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Hạn nộp hồ sơ đăng ký tại VP KCG Hà Nội

Kỳ mùa xuân 4/2021
hạn chốt hồ sơ 15/12/2020

* Thời hạn nộp hồ sơ có thể có sự điều chỉnh thay đổi tùy đợt.

Để có thông tin chính xác, vui lòng liên hệ tới VP KCG Hà Nội.

Chương trình đào tạo THẠC SỸ tiên tiến!

Master of Science in Information Technology

★Chú trọng kỹ năng thực tế mang tính ứng dụng.

★ Phù hợp với nhiều loại hình nghề nghiệp.

★Trang bị kiến thức cả về ICT và Business.

★Giảng viên là chuyên gia đầu ngành IT.

★Chương trình học quốc tế Japanese / English.

Văn phòng KCG Hà Nội

TRƯỜNG SAU ĐẠI HỌC 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KYOTO

Trải nghiệm VĂN HÓA NHẬT BẢN 

Đến với KCGI, các bạn 

có thể trải nghiệm cuộc 

sống tại cố đô Kyoto, 

điểm đến du lịch thuộc Top 3 thế giới!

CHANCE!

Mức tiêu chuẩn chung: Năm thứ nhất: ¥1.800.000
Năm thứ hai: ¥1.550.000

1/ Học phí chưa bao gồm các phí bảo hiểm, phí cho lễ tốt nghiệp, hội sinh viên etc.
2/ Mức học phí tiêu chuẩn năm 2 trở đi sẽ không có phí nhập học như năm đầu.
3/ Tiền thuê nhà và sinh hoạt phí tại Kyoto ước khoảng từ ¥70.000/người/tháng.
4/ Có thể vừa học vừa làm thêm 28h mỗi tuần với mức thu nhập ¥1000-1500/h
5/ Có nhiều chương trình học bổng hấp dẫn dành cho các bạn ưu tú.

Học phí tại KCGI

Mức học phí ưu đãi đặc biệt dành cho ứng viên 
tốt nghiệp Đại học Đà Nẵng!

Giảm trừ
lên tới 50% học phí

Mức học phí sau giảm trừ còn ¥890.000/năm (~190 triệu đồng)

Với lịch nhập học dự kiến vào 01/04 và 01/10 hàng năm!

HÀNG NĂM
2 kỳ nhập học

Kyoto có nhiều các ngôi đền, 

chùa với lịch sử lâu đời, mang 

đậm nét kiến trúc Nhật Bản, 

với hình ảnh bộ áo Kimono 

truyền thống đặc trưng!

Nếu bạn cần nâng cao ngoại ngữ!
⇒ KCGI có khóa Dự bị thạc sỹ giúp các ứng viên có

thêm thời gian để nâng cao khả năng tiếng Nhật tại

trường trong thời gian từ 6 tháng đến 1 năm với mức

học phí hấp dẫn ¥680.000/năm. Đây cũng là thời gian

để bổ sung các kiến thức về IT cơ bản.

LƯU Ý

Van phong KCG

Học bổng Jasso                         ...       ¥48.000/tháng
Học bổng Docomo                   ...     ¥120.000/tháng
Học bổng Rotary Yoneyama  ...     ¥140.000/tháng

++  Cơ hội nhận được thêm Học bổng hấp dẫn

Tặng ngay

học bổng

Master KCGI-UD 2021



TRƯỜNG SAU ĐẠI HỌC 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KYOTO

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP KCGI

Enterprise Resouce Planning (ERP)
✓Chuyên gia tư vấn triển khai ERP.

✓Giám đốc điều phối ERP.

✓Kỹ sư phát triển chức năng bổ sung (add-on) ERP.

Business Data Analytics
✓Tư vấn phát triển kế hoạch sản phẩm. 

✓Quản lý quan hệ khách hàng CRM.

✓Chuyên gia phân tích thị trường, đánh giá 

số liệu kinh doanh.

Web Systems Development
✓Phát triển ứng dụng tích hợp website với  

lưu trữ đám mây.
✓Thiết kế hệ thống web.

✓Quản lý & SEO website.

Network Administration
✓Kỹ sư quản trị vận hành và an ninh mạng.

✓Quản lý máy chủ và hệ thống mạng.

✓Chuyên gia tư vấn phát triển hạ tầng mạng 

và thiết bị IoT.

Tourism IT
✓Chuyên viên phát triển hệ thống quản lý tour.

✓Phát triển các ứng dụng quản lý du lịch.

✓Quản lý doanh nghiệp lữ hành.

IT Manga and Anime
✓Quản lý sản xuất và quảng cáo nội dung số.

✓Chuyên gia phát triển chương trình nội dung số.

✓Thiết kế các chương trình thiếu nhi, giáo dục...
Cơ hội nghề nghiệp

với 7 lĩnh vực 
chuyên môn

được đào tạo tại

KCGI

Song bằng MASTER chuyên ngành Tourism IT 

KCGI  +  IULM
(2 năm)              (1 năm)

★Có chương trình tham quan và giao 

lưu 2 tuần tại Milan, Roma!

★Nhận 2 bằng master sau chỉ 3 năm!

★Cơ hội làm việc và định cư Châu Âu !!

IT Entrepreneurship
✓Chuyên gia tư vấn quản lý, quản lý doanh nghiệp.

✓Tư vấn phân tích doanh nghiệp, phân tích đầu tư.

✓Quản lý phát triển dự án kinh doanh mới.
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Văn phòng KCG Hà Nội

KCGI liên kết với Đại học IULM
(Milan, Ý) thực hiện đào tạo song
bằng cho phép chuyên ngành
Tourism IT sau 2 năm tại KCGI có
thể sang IULM học tiếp thêm 1

năm để nhận bằng thạc sỹ

Master in Hospitality

and Tourism Management

Master KCGI-UD 2021


