
KHUÔN VIÊN TỔ CHỨC GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC AKIRARIN  

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ, LAO ĐỘNG VÀ PHÚC LỢI XÃ HỘI  

TRƯỜNG ĐÀO TẠO GIÁM ĐỊNH VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT BÁNH KẸO 

TRƯỜNG DẠY LÀM BÁNH KẸO QUỐC TẾ 
■Trường dạy làm bánh kẹo quốc tế là trường đã được cấp phép hoạt động trong việc dạy cơ bản về làm bánh kẹo phương Tây, bánh 

kẹo Nhật và bánh mì. Những tiết học mang đến cho học viên cách làm bánh kẹo cao cấp đương đại, môi trường học gắn liền với thực 

tế, đào tạo học viên có thể làm việc thích nghi với môi trường cạnh tranh cao. 

Ngoài ra, trường là nơi đào tạo giám định vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất bánh kẹo của bộ y tế, lao động và phúc lợi xã hội, 

có những học phần lấy bằng cấp quốc gia “Giám định sản xuất bánh kẹo”. Hơn nữa, đây cũng là trường duy nhất liên kết với trường 

Ecole Lenotre của Pháp. 

■Giới thiệu học phần 

・Học phần chứng chỉ bánh kẹo tổng hợp (2 năm): Học về bánh mì, bánh kẹo Nhật và phương Tây, nhằm mục đích đạt được bằng cấp 

quốc gia “Giám định sản xuất bánh kẹo”. 

・Học phần sản xuất bánh mì, bánh kẹo (1 năm): Học 1 năm về bánh mì, bánh kẹo phương tây, đào tạo học viên có thể làm việc thích 

nghi với môi trường cạnh tranh cao.  

・Học phần chuyên bánh kẹo phương Tây (1 năm): Học về bánh kẹo phương Tây, học từ nền tảng vững chắc đến ứng dụng rộng rãi. 

・Học phần chuyên sản xuất bánh mì (1 năm): Học 1 năm về bánh mì thế giới. 

■Bằng cấp nhận được 

・Giám định vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản xuất bánh kẹo (Bằng cấp quốc gia Nhật)  

 ・Table coordinate ・Thiết kế hoa  ・Nhà giám định vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản xuất bánh kẹo 

■Học phí 

◆Học phí lớp chứng chỉ bánh kẹo tổng hợp (2 năm học) 

sau 1 năm：1,699,613yên  sau 2 năm：1,670,168yên (bao gồm phí đào tạo tại châu Âu) 

◆Học phí lớp bánh kẹo, sản xuất bánh mì (1 năm học) 1,780,629yên  

Đào tạo nước ngoài：theo nguyện vọng (phí đào tạo tại châu Âu tính riêng) 

◆Học phí lớp chuyên bánh kẹo phương Tây (1 năm học) 1,880,629yên    

Đào tạo nước ngoài：theo nguyện vọng (phí đào tạo tại châu Âu tính riêng) 

◆Học phí lớp chuyên sản xuất bánh kẹo (1 năm học) 1,581,086yên    

Đào tạo nước ngoài：theo nguyện vọng (phí đào tạo tại châu Âu tính riêng) 

◎Chế độ học bổng dành cho du học sinh 

Điều kiện:  ①Người được giới thiệu từ hiệu trưởng trường nhật ngữ. (người học trên 6 tháng và chuyên cần, có thành tích ưu tú) 

②Người có bằng Năng lực Nhật ngữ từ N2 trở lên. 

      ③Người có điểm thi tiếng nhật từ 200 điểm trở lên trong kiểm tra du học nhật bản. 

      ④Người có 400 điểm trở lên trong kỳ thi năng lực nhật ngữ business BJT 

Đánh giá toàn diện dựa trên việc đáp ứng bất kỳ các điều kiện từ ① đến ④ ở trên và trong kỳ thi tuyển chọn nhập học. 

Nội dung: Miễn 20% học phí cho năm học đầu khóa học chuyên môn 

     Học phí 550,000yên×20％＝110,000yên (miễn giảm) 

     Đối với khóa học 2 năm, đối tượng được chọn trong năm thứ 2 là những người chuyên cần , thành tích ưu tú trong trường.  

■Điều kiện nhập học ①Người đủ 18 tuổi trở lên  ②Người đã tốt nghiệp cấp 3 

③Người đã học tiếng Nhật trên 6 tháng tại các trung tâm dạy tiếng nhật sở tại, người có bằng N2 trở lên, bài thi du học nhật đạt 200 

 điểm trở lên hoặc bài kiểm tra năng lực nhật ngữ BJT business 400 điểm trở lên hoặc những điều kiện du học khác.   

Lưu ý, phải có đầy đủ những điều kiện trên. 

■〒190-0012 Trạm Tachikawa tuyến trung ương JR, 1-32-1 thị trấn Akebono, thành phố Tachikawa, Tokyo – 3 phút đi bộ 

 TEL: 042-540-8181 E-mail：seika@tanaka.ac.jp 

■Homepage http://tanaka.ac.jp/patisserie/ 

 Twitter・Facebook・Instagram      Tài khoản: Kokusai_seika  
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