法政大学大成建設株式会社ベトナム友好奨学金 2017 年度募集要項
１．出願資格及び採用者数
（1）目的
都市開発・建築等に関連する分野の実業、実務又は学術研究に将来従事しようとするベトナムからの
留学生に対して奨学金を給付する。
（2）出願資格
次の要件をすべて満たす者
ａ．デザイン工学部（建築学科・都市環境デザイン工学科）における外国人留学生のための書類選考
による入学試験（渡日前試験）を受験し、経済的援助が必要な者で 2017 年４月から入学を予定
しているもの
ｂ．ベトナム国籍を有すること
ｃ．在留資格「留学」を有すること
ｄ．以下の基準等を満たす者
（3）採用予定者数 若干名
（4）出願期間
2016 年 11 月 14 日（月）～2016 年 11 月 25 日（金）
※2017 年度外国人留学生のための書類選考による入学試験（渡日前試験）の出願期間と同日程
（5）出願方法
以下の内容に従い、提出を行うこと。
a. 法政大学グローバル教育センター事務部外国人留学生担当（mext@hosei.ac.jp）宛にメールの件
名を「法政大学大成建設株式会社ベトナム友好奨学金申込」とし E-mail を送ること
b. メール本文には氏名のみ記載すること
c. 6.出願書類に記載の書類を自筆にて記入の上、PDF 形式にて添付すること。本書は、外国人留学
生のための書類選考による入学試験（渡日前試験）の出願書類に同封すること
d. E-mail 送付後、受領の連絡が一週間以内に来ない場合は、再度、法政大学グローバル教育センー
事務部外国人留学生担当（mext@hosei.ac.jp）まで確認の連絡を行うこと

２．奨学金額
学年

学
部
生
大
学
院
生

奨学金額

奨学金内訳

本人負担額

１年生

約 170 万円

入学金、授業料、実験実習費、教育充実費、諸会費相当額

2 年生

約 120 万円

授業料、実験実習費相当額

約 35 万円

3・4 年生

約 110 万円

授業料相当額

約 40 万円

修士 1 年生

約 110 万円

入学金、授業料、実験実習費、教育充実費相当額

修士 2 年生

約 85 万円

※学部 4 年生は校友会費 3 万円が別途必要

授業料、実験実習費相当額

0 万円

0 万円
約 10 万円

※返還の必要はありません。毎年 4 月末に学費と奨学金額の差額である本人負担額を大学の口座任に
振込で込んで頂くことになります。なお、学費変更が生じた場合は本人負担額が変更になる可能性が
あります。
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３．奨学金給付期間
4 年間（学部課程）
※ただし、本奨学金採用者が、本学大学院に進学し引き続き採用されることも可とする（その際にも、
別途継続審査を行う。ただし、大学院における採用期間は最長 2 年間とする）
。

４．選考
（1）入学試験の成績および出願書類・面接等を基に審査を行う。
（2）毎年、奨学金受給者については継続審査の面談を実施する。

５．家計基準
在日している扶養者がいる場合，その年収が 500 万円未満であること。
※在日している扶養者の所得証明書の年収・所得を合算(申請時における最新のもの)。

６．出願書類
（1）法政大学大成建設株式会社ベトナム友好奨学金申請書
（2）誓約書
（3）本人の前年度成績証明書（在学生のみ）※新入生については、不要とする。
（4）在日している扶養者がいる場合、扶養者の家計収入に関する所得証明書（課税証明書、非課税証明書）
（5）パスポートのコピー

7. 選考および結果発表
（1）本奨学生は、グローバル教育センター会議の審査を経て、総長が採用者を決定する。
（2）選考結果は2017年1月31日（火）に、採用者に通知する｡ （予定）

8. 出願後のスケジュール（予定）
2017年1月31日（火）

外国人留学生のための書類選考による入学試験（渡日前試験）合格発表及
び国際支援課より学生本人に採用通知及び確認書のひな形を送付する。

2017年2月28日（火）

承諾書原本の提出期限

※確認書の原本の提出をもって、入学申込金及び諸会費の支払を免除します。
2018年3月末頃

報告書の提出

※報告書の書式については別途お知らせします。
9．注意事項
（1）本奨学金の採用者は、以下の本学独自の奨学金の併給を認めない。
・成績最優秀者特別奨学金
・成績優秀者奨学金
・新・法政大学１００周年記念奨学金
・法政大学生活支援奨学金
・法政大学国際交流基金（ＨＩＦ）外国人学部留学生奨学金
（2）地方公共団体・民間奨学財団等の給付奨学金のうち、グローバル教育センターが推薦者を決定する
ものまたはグローバル教育センターが出願書類を取りまとめるものに採用されている者との併給は
認めない。
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（3）本奨学金の採用者は、私費留学生向けの授業料減免制度の申請は認めない。
（4）休学・留年に該当する場合は，半年又は１年間を単位として，奨学金給付を停止する。大学は，停止
された者に対し，当該期間の学費全額の支払いを求める。なお、復学又は進級した場合は，奨学金給
付を再開するが，奨学金給付期間は最短修業年限とする。
（5）本奨学生が次の各号に該当すると認められた場合は，グローバル教育センター会議を経て，総長は，
奨学金の支給を停止又は取り消すことができる。
a.提出した書類の内容に虚偽があったとき
b.退学又は除籍されたとき
c.傷病，疾病等により成業の見込みがないとき
d.学業又は素行等に不良があるとき
e.奨学金を必要としない事由が生じたとき
f.その他，本奨学生として適当でないとき
（6）本奨学生が前項の定めにより，奨学金の支給を取り消された場合は，本学は，支給した奨学金の返
還を求めることができる。

10.問い合わせ先
法政大学グローバル教育センター事務部国際支援課
Ｅメールアドレス：mext@hosei.ac.jp

以上
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Điều kiện tuyển sinh năm 2017
học bổng hữu nghị Việt Nam của công ty Xây dựng Taisei trường Đại học Hosei
1. Điều kiện xin học bổng và số lượng sinh viên được cấp học bổng
(1) Mục đích
Trao học bổng cho các du học sinh người Việt Nam để khuyến khích việc thực tế học tập, làm việc hoặc nghiên cứu
khoa học trong lĩnh vực liên quan đến phát triển, xây dựng đô thị.
(2) Tư cách xin học bổng
Tất cả những sinh viên đáp ứng được yêu cầu sau
a. Sinh viên đã tham dự kỳ thi tuyển sinh dưới hình thức xét tuyển hồ sơ (dưới đây gọi là kỳ thi trước khi sang Nhật)
dành cho du học sinh người nước ngoài theo học khoa Công nghệ thiết kế (thuộc khoa Xây dựng, khoa Thiết kế môi
trường đô thị), là những sinh viên cần sự trợ giúp về kinh tế và dự kiến sẽ nhập học từ tháng 4 năm 2017;
b. Có quốc tịch Việt Nam;
c. Có tư cách cư trú là “Du học sinh”;
d. Những sinh viên đáp ứng được tiêu chuẩn được đề cập dưới đây.
(3) Số lượng dự kiến cấp học bổng Ít
(4) Thời gian xin học bổng
Từ ngày 14 tháng 11 năm 2016 (Thứ Hai) ~ ngày 25 tháng 11 năm 2016 (Thứ Sáu)
* Thời gian trùng với thời gian đăng ký dự thi kỳ thi trước khi sang Nhật năm 2017
(5) Phương pháp xin học bổng
Sinh viên tiến hành nộp hồ sơ theo nội dung như sau.
a. Gửi email với tiêu đề “Đăng ký học bổng hữu nghị Việt Nam của công ty Xây dựng Taisei trường Đại học Hosei”
đến địa chỉ email của người phụ trách du học sinh nước ngoài thuộc phòng Hành chính, Trung tâm đào tạo toàn cầu,
trường Đại học Hosei (mext@hosei.ac.jp)
b. Trong nội dung mail chỉ cần ghi họ tên của người đăng ký
c. Sau khi tự điền vào hồ sơ như mô tả trong mục 6. Hồ sơ đăng ký, gửi đi dưới định dạng PDF. Bản chính gửi kèm đơn
xin đăng ký tham dự kỳ thi trước khi đi Nhật.
d. Sau khi gửi email, nếu không nhận được liên lạc về việc hồ sơ đã được tiếp nhận trong vòng 1 tuần thì hãy liên lạc
lại với người phụ trách du học sinh nước ngoài thuộc phòng Hành chính, Trung tâm đào tạo toàn cầu, trường Đại học
Hosei (mext@hosei.ac.jp) để xác nhận.
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2. Tiền học bổng
Niên học

Tiền học bổng

Chi tiết

Khoản tiền
sinh viên tự
đóng

Đại học

Sinh viên

Khoảng

năm 1

1.700.000 Yên

Sinh viên

Khoảng

năm 2

1.200.000 Yên

Tiền nhập học, học phí, chi phí thực hành thực tập, chi phí đào tạo

0 Yên

thêm, các khoản tiền hội phí
Học phí, chi phí thực hành thực tập

Khoảng
350.000
Yên

Sinh viên

Khoảng

năm 3, năm 4

1.100.000 Yên

Học phí * Sinh viên năm 4 cần phải đóng riêng khoản hội phí cựu

Khoảng

sinh viên 30.000 Yên

400.000
Yên

Sau đại học

Thạc sỹ năm

Khoảng

1

1.100.000 Yên

Thạc sỹ năm

Khoảng

2

850.000 Yên

Tiền nhập học, học phí, chi phí thực hành thực tập, chi phí đào tạo

0 Yên

thêm
Học phí, chi phí thực hành thực tập

Khoảng
100.000
Yên

* Không cần hoàn trả. Khoản tiền do sinh viên tự chi trả là khoản tiền chênh lệch giữa học phí và tiền học bổng, sinh viên
sẽ chuyển khoản vào tài khoản của trường đại học hàng năm vào cuối tháng 4. Nếu học phí thay đổi thì có khả năng
khoản tiền sinh viên phải tự đóng sẽ thay đổi.
3. Thời gian cấp tiền học bổng
4 năm (suốt khóa học)
* Tuy nhiên, sinh viên được cấp học bổng có thể được lựa chọn để tiếp tục học tiếp lên thạc sỹ (Lúc này sẽ tiếp tục tiến
hành kiểm tra riêng biệt. Tuy nhiên, thời gian được cấp học bổng cho bậc sau đại học tối đa là 2 năm).

4. Xét tuyển
(1) Kiểm tra dựa trên kết quả kỳ thi nhập học, hồ sơ đăng ký và kết quả phỏng vấn.
(2) Hàng năm, tiến hành phỏng vấn những người được nhận học bổng để tiếp tục kiểm tra.

5. Tiêu chuẩn kinh tế
Nếu có người đỡ đầu đang sống tại Nhật thì thu nhập hàng năm phải ít hơn 5 triệu Yên.
* Tính tổng thu nhập hàng năm hay thu nhập (thông tin mới nhất tại thời điểm đăng ký) theo giấy chứng minh thu nhập
của người đỡ đầu đang sống tại Nhật.

6. Hồ sơ đăng ký
(1) Mẫu đơn xin cấp học bổng hữu nghị Việt Nam của công ty Xây dựng Taisei trường Đại học Hosei
(2) Đơn cam kết
(3) Giấy chứng nhận kết quả học tập năm trước (chỉ áp dụng với sinh viên tại trú) * Không áp dụng với sinh viên mới
(4) Nếu có người đỡ đầu đang sống tại Nhật thì cần nộp giấy chứng minh thu nhập (giấy chứng nhận đóng thuế, giấy
chứng nhận chưa đóng thuế) liên quan đến thu nhập của người đỡ đầu
(5) Bản sao hộ chiếu
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7. Công bố việc xét tuyển và kết quả
(1) Sinh viên nhận học bổng này sẽ trải qua kỳ kiểm tra tại hôi nghị Trung tâm đào tạo toàn cầu, và Trưởng phòng Hành
chính sẽ quyết định sinh viên được cấp học bổng.
(2) Kết quả xét tuyển sẽ được thông báo cho sinh viên được chọn vào ngày mùng 1 tháng 31 năm 2017 (thứ Ba). (Dự kiến)

8. Lịch (dự kiến) sau khi đăng ký
Ngày 1 tháng 31 năm 2017 (thứ Ba)

Công bố đậu kỳ thi trước khi sang Nhật, thông báo cấp học bổng cho sinh
viên từ khóa Giao lưu quốc tế, và gửi mẫu đơn xác nhận

Ngày 28 tháng 2 năm 2017 (thứ Ba)

Thời hạn nộp bản gốc thư đồng ý

* Nếu nộp bản gốc thư xác nhận thì sẽ được miễn tiền đăng ký nhập học và miễn thanh toán các loại hội phí
Khoảng cuối tháng 3 năm 2018

Nộp báo cáo

* Mẫu báo cáo sẽ được thông báo riêng

9. Chú ý
(1) Sinh viên được cấp học bổng này không được phép đăng ký xin học bổng độc lập với học bổng này, gồm các loại như
sau.
・Học bổng đặc biệt dành cho những sinh viên có kết quả học tập xuất sắc nhất
・Học bổng dành cho sinh viên có kết quả học xuất sắc
・Học bổng kỉ niệm 100 năm trường Đại học Hosei mới
・Học bổng hỗ trợ sinh hoạt trường Đại học Hosei
・Học bổng dành cho du học sinh nước ngoài từ quỹ giao lưu quốc tế trường Đại học Hosei (HIF)
(2) Tiền học bổng do các đoàn thể xã hội tại địa phương, tổ chức khuyến học tư nhân cấp không được cấp cho những
sinh viên mà Trung tâm giáo dục toàn cầu đã quyết định là người được giới thiệu hoặc những sinh viên đã được Trung tâm
giáo dục toàn cầu chọn để xét duyệt hồ sơ đăng ký.
(3) Sinh viên được cấp học bổng này không được phép đăng ký cơ chế miễn giảm học phí dành cho du học sinh tự túc.
(4) Nếu sinh viên nghỉ học hoặc bị đúp, nhà trường sẽ dừng cung cấp tiền học bổng trong nửa năm hoặc 1 năm. Nhà trường
sẽ yêu cầu sinh viên này phải tự thanh toán các khoản học phí trong thời gian đó. Nếu sinh viên quay lại đi học hay lên cấp
tiếp theo thì nhà trường sẽ cấp lại tiền học bổng cho nhưng thời gian cấp học bổng sẽ giới hạn là năm tu nghiệp ngắn nhất.
(5) Nếu sinh viên được cấp học bổng vi phạm một trong những việc sau thì Trưởng phòng Hành chính sau khi thảo luận trại
Trung tâm giáo dục toàn cầu, có thể quyết định dừng hoặc hủy cấp học bổng.
a. Có bất kỳ thông tin giả dối trong nội dung hồ sơ đã nộp
b. Bỏ học hoặc bị đuổi về nước
c. Không có khả năng học tập do bị bệnh hoặc các nguyên nhân tương đương
d. Có vi phạm trong học tập và tư cách đạo đức
e. Phát sinh nguyên nhân khiến không cần học bổng nữa
f. Không còn phù hợp với tư cách là sinh viên nhận học bổng này
(6) Nếu sinh viên nhận học bổng này bị quyết định hủy cấp tiền học bổng theo quy định tại khoản trên thì nhà trường có thể
yêu cầu sinh viên hoàn trả lại số tiền học bổng đã cấp.
Hết
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２０１７年度

法政大学大成建設株式会社ベトナム友好奨学金申請書
写真
（4ｃｍ×3ｃｍ）

太枠線内を日本語で記入してください。
申請時現在の状況で学生本人がボールペン（黒字）で記入してください。
申

請

者

氏

上半身の近影
裏面に氏名記入

名

英文表記

カナ表記

高校名

学年※
高校

国・地域名

性別

年

生年月日

男・女

年

Skype ID

年齢
月

日

歳

現住所・連絡先
〒

TEL：
連帯保証人氏名（父母等）

Ｅメール：

連帯保証人住所（同居をしていない場合のみ記載すること）

フリガナ

TEL：

※すでに卒業している場合は、「卒」と記載すること
他の奨学金への応募状況（応募中の奨学金がある場合は記載すること）
応募
奨学金名
金額
月額・年額

円

受給期間
年間

月額・年額

円

年間

年

月頃

月額・年額

円

年間

年

月頃

月額・年額

円

年間

年

月頃

大学入学後、学びたい内容

大成建設株式会社の事業の中で興味のある事業や分野

以上の記載内容に相違ありません。本奨学生に採用いただきたくお願いいたします。
（申請年月日） ２０
（申請者署名）

年

月

日

決定時期
年 月頃

法政大学大成建設株式会社ベトナム友好奨学金誓約書

法政大学総長 殿
私こと、

は法政大学大成建設株式会社ベトナム友好奨学金の受

給にあたり、下記の内容について同意します。
記
１

法政大学大成建設株式会社ベトナム友好奨学金の受給期間中については、法政大学が
管理するその他の奨学金（私費留学生向けの授業料減免含む）について応募を行わない
こと

２ 次の各号に該当すると認められた場合は，奨学金の支給を停止又は取り消されること
(1)提出した書類の内容に虚偽があったとき
(2)退学又は除籍されたとき
(3)傷病，疾病等により成業の見込みがないとき
(4)学業又は素行等に不良があるとき
(5)奨学金を必要としない事由が生じたとき
(6)その他，本奨学生として適当でないと判断されたとき
３ 寄付者である大成建設株式会社が参加を求める各種活動に積極的に参加すること
４ 本奨学金の募集要項に記載の事項を遵守すること

以上

2017 年
住所
署名

月

日

