11:00 

 

9:45～10:30日語（填塗答題卡，100分） 

・請在報名時選擇下列方式之一。 

①在本校的考試當日參加「日語」筆試。 

②使用日本留學考試「日語」成績。（考試當日只參加 

面試） 

英美語 

漢語 
10:30～11:15 

11:15～ 

休息 

面試 

日語短文朗讀或英語短文朗讀 
經濟 經濟 

房地產 房地產  日語學科、漢語學科、經濟學科及房地產學科在面試之後還

需要繼續進行日語短文朗讀；英美語學科及旅遊觀光管理學

科在面試之後還需要繼續進行英語短文朗讀，並針對文章的

內容進行問答。英語短文朗讀後的內容問答可能會使用英語。 
旅遊觀光管理 

旅遊觀光管

理（HTM） 

※集合時間根據考生是否參加本校的日語考試筆試而有所不同。 

※HTM：旅遊觀光管理專業 

 

（2）來日前入學考試（僅限 B方式） 

學部 學科 科目、分數計算 

外語 

日語 使用「日本留學考試」成績 

①日語（100分） 

②綜合科目或數學 1（各 100分） 

如兩科目均有參加，則按照得分高的科目判斷是否合格。 

 

不再進行面試，轉為採用審查志願理由書、報考材料的形式。 

 

※無需為參加本校的個別學力檢查、面試等而前來日本。 

英美語 

漢語 

經濟 經濟 

房地產 房地產 

旅遊觀光管理 
旅遊觀光管

理（HTM） 

※HTM：旅遊觀光管理專業 

 

（3）關於使用日本留學考試的成績 

在不同的方式下，獨立行政法人日本學生支援機構所實施的日本留學考試的成績可以使用的範圍有所差異。各個 

方式下可以使用下表中○標記的 3次考試中的任意 1次成績。 

日本留學考試的出題語言為日語。各個科目的得分按照 100分進行換算，「日語」的「記述」問題將作為綜合判斷 

資料使用。 

日本留學考試實施日程 

本校入學考試方式 
2018年 11月 2019年 6月 2019年 11月 2020年 11月 

B方式 ○ ○ ○ × 

C方式 × ○ ○ ○ 

 

5.選拔方法 

筆試（或「日本留學考試」的成績）、面試（來日前入學考試參加者除外）、日語短文朗讀（日語學科、漢語學科、經濟

學科及房地產學科。來日前入學考試參加者除外。）或英語短文朗讀（英美語學科及旅遊觀光管理學科。來日前入學考

試參加者除外。）、提交材料等的評估會進行綜合判斷，最終決定是否合格。 
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6.報名材料（A・B・C方式共通） 

（1）由報名者本人填寫的材料請使用黑色圓珠筆（僅報名表使用鉛筆）以楷體、大寫字母、阿拉伯數字正確填寫。 

（2）報名材料一旦提交，原則不可退還。僅限畢業證書原件等只在畢業時交付一次的材料可在考試當日的面試結束之 

後退還給考生本人。 

（3）如未能符合報名資格、未能在報名期間準備好本校指定材料，報名將被取消。 

（4）為確認報名資格，如本校認為有必要時可能會直接詢問報名者本人及其他相關人員。 

 

ア 所有報名者均需要提交的材料（日本國內居留者、來日前入學考試參加者共通） 

材料 內容、注意事項 

①報名表 

[本校所定格式] 

請參照第 95～98頁附件《准考證、照片票、匯款委託書等填寫示例》填寫。 

②准考證 

[本校所定格式] 

請填寫能夠確實郵寄到報名者本人的收件位址，可以和報名表中填寫的位址不一樣。 

③照片票 

[本校所定格式] 

請將各個報名方式開始之日起算 3個月以內拍攝的照片（無背景、正面上半身、脫帽的彩色照片，

尺寸為豎 4cm×橫 3cm，背面寫上報考學科、出生年月日及姓名）牢固黏貼在規定欄中。 

④報名申請書 

[卷末格式 9] 

請在學歷表（背面）填寫從小學入學起到現在的學歷及工作經歷，請填正式名稱。如學歷、工作

經歷中的空白期間（學校休假期間除外）達到 6個月以上，請詳細填寫該期間的活動內容。輔導

班、補習校等無法出具正規成績證明書的學校的在籍期間也需要填寫。 

⑤經費負擔計畫

書 

[卷末格式 10] 

請填寫當入學考試合格時，入學手續及入學之後的學費、生活費等如何支付。 

如果有多位負擔者，則請在「主要負擔者」欄畫 1處○。在入學手續時將要求提交本材料中所填

寫的主要費用支付者的相關材料。 

⑥證明高中畢業

的材料 

請提交英文版的畢業證明書原件。 

報名只接受各個方式的報名開始之日起算 6個月以內出具的畢業證明書，此外不予受理。 

【注】ア.報名時尚在高中就讀的報名者請提交英文版的預備畢業證明書原件。如無法提交英文

版的預備畢業證明書原件，請提交母語版預備畢業證明書原件。此外，如預備畢業證明書

原件是英語或漢語之外的語言，請一併提供日語翻譯或英語翻譯版本（需要包含翻譯的日

期、譯者、政府機構的內容證明印章）。 

イ.如無法提交英文版的畢業證明書原件，請提交母國語版的畢業證書原件或母國語版的

畢業證明書原件。如畢業證書或畢業證明書的原件是英語或漢語之外的語言，請一併提供

日語翻譯或英語翻譯版本（需要包含翻譯的日期、譯者、政府機構的內容證明印章）。 

ウ.提交的畢業證書原件將在考試當日退還給報名者。 

⑦高中的成績證

明書 

請提交英文版的成績證明書原件。 

報名只接受各個方式的報名開始之日起算 6個月以內出具的成績證明書，此外不予受理。 

【注】ア.如教育制度規定僅可在畢業時出具成績證明書，則請提交原件。如成績證明書（原件）

是英語或漢語之外的語言，請一併提供日語翻譯或英語翻譯版本（需要包含翻譯的日期、

譯者、政府機構的內容證明印章）。提交的原件將在考試當日退還給報名者。 

イ.報名時尚在高中就讀的報名者請提交所在學年可以提交的、包含最近一個學期的成績

證明書。 

ウ.如無法提交英文版的成績證明書原件，請提交母國語版原件。如成績證明書（原件）

是英語或漢語之外的語言，請一併提供日語翻譯或英語翻譯版本（需要包含翻譯的日期、

譯者、政府機構的內容證明印章）。 

エ.如高中的在學期間內包含留學期間，請提交留學學校所出具的成績證明書。但如留學

學校各學年各科目的成績已被所畢業的高中認可並記載於成績證明書上，則無需提交留學

學校的成績證明書。 

⑧報名時在籍的

學校（或最終出

身校）的成績證

明書 

（1）請提交報名時在籍的別科、日語學校、專修學校、短期大學及大學出具的、記載有截至最 

近一個學期的可提交成績的成績證明書。 

（2）報名時已經從別科、日語學校、專修學校、短期大學及大學畢業（或退學）的報名者請提

交曾在籍學校出具的、從報名開始日起算 3個月以內的成績證明書。 
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材料 內容、注意事項 

⑨報名時在籍的

學校（或最終出

身校）的出席率

證明書 

（1）報名時別科、日語學校及專修學校在籍及畢業或退學者請提交按照以下計算方法出具的出

席率證明書。 

【計算方法】出席時間數÷總授課時間數×100（小數點以下捨去） 

ア.報名時在籍的報名者 

【計算範圍】A方式：入學至 2020年 8月最後一日 

            B方式：入學至 2020年 10月最後一日 

            C方式：入學至 2020年 12月最後一日 

イ.報名時已經畢業或退學者 

            所有方式：計算範圍為所有在籍期間 

（2）報名時短期大學、大學在籍者請提交在學證明書；退學者請提交在籍期間證明書；畢業者

請提交畢業證明書（需要在各個方式的報名開始之日起算 3個月以內出具）。 

⑩展示日語能力

的證明書 

請提交已經取得日語能力考試 N2以上的證明材料的原件。提交的原件將在考試當日退還報名者。 

如未取得 N2成績，請提交以日語學校及專修學校的校長名義出具的證明報名者具備等同於 N2日

語能力的文書（格式不限），需要蓋有公章。 

⑪住民票 （1）日本國內居留者請提交從各個方式的報名開始之日起算 3 個月以內出具的住民票（需要記

載有姓名、出生年月日、現住所、國籍等、住民基本台帳法第 30條 45 規定區分、在留資格、

在留期間到期日、在留卡號碼）。 

（2）持短期停留（考試目的）簽證參加考試的報名者及來日前入學考試參加者請提交護照（需

要包含姓名、國籍、護照號碼、發行年月日部分）影本（A4縱向）。 

【注】超過在留期限的住民票及在留卡（外國人登錄證明書）的影本不予受理。 

⑫日本留學考試

成績通知書（影

本） 

無特殊情況

者無需提交 

透過 B方式及 C方式報名、使用日本留學考試的成績的報名者及 B方式的來日前

入學考試參加者請提交指定期間的日本留學考試成績通知書影本（A4縱向）。如

在指定期間內參加了多次考試，請選擇 1次希望用於報名的成績。 

⑬大學入學資格

證明書等 

無特殊情況

者無需提交 

具備國際文憑資格、Abitur 資格、文憑資格等資格的報名者及在出身國（或高

中畢業的國家）具備大學入學資格的報名者請提交相關證明書的原件。（提交的

原件將在考試當日退還給報名者。） 

【注】如需提交相關證明書請事先諮詢浦安校區入學考試事務室。 

⑭其他材料 無特殊情況

者無需提交 

如本校認為需要確認報名資格，可能會要求報名者提交除上述之外的其他材料。 

イ 來日前入學考試參加者需要提交的材料 

來日前入學考試參加者除了第 63頁「ア」中所列出的材料之外，還需要提交以下材料。 

報名材料 注意事項等 

⑮志願理由書 請按照以下指示準備志願理由書。 

（1）任意用紙（A4縱向，書寫為橫寫）上務必第一行寫上「志願理由書」，第二行寫上報名學

部、學科、姓名（片假名）。 

（2）從第三行開始，用日語（800字以內）寫下報考本校學部、學科的理由以及入學之後的期

望、畢業之後的展望等內容。 

（3）必須由報名者親筆書寫，不允許使用打字列印方式。此外，書寫使請使用黑色圓珠筆，

如有修改之處請使用修正液。 

⑯各項資格相關的

證明書 

英美語學科 

請提交從考試之日起算 3 年以內取得的 TOEFL iBT®的 52 分以上成績或 TOEIC® L&R 的 500 分

以上成績的證明書原件。 

旅遊觀光管理學科 

請提交取得從考試之日起算 3年以內的以下英語能力測試成績的證明書原件。 

·劍橋英語測試 134分以上 

·實用英語技能檢定（繼往型、英檢 CBT：準 1 級-3 級、英檢 2020 1 days S-CBT：準 1 級-3

級、英檢 2020 2 days S-Interview：1級-3級） 1,880分以上 

·GTEC Advanced、 Basic、Core、CBT 900分以上 

·IELTS學術類 4.0分以上 

·TEAP 199分以上 

·TEAP CBT 360分以上 

·TOEFL iBT® 42分以上 

·TOEIC® L&R+S&W（S&W分數以 2.5倍合併計算） 900分以上 
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7. 入學考試費    30,000日圓整 

（1）日本國內居留者 

繳費方法請參閱《入學者選拔考試要項 2021》第 12頁。 

（2）來日前入學考試參加者 

請在報名受理期間將款項從日本國外銀行匯至以下帳戶。匯款手續費須由報名者承擔。不同國家、地區的匯款手續 

費有所差異，請注意匯款金額準確，避免過多或過少。 

如入學考試費不足，可能導致無法參加考試。 

銀行名： Mizuho Bank Ltd 帳戶名： Meikai University 

分行名： Nishi-Kasai Branch 帳戶類別： Saving Account 

分行代碼： No.561 帳號 A/C： No.1315529 

銀行地址： 5-6-2 Nishikasai, Edogawa-ku, Tokyo 163-0088 Japan 

SWIFT代碼： MHCBJPJT 

 

8.合格通知 

（1）本校將按照報名表上所填寫的地址向合格者寄送合格通知書及入學手續指南、入學手續材料等檔案。合格者將在 

合格通知日的次日以後收到這些檔案。來日前入學考試的合格者在合格通知之後需要數日時間才能收到這些檔

案。 

（2）正式合格通知將透過向合格者寄送通知的方式進行，同時也將公佈在本校的官方網站上作為輔助方式。網路的合 

格通知請在合格通知之日的 13點至 20點之間進行確認，請注意超過 20點之後將無法再確認。 

網站地址 https://www.meikai.ac.jp 

（3）詢問是否合格的來電本校概不回應。 

 

9.合格之後的手續等 

（1）在本校的入學考試中合格、且有意入學本校者必須在規定的期限內完成入學手續。無論何種理由，本校概不代辦 

入學手續。此外，如委託代理人等進行入學手續時發生事故等情形的，本校亦恕不負責。來日前入學考試的合格 

者如在規定期限內未能完成入學手續，請事先聯絡本校浦安校區入學考試事務室。 

（2）入學手續需要有保證人。保證人原則上必須居住在日本，具備獨立的生計能力；如請外國籍人士作為入學者的保 

證人，則除以上條件外還要求必須在日本居留 5年以上、具備熟練的日語能力。如無法提供保證人，有可能無法 

獲得入學許可書。 

（3）入學者原則上將在 2021年 4月之後以「留學」的在留資格進入本校就讀，但如入學者已有「家族滯在」、「定住者」、 

「永住者」、「日本人配偶者等」的在留資格，則無需為了就讀大學而改變在留資格。但如在留資格不是「留學」，則 

無法享受以外國留學生為對象的學費減免制度（僅限外語學部、經濟學部及房地產學部）和獎學金。 

 

10.關於入學準備學習 

在本校的入學考試中合格、完成了入學手續的入學者需要進行「入學準備學習」。（C 方式除外。）實施方法等詳情請參

閱《入學者選拔考試要項 2021》第 18頁。 
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15  外國留學生特別入學考試（一般/來日前入學考試） 

旅遊觀光管理學部旅遊觀光管理學科全球經營專業 

 

本入學考試制度源於本校「國際性的開放大學理念」，為有志於留學日本的外國籍報名者提供學習的機會。 

 

1.報名資格及報名條件 

符合報名資格（1）以及（2），並且滿足報名條件的報名者 

【報名資格】 

（1）不具有日本國籍 

（2）報名者須符合以下①～⑥中的一項 

①在外國已經完成或預計在 2021年 3月 31日前完成學校教育 12年課程，或者經文部科學大臣指定具有同等學力 

②具備由瑞士民法典所設的財團法人國際文憑事務局所授予的國際文憑 

③具備德意志聯邦共和國各州認可的具備大學入學資格的 Abitur資格 

④具備法蘭西共和國認可的具備大學入學資格的文憑的報名者 

⑤大不列顛及北愛爾蘭聯合王國認可具備大學入學資格的 General Certificate of Education Advanced Level 資 

格 

⑥已經在主要事務所位於美利堅合眾國加利福尼亞州的團體 Western Association of Schools and Colleges、主要

事務所位於科羅拉多州的團體 Association of Christian Schools International 或主要事務所位於大不列顛及北

愛爾蘭聯合王國漢普郡的團體 Council of International Schools 所認可的教育活動設施完成其所設的 12年課程 

※有意參照②～⑥資格進行報名的報名者請先行諮詢浦安校區入學考試事務室。 

【報名條件】 

在本校指定的期間內，於在籍的別科、日語學校或專門學校等的在籍期間的出席率要求達到 90%以上。但對於如在報 

名的時候已經從日語學校或專門學校畢業（或退學）的報名者，在其最終出身校的在籍期間的出席率要求達到 90%以 

上。 

【出席率計算方法】 

出席時間數÷總授課時間數×100=90%以上（小數點以下捨去） 

出席率計算的指定範圍 

A方式 ⇒ 入學至 2020年 8月最後一日 

B方式 ⇒ 入學至 2020年 10月最後一日 

C方式 ⇒ 入學至 2020年 12月最後一日 

出席率僅限按照時間數或課程節數計算，不允許按照日數計算出席率。 

 

2.入學考試日程等 

方式 報名受理期間 

一次選拔 二次選拔 

入學手續期限 

考試日、考試會場 合格通知時間 考試日、考試會場 合格通知時間 

A方式 

9月23日（週三） 

～  

10月2日（週五） 

務必寄達 

10月17日（週六） 

本校浦安校區 

 

10月22日（週四） 

13:00 

 

11月7日（週六） 

本校浦安校區 

11月12日（週四） 

13:00 
12月3日（週四） 

B方式 

11月9日（週一） 

～  

11月20日（週五） 

務必寄達 

12月5日（週六） 

本校浦安校區 

12月10日（週四） 

13:00 

12月19日（週六） 

本校浦安校區 

12月24日（週四） 

13:00 
1月14日（週四） 

C方式 

1月18日（週一） 

～  

1月29日（週五） 

務必寄達 

2月15日（週一） 

本校浦安校區 

2月18日（週四） 

13:00 

2月24日（週三） 

本校浦安校區 

2月26日（週五） 

13:00 
3月11日（週四） 
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3.招收人數及考試時間表・科目・分數計算 

招收人數 考試 集合時間 考試時間表・科目・分數計算 

6人 

（A・B・C方式

合計人數） 

一次選拔 9:10 
9:30～11:00 講義理解能力判斷測試 

            （記述式、100分） 

二次選拔 
第 1組  9:10 

第 2組 12:40 

第 1組   9:30～  面試 

第 2組  13:00～  面試 

※二次選拔根據物件人數分為上午（第 1組）及下午（第 2組）分別進行。詳情請確認一次選拔合格通知書。 

 

4.考試方法 

一次選拔：根據學力考試結果及對提交材料所進行的綜合評估決定合格與否。 

二次選拔：根據面試及對提交材料所進行的綜合評估決定合格與否。 

 

5.提交材料 

材料 內容、注意事項 

①報名表 

[本校所定格式] 

請參照第 95～98頁附件《准考證、照片票、匯款委託書等填寫示例》填寫。 

②准考證 

[本校所定格式] 

請填寫能夠確實郵寄到報名者本人的收件位址，可以和報名表中填寫的位址不一樣。 

③照片票 

[本校所定格式] 

請將各個報名方式開始之日起算 3個月以內拍攝的照片（無背景、正面上半身、脫帽的彩色照片，

尺寸為豎 4cm×橫 3cm，背面寫上報考學科、出生年月日及姓名）牢固黏貼在規定欄中。 

④報名申請書 

[卷末格式 9] 

請在學歷表（背面）填寫從小學入學起到現在的學歷及工作經歷，請填正式名稱。如學歷、工作

經歷中的空白期間（學校休假期間除外）達到 6個月以上，請詳細填寫該期間的活動內容。輔導

班、補習校等無法出具正規成績證明書的學校的在籍期間也需要填寫。 

⑤經費負擔計畫

書 

[卷末格式 10] 

請填寫當入學考試合格時，入學手續及入學之後的學費、生活費等如何支付。 

如果有多位負擔者，則請在「主要負擔者」欄畫 1處○。在入學手續時將要求提交本材料中所填

寫的主要費用支付者的相關材料。 

⑥證明高中畢業

的材料 

請提交英文版的畢業證明書原件。 

報名只接受各個方式的報名開始之日起算 6個月以內出具的畢業證明書，此外不予受理。 

【注】ア.報名時尚在高中就讀的報名者請提交英文版的預備畢業證明書原件。如無法提交英文

版的預備畢業證明書原件，請提交母語版預備畢業證明書原件。此外，如預備畢業證明書

原件是英語或漢語之外的語言，請一併提供日語翻譯或英語翻譯版本（需要包含翻譯的日

期、譯者、政府機構的內容證明印章）。 

イ.如無法提交英文版的畢業證明書原件，請提交母國語版的畢業證書原件或母國語版的

畢業證明書原件。如畢業證書或畢業證明書的原件是英語或漢語之外的語言，請一併提供

日語翻譯或英語翻譯版本（需要包含翻譯的日期、譯者、政府機構的內容證明印章）。 

ウ.提交的畢業證書原件將在考試當日退還給報名者。 

⑦高中的成績證

明書 

請提交英文版的成績證明書原件。 

報名只接受各個方式的報名開始之日起算 6個月以內出具的成績證明書，此外不予受理。 

【注】ア.如教育制度規定僅可在畢業時出具成績證明書，則請提交原件。如成績證明書（原件）

是英語或漢語之外的語言，請一併提供日語翻譯或英語翻譯版本（需要包含翻譯的日期、

譯者、政府機構的內容證明印章）。提交的原件將在考試當日退還給報名者。 

イ.報名時尚在高中就讀的報名者請提交所在學年可以提交的、包含最近一個學期的成績

證明書。 

ウ.如無法提交英文版的成績證明書原件，請提交母國語版原件。如成績證明書（原件）

是英語或漢語之外的語言，請一併提供日語翻譯或英語翻譯版本（需要包含翻譯的日期、

譯者、政府機構的內容證明印章）。 

エ.如高中的在學期間內包含留學期間，請提交留學學校所出具的成績證明書。但如留學

學校各學年各科目的成績已被所畢業的高中認可並記載於成績證明書上，則無需提交留學

學校的成績證明書。 
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材料 內容、注意事項 

⑧報名時在籍的

學校（或最終出

身校）的成績證

明書 

（1）請提交報名時在籍的別科、日語學校、專修學校、短期大學及大學出具的、記載有截至最

近一個學期的可提交成績的成績證明書。 

（2）報名時已經從別科、日語學校、專修學校、短期大學及大學畢業（或退學）的報名者請提

交曾在籍學校出具的、從報名開始日起算 3個月以內的成績證明書。 

⑨報名時在籍的

學校（或最終出

身校）的出席率

證明書 

（1）報名時別科、日語學校及專修學校在籍及畢業或退學者請提交按照以下計算方法出具的出

席率證明書。 

【計算方法】出席時間數÷總授課時間數×100（小數點以下捨去） 

ア.報名時在籍的報名者 

【計算範圍】A方式：入學至 2020年 8月最後一日 

               B方式：入學至 2020年 10月最後一日 

               C方式：入學至 2020年 12月最後一日 

イ.報名時已經畢業或退學者 

              所有方式：計算範圍為所有在籍期間 

（2）報名時短期大學、大學在籍者請提交在學證明書；退學者請提交在籍期間證明書；畢業者

請提交畢業證明書（需要在各個方式的報名開始之日起算 3個月以內出具）。 

⑩住民票 （1）日本國內居留者請提交從各個方式的報名開始之日起算 3 個月以內出具的住民票（需要記

載有姓名、出生年月日、現住所、國籍等、住民基本台帳法第 30條 45規定區分、在留資格、在

留期間到期日、在留卡號碼）。 

（2）持短期滯在（考試目的）簽證參加考試的報名者及來日前入學考試參加者請提交護照（需

要包含姓名、國籍、護照號碼、發行年月日部分）影本（A4縱向）。 

【注】超過在留期限的住民票及在留卡（外國人登錄證明書）的影本不予受理。 

⑪大學入學資格

證明書等 

無特殊情況者

無需提交 

具備國際文憑資格、Abitur 資格、文憑資格等資格的報名者及在出身國（或

高中畢業的國家）具備大學入學資格的報名者請提交相關證明書的原件。（提

交的原件將在考試當日退還給報名者。） 

【注】如需提交相關證明書請事先諮詢浦安校區入學考試事務室。 

⑫其他材料 無特殊情況者

無需提交 

如本校認為需要確認報名資格，可能會要求報名者提交除上述之外的其他材

料。 

 

6.入學考試費 

30,000日圓整 ※繳納方法請參閱《入學者選拔考試要項 2021》第 12頁。 

 

7.合格通知 

①本校將按照報名表上所填寫的位址向一次選拔合格者寄送一次選拔合格通知書及二次選拔集合時間通知書；對於二次

選拔合格者則寄送二次選拔合格通知書及入學手續指南、入學手續材料等檔。合格者將在合格通知日的次日以後收到

這些檔案。 

②正式合格通知將透過向合格者寄送通知的方式進行，同時也將公佈在本校的官方網站上作為輔助方式。網路上的合格

通知請在合格通知之日的 13點至 20點之間進行確認，請注意，超過 20點之後將無法再確認。 

網站地址 https://www.meikai.ac.jp 

③詢問是否合格的來電本校概不回應。 

 

8.合格之後的手續等 

（1）在本校的入學考試中合格、且有意入學本校者必須在規定的期限內完成入學手續。無論何種理由，本校概不代辦

入學手續。此外，如委託代理人等進行入學手續時發生事故等情形，本校亦恕不負責。 

（2）入學手續需要有保證人。保證人原則上必須居住在日本，具備獨立的生計能力；如請外國籍人士作為入學者的保

證人，則除以上條件外還要求必須在日本居留 5年以上、具備熟練的日語能力。如無法提供保證人，有可能無法獲

得入學許可書。 

（3）入學者原則上將在 2021年 4月之後以「留學」的在留資格進入本校就讀，但如入學者已有「家族滯在」、「定住者」、

「永住者」、「日本人配偶者等」的在留資格，則無需為了就讀大學而改變在留資格。但如在留資格不是「留學」，

則無法享受以外國留學生為對象的獎學金。 
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9.關於來日前入學考試 

有意參加來日前入學考試的報考者請注意報名條件、報名材料有所不同，請參閱別冊報名指南。 
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3.入學考試費的繳納方法 

不同的報名方式下繳納入學考試費的方法也有所不同。請注意繳納過程中產生的手續費等費用需要報名者承擔。本校恕

不接受以現金、支票等方式向各個校區直接收受、郵寄入學考試費的形式。此外，入學考試費無論任何理由均不予退還。 

 

■透過網路報名■ 

【外語/經濟/房地產/旅遊觀光管理/保健醫療學部】綜合型選拔（AO）、一般選拔及使用大學入學共通考試的選拔物件 

【牙科學部】綜合型選拔（AO）、綜合型選拔、一般選拔、一般選拔、（共通考試加方式）使用大學入學共通考試的選拔

物件 

 

可以透過信用卡或便利商店（包含 Pay-easy）進行繳費。 

※透過便利商店的繳費方式與透過報名表（紙本）報名（下一頁所述手續）並不相同。詳情請參閱「網路報名流程」（第

10頁）或本校官方網站（網路報名）。 

如選擇透過便利商店（包含 Pay-easy）進行繳費，請在報名登錄之後的 48小時以內繳納入學考試費，超過 48小時則登

錄內容將被取消。如被取消，請重新進行報名登錄。 

此外請注意報名最終之日的繳費期限為 15點截止。（如透過信用卡進行繳費，則費用在報名登錄的同時即結清。） 

 

■透過報名表（紙本）報名■ 

【外語/經濟/房地產/旅遊觀光管理/保健醫療學部】綜合型選拔（體育/文化活動、企業推薦、終生學習型社會人）、學

校推薦型選拔（指定校、全國商業高中校長協會、公募制、沖繩特別獎學生）及外國留學生特別入學考試對象 

【牙科學部】所有入學考試物件 

可以透過銀行櫃檯或便利商店進行繳費。 

 

1.透過銀行櫃檯匯款 

請在本校規定的匯款委託書（報名表下半部分）中填寫所需內容，從銀行櫃檯辦理匯款。各個入學考試的填寫方式有所

不同，請參閱各個入學考試的「匯款委託書填寫示例」（第 98頁或第 99頁）。 

 

2.透過便利商店繳費 

請按照下一頁所述的流程進行繳費，無需用到匯款委託書。此外，准考證及照片票上也無需用到銀行受理印。請將便利

商店交回的「受理明細書」或「受理明細書兼收據」的「收款證明書」部分剪下，黏貼到照片票背面。 
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10.關於入學準備學習 

為了確保入學者在大學中的修學更加順利，本校安排入學者需要在入學手續完成之後到入學之前的期間進行入學準備學

習。該學習課題由本校的教員編寫，旨在讓入學者能夠具備大學修學所必須的基礎能力，並且更加熟悉各個學科的課程

設計。 

 

1.關於需要實施入學準備學習的入學者選拔考試 

在以下的入學者選拔考試中合格並且完成入學手續（在入學手續期限之前繳納過學費等納付金、提交過入學手續材料）

的入學者為參加入學準備學習的對象人員。 

【外語/經濟/房地產/旅遊觀光管理/保健醫療學部】 

 綜合型選拔（AO）（VI期除外。） 

 學校推薦型選拔（指定校） 

 學校推薦型選拔（全國商業高中校長協會） 

 學校推薦型選拔（公募制） 

 學校推薦型選拔（沖繩特別獎學生） 

 綜合型選拔（企業推薦）（B日程除外。） 

 綜合型選拔（體育/文化活動）（C日程除外。） 

 外國留學生特別入學考試（C方式除外。） 

※上述之外的入學考試視情形亦可能需要入學準備學習。 

【牙科學部】 

 綜合型選拔（AO） 

 學校推薦型選拔（指定校） 

 綜合型選拔（I期） 

 

2.關於入學準備學習的課題 

入學準備學習的課題將在各個入學選拔考試的入學手續期限之日的約 1週之後寄出。請入學者仔細閱讀郵寄材料，自行

完成要求的課題。此外，在規定的日期前所完成的課題將按照各個學科規定的方式安排指導。為確保有意義地完成課題，

請仔細確認寄送資料中的提交方式、期限等要求。 

如入學者希望將課題郵寄到合格通知書上記載位址之外的位址，請在入學手續之後儘快聯絡本校。（海外位址原則不允

許作此更改） 

 

3.關於大學訪問日 

本校根據辦理入學手續的時期及不同學科設有 1～5次不等的大學訪問日。大學訪問日原則安排在週六進行，每個學科

安排 2個小時至半天左右時間，內容為本校教員進行學習指導、入學準備者之間開展討論、與學長學姐的交流會等。 

如大學訪問日所安排的週六與所在籍的高中的課程、活動衝突，請以該課程、活動為優先，但應當事先聯絡各個學科的

負責教員，聽從其指示。 

請注意：如無理由缺席入學準備學習或不聽從負責教員的指導，可能被取消入學資格。 

 

4.關於費用 

所有學科的課題均由大學免費寄送，但個別學科在課題中可能會使用到市面銷售的教材及書籍，此時將需要自行承擔教

材及書籍的購買費用（1,000日圓～5,000日圓左右）。 

此外，在大學訪問日前往本校各個校區的往返交通費用需要自行承擔。尤其是大學訪問日前往本校需要在外住宿的情況

請和家長商議，共同對參加大學訪問日的事宜作出判斷。 
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報名表填寫示例（外語/經濟/房地產/旅遊觀光管理/保健醫療學部） 

 

 

【報名表 填寫方法】 

1.請確認填寫的是「浦安校區（外語/經濟/房地產/旅遊觀光管理/保健醫療學部）」的報名表。 

2.本校將根據報名表所填寫的內容處理報名材料，請注意避免填寫遺漏或填寫錯誤。 

3.報名表必須由報名者本人親自填寫。填寫時請使用鉛筆（HB），如需訂正請用橡皮擦除乾淨。框內請使用 OCR專用標

準字體（參照報名表中下部的「填寫示例」）進行填寫。如萬一誤使用圓珠筆等填寫了內容，請在原字跡上用鉛筆用力

描一遍。 

4.報名表的空白部分請勿填寫或描畫。此外，請勿折疊、汙損報名表，以避免在處理過程中出現問題。 

 

①入學考試區分  請填塗要報名的入學考試區分欄，如有日程、方式項則在相應位置畫○。請注意旅遊觀光（HT）學科

GMM報名者（指定校推薦、公募制推薦及留學生特別入學考試）需要填塗的欄有所不同。 

②報名學部、學科  請在上段部分填寫要報名的學部、學科，並填塗相應的學科。請注意旅遊觀光學科的不同專業（HTM

或 GMM）需要填塗的欄有所不同。 

※HTM：旅遊觀光管理 GMM：全球經營專業 

③報名者姓名 

 片假名讀音欄、羅馬字拼寫欄、漢字欄在填寫時請在姓和名之間空一格。 

 片假名讀音欄中的濁點「゛」、半濁點「゜」需要單獨占用一格。 

 羅馬字拼寫欄請參考下一頁的表格，全部使用大寫字母拼寫。（外國籍報名者請按照護照上的標記填寫） 

 漢字欄中填寫的漢字姓名即為入學之後學籍上的姓名。使用異體字、舊字體等填寫的漢字可能在電子化處理中被

替換為常用漢字或片假名。合格通知書及入學許可書等材料上的姓名均使用替換之後的姓名。 

※對於外國籍報名者 

如報名材料中所提交的住民票上的姓名同時標有漢字，按照住民票記載的漢字進行登錄。（如住民票記載的漢字無法在

本校系統上登錄，則替換為片假名。）如住民票上的姓名並未標有漢字，則按照報名表的填寫內容登錄漢字；如填寫的

是簡體漢字則替換為片假名登錄。合格通知書及入學許可書等材料上的姓名均使用替換之後的姓名。 
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黑本式羅馬字一覽表 

あ 
A 

い 
I 

う 
U 

え 
E 

お 
O 

 
きゃ 
KYA 

きゅ 
KYU 

きょ 
KYO 

か 
KA 

き 
KI 

く 
KU 

け 
KE 

こ 
KO 

 
しゃ 
SHA 

しゅ 
SHU 

しょ 
SHO 

さ 
SA 

し 
SHI 

す 
SU 

せ 
SE 

そ 
SO 

 
ちゃ 
CHA 

ちゅ 
CHU 

ちょ 
CHO 

た 
TA 

ち 
CHI 

つ 
TSU 

て 
TE 

と 
TO 

 
にゃ 
NYA 

にゅ 
NYU 

にょ 
NYO 

な 
NA 

に 
NI 

ぬ 
NU 

ね 
NE 

の 
NO 

 
ひゃ 
HYA 

ひゅ 
HYU 

ひょ 
HYO 

は 
HA 

ひ 
HI 

ふ 
FU 

へ 
HE 

ほ 
HO 

 
みゃ 
MYA 

みゅ 
MYU 

みょ 
MYO 

ま 
MA 

み 
MI 

む 
MU 

め 
ME 

も 
MO 

 
りゃ 
RYA 

りゅ 
RYU 

りょ 
RYO 

や 
YA 

 
ゆ 
YU 

 
よ 
YO 

 
ぎゃ 
GYA 

ぎゅ 
GYU 

ぎょ 
GYO 

ら 
RA 

り 
RI 

る 
RU 

れ 
RE 

ろ 
RO 

 
じゃ 
JA 

じゅ 
JU 

じょ 
JO 

わ 
WA 

 
を 
O 

 
ん 

N (M) 
 

びゃ 
BYA 

びゅ 
BYU 

びょ 
BYO 

      
ぴゃ 
PYA 

ぴゅ 
PYU 

ぴょ 
PYO 

が 
GA 

ぎ 
GI 

ぐ 
GU 

げ 
GE 

ご 
GO 

    

ざ 
ZA 

じ 
JI 

ず 
ZU 

ぜ 
ZE 

ぞ 
ZO 

    

だ 
DA 

ぢ 
JI 

づ 
ZU 

で 
DE 

ど 
DO 

    

ば 
BA 

び 
BI 

ぶ 
BU 

べ 
BE 

ぼ 
BO 

    

ぱ 
PA 

ぴ 
PI 

ぷ 
PU 

ぺ 
PE 

ぽ 
PO 

    

 

【注意事項】 

·長音不作拼寫。 

（ア）羅馬字不使用長音（ー）（以前一個母音代用）。 

おおの：ONO（OONO）   とうじょう：TOJO（TOUJOU）   ようこ：YOKO（YOUKO） 

（イ）「ウウ」的發音文字在表示上只用一個「U」。 

しゅういち：SHUICHI（SHUUICHI）   ゆうこ：YUKO（YUUKO） 

 

·促音「っ」使用子音重複來表示。 

はっとり：HATTORI   きっかわ：KIKKAWA 

但在「CH」前面使用「T」來表示。 

えっちゅう：ETCHU   はっちょう：HATCHO 

·「ん」使用「N」來表示，但在「B」、「M、」「P」之前使用「M」代替「N」。 

ほんま：HOMMA   なんば：NAMBA   さんぺい：SAMPEI 

④性別   請填塗自己的性別。 

⑤出生年月日   月、日如只有一位元，請在數字前填入「0」。 

⑥電話號碼   如有需要對報名材料進行確認時用於聯絡報名者。請務必填寫報名者本人的電話號碼。 

⑦父母現住都道府縣代碼    請從下表選擇相應的代碼進行填寫。如參加外國留學生特別入學考試，原則上填寫「48」。 

都道府

縣 

代

碼 

都道府

縣 

代

碼 

都道府

縣 

代

碼 

都道府

縣 

代

碼 

都道府

縣 

代

碼 

都道府

縣 

代

碼 

都道府

縣 

代

碼 

北海道 01 茨城 08 新潟 15 靜岡 22 奈良 29 德島 36 熊本 43 

青森 02 櫪木 09 富山 16 愛知 23 和歌山 30 香川 37 大分 44 

岩手 03 群馬 10 石川 17 三重 24 鳥取 31 愛媛 38 宮崎 45 

宮城 04 埼玉 11 福井 18 滋賀 25 島根 32 高知 39 鹿兒島 46 

秋田 05 千葉 12 山梨 19 京都 26 岡山 33 福岡 40 沖繩 47 

山形 06 東京 13 長野 20 大阪 27 廣島 34 佐賀 41 外國 48 

福島 07 神奈川 14 岐阜 21 兵庫 28 山口 35 長崎 42   
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⑧郵遞區號、地址 

 用於向報名者寄送合格通知書等各類郵寄物的收件地址。原則不允許使用海外地址。 

 郵遞區號務必按照 7位填寫，如住址是公寓等集合住宅，請一併填寫建築物名稱。 

 如報名之後地址發生變動，請迅速報告浦安校區入學考試事務室。 

⑨出身高中代碼    請從《入學者選拔考試要項 2021》第 103頁之後的《高中等代碼表》中選擇並填寫高中的代碼。如

校名沒有列在表中，請填寫各個都道府縣末尾的「以上列出以外的高中」的代碼。 

對屬於高中畢業程度認定考試等情形的，請從《入學者選拔考試要項 2021》第 111頁所列的表中選

擇相應的代碼填寫。外國留學生特別入學考試的參加者請填寫「52000E」。 

⑩課程    請從下表選擇相應的代碼填寫。對屬於高中畢業程度認定考試等情形的，請填寫「4」。 

課程 全日制 定時制 函授制 其他 

代碼 1 2 3 4 

 

⑪學科    請從下表選擇相應的代碼填寫。對屬於高中畢業程度認定考試等情形的，請填寫「7」。 

學科 普通 理數 農業 工業 商業 綜合 其他 

代碼 1 2 3 4 5 6 7 

 

⑫畢業（預計畢業）年或資格取得年月    請填寫報名資格中的學校畢業（預計畢業）年月。對屬於高中畢業程度認定

考試等情形的，請填寫合格（預計合格）年月。月份如只有一位元，請在

數字前填入「0」。 

⑬問卷調查    請回答《入學者選拔考試要項 2021》第 113頁開始的問卷。問卷回答的答案與合格與否完全無關。 
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准考證、照片票、匯款委託書填寫示例（外語/經濟/房地產/旅遊觀光管理/保健醫療學部） 

【准考證、照片票、匯款委託書 填寫方法】請使用黑色圓珠筆填寫。 

1.如計畫透過便利商店繳納入學考試費，請填寫以下的①及②。請勿忘記需要在照片票背面黏貼「考試費收納證明書」。 

2.如計畫透過銀行櫃檯匯款繳納入學考試費，請填寫以下①～④。在匯款完成之前請勿分離①～④。 

 

①准考證 

 請填寫寄送准考證的郵遞區號、地址、姓名（報名者的姓名）。 

 請填寫背面的姓名（片假名）、性別欄、報考學部學科、入學考試區分欄。 

 報考學部學科：請注意旅遊觀光學科的不同專業（HTM或 GMM）需要填塗的欄有所不同。 

 入學考試區分：請注意旅遊觀光（HT）學科 GMM報名者（留學生特別入學考試）的勾選欄有所不同。 

※HTM：旅遊觀光管理 GMM：全球經營專業 

 

②照片票 

 請填寫姓名（片假名）、性別欄、報考學部學科、入學考試區分欄。 

 報考學部學科：請注意旅遊觀光學科的不同專業（HTM或 GMM）需要填塗的欄有所不同。 

 入學考試區分：請注意旅遊觀光（HT）學科 GMM報名者（留學生特別入學考試）的勾選欄有所不同。 

 將規定尺寸的照片（背面寫上報考學科、出生年月日及姓名）牢固黏貼在規定欄中。 

※HTM：旅遊觀光管理 GMM：全球經營專業 

 

③匯款存證 

請填寫委託人（報考者），匯款之後由報考者自行保管。 

 

④匯款委託書 

請從列表中選擇入學考試代碼和學科代碼，填寫委託人（報考者）的姓名（片假名）、地址、電話號碼。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 98 - 



 

 

 
 

Lưu ý: Vui lòng xem trang 66 để biết về Bộ môn Quản lý Toàn cầu thuộc ngành Khách sạn-Du lịch, khoa Khách sạn-Du lịch. 

 

Kỳ thi đầu vào này được tổ chức nhằm tạo ra cơ hội học tập cho người có quốc tịch nước ngoài đến Nhật Bản du học, dựa 

trên mục tiêu của trường là trở thành "Trường đại học mở cửa ra quốc tế". 

 

1. Tư cách và điều kiện dự tuyển 

Người đáp ứng tư cách dự tuyển (1) và (2), đồng thời thỏa mãn điều kiện dự tuyển từ (ｱ) đến (ｳ) sau đây. 

(Tư cách dự tuyển) 

(1) Người không có quốc tịch Nhật Bản 

(2) Người thuộc một trong các trường hợp từ ① đến ⑥ sau đây. 

① Người đã hoàn thành chương trình đào tạo 12 năm ở nước ngoài và đến ngày ngày 31 tháng 3 năm 2021 dự kiến sẽ 

hoàn thành chương trình học, hoặc được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là có trình độ tương đương. 

② Người có bằng tú tài quốc tế do Văn phòng tú tài quốc tế - cơ quan được thành lập dựa trên Bộ Luật dân sự Thụy Sĩ, 

trao tặng. 

③ Người có bằng Abitur được công nhận là bằng cấp ứng tuyển vào đại học ở các bang của Cộng hòa Liên bang Đức. 

④ Người có bằng tú tài được công nhận là trình độ đầu vào đại học tại Cộng hòa Pháp. 

⑤ Người có chứng chỉ giáo dục phổ thông bậc cao được công nhận là trình độ đầu vào đại học tại Vương quốc Liên hiệp  

Anh và Bắc Ireland. 

⑥ Người đã hoàn khóa học 12 năm tại các cơ sở giáo dục được công nhận hoạt động liên quan đến giáo dục bởi Hiệp hội 

các trường học, trường đại học và cao đẳng khu vực phía Tây Hoa Kỳ có trụ sở chính đóng tại California, Hoa Kỳ; Hiệp 

hội các trường Kitô giáo quốc tế có trụ sở chính đóng tại Colorado, Hoa Kỳ; hoặc Hội đồng các trường quốc tế có trụ sở 

tại thành phố Hampshire thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. 

 Người dự tuyển thuộc các trường hợp từ ②~⑥, vui lòng liên hệ trước đến Phòng tuyển sinh – Cơ sở Urayasu Campus. 

(Điều kiện dự tuyển) 

(ｱ) Có chứng chỉ “Năng lực tiếng Nhật” trình độ N2 trở lên do Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế Nhật Bản tổ chức thi, hoặc 

có trình độ năng lực tiếng Nhật tương đương. 

(ｲ) Người có tỷ lệ đi học đạt từ 90% trở lên trong thời gian do trường chỉ định, khi theo học khóa tiếng Nhật đặc biệt của 

trường tiếng Nhật hay trường dạy nghề. Tuy nhiên, nếu tại thời điểm ứng tuyển, người dự tuyển đã tốt nghiệp (hoặc nghỉ 

học) ở trường tiếng Nhật, hay trường dạy nghề thì sẽ xét tỷ lệ đi học từ 90% trở lên tại trường học cuối cùng mà người dự 

tuyển tham gia học. 

(Phương pháp tính tỷ lệ đi học) 

Số giờ đi học ÷ Tổng số giờ học x 100 = 90% trở lên (sau dấu thập phân làm tròn xuống) 

   - Phạm vi chỉ định để tính tỷ lệ đi học: 

       Phương thức A => Từ ngày nhập học đến ngày cuối cùng của tháng 8 năm 2020 

       Phương thức B => Từ ngày nhập học đến ngày cuối cùng của tháng 10 năm 2020 

    Phương thức C => Từ ngày nhập học đến ngày cuối cùng của tháng 12 năm 2020 

- Việc tính toán tỷ lệ đi học phải căn cứ trên số giờ học hoặc số tiết học. Không chấp nhận tỷ lệ đi học tính dựa trên  

số ngày. 

(ｳ) Người không cư trú tại Nhật Bản (tham gia kỳ thi đầu vào trước khi đến Nhật) có nguyện vọng đăng ký vào ngành 

Tiếng Anh Mỹ thuộc Khoa Ngoại ngữ, và ngành Khách sạn-Du lịch thuộc Khoa Khách sạn-Du lịch thì ngoài những điều 

kiện nêu trên còn phải đáp ứng những điều kiện sau đây. 

Lưu ý: Người đang sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc như tiếng mẹ đẻ, tiếng bản địa thì không thể ứng tuyển vào 

ngành ngôn ngữ Anh Mỹ/Ngôn ngữ Trung. 

Ngành có nguyện vọng đăng ký Điều kiện dự tuyển 

Ngành Tiếng Anh Mỹ Phải có TOEFL iBT® 52 điểm trở lên, hoặc TOEIC L&R 500 điểm trở lên 

trong vòng 3 năm kể từ ngày thi. 

Ngành HT (HTM) Người đạt điểm số trong các kỳ thi năng lực tiếng Anh như sau trong vòng 3 
năm kể từ ngày thi: 
・Kỳ thi năng lực tiếng Anh Cambridge: Từ 134 điểm trở lên 
・Kỳ thi trình độ tiếng Anh thực hành ( Những hình thức hiện có, chứng chỉ 
CBT : chuẩn cấp 1 ~ cấp 3, chứng chỉ tiếng anh 2020 1 day S-CBT: chuẩn 
cấp 1 ~ cấp 3, chứng chỉ tiếng anh 2020 2days S-Interview: cấp 1 ~ cấp 3): 
Từ 1.880 điểm trở lên. 
・GTEC Advanced, Basic, Core, CBT: Từ 900 điểm trở lên 
・IELTS Academic - modules: Từ 4.0 trở lên 
・TEAP: Từ 199 điểm trở lên 
・TEAP CBT: Từ 360 điểm trở lên 
・TOEFL iBT® : Từ 42 điểm trở lên 
・TOEIC® L&R + S&W (Điểm phần S&W được nhân 2.5 lần khi tính 
điểm): Từ 900 điểm trở lên 
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14. Kỳ thi đầu vào đặc biệt dành cho du học sinh người nước ngoài 

(Thi đầu vào chung/Thi đầu vào trước khi đến Nhật) 
 



 

2. Lịch thi tuyển sinh 
Phương 
thức 

Thời hạn nộp hồ sơ Ngày thi -  
Địa điểm thi 

Ngày thông báo 
trúng tuyển 

Kỳ hạn hoàn tất thủ 
tục nhập học 

Phương thức 
A 

Từ ngày 23/9 (thứ Tư)  
đến ngày 2/10 (thứ Sáu) 

Tính ngày thư đến 

Ngày 17/10 (thứ Bảy) 
Cơ sở Urayasu Campus 

của trường 

Ngày 22/10  
(thứ Năm) 

13:00 

Ngày 12/11 
(thứ Năm) 

Phương thức 
B 

Từ ngày 9/11 (thứ Hai)  
đến ngày 20/11 (thứ Sáu) 

Tính ngày thư đến 

Ngày 5/12 (thứ Bảy) 
Cơ sở Urayasu Campus 

của trường 

Ngày 10/12  
(thứ Năm) 

13:00 

Ngày 14/1 
(thứ Năm) 

Phương thức 
C 

Từ 18/1 (thứ Hai)  
đến ngày 29/1 (thứ Sáu) 

Tính ngày thư đến 

Ngày 15/2 (thứ Hai) 
Cơ sở Urayasu Campus 

của trường 

Ngày 18/2 
(thứ Năm) 

13:00 

Ngày 4/3 
(thứ Năm) 

 Đối với người có nguyện vọng tham gia kỳ thi đầu vào trước khi đến Nhật (chỉ với phương thức B) thì không phải đến 

Nhật Bản vào ngày thi tuyển để làm kiểm tra học lực, tham dự phỏng vấn, v.v... tại trường, nhưng vẫn phải tuân thủ thời 

hạn nộp Phiếu đăng ký nguyện vọng, ngày thông báo trúng tuyển và kỳ hạn hoàn tất thủ tục nhập học theo bảng trên. 

 

3. Số lượng tuyển sinh ở các Khoa (Tính chung cho cả 3 phương thức A, B, C) 
Khoa Ngành học Số lượng tuyển sinh 

Ngoại ngữ Tiếng Nhật 12 người 
Tiếng Anh Mỹ 3 người 
Tiếng Trung 2 người 

Kinh tế Kinh tế 57 người 
Bất động sản Bất động sản 20 người 

Khách sạn-Du lịch Khách sạn-Du lịch (HTM) 10 người 

 Số lượng tuyển sinh ghi trên là tổng số lượng của cả 3 phương thức A, B, C. Ngoài ra, số lượng tuyển sinh đó cũng bao 

gồm cả số thí sinh tiến cử. 

 HTM: Chuyên ngành Khách sạn-Du lịch. 

 

4. Phân bổ thời gian thi, môn thi, điểm thi 

(1) Người đang cư trú tại Nhật Bản 

(Phương thức A) 
Khoa Ngành Thời gian 

tập trung 
Phân bổ thời gian thi, môn thi, điểm thi 

 
Ngoại ngữ Tiếng Nhật  

 
9:10 

9:45~10:30     Tiếng Nhật (thi trắc nghiệm, 100 điểm) 
10:30~11:15   Nghỉ giải lao 
11:15~            Phỏng vấn 
                       Đọc thành tiếng đoạn văn ngắn bằng tiếng 
Nhật hoặc tiếng Anh. 
・Đối với ngành Tiếng Nhật, Tiếng Trung, Kinh tế và Bất 
động sản, sau khi phỏng vấn sẽ đọc thành tiếng đoạn văn 
ngắn bằng tiếng Nhật; Ngành Tiếng Anh Mỹ và Khách 
sạn-Du lịch: Sau khi phỏng vấn sẽ đọc đoạn thành tiếng 
văn ngắn bằng tiếng Anh, sau đó sẽ thực hiện hỏi đáp xoay 
quanh nội dung đoạn văn đó. Ngoài ra, cũng có trường hợp 
câu hỏi liên quan đến nội dung đoạn văn tiếng Anh được 
hỏi bằng tiếng Anh. 

Tiếng Anh Mỹ 
Tiếng Trung 

Kinh tế Kinh tế 

Bất động sản Bất động sản 

Khách sạn-Du 
lịch 

Khách sạn-Du lịch 
(HTM) 

 HTM: Chuyên ngành Khách sạn-Du lịch. 
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      (Phương thức B, C) 
Khoa Ngành Thời gian tập 

trung 
Phân bổ thời gian thi, môn thi, điểm thi 

 
Ngoại ngữ Tiếng Nhật  

 
① Thí sinh tham 
gia cuộc thi viết 
tiếng Nhật trong 
ngày tổ chức thi: 

9:10 
 

② Thí sinh sử 
dụng điểm tiếng 
Nhật của kỳ thi du 
học Nhật Bản để 
ứng tuyển: 

11:00 
 

9:45~10:30: Tiếng Nhật (trắc nghiệm, 100 điểm) 
・Khi nộp đơn dự tuyển, hãy chọn 1 trong 2 hình thức 
sau: 
① Tham gia thi viết “tiếng Nhật" trong ngày tổ chức 

thi tại trường. 
② Sử dụng kết quả “tiếng Nhật” của kỳ thi du học Nhật 

Bản để ứng tuyển (Ngày tổ chức thi chỉ tham gia 
phỏng vấn) 

10:30~11:15: Nghỉ giải lao 
11:15~ : Phỏng vấn 
              Đọc thành tiếng đoạn văn ngắn bằng tiếng 

Nhật hoặc tiếng Anh. 
・Đối với ngành Tiếng Nhật, Tiếng Trung, Kinh tế và 
Bất động sản, sau khi phỏng vấn sẽ đọc thành tiếng đoạn 
văn ngắn bằng tiếng Nhật. Với ngành Tiếng Anh Mỹ và 
Khách sạn-Du lịch, sau khi phỏng vấn sẽ đọc thành tiếng 
đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh, sau đó sẽ thực hiện hỏi 
đáp xoay quanh nội dung đoạn văn đó. Ngoài ra, cũng có 
trường hợp câu hỏi liên quan đến nội dung đoạn văn 
tiếng Anh được hỏi bằng tiếng Anh. 

Tiếng Anh Mỹ 

Tiếng Trung 

Kinh tế Kinh tế 

Bất động 
sản 

Bất động sản 

Khách sạn-
Du lịch 

Khách sạn-Du lịch 
(HTM) 

 Tùy theo việc thí sinh có thi viết tiếng Nhật tại trường không mà thời gian tập trung của thí sinh sẽ khác nhau. 

 HTM: Chuyên ngành Khách sạn-Du lịch. 

 

     (2) Thi đầu vào trước khi đến Nhật (chỉ đối với phương thức B) 
Khoa Ngành Môn thi, điểm số 

 
Ngoại ngữ Tiếng Nhật ・Sử dụng kết quả của “Kỳ thi du học Nhật Bản”. 

① Tiếng Nhật (100 điểm) 
② Môn Tổng hợp hoặc Toán học (Khóa 1) (Mỗi môn 100 
điểm) 
Trường hợp tham gia thi cả 2 môn thì sẽ dựa trên môn có điểm 
số cao hơn để quyết định. 
 
・Xem xét lý do mong muốn dự tuyển, hồ sơ xin dự tuyển, 
v.v…để thay thế cho phần phỏng vấn. 
 
 Thí sinh không cần phải đến Nhật để tham gia kiểm tra học 
lực và phỏng vấn. 
 
 

Tiếng Anh Mỹ 

Tiếng Trung 

Kinh tế Kinh tế 

Bất động sản Bất động sản 

Khách sạn-Du lịch Khách sạn-Du lịch 
(HTM) 

 HTM: Chuyên ngành Khách sạn-Du lịch. 

 

    (3) Về việc sử dụng kết quả của “Kỳ thi du học Nhật Bản” 

Phạm vi được sử dụng kết quả của Kỳ thi du học Nhật Bản do Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản thực hiện, sẽ khác 

nhau tùy theo từng phương thức. Phạm vi được sử dụng ở mỗi phương thức là 1 trong 3 lần thi được đánh dấu O trong bảng 

sau đây. 

Ngôn ngữ dự tuyển Kỳ thi du học Nhật Bản là tiếng Nhật. Ngoài ra, điểm số của từng môn sẽ được chuyển đổi về hệ 

100 điểm và phần thi viết tiếng Nhật sẽ được sử dụng làm tài liệu đánh giá tổng hợp. 
Lịch tổ chức kỳ thi Du học Nhật  

 
Phương thức thi đầu vào  
của trường 

 
Tháng 11 năm 

2018 

 
Tháng 6 năm 

2019 

 
Tháng 11 năm 

2019 

 
Tháng 11 năm 

2020 

Phương thức B O O O X 
Phương thức C X O O O 

 

5. Phương pháp tuyển chọn 

Chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá một cách tổng hợp bài thi viết (hoặc Kết quả kỳ thi du học Nhật Bản), bài thi phỏng vấn 

(ngoại trừ thí sinh dự thi trước khi đến Nhật), bài thi đọc đoạn văn ngắn tiếng Nhật (dành cho thí sinh đăng ký ngành Tiếng 

Nhật, Tiếng Trung, Kinh tế và Bất động sản, ngoại trừ thí sinh dự thi trước khi đến Nhật), hoặc bài thi đọc đoạn văn tiếng 

Anh (dành cho thí sinh đăng ký ngành Tiếng Anh Mỹ và Khách sạn-Du lịch, ngoại trừ thí sinh dự thi trước khi đến Nhật), và 

đánh giá hồ sơ đăng ký để quyết định đỗ hay trượt. 
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6. Hồ sơ xin dự tuyển (Áp dụng chung cho cả 3 phương thức A, B, C) 

(1) Hồ sơ xin dự tuyển phải do chính thí sinh viết chính xác, rõ ràng, bằng bút bi màu đen (riêng Phiếu đăng ký nguyện vọng 

thì điền bằng bút chì), chữ viết bằng tay, hệ chữ alphabet viết hoa và hệ số toán học. 

 (2) Về nguyên tắc, hồ sơ đã nộp sẽ không được hoàn trả lại. Tuy nhiên, đối với những loại giấy tờ, chỉ được cấp 1 lần như 

bản gốc bằng tốt nghiệp, v.v…thì chúng tôi sẽ hoàn trả lại cho thí sinh sau khi kết thúc buổi phỏng vấn vào ngày thi. 

(3) Trường hợp hồ sơ không đạt tư cách dự tuyển, trường hợp không đến kịp trong thời gian nhận hồ sơ do trường 

quy định thì việc xin dự tuyển sẽ bị hủy. 

(4) Khi thấy cần thiết phải xác nhận tư cách dự tuyển, trường chúng tôi có thể liên hệ trực tiếp với thí sinh hoặc người có liên 

quan để tìm hiểu thêm.  

 

ア  Hồ sơ mà toàn bộ người có nguyện vọng dự tuyển cần nộp (Áp dụng chung cho cả người đang cư trú tại Nhật và 

người tham gia kỳ thi đầu vào trước khi đến Nhật) 
Hồ sơ Nội dung – Những điểm cần lưu ý 

① Phiếu đăng ký 
nguyện vọng  
(Mẫu theo quy định 
của trường) 

Vui lòng tham khảo cách điền đơn từ trang 95 đến trang 98 của tài liệu đính kèm là “Ví dụ cách điền Phiếu dự 
thi, Phiếu dán ảnh, Phiếu yêu cầu chuyển tiền, v.v...” để điền vào. 
 

② Phiếu dự thi 
(Mẫu theo quy định 
của trường) 

Vui lòng điền địa chỉ mà thí sinh chắc chắn nhận được. Địa chỉ có thể khác với địa chỉ hiện tại được ghi trên 
Phiếu đăng ký nguyện vọng. 

③ Phiếu dán ảnh 
(Mẫu theo quy định 
của trường) 

Dán cẩn thận vào cột theo quy định ảnh chụp trong vòng 3 tháng kể từ ngày bắt đầu nộp đơn của mỗi phương 
thức (phông nền trơn, ảnh chân dung và không đội mũ, kích thước dài 4cm x rộng 3cm, điền ngành dự thi, 
ngày tháng năm sinh và họ tên vào mặt sau). 

④ Đơn xin dự tuyển 
(Mẫu số 9 ở phần 
cuối)  

Ghi tên chính thức của quá trình học tập và làm việc từ cấp tiểu học đến thời điểm hiện tại vào phần “Quá 
trình học tập” (mặt sau).  
Trường hợp khoảng thời gian trống giữa quá trình học tập và làm việc quá 6 tháng (trừ thời gian trường học 
cho nghỉ), hãy điền chi tiết nội dung hoạt động trong thời gian đó vào. Ghi cả thời gian tham gia học tập ở các 
trường không như lớp học thêm, trường đào tạo dự bị, v.v…- nơi không cấp giấy tờ chính quy như bảng điểm, 
v.v... 

⑤ Bản kế hoạch 
thanh toán chi 
(Mẫu số 10 ở phần 
cuối) 

Nếu bạn đã đỗ kỳ thi đầu vào, vui lòng điền phương thức chi trả học phí và sinh hoạt phí, v.v...khi làm thủ tục 
nhập học cũng như sau khi nhập học. 
Nếu có nhiều người chịu trách nhiệm chi trả thì hãy đánh dấu O vào 1 chỗ trong cột “Người chịu trách nhiệm 
chi trả chính”. Khi làm thủ tục nhập học, chúng tôi sẽ yêu cầu nộp tài liệu liên quan đến người chi trả chi phí 
chính được viết trong tài liệu này. 

⑥ Hồ sơ chứng nhận 
tốt nghiệp trường 
trung học phổ thông 

Vui lòng nộp bản gốc của giấy chứng nhận tốt nghiệp được lập bằng tiếng Anh. 
Chúng tôi chỉ nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp được cấp trong vòng 6 tháng kể từ ngày bắt đầu nộp đơn của 
mỗi phương thức. 
(Lưu ý): ア. Những người đang theo học tại trường Trung học phổ thông tại thời điểm dự tuyển thì vui lòng 

nộp bản gốc giấy chứng nhận tốt nghiệp dự kiến được lập bằng tiếng Anh. Trường hợp không thể 
xuất trình được giấy chứng nhận tốt nghiệp dự kiến bằng tiếng Anh thì vui lòng nộp giấy chứng 
nhận tốt nghiệp dự kiến bằng tiếng mẹ đẻ. Trường hợp giấy chứng nhận tốt nghiệp dự kiến đang 
được lập bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc thì vui lòng nộp cùng 
với bản dịch tiếng Nhật hoặc bản dịch tiếng Anh (điền ngày dịch, người dịch, đóng dấu công chứng 
nội dung của cơ quan công chứng). 

イ. Trường hợp không thể xuất trình được bản gốc của giấy chứng nhận tốt nghiệp được lập bằng 
tiếng Anh, thì vui lòng nộp bản gốc bằng tốt nghiệp được lập bằng tiếng mẹ đẻ hoặc bản gốc của 
giấy chứng nhận tốt nghiệp được lập bằng tiếng mẹ đẻ. Nếu bản gốc của bằng tốt nghiệp hoặc giấy 
chứng nhận tốt nghiệp được lập bằng một ngôn ngữ khác tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc thì vui 
lòng nộp kèm với bản dịch tiếng Nhật hoặc bản dịch tiếng Anh (điền ngày dịch, người dịch, đóng 
dấu công chứng nội dung của cơ quan công chứng). 

ウ. Bản gốc của bằng tốt nghiệp đã nộp sẽ được trả lại cho thí sinh vào ngày thi. 
⑦ Bảng điểm của 
trường Trung học phổ 
thông 

Vui lòng nộp bản gốc của bảng điểm được lập bằng tiếng Anh. 
Chúng tôi chỉ chấp nhận những bảng điểm được cấp trong vòng 6 tháng kể từ ngày bắt đầu nộp đơn của mỗi 
phương thức. 
(Lưu ý): ア. Nếu bảng điểm chỉ được cấp khi tốt nghiệp theo hệ thống giáo dục thì vui lòng nộp bản gốc đó. 

Trong trường hợp bảng điểm (bản gốc) được lập bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh hoặc 
tiếng Trung Quốc thì vui lòng nộp cùng với bản dịch tiếng Nhật hoặc bản dịch tiếng Anh (điền 
ngày dịch, người dịch, đóng dấu công chứng nội dung của cơ quan công chứng). Bản gốc đã nộp 
chúng tôi sẽ trả lại cho người nộp đơn vào ngày thi. 

イ. Những người đang theo học tại trường Trung học phổ thông tại thời điểm nộp đơn, vui lòng nộp 
bảng điểm thể hiện kết quả học tập cho đến học kì gần nhất mà bạn có thể xuất trình cho năm học 
mà bạn đang học. 

ウ. Trường hợp không thể xuất trình bản gốc của bảng điểm được lập bằng tiếng Anh thì vui lòng nộp 
bản gốc được lập bằng tiếng mẹ đẻ. Trường hợp bảng điểm (bản gốc) được lập bằng một ngôn ngữ 
khác tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc thì vui lòng nộp cùng với bản dịch tiếng Nhật hoặc bản dịch 
tiếng Anh (điền ngày dịch, người dịch, đóng dấu công chứng nội dung của cơ quan công chứng).  

エ. Những người đã có thời gian đi du học trong lúc đang theo học ở trường Trung học phổ thông, vui 
lòng nộp bảng điểm được cấp bởi trường học nơi bạn đã du học. Tuy nhiên, nếu kết quả học tập tại 
trường học nơi bạn du học đã được xác nhận bởi trường Trung học phổ thông nơi bạn tốt nghiệp, và 
kết quả học tập của các năm học cũng như các môn học đã được liệt kê thì bạn không cần phải nộp 
bảng điểm của trường mà bạn du học nữa. 

⑧Bảng điểm của 
trường mà bạn đang 
học khi nộp đơn (hay 
trường cuối cùng mà 
mà người dự tuyển 
tham gia học) 

(1)Vui lòng nộp bảng điểm có ghi kết quả học tập cho đến học kì gần nhất mà bạn có thể nộp. Bảng điểm này 
được lập bởi các khóa học ngắn hạn, trường tiếng Nhật, trường dạy nghề, trường cao đẳng, trường Đại học mà 
bạn đang theo học tại thời điểm nộp đơn dự tuyển. 
(2)Những người đã tốt nghiệp (nghỉ học) các khóa học ngắn hạn, trường tiếng Nhật, trường dạy nghề, trường 
cao đẳng, trường Đại học tại thời điểm nộp đơn dự tuyển, vui lòng nộp bảng điểm của trường mà bạn đã theo 
học. Bảng điểm này phải được lập trong vòng 3 tháng kể từ ngày bắt đầu nộp đơn dự tuyển. 
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Hồ sơ Nội dung – Những điểm cần lưu ý 

⑨ Giấy chứng nhận 
tỷ lệ đi học của 
trường mà bạn đang 
học khi nộp đơn dự 
tuyển (hoặc trường 
cuối cùng mà người 
dự tuyển tham gia 
học) 

(1) Những người đang theo học, đã tốt nghiệp hoặc đã bỏ học tại các khóa học ngắn hạn, trường tiếng Nhật, 
trường dạy nghề tại thời điểm nộp đơn, vui lòng xuất trình giấy chứng nhận tỷ lệ đi học được lập theo cách 
tính dưới đây. 

(Cách tính) Số giờ đi học ÷ Tổng số giờ học x 100 (sau dấu thập phân sẽ làm tròn xuống) 
ア. Người đang đi học tại thời điểm nộp đơn: 
    (Thời gian tính)  

Phương thức A: Từ ngày nhập học đến ngày cuối cùng của tháng 8 năm 2020 
Phương thức B: Từ ngày nhập học đến ngày cuối cùng của tháng 10 năm 2020 
Phương thức C: Từ ngày nhập học đến ngày cuối cùng của tháng 12 năm 2020 

イ. Người đã tốt nghiệp hoặc đã nghỉ học tại thời điểm nộp đơn: 
    Tất cả các hình thức: Toàn bộ thời gian theo học 
(2) Tại thời điểm nộp đơn, những người đang theo học tại các trường cao đẳng và đại học vui lòng nộp giấy 
chứng nhận đang học, những người đã nghỉ học vui lòng nộp giấy chứng nhận thời gian tuyển sinh, những 
người đã tốt nghiệp vui lòng nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp (được lập trong vòng 3 tháng kể từ ngày bắt đầu 
nộp đơn của mỗi phương thức) 

⑩ Giấy chứng nhận 
Năng lực tiếng Nhật 

Nộp bản gốc giấy từ chứng minh người dự tuyển có năng lực tiếng Nhật trình độ N2 trở lên. Bản gốc chứng từ 
này sẽ được hoàn trả vào ngày thi. 
Người không có bằng N2 trở lên, vui lòng nộp Đơn xác nhận (mẫu tự do) về việc người dự tuyển có trình độ 
tiếng Nhật tương đương N2 do hiệu trưởng của trường tiếng Nhật, trường dạy nghề đang theo học xác nhận, 
ký tên và đóng dấu. 

⑪ Phiếu cư trú (1) Người dự tuyển đang cư trú tại Nhật Bản phải nộp Phiếu cư trú được cấp trong vòng 3 tháng kể từ ngày bắt 
đầu nộp đơn theo từng phương thức (có ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ hiện tại, quốc tịch, phân loại 
theo quy định 45 điều 30 Luật đăng ký thường trú cơ bản, tư cách lưu trú, ngày hết hạn lưu trú, mã số thẻ lưu 
trú). 
(2) Đối với những người lưu trú ngắn hạn (mục đích để dự thi) và những người tham dự kỳ thi trước khi đến 
Nhật Bản, vui lòng nộp bản phô tô (khổ A4 dọc) của hộ chiếu (phần có ghi họ tên, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày 
tháng năm được cấp). 
(Lưu ý): Chúng tôi sẽ không chấp nhận bản phô tô của phiếu cư trú và thẻ lưu trú (giấy chứng nhận đăng ký 
người nước ngoài) đã quá thời hạn lưu trú. 

⑫ Giấy thông báo kết 
quả kỳ thi du học 
Nhật Bản (bản phô tô) 

Chỉ những người có 
liên quan mới phải 
nộp 

Người sử dụng kết quả kỳ thi du học Nhật Bản để dự tuyển theo phương thức B và C, 
người tham gia kỳ thi đầu vào trước khi đến Nhật theo phương thức B, phải nộp bản 
phô tô Giấy thông báo kết quả kỳ thi du học Nhật Bản (khổ A4 dọc) trong thời hạn 
theo quy định. Người đã tham gia thi nhiều lần trong thời hạn theo quy định thì chỉ nộp 
bảng kết quả của 1 lần thi mà người dự tuyển lựa chọn. 

⑬Giấy chứng nhận 
thi đỗ đầu vào đại học 
 

Chỉ những người có 
liên quan mới phải 
nộp 

Những người có bằng tú tài quốc tế, bằng Abitur, bằng tú tài và những người có chứng 
chỉ học đại học tại đất nước của mình (hoặc quốc gia nơi bạn đã tốt nghiệp trường 
Trung học phổ thông) thì vui lòng nộp bản gốc của những giấy chứng nhận đó. (Bản 
gốc đã sẽ được trả lại cho người nộp đơn vào ngày thi). 
(Lưu ý) Nếu bạn muốn nộp giấy chứng nhận này vui lòng liên hệ trước tới phòng tuyển 
sinh của Cơ sở Urayasu Campus. 

⑭ Hồ sơ khác Chỉ những người có 
liên quan mới phải 
nộp 

Nếu thấy cần thiết để xác nhận tư cách dự tuyển thì trường chúng tôi có thể sẽ yêu cầu 
nộp các tài liệu khác ngoài các tài liệu nêu trên. 

 

イ  Hồ sơ cần nộp đối với người tham gia kỳ thi đầu vào trước khi đến Nhật 

Đối với người tham gia kỳ thi đầu vào trước khi đến Nhật thì ngoài những hồ sơ phải nộp đã nêu ở mục “ア” (trang 63) thì 

còn cần phải nộp thêm các loại giấy tờ sau. 
Hồ sơ Nội dung cần lưu ý 

⑮ Đơn lý do mong 
muốn dự tuyển 

Lập đơn lý do mong muốn dự tuyển theo hướng dẫn sau đây: 
(1) Sử dụng giấy tùy chọn (khổ A4 dọc, viết hàng ngang), dòng đầu tiên ghi “Đơn lý do mong muốn dự 
tuyển”, dòng thứ 2 ghi tên Khoa, tên Ngành muốn dự tuyển và họ tên (furigana). 
(2) Từ dòng thứ 3 trở đi, viết bằng tiếng Nhật về lý do mong muốn dự tuyển vào khoa, ngành này, nguyện 
vọng sau khi nhập học, triển vọng sau khi tốt nghiệp, v.v...(trong khoảng 800 chữ) 
(3) Đơn phải do chính bản thân người dự tuyển tự viết tay, không chấp nhận bản đánh máy. Sử dụng bút bi 
màu đen để viết, khi cần sửa chữa thì hãy sử dụng bút xóa nước. 

⑯ Hồ sơ chứng minh tư 
cách liên quan 

Ngành tiếng Anh Mỹ 
Nộp bản gốc Giấy chứng nhận trình độ TOEFL iBT® từ 52 điểm trở lên, hoặc TOEIC L&R từ 500 điểm trở 
lên được cấp trong vòng 3 năm kể từ ngày thi. 
 
Ngành Khách sạn-Du lịch 
Nộp bản gốc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh được cấp trong vòng 3 năm kể từ ngày thi với điểm số 
tương ứng sau đây 
・Kỳ thi năng lực tiếng Anh Cambridge: từ 134 điểm trở lên 
・Kỳ thi trình độ tiếng Anh thực hành ( Những hình thức hiện có, chứng chỉ CBT : chuẩn cấp 1 ~ cấp 3, 
chứng chỉ tiếng anh 2020 1 day S-CBT: chuẩn cấp 1 ~ cấp 3, chứng chỉ tiếng anh 2020 2days S-Interview: 
cấp 1 ~ cấp 3): từ 1.880 điểm trở lên. 
・GTEC Advanced, Basic, Core, CBT: từ 900 điểm trở lên 
・IELTS Academic - modules: từ 4.0 trở lên 
・TEAP: từ 199 điểm trở lên 
・TEAP CBT: từ 360 điểm trở lên 
・TOEFL iBT® : từ 42 điểm trở lên 
・TOEIC® L&R + S&W (Điểm phần S&W được nhân 2.5 lần khi tính điểm): từ 900 điểm trở lên 
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7. Lệ phí tuyển sinh: 30.000 yên 

 (1) Người đang cư trú tại Nhật Bản 

Về phương thức nộp vui lòng tham khảo trang 12 của tài liệu “Những điều cần biết về kỳ thi tuyển sinh dành cho người dự 

tuyển năm 2021”. 

(2) Người tham gia kỳ thi đầu vào trước khi đến Nhật  

Từ ngân hàng nước ngoài, người dự tuyển phải chuyển tiền vào tài khoản sau đây trong thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự 

tuyển. Phí chuyển tiền sẽ do người dự tuyển chịu. Phí chuyển tiền khác nhau tùy theo quốc gia, khu vực, vui lòng đảm bảo 

chuyển đúng số tiền. 

Trường hợp lệ phí thi không được chuyển đủ, thí sinh sẽ không được tham gia thi. 

Tên ngân hàng: Mizuho Bank Ltd          Tên chủ tài khoản: Meikai University 

Tên chi nhánh: Nishi-Kasai Branch        Loại tài khoản: Savings Account 

Mã số chi nhánh: No.561                        Số tài khoản A/C: No.1315529 

Địa chỉ ngân hàng: 5-6-2 Nishikasai, Edogawa-ku, Tokyo 163-0088, Japan 

SWIFT CODE : MHCBJPJT 

 

8. Công bố trúng tuyển 

(1) Đối với thí sinh trúng tuyển, chúng tôi sẽ gửi qua bưu điện Giấy thông báo trúng tuyển và Hướng dẫn thủ tục nhập học, 

hồ sơ thủ tục nhập học, v.v…tới địa chỉ được ghi trong Phiếu đăng ký nguyện vọng. Thí sinh trúng tuyển sẽ nhận được vào 

ngày hôm sau của ngày công bố trúng tuyển. Ngoài ra, đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi đầu vào trước khi đến Nhật, sẽ cần 

thêm vài ngày kể từ sau khi công bố trúng tuyển. 

(2) Công bố chính thức sẽ được đưa ra bằng thông báo gửi tới thí sinh trúng tuyển, chúng tôi cũng sẽ đăng trên trang chủ của 

trường như một hình thức thông báo bổ sung. Ngoài ra, về việc công bố trúng tuyển qua internet, vui lòng kiểm tra trong 

khoảng thời gian từ 13 giờ đến 20 giờ của ngày công bố đỗ. Từ 20 giờ trở đi sẽ không thể kiểm tra được nữa. Mong các bạn 

thông cảm. 

Trang chủ URL https://www.meikai.ac.jp 

(3) Chúng tôi sẽ không trả lời các câu hỏi liên quan đến việc đỗ hay trượt qua điện thoại. 

 

9. Về thủ tục sau khi trúng tuyển 

(1) Những người đã đỗ kỳ thi tuyển sinh này và có ý định nhập học vào trường sẽ phải hoàn thành thủ tục nhập học trong 

thời hạn quy định. Dù có bất kì lí do gì thì trường chúng tôi cũng không chấp nhận cho làm thủ tục nhập học hộ. Ngoài ra, 

trường chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì sự cố nào trong trường hợp một đại lý tiến hành các thủ tục nhập 

học. Người đã trúng tuyển kỳ thi đầu vào trước khi đến Nhật mà chưa thể hoàn tất thủ tục nhập học trong thời gian quy định 

thì hãy liên hệ trước với Phòng tuyển sinh cơ sở Urayasu Campus của trường. 

(2) Khi làm thủ tục nhập học cần có người bảo lãnh. Trên nguyên tắc, người bảo lãnh phải là người cư trú tại Nhật Bản và có 

thu nhập tự nuôi sống bản thân một cách độc lập. Trường hợp người bảo lãnh có quốc tịch nước ngoài thì ngoài điều kiện nêu 

trên, còn phải là người đã lưu trú ở Nhật từ 5 năm trở lên và thành thạo tiếng Nhật. Trường hợp không có người bảo lãnh thì 

có thể chúng tôi sẽ không cấp giấy phép nhập học. 

(3) Về nguyên tắc những người nhập học sẽ ghi danh vào trường học này với tư cách lưu trú là “du học” từ tháng 4 năm 2021, 

nhưng những người có tư cách lưu trú là “sống cùng gia đình”, ‘thường trú”, “vĩnh trú”, “vợ/chồng của người Nhật” thì 

không cần thay đổi tư cách lưu trú để nhập học trường đại học. Tuy nhiên, nếu tư cách lưu trú không phải là “du học” thì sẽ 

không được hưởng các quyền lợi dành cho đối tượng du học sinh người nước ngoài như miễn giảm học phí (chỉ có ở Khoa 

Ngoại ngữ, Khoa Kinh tế và Khoa Bất động sản), học bổng, v.v... 

 

10. Học chuẩn bị trước khi nhập học 

Người đã trúng tuyển kỳ thi đầu vào của trường và hoàn tất thủ tục nhập học sẽ được “Học chuẩn bị trước khi nhập học” 

(ngoại trừ phương thức C). Chi tiết về cách thức thực hiện, vui lòng tham khảo trang 18 của tài liệu “Những điều cần biết về 

kỳ thi tuyển sinh dành cho người dự tuyển năm 2021”. 
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Kỳ thi đầu vào này được tổ chức nhằm tạo ra cơ hội học tập cho người có quốc tịch nước ngoài đến Nhật Bản du học, dựa 

trên mục tiêu của trường là trở thành "Trường đại học mở cửa ra quốc tế". 

 

1. Tư cách và điều kiện dự tuyển 
Người đáp ứng tư cách dự tuyển (1) và (2), đồng thời thỏa mãn điều kiện dự tuyển sau đây. 

(Tư cách dự tuyển) 

(1) Người không có quốc tịch Nhật Bản 

(2) Người thuộc một trong các trường hợp từ ① đến ⑥ sau đây. 

① Người đã hoàn thành chương trình đào tạo 12 năm ở nước ngoài và đến ngày ngày 31 tháng 3 năm 2021 dự kiến sẽ hoàn 

thành chương trình học, hoặc được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là có trình độ tương đương. 

② Người có bằng tú tài quốc tế do Văn phòng tú tài quốc tế - cơ quan được thành lập dựa trên Bộ Luật dân sự Thụy Sĩ, trao 

tặng. 

③ Người có bằng Abitur được công nhận là bằng cấp ứng tuyển vào đại học ở các bang của Cộng hòa Liên bang Đức. 

④ Người có bằng tú tài được công nhận là trình độ đầu vào đại học tại Cộng hòa Pháp. 

⑤ Người có chứng chỉ giáo dục phổ thông bậc cao được công nhận là trình độ đầu vào đại học tại Vương quốc Liên hiệp 

Anh và Bắc Ireland. 

⑥ Người đã hoàn khóa học 12 năm tại các cơ sở giáo dục được công nhận hoạt động liên quan đến giáo dục bởi Hiệp hội 

các trường học, trường đại học và cao đẳng khu vực phía Tây Hoa Kỳ có trụ sở chính đóng tại California, Hoa Kỳ; Hiệp hội 

các trường Kitô giáo quốc tế có trụ sở chính đóng tại Colorado, Hoa Kỳ; hoặc Hội đồng các trường quốc tế có trụ sở tại thành 

phố Hampshire thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. 

 Người dự tuyển thuộc các trường hợp từ ②~⑥, vui lòng liên hệ trước đến Phòng tuyển sinh – Cơ sở Urayasu Campus. 

(Điều kiện dự tuyển) 

Người có tỷ lệ đi học đạt từ 90% trở lên trong thời gian do trường chỉ định, khi theo học khóa học tiếng Nhật đặc biệt của 

trường tiếng Nhật hoặc trường dạy nghề. Tuy nhiên, nếu tại thời điểm ứng tuyển, người dự tuyển đã tốt nghiệp (hoặc nghỉ 

học) ở trường tiếng Nhật, hoặc trường dạy nghề thì sẽ xét tỷ lệ đi học từ 90% trở lên tại trường học cuối cùng mà người dự 

tuyển tham gia học. 

(Phương pháp tính tỷ lệ đi học) 

Số giờ đi học ÷ Tổng số giờ học x 100 = 90% trở lên (sau dấu thập phân làm tròn xuống) 

  - Phạm vi chỉ định để tính tỷ lệ đi học: 

       Phương thức A => Từ ngày nhập học đến ngày cuối cùng của tháng 8 năm 2020 

       Phương thức B => Từ ngày nhập học đến ngày cuối cùng của tháng 10 năm 2020 

    Phương thức C => Từ ngày nhập học đến ngày cuối cùng của tháng 12 năm 2020 

- Việc tính toán tỷ lệ đi học phải căn cứ trên số giờ học hoặc số tiết học. Không chấp nhận tỷ lệ tính dựa trên số ngày. 

 

2. Lịch thi đầu vào 

Phương 
thức 

Thời gian nhận đơn 
đăng ký 

Thi tuyển lần một Thi tuyển lần hai Thời hạn làm 
thủ tục nhập 

học 
Ngày thi – Hội 

trường thi 
Ngày giờ 

công bố đỗ 
Ngày thi – Hội 

trường thi 
Ngày giờ công 

bố đỗ 

Phương 
thức A 

Từ ngày 23/9 (thứ 
Tư) đến 

ngày 2/10 (thứ Sáu) 
Tính ngày thư đến 

Ngày 17/10 (thứ 
Bảy) 

Cơ sở Urayasu 
Campus của 

trường 

Ngày 22/10  
(thứ Năm) 

13:00 

Ngày 7/11  
(thứ Bảy) 

Cơ sở Urayasu 
Campus của 

trường 

Ngày 12/11 
(thứ Năm) 

13:00 

Ngày 3/12 
 (thứ Năm) 

Phương 
thức B 

Từ ngày 9/11 (thứ 
Hai) đến  

ngày 20/11 (thứ Sáu) 
Tính ngày thư đến 

Ngày 5/12 (thứ 
Bảy) 

Cơ sở Urayasu 
Campus của 

trường 

Ngày 10/12  
(thứ Năm) 

13:00 

Ngày 19/12 (thứ 
Bảy) 

Cơ sở Urayasu 
Campus của 

trường 

Ngày 24/12 
(thứ Năm) 

13:00 

Ngày 14/1 
 (thứ Năm) 

Phương 
thức C 

Từ ngày 18/1 (thứ 
Hai) đến 

ngày 29/1 (thứ Sáu) 
Tính ngày thư đến 

Ngày 15/2 (thứ 
Hai) 

Cơ sở Urayasu 
Campus của 

trường 

Ngày 18/2  
(thứ Năm) 

13:00 

Ngày 24/2  
(thứ Tư) 

Cơ sở Urayasu 
Campus của 

trường 

Ngày 26/2  
(thứ Sáu) 

13:00 

Ngày 11/3  
(thứ Năm) 
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15. Kỳ thi đầu vào đặc biệt dành cho du học sinh người nước ngoài 

(Thi đầu vào chung/Thi đầu vào trước khi đến Nhật) 
Bộ môn Quản lý Toàn cầu, Ngành Khách sạn-Du lịch, Khoa Khách sạn-Du lịch. 

 



3. Số lượng tuyển sinh và phân bổ thời gian, môn thi, điểm thi 

Số lượng tuyển sinh Kỳ thi Thời gian tập trung Phân bổ thời gian, môn thi và điểm thi 

6 người 
(Tổng cộng số người 
của phương thức A-

B- C) 

Thi tuyển lần một 9:10 
9:30 ~ 11:00 Kiểm tra đánh giá mức độ hiểu bài 

học 
(Hình thức viết bài, 100 điểm) 

Thi tuyển lần hai 
Nhóm 1     9:10 
Nhóm 2   12:40 

Nhóm 1   Từ 9:30 ~ phỏng vấn 
Nhóm 2   Từ 13:00 ~ phỏng vấn 

* Thi tuyển lần hai sẽ tiến hành bằng cách chia buổi sáng (nhóm 1) và buổi chiều (nhóm 2) tùy theo số lượng người. Vui lòng 

kiểm tra thông báo trúng tuyển kỳ thi tuyển lần một để biết thêm chi tiết. 

 

4. Phương thức tuyển chọn 

Kỳ thi tuyển lần một: Chúng tôi sẽ đánh giá một cách tổng hợp dựa trên kết quả của bài kiểm tra học lực và đánh giá các tài 

liệu đã nộp, để quyết định đỗ hay trượt. 

Kỳ thi tuyển lần hai: Chúng tôi sẽ đánh giá một cách tổng hợp dựa trên bài phỏng vấn và đánh giá các tài liệu đã nộp, để 

quyết định đỗ hay trượt. 

 

5. Tài liệu cần nộp 

Hồ sơ Nội dung và các mục cần lưu ý 

① Phiếu đăng ký 
nguyện vọng 

(Mẫu theo quy định 
của trường) 

Vui lòng tham khảo cách điền từ trang 95 đến trang 98 của tài liệu đính kèm là “Ví dụ cách điền Phiếu dự thi, 
Phiếu dán ảnh, Phiếu yêu cầu chuyển tiền, v.v...” để điền vào. 

② Phiếu dự thi 
(Mẫu theo quy định 
của trường) 

Vui lòng điền địa chỉ mà thí sinh chắc chắn nhận được. Địa chỉ có thể khác với địa chỉ hiện tại được ghi trên 
Phiếu đăng ký nguyện vọng. 

③ Phiếu dán ảnh 
(Mẫu theo quy định 
của trường) 

Dán cẩn thận vào cột theo quy định một ảnh chụp trong vòng 3 tháng tính từ ngày bắt đầu nộp đơn của mỗi 
phương thức (phông nền trơn, ảnh chân dung màu và không đội mũ, kích thước dài 4cm x rộng 3cm, điền ngành 
dự thi, ngày tháng năm sinh và họ tên vào mặt sau). 

④ Đơn xin dự 
tuyển 

(Mẫu số 9 ở phần 
cuối) 

Ghi tên chính thức của quá trình học tập và làm việc từ cấp tiểu học đến thời điểm hiện tại vào phần “Quá trình 
học tập” (mặt sau).  
Trường hợp khoảng thời gian trống giữa quá trình học tập và làm việc quá 6 tháng (trừ thời gian trường học cho 
nghỉ), hãy điền chi tiết nội dung hoạt động trong thời gian đó vào. Ghi cả thời gian tham gia học tập ở các trường 
không như lớp học thêm, trường đào tạo dự bị, v.v…- nơi không cấp giấy tờ chính quy như bảng điểm, v.v... 

⑤ Bản kế hoạch 
thanh toán chi phí 

(Mẫu số 10 ở phần 
cuối) 

Nếu bạn đã đỗ kỳ thi đầu vào, vui lòng điền phương thức chi trả học phí và sinh hoạt phí, v.v... khi làm thủ tục 
nhập học cũng như sau khi nhập học.  
Nếu có nhiều người chịu trách nhiệm chi trả thì hãy đánh dấu O vào 1 chỗ trong cột “Người chịu trách nhiệm chi 
trả chính”. Khi làm thủ tục nhập học, chúng tôi sẽ yêu cầu nộp tài liệu liên quan đến người chi trả chi phí chính 
được viết trong tài liệu này. 

⑥ Hồ sơ chứng 
nhận tốt nghiệp 
trường trung học 
phổ thông 

Vui lòng nộp bản gốc của giấy chứng nhận tốt nghiệp được lập bằng tiếng Anh. 
Chúng tôi chỉ nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp được cấp trong vòng 6 tháng kể từ ngày bắt đầu nộp đơn của mỗi 
phương thức. 
(Lưu ý): ア. Những người đang theo học tại trường Trung học phổ thông tại thời điểm dự tuyển thì vui lòng nộp 

bản gốc giấy chứng nhận tốt nghiệp dự kiến được lập bằng tiếng Anh. Trường hợp không thể xuất 
trình được giấy chứng nhận tốt nghiệp dự kiến bằng tiếng Anh thì vui lòng nộp giấy chứng nhận tốt 
nghiệp dự kiến bằng tiếng mẹ đẻ. Trường hợp giấy chứng nhận tốt nghiệp dự kiến được lập bằng một 
ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc thì vui lòng nộp cùng với bản dịch tiếng Nhật 
hoặc bản dịch tiếng Anh (điền ngày dịch, người dịch, đóng dấu công chứng nội dung của cơ quan 
công chứng). 

イ. Trường hợp không thể xuất trình được bản gốc của giấy chứng nhận tốt nghiệp được lập bằng tiếng  
Anh, thì vui lòng nộp bản gốc bằng tốt nghiệp được lập bằng tiếng mẹ đẻ hoặc bản gốc của giấy 
 chứng nhận tốt nghiệp được lập bằng tiếng mẹ đẻ. Nếu bản gốc của bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng 
 nhận tốt nghiệp được lập bằng một ngôn ngữ khác tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc thì vui lòng  
nộp kèm với bản dịch tiếng Nhật hoặc bản dịch tiếng Anh (điền ngày dịch, người dịch, đóng dấu  
công chứng nội dung của cơ quan công chứng). 

ウ. Bản gốc của bằng tốt nghiệp đã nộp sẽ được trả lại cho thí sinh vào ngày thi. 

⑦ Bảng điểm của 
trường Trung học 
phổ thông 

Vui lòng nộp bản gốc của bảng điểm được lập bằng tiếng Anh. 
Chúng tôi chỉ chấp nhận những bảng điểm được cấp trong vòng 6 tháng kể từ ngày bắt đầu nộp đơn của mỗi 
phương thức. 
(Lưu ý): ア. Nếu bảng điểm chỉ được cấp khi tốt nghiệp theo hệ thống giáo dục thì vui lòng nộp bản gốc đó. 

Trong trường hợp bảng điểm (bản gốc) được lập bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh hoặc tiếng 
Trung Quốc thì vui lòng nộp cùng với bản dịch tiếng Nhật hoặc bản dịch tiếng Anh (điền ngày dịch, 
người dịch, đóng dấu công chứng nội dung của cơ quan công chứng). Bản gốc đã nộp chúng tôi sẽ trả 
lại cho người nộp đơn vào ngày thi. 

イ. Những người đang theo học tại trường Trung học phổ thông tại thời điểm nộp đơn, vui lòng nộp bảng 
 điểm thể hiện kết quả học tập cho đến học kì gần nhất mà bạn có thể xuất trình cho năm học mà bạn  
đang học. 

ウ. Trường hợp không thể xuất trình bản gốc của bảng điểm được lập bằng tiếng Anh thì vui lòng nộp  
bản gốc được lập bằng tiếng mẹ đẻ. Trường hợp bảng điểm (bản gốc) được lập bằng một ngôn ngữ 
khác tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc thì vui lòng nộp cùng với bản dịch tiếng Nhật hoặc bản dịch 
tiếng Anh (điền ngày dịch, người dịch, đóng dấu công chứng nội dung của cơ quan công chứng).  

エ. Những người đã có thời gian đi du học trong lúc đang theo học ở trường Trung học phổ thông, vui 
lòng nộp bảng điểm được cấp bởi trường học nơi bạn đã du học. Tuy nhiên, nếu kết quả học tập tại 
trường học nơi bạn du học đã được xác nhận bởi trường Trung học phổ thông nơi bạn tốt nghiệp, và 
kết quả học tập của các năm học cũng như các môn học đã được liệt kê thì bạn không cần phải nộp 
bảng điểm của trường mà bạn du học nữa. 
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Hồ sơ Nội dung và các mục cần lưu ý 

⑧ Bảng điểm của 
trường mà bạn đang 
học khi nộp đơn 
(hay trường cuối 
cùng mà mà người 
dự tuyển tham gia 
học) 

(1)Vui lòng nộp bảng điểm có ghi kết quả học tập cho đến học kì gần nhất mà bạn có thể nộp. Bảng điểm này 
được lập bởi các khóa học ngắn hạn, trường tiếng Nhật, trường dạy nghề, trường cao đẳng, trường Đại học mà 
bạn đang theo học tại thời điểm nộp đơn dự tuyển. 
(2)Những người đã tốt nghiệp (nghỉ học) các khóa học ngắn hạn, trường tiếng Nhật, trường dạy nghề, trường cao 
đẳng, trường Đại học tại thời điểm nộp đơn dự tuyển, vui lòng nộp bảng điểm của trường mà bạn đã theo học. 
Bảng điểm này phải được lập trong vòng 3 tháng kể từ ngày bắt đầu nộp đơn dự tuyển. 

⑨ Giấy chứng 
nhận tỷ lệ đi học của 
trường mà bạn đang 
học khi nộp đơn dự 
tuyển (hoặc trường 
cuối cùng mà người 
dự tuyển tham gia 
học)  

(1) Những người đang theo học, đã tốt nghiệp hoặc đã nghỉ học tại các khóa học ngắn hạn, trường tiếng Nhật, 
trường dạy nghề tại thời điểm nộp đơn, vui lòng xuất trình giấy chứng nhận tỷ lệ đi học được lập theo cách tính 
dưới đây. 
(Cách tính) Số giờ đi học ÷ Tổng số giờ học x 100 (sau dấu thập phân làm tròn xuống) 
ア. Người đang đi học tại thời điểm nộp đơn: 

   (Thời gian tính)  
Phương thức A: Từ ngày nhập học đến ngày cuối cùng của tháng 8 năm 2020 
Phương thức B: Từ ngày nhập học đến ngày cuối cùng của tháng 10 năm 2020 
Phương thức C: Từ ngày nhập học đến ngày cuối cùng của tháng 12 năm 2020 

イ.Người đã tốt nghiệp hoặc đã nghỉ học tại thời điểm nộp đơn: 
       Tất cả các hình thức: Toàn bộ thời gian theo học 
(2)Tại thời điểm nộp đơn, những người đang theo học tại các trường cao đẳng và đại học vui lòng nộp giấy 
chứng nhận đang học, những người đã nghỉ học vui lòng nộp giấy chứng nhận thời gian tuyển sinh, những người 
đã tốt nghiệp vui lòng nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp (được lập trong vòng 3 tháng kể từ ngày bắt đầu nộp đơn 
của mỗi phương thức). 

⑩ Phiếu cư trú 

(1)Vui lòng nộp Phiếu cư trú được cấp trong vòng 3 tháng kể từ ngày bắt đầu nộp đơn (có ghi họ tên, ngày tháng 
năm sinh, địa chỉ hiện tại, quốc tịch, phân loại theo quy định 45 điều 30 Luật đăng ký thường trú cơ bản, tư cách 
lưu trú, ngày hết hạn lưu trú, mã số thẻ lưu trú). 
(2)Đối với những người lưu trú ngắn hạn (mục đích để dự thi) và những người tham dự kỳ thi trước khi đến Nhật 
Bản, vui lòng nộp bản phô tô (khổ A4 dọc) của hộ chiếu (phần có ghi họ tên, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày tháng 
năm được cấp). 
(Lưu ý): Chúng tôi sẽ không chấp nhận bản phô tô của phiếu cư trú và thẻ lưu trú (giấy chứng nhận đăng ký 
người nước ngoài) đã quá thời hạn lưu trú. 

⑪ Giấy chứng 
nhận thi đỗ đầu vào 
đại học 

Chỉ những người 
liên quan mới phải 
nộp 

Những người có bằng tú tài quốc tế, bằng Abitur, bằng tú tài và những người có chứng chỉ 
học đại học tại đất nước của mình (hoặc quốc gia nơi bạn đã tốt nghiệp trường Trung học 
phổ thông) thì vui lòng nộp bản gốc của những giấy chứng nhận đó. (Bản gốc đã sẽ được 
trả lại cho người nộp đơn vào ngày thi). 
(Lưu ý) Nếu bạn muốn nộp giấy chứng nhận này vui lòng liên hệ trước tới phòng tuyển 
sinh của Cơ sở Urayasu Campus. 

⑫ Hồ sơ khác 
Chỉ những người 
liên quan mới phải 
nộp 

Nếu thấy cần thiết để xác nhận tư cách dự tuyển thì trường chúng tôi có thể sẽ yêu cầu nộp 
các tài liệu khác ngoài các tài liệu nêu trên. 

 

6. Lệ phí tuyển sinh 
30.000 Yên   * Về phương thức nộp vui lòng tham khảo trang 12 tài liệu “Những điều cần biết về kỳ thi tuyển sinh dành cho 

người dự tuyển năm 2021”. 

 

7. Công bố trúng tuyển 

①Với thí sinh đã đỗ kỳ thi tuyển sinh lần một, chúng tôi sẽ gửi qua bưu điện giấy thông báo đỗ kỳ thi tuyển sinh lần một 

và thời gian tập trung cho kỳ thi tuyển sinh lần hai, tới địa chỉ được ghi trong Phiếu đăng ký nguyện vọng. Đối với thí sinh 

đã đỗ kỳ thi tuyển sinh lần hai, chúng tôi sẽ gửi qua bưu điện giấy thông báo đỗ kỳ thi tuyển sinh lần hai và bản hướng dẫn 

thủ tục nhập học, các tài liệu liên quan đến thủ tục nhập học đến cùng địa chỉ đó. Thí sinh trúng tuyển sẽ nhận được vào 

ngày hôm sau của ngày công bố đỗ. 

②Công bố chính thức sẽ được đưa ra bằng thông báo gửi tới những người trúng tuyển, chúng tôi cũng sẽ công bố trên 

trang chủ chính thức của trường như một hình thức thông báo bổ sung. Ngoài ra, về việc công bố trúng tuyển qua mạng, 

vui lòng kiểm tra trong khoảng thời gian từ 13 giờ đến 20 giờ của ngày công bố đỗ. Từ 20 giờ trở đi sẽ không thể kiểm tra 

được nữa. Mong các bạn thông cảm. 

Trang chủ URL https://www.meikai.ac.jp 

③Chúng tôi sẽ không trả lời các câu hỏi liên quan đến việc đỗ hay trượt qua điện thoại. 

 

8. Về thủ tục sau khi trúng tuyển 

(1) Những người đã đỗ kỳ thi tuyển sinh này và có ý định nhập học vào trường sẽ phải hoàn thành thủ tục nhập học trong thời 

hạn quy định. Dù có bất kì lí do gì thì trường chúng tôi cũng không chấp nhận cho việc làm thủ tục nhập học hộ. Ngoài ra, 

trường chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì sự cố nào trong trường hợp một đại lý tiến hành các thủ tục nhập 

học. 

(2) Khi làm thủ tục nhập học cần phải có người bảo lãnh. Trên nguyên tắc, người bảo lãnh phải là người cư trú tại Nhật Bản 

và có thu nhập tự nuôi sống bản thân một cách độc lập. Trường hợp người bảo lãnh có quốc tịch nước ngoài thì ngoài điều 

kiện nêu trên, còn phải là người đã lưu trú ở Nhật từ 5 năm trở lên và thành thạo tiếng Nhật. Trường hợp không có người bảo 

lãnh thì có thể chúng tôi sẽ không cấp giấy phép nhập học. 

(3) Về nguyên tắc những người nhập học sẽ ghi danh vào trường học này với tư cách lưu trú là “du học” từ tháng 4 năm 2021, 

nhưng những người có tư cách lưu trú là “sống cùng gia đình”, ‘thường trú”, “vĩnh trú”, “vợ/chồng của người Nhật” thì 

không cần thay đổi tư cách lưu trú để nhập học trường đại học. Tuy nhiên, nếu tư cách lưu trú không phải là “du học” thì sẽ 

không thuộc đối tượng được nhận học bổng dành cho du học sinh người nước ngoài. 
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9. Về kỳ thi đầu vào trước khi đến Nhật 

Đối với người có mong muốn dự kỳ thi đầu vào trước khi đến Nhật, điều kiện dự tuyển và hồ sơ dự tuyển sẽ khác. Do đó, vui 

lòng kiểm tra các nội dung yêu cầu ở tài liệu riêng. 
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3. Cách thức nộp lệ phí thi 

 

Cách thức nộp lệ phí thi sẽ khác nhau tùy theo hình thức đăng ký dự tuyển. Ngoài ra, các loại phí phát sinh liên quan đến 

việc nộp tiền sẽ do người dự tuyển chi trả. Trường chúng tôi sẽ không chấp nhận việc nộp lệ phí bằng tiền mặt hoặc ngân 

phiếu dù được đến tận trường để nộp hay gửi bằng bưu điện. Hơn nữa, lệ phí đã nộp sẽ không được hoàn trả lại với bất cứ lý 

do nào.  

 

 Trường hợp dự tuyển qua internet 

* (Khoa Ngoại ngữ, Khoa Kinh tế, Khoa Bất động sản, Khoa Khách sạn-Du lịch, Khoa Chăm sóc sức khỏe) tuyển chọn toàn 

diện (AO), kỳ thi tuyển sinh chung và tuyển sinh sử dụng chung kết kỳ thi tuyển sinh đại học. 

* (Nha khoa) tuyển chọn toàn diện (AO), tuyển chọn toàn diện, kỳ thi tuyển sinh chung, kỳ thi tuyển sinh chung (hình thức 

kiểm tra bổ sung chung) và tuyển sinh sử dụng chung kết kỳ thi tuyển sinh đại học. 

 

Có thể nộp lệ phí bằng thẻ tín dụng hay cửa hàng tiện lợi (bao gồm thanh toán Pay-easy). 

 Cách thức nộp lệ phí thông qua cửa hàng tiện lợi sẽ có sự khác biệt nếu dụ tuyển bằng Phiếu đăng ký nguyện vọng (bằng 

giấy) (trình tự ở trang tiếp theo). Chi tiết xem tại (trang 10) “Quy trình dự tuyển qua internet” hoặc xem tại trang chủ chính 

thức của trường (Mục Dự tuyển qua internet). 

Trường hợp lựa chọn hình thức thanh toán thông qua cửa hàng tiện lợi (bao gồm thanh toán Pay-easy), vui lòng nộp tiền 

trong vòng 48 giờ kể từ lúc đăng ký dự tuyển. Sau 48 giờ, nội dung đăng ký sẽ bị hủy. Trường hợp đã bị hủy, hãy tiến hành 

đăng ký dự tuyển lại. 

Hơn nữa, cần chú ý rằng kỳ hạn thanh toán của ngày cuối cùng dự tuyển là 15 giờ ngày đó. (Nếu thanh toán bằng thẻ tín 

dụng thì phải thanh toán ngay tại thời điểm đăng ký dự tuyển). 

 

 Trường hợp nộp hồ sơ dự tuyển bằng Phiếu đăng ký nguyện vọng (bằng giấy) 

*(Khoa Ngoại ngữ, Khoa Kinh tế, Khoa Bất động sản, Khoa Khách sạn-Du lịch, Khoa Chăm sóc sức khỏe) Tuyển chọn toàn 

diện (thể thao, hoạt động văn hóa, doanh nhiệp tiến cử, người theo quan điểm học tập suốt đời), tuyển sinh theo hình thức 

trường học tiến cử (Trường được chỉ định, hiệp hội trường trung học thương mại quốc gia, hệ thống trường công, sinh viên 

học bổng đặc biệt Okinawa) và kỳ thi đầu vào đặc biệt dành cho du học sinh người nước ngoài. 

(Nha khoa) Tất cả các kỳ thi tuyển sinh. 

Có thể nộp lệ phí từ quầy của ngân hàng hoặc cửa hàng tiện lợi. 

 

1. Trường hợp nộp tiền từ quầy của ngân hàng 

Điền tất cả thông tin cần thiết vào Phiếu yêu cầu chuyển tiền theo mẫu quy định của trường (nửa phần dưới của Phiếu đăng 

ký nguyện vọng) rồi tiến hành chuyển tiền từ quầy của ngân hàng. Cách điền phiếu sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng kỳ thi 

đầu vào, vui lòng tham khảo “Ví dụ điền phiếu yêu cầu chuyển tiền” của từng kỳ thi tuyển sinh (trang 98, 99) 

 

2. Trường hợp nộp tiền từ cửa hàng tiện lợi 

Thực hiện nộp tiền theo trình tự ở trang sau. Không cần “Phiếu yêu cầu chuyển tiền”. Ngoài ra, cũng không cần có dấu giao 

dịch ngân hàng trên Phiếu dự thi và Phiếu dán ảnh. Hãy dán “sao kê giao dịch” hoặc phần “biên nhận” của “Phiếu sao kê 

giao dịch kiêm hóa đơn” vào mặt sau của phiếu dán ảnh. 
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10. Về việc học chuẩn bị trước khi nhập học 

 

Việc “Học chuẩn bị trước khi nhập học” được thực hiện trong khoảng thời gian từ sau khi hoàn tất thủ tục nhập học đến khi 

chính thức nhập học tại trường, nhằm giúp quá trình học tại trường chúng tôi trở nên thuận lợi hơn. Bài tập sẽ do đội ngũ 

giảng viên của trường biên soạn, nhằm giúp sinh viên nắm được các kỹ năng cơ bản cần thiết cho quá trình học đại học cũng 

như làm quen với chương trình giảng dạy của từng ngành học. 

 

1. Về các kỳ thi tuyển chọn có thực hiện việc học chuẩn bị trước khi nhập học 

Đối tượng được tham gia học chuẩn bị trước khi nhập học là những người trúng tuyển các kỳ thi tuyển chọn dưới đây và đã 

hoàn tất thủ tục nhập học (đã nộp đủ học phí và các khoản phải nộp trong thời gian quy định, đã nộp hồ sơ thủ tục nhập học). 

(Khoa Ngoại ngữ, Khoa Kinh tế, Khoa Bất động sản, Khoa Khách sạn-Du lịch, Khoa Bảo hiểm y tế) 

- Tuyển chọn toàn diện (AO), (trừ kỳ VI) 

- Tuyển chọn dựa trên tiến cử của trường (trường được chỉ định) 

- Tuyển chọn dựa trên tiến cử của trường (Hiệp hội trường trung học thương mại quốc gia) 

- Tuyển chọn dựa trên tiến cử của trường (Hệ thống trường công) 

- Tuyển chọn dựa trên tiến cử của trường (Sinh viên học bổng đặc biệt Okinawa) 

- Tuyển chọn toàn diện (Doanh nghiệp tiến cử) (Ngoài trừ lịch trình B) 

- Tuyển chọn toàn diện (hoạt động văn hóa, thể thao) (Ngoại trừ lịch trình C) 

- Kỳ thi đầu vào đặc biệt dành cho du học sinh người nước ngoài (Ngoại trừ phương thức C) 

 Cũng có trường hợp sẽ mở lớp dự bị đối với những kỳ thi ngoài các kỳ thi trên. 

(Nha khoa) 

- Tuyển chọn toàn diện (AO) 

- Tuyển chọn dựa trên tiến cử của trường (trường được chỉ định) 

- Tuyển chọn toàn diện (Kỳ I) 

 

2. Về bài học chuẩn bị trước khi nhập học 

Bài học sẽ được gửi sau khoảng 1 tuần kể từ ngày hết hạn làm thủ tục của kỳ thi tuyển chọn. Người chuẩn bị nhập học cần 

đọc kỹ nội dung được gửi đến và tự mình giải các bài tập đó. Ngoài ra, bài tập sau khi giải xong sẽ tiến hành xử lý theo 

hướng dẫn riêng của từng khoa trong kỳ hạn quy định. Do đó, để việc giải bài tập trở nên có ý nghĩa, hãy kiểm tra phương 

pháp nộp bài, kỳ hạn nộp bài, v.v…được gửi trong thư. 

Hơn nữa, nếu có nhu cầu nhận bài tập ở địa chỉ khác với địa chỉ đã nhận Thông báo trúng tuyển thì sau khi làm thủ tục nhập 

học cần nhanh chóng thông báo. (Về nguyên tắc, trường sẽ không gửi đến địa chỉ ở nước ngoài). 

 

3. Về ngày tham quan trường 

Tùy thuộc vào từng khoa và thời gian nhập học, ngày tham quan trường sẽ được tổ chức từ khoảng 1 đến 5 lần. Về nguyên 

tắc, ngày tham quan trường sẽ được tổ chức vào thứ 7, mỗi khoa sẽ có khoảng 2 giờ đến nửa ngày để thực hiện các hoạt động 

như nghe giảng viên hướng dẫn học tập, thảo luận với các bạn sắp cùng nhập học, giao lưu với các anh chị khóa trên, v.v… 

Trường hợp tham quan trường vào ngày thứ Bảy và ngày đó trùng vào ngày học, ngày tổ chức sự kiện ở trường trung học 

phổ thông, v.v...mà bạn đang theo học thì hãy ưu tiên tham gia lớp học, sự kiện ở trường trung học phổ thông. Khi đó, hãy 

liên hệ trước với giảng viên phụ trách khoa để được hướng dẫn thêm. 

Nếu sinh viên không tham gia học chuẩn bị trước khi nhập học hoặc không tuân theo hướng dẫn của giảng viên phụ trách mà 

không có lý do chính đáng thì kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy. 

 

4. Về chi phí 

Trường sẽ gửi bài tập miễn phí cho sinh viên tất các các khoa. Tuy nhiên, nếu khoa nào sử dụng sách vở, giáo án trên thị 

trường để làm tài liệu thì bạn phải chịu phí sách vở, giáo án đó (khoảng 1.000 đến 5.000 yên). 

Ngoài ra, vào ngày tham quan trường, bạn phải trả phí đi lại cho cả 2 chiều khi đến thăm các cơ sở của trường. Đặc biệt, nếu 

trường tổ chức ở lại qua đêm khi đến tham quan trường, các bạn cần bàn bạc thống nhất với phụ huynh rồi hãy quyết định 

tham gia tham quan trường. 
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(Cách viết Phiếu đăng ký nguyện vọng) 

1. Hãy điền vào Phiếu đăng ký nguyện vọng của “Cơ sở Urayasu Campus (Khoa Ngoại ngữ, Kinh tế, Bất động sản, Khách 

sạn - du lịch, Chăm sóc sức khỏe)”. 

2. Căn cứ vào các thông tin được viết trong Phiếu đăng ký nguyện vọng, chúng tôi sẽ xử lý hồ sơ dự tuyển. Các bạn chú ý để 

không viết thiếu nội dung cần điền hoặc điền sai thông tin. 

3. Người điền Phiếu đăng ký nguyện vọng phải là bản thân thí sinh. Khi điền phiếu, các bạn hãy sử dụng bút chì (HB), trong 

trường hợp cần sửa chữa thông tin, hãy dùng tẩy chì tẩy sạch sẽ. Chữ viết trong các ô cần điền phải là các chữ, số theo đúng 

tiêu chuẩn thể chữ dùng cho nhận dạng ký tự quang học OCR (tham khảo “ví dụ điền” ở phần giữa bên dưới Phiếu đăng ký 

nguyện vọng). Ngoài ra, trường hợp điền nhầm bằng bút bi, thì hãy sử dụng bút chì viết đè mạnh lên phần chữ đã viết bằng 

bút bi. 

4. Không viết vào phần để giấy trắng trong Phiếu đăng ký nguyện vọng. Ngoài ra, để tránh cho trong lúc chúng tôi xử lý hồ 

sơ có thể phát sinh các lỗi không mong muốn, các bạn không được gập hay làm bẩn phiếu. 

 

① Phân loại tuyển sinh  

Hãy tô màu đánh dấu vào cột phân loại tuyển sinh mong muốn. Trường hợp có lịch thi và phương thức dự thi thì bạn hãy 

khoanh tròn vào phần ngày tháng và phương thức phù hợp. Trường hợp thí sinh dự thi GMM ngành Khách sạn và du lịch, do 

có sự khác biệt về khung đánh dấu (tùy theo là trường hợp tiến cử theo trường chỉ định, tiến cử thông thường và du học sinh 

dự thi đặc biệt) nên các bạn hãy chú ý cẩn thận. 

②Khoa, ngành đăng ký dự thi 

Sau khi ghi rõ khoa, ngành đăng ký dự thi, bạn còn phải tô màu đánh dấu đúng vào ngành học thích hợp. Ngành Khách sạn - 

du lịch, tùy theo chuyên ngành (chuyên môn) là “HTM” hay “GMM” mà khung đánh dấu cũng khác nhau nên các bạn cũng 

cần chú ý. 

※HTM: Chuyên ngành Khách sạn - Du lịch       GMM: Chuyên ngành Quản lý toàn cầu 

③Họ tên người đăng ký nguyện vọng 

- Cột điền bằng chữ Katakana, cột điền bằng chữ Romaji và cột điền bằng chữ Hán, tất cả đều thống nhất cách ghi để cách 

một ô trống giữa phần tên và họ.  

- Trong cột điền bằng chữ Katakana, các dấu hiển thị âm đục “tenten” và bán âm đục “maru” đều được viết riêng trong một ô. 

- Phần điền bằng chữ Romaji, hãy tham khảo trang tiếp theo và điền vào đơn tất cả các chữ đều bằng chữ cái viết hoa. (Thí 

sinh là người nước ngoài thì điền giống như họ tên ghi trên hộ chiếu) 

- Họ tên bằng chữ Hán đã điền trong khung chữ Hán của Phiếu đăng ký nguyện vọng này, sau khi vào học nó sẽ là họ tên 

viết trên sổ học tịch. Trường hợp điền vào phiếu bằng thể chữ hán khác hoặc thể chữ hán cũ thì khi chúng tôi xử lý hồ sơ trên 

máy vi tính, cũng có những trường hợp sẽ bị thay thế thành chữ hán thông dụng hoặc Katakana. Tuy nhiên, các giấy tờ như 

Giấy thông báo trúng tuyển và Giấy phép nhập học…thì họ tên trên các giấy tờ này sẽ là họ tên sau khi đã được xử lý thay 

thế.  

※Chỉ dành cho thí sinh có quốc tịch người nước ngoài 

Trường hợp họ tên bằng chữ Hán được viết trong Phiếu đăng ký nguyện vọng là họ tên được viết song song trên thẻ chứng 

nhận cư trú đã được nộp cùng các giấy tờ hồ sơ khác thì chúng tôi sẽ đăng ký họ tên chữ Hán của bạn bằng chữ Hán được ghi 

trên thẻ chứng nhận cư trú. (Trường hợp chữ Hán ghi trên thẻ chứng nhận cư trú là chữ hán không thể đăng ký được trên hệ 

thống của trường, chúng tôi sẽ đăng ký thay thế bằng chữ katakana.) Trường hợp họ tên được viết bằng các chữ hán không 

được ghi song song trong thẻ chứng nhận cư trú thì chúng tôi sẽ đăng ký bằng họ tên chữ hán đã được viết trong Phiếu đăng 

ký nguyện vọng; trường hợp là chữ hán giản thể thì chúng tôi sẽ đăng ký thay thế bằng chữ katakana. Tuy nhiên, các giấy tờ 

như Giấy thông báo trúng tuyển và Giấy phép nhập học…thì họ tên trên các giấy tờ này sẽ là họ tên sau khi đã được xử lý 

thay thế. 
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Ví dụ cách điền Phiếu đăng ký nguyện vọng 

(Các khoa Ngoại ngữ, Kinh tế, Bất động sản, Khách sạn - du lịch, Chăm sóc sức khỏe) 
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BẢNG CHỮ ROMAJI HỆ HEPBURN 

 
あ 
A 
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I 

う 
U 

え 
E 
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きゃ 
KYA 

きゅ 
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きょ 
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ちゃ 
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TE 
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にゅ 
NYU 

にょ 
NYO 

な 
NA 

に 
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MO 
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RYA 
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YA 
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YU 
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YO 

 
ぎゃ 
GYA 

ぎゅ 
GYU 

ぎょ 
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RA 

り 
RI 
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RU 
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RE 
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RO 

 
じゃ 
JA 

じゅ 
JU 
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JO 
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WA 
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O 
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びゃ 
BYA 

びゅ 
BYU 

びょ 
BYO 

      
ぴゃ 
PYA 

ぴゅ 
PYU 

ぴょ 
PYO 

が 
GA 

ぎ 
GI 

ぐ 
GU 

げ 
GE 

ご 
GO 

    

ざ 
ZA 
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JI 

ず 
ZU 

ぜ 
ZE 

ぞ 
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DA 

ぢ 
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づ 
ZU 

で 
DE 
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ば 
BA 

び 
BI 

ぶ 
BU 

べ 
BE 

ぼ 
BO 

    

ぱ 
PA 

ぴ 
PI 

ぷ 
PU 

ぺ 
PE 

ぽ 
PO 

    

 

(Hạng mục cần lưu ý) 

- Không viết trường âm 

(ア) Không cần trường âm (-) trong chữ Romaji (Dùng nguyên âm ở phía trước đại diện) 

     おおの：ONO (OONO)        とうじょう: TOJO (TOUJOU)         ようこ: YOKO (YOUKO) 

(イ) Chữ có phát âm gồm hai chữ u thì được viết thành chữ có một chữ u. 

    しゅういち: SHUICHI (SHUUICHI)       ゆうこ: YUKO (YUUKO) 

- Âm ngắt sẽ được viết bằng cách viết gấp đôi phụ âm phía sau 

はっとり:HATTORI          きっかわ: KIKKAWA 

Tuy nhiên, trường hợp âm ngắt trước chữ “CH” thì sẽ viết bằng chữ “T” 

      えっちゅう:ETCHU         はっちょう: HATCHO 

-「ん」sẽ được viết bằng “N”. Tuy nhiên, “N” sẽ được viết bằng “M” khi nó đứng trước các phụ âm “B” “M” và “P”. 

ほんま：HOMMA           なんば: NAMBA          さんぺい: SAMPEI 

 

④ Giới tính: Hãy đánh dấu vào giới tính thích hợp. 

⑤ Ngày tháng năm sinh: Trường hợp ngày, tháng nhỏ hơn 10, hãy thêm chữ số “0” vào đằng trước. 

⑥ Số điện thoại: Trường hợp cần phải liên hệ xác nhận về hồ sơ đăng ký tuyển sinh nhập học, chúng tôi sẽ sử dụng để liên 

hệ theo số điện thoại này. Vì vậy, nhất thiết phải điền số điện thoại của bản thân thí sinh. 

⑦Mã tỉnh, thành phố theo địa chỉ hiện tại của bố mẹ 

Hãy sử dụng đúng mã ở bảng dưới đây để điền vào phiếu. Những người dự thi kỳ thi tuyển sinh nhập học đặc biệt cho du học 

sinh người nước ngoài thì luôn sử dụng một mã là “48”. 

 
Tỉnh, 

thành phố 

Mã  Tỉnh, 

thành phố 

Mã  Tỉnh, 

thành phố 

Mã  Tỉnh, 

thành 

phố 

Mã  Tỉnh, thành 

phố 

Mã  Tỉnh, 

thành phố 

Mã  Tỉnh, 

thành phố 

Mã  

Hokkaido 01 Ibaraki 08 Niigata 15 Shizuoka 22 Nara 29 Tokushima 36 Kumamoto 43 

Aomori 02 Tochigi 09 Toyama 16 Aichi 23 Wakayama 30 Kagawa 37 Oita 44 

Iwate 03 Gunma 10 Ishikawa 17 Mie 24 Tottori 31 Ehime 38 Miyazaki 45 

Miyagi 04 Saitama 11 Fukui 18 Shiga 25 Shimane 32 Kochi 39 Kagoshima 46 

Akita 05 Chiba 12 Yamanashi 19 Kyoto 26 Okayama 33 Fukuoka 40 Okinawa 47 

Yamagata 06 Tokyo 13 Nagano 20 Osaka 27 Hiroshima 34 Saga 41 Nước 

ngoài 

48 

Fukushima 07 Kanagawa 14 Gifu 21 Hyogo 28 Yamaguchi 35 Nagasaki 42   
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⑧ Mã bưu điện, địa chỉ 

- Đây sẽ là địa chỉ của thí sinh để chúng tôi gửi giấy thông báo trúng tuyển, v.v…các bưu phẩm, bưu kiện các loại. Về mặt 

nguyên tắc, địa chỉ ở nước ngoài là không được chấp nhận. 

- Phải ghi đầy đủ 7 chữ số của mã bưu điện; trường hợp đang sống ở trong khu tập thể hay chung cư, v.v…thì cần phải ghi cả 

tên của tòa nhà đó vào. 

- Trường hợp phát sinh những thay đổi sau khi đã nộp hồ sơ dự thi, cần nhanh chóng nộp ngay yêu cầu tới Văn phòng tuyển 

sinh – Cơ sở Urayasu Campus. 

⑨ Mã trường phổ thông trung học đã tốt nghiệp 

Hãy tham khảo mã các trường phổ thông trung học ở bảng “Bảng mã các trường phổ thông trung học” ở sau trang 103 của tài 

liệu “Những điều cần biết về kỳ thi tuyển sinh dành cho người dự tuyển năm 2021” để điền mã số thích hợp. Trường hợp tên 

trường của bạn không được ghi tại bảng này, hãy dùng mã của “các trường phổ thông trung học khác” được viết ở dòng cuối 

cùng trong danh sách các trường của mỗi tỉnh, thành phố để điền vào đây. 

Trường hợp là các kỳ thi chứng nhận trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông, hãy ghi theo mã tương ứng ở bảng danh sách 

tại trang 111 của tài liệu “Những điều cần biết về kỳ thi tuyển sinh dành cho người dự tuyển năm 2021”. Những thí sinh tham 

dự kỳ thi tuyển sinh nhập học đặc biệt cho du học sinh người nước ngoài thì hãy điền mã “52000E”. 

⑩ Chương trình học: Hãy lựa chọn mã tương ứng ở bảng dưới đây để điền. Trường hợp là các kỳ thi chứng nhận trình độ tốt 

nghiệp trung học phổ thông, hãy điền mã là “4”. 

Chương trình đào tạo Toàn thời gian Bán thời gian -Vừa học 

vừa làm 

Đào tạo từ xa Khác 

Mã  1 2 3 4 

 

⑪ Ngành học: Hãy lựa chọn mã tương ứng ở bảng dưới đây để điền. Trường hợp là các kỳ thi chứng nhận trình độ tốt 

nghiệp trung học phổ thông, hãy điền mã là “7”. 
Ngành học Phổ thông Tự nhiên Nông 

nghiệp 

Công 

nghiệp 

Thương 

nghiệp 

Tổng hợp Khác 

Mã  1 2 3 4 5 6 7 

 
⑫ Năm tốt nghiệp (dự kiến) hoặc tháng, năm nhận chứng chỉ:  

Hãy điền tháng, năm tốt nghiệp (dự kiến) của trường thuộc đối tượng trong tư cách dự tuyển. Trường hợp là các kỳ thi chứng 

nhận trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông thì điền tháng, năm đỗ kỳ thi (dự kiến). Trường hợp, tháng nhỏ hơn 10, hãy 

thêm chữ số “0” vào đằng trước. 

⑬ Bản khảo sát: Hãy trả lời vào bản khảo sát điều trang bắt đầu từ trang 113 của tài liệu “Những điều cần biết về kỳ thi 

tuyển sinh dành cho người dự tuyển năm 2021”. Kết quả của bản khảo sát này không có bất cứ liên quan nào tới việc đỗ hay 

trượt kỳ thi của thí sinh. 
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(Cách điền Ví dụ cách viết Phiếu dự thi, Phiếu dán ảnh, Giấy yêu cầu chuyển tiền, v.v…) 

Hãy điền bằng bút bi mực đen. 

1. Trường hợp bạn nộp lệ phí dự thi ở các cửa hàng tiện lợi, hãy điền vào các phiếu ① và ② dưới đây. 

Mặt sau của Phiếu dán ảnh, đừng quên dán “Chứng nhận nộp lệ phí thi”. 

2. Trường hợp bạn nộp lệ phí thi tại quầy của ngân hàng, hãy điền vào các phiếu từ ① đến ④ dưới đây. 

Bạn không được xé rời các phiếu từ ① đến ④ cho đến khi bạn nộp tiền xong. 

 

 
 

① Phiếu dự thi 

- Hãy điền Mã bưu điện, địa chỉ, họ tên (họ tên người đăng ký dự thi) của người nhận phiếu dự thi. 

- Tại mặt sau, điền thông tin về họ tên (furigana), giới tính, khoa và ngành dự thi, phân loại tuyển sinh. 

- Khoa, ngành dự thi: Ngành Khách sạn - du lịch tùy theo chuyên ngành (chuyên môn) sẽ là “HTM” hay “GMM” mà cột 

đánh dấu cũng sẽ khác nhau nên các bạn hãy chú ý. 

- Phân loại tuyển sinh: Thí sinh dự thi GMM ngành Khách sạn - du lịch (kỳ thi tuyển sinh đầu vào đặc biệt cho du học sinh) 

sẽ có sự khác biệt về khung đánh dấu nên các bạn hãy chú ý cẩn thận. 

※HTM: Chuyên ngành Khách sạn - Du lịch        GMM: Chuyên ngành Quản lý toàn cầu 

 

② Phiếu dán ảnh 

- Hãy điền họ tên (furigana), giới tính, khoa và ngành dự thi, phân loại tuyển sinh. 

- Khoa, ngành dự thi: Ngành Khách sạn - du lịch tùy theo chuyên ngành (chuyên môn) sẽ là “HTM” hay “GMM” mà cột 

đánh dấu cũng sẽ khác nhau nên các bạn hãy chú ý. 

- Phân loại tuyển sinh: Người đăng ký nguyện vọng GMM ngành Khách sạn - Du lịch (kỳ thi đầu vào đặc biệt cho du học 

sinh) sẽ có sự khác biệt về cột đánh dấu nên các bạn hãy chú ý cẩn thận. 

- Hãy dán cẩn thận ảnh theo quy định (ghi vào mặt sau ảnh ngành dự thi, ngày tháng năm sinh, họ tên) vào cột dán ảnh. 

※HTM: Chuyên ngành Khách sạn - Du lịch        GMM: Chuyên ngành Quản lý toàn cầu 

 

③ Giấy biên nhận chuyển tiền 

Điền tên người yêu cầu chuyển tiền (thí sinh dự thi). Thí sinh hãy giữ lại giấy biên nhận này sau khi đã thanh toán. 

 

④ Giấy yêu cầu chuyển tiền 

Chọn mã dự thi và mã ngành học từ bảng, ghi họ tên (furigana) của người yêu cầu chuyển tiền (thí sinh dự thi), địa chỉ, số 

điện thoại. 
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Ví dụ cách điền Phiếu dự thi, Phiếu dán ảnh, Phiếu yêu cầu chuyển tiền 

(Các khoa Ngoại ngữ, Kinh tế, Bất động sản, Khách sạn - du lịch, Chăm sóc sức khỏe) 


