
BIÊN – PHIÊN DỊCH 
NHẬT NGỮ THƯƠNG MẠI - 2

KHÁI QUÁT

MỤC ĐÍCH ĐỐI TƯỢNG

GIẢNG VIÊN

THỜI GIAN

HỌC PHÍ

MIỄN THI XẾP LỚP
THI XẾP LỚP

Giờ học :  8:30 ~ 11:30 (3 tiếng)
Từ ngày 9/8 ~ 31/8/2014
các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, cụ thể:
09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 & 31 / 8 / 2014.
Tổng cộng: 8 buổi/24 giờ/khóa

1.500.000 đồng / người
(Sinh viên hệ chính quy giảm 20%: 1.200.000 đồng)

* Học viên đã tham dự Khóa học biên - Phiên dịch 
Nhật ngữ Thương mại 1 được tổ chức vào tháng 
3/2014 tại VJCC.
* Học viên đã có bằng N2 (học viên phải xuất trình 
bản chính khi đóng học phí)

● Ngày 5/8 (Thứ 3) 18:00~19:00
● Ngày 6/8 (Thứ 4) 18:00~19:00
 Lệ phí thi: 20.000 đồng

Trang bị kỹ năng luyện dịch cho học viên trong nhiều tình huống khác nhau thường gặp trong công việc biên – 
phiên dịch tại công ty như: biên dịch các phóng sự báo chí, văn bản thương mại, phiên dịch đàm thoại thương mại 
(dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt & ngược lại). Do chương trình học thiết kế mỗi buổi học là một tình huống ứng 
xử khác nhau nên những học viên không tham gia học khóa 1 vẫn có thể theo học khóa này được.

Luyện tập các kỹ năng cần thiết cho những người 
làm công việc biên – phiên dịch tại công ty.

- Những người đang làm công việc liên quan đến lĩnh 
vực biên – phiên dịch tiếng Nhật.
- Học viên có trình độ Nhật ngữ N2 hoặc cấp 2 trở 
lên.

1. Th.S VÕ THỊ MAI HƯƠNG 
● Du học Nhật Bản từ 1998 đến 2005
● Nguyên trưởng Khoa tiếng Nhật Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
● Nguyên trưởng đại diện WDB Co., Ltd tại Việt Nam.
● Thông dịch viên cao cấp cho các cơ quan, tổ chức của Việt Nam & Nhật Bản.
● Hiện tại đang làm Marketing Manager cho Công ty phần mềm Quantic.

2. TS. SEMBA CHIE 
● Nguyên giảng viên tiếng Nhật tại Học viện Tsukuba.
● Đã từng kinh qua công tác nghiên cứu, hoạt động văn hóa tại Hiệp hội hữu nghị thanh thiếu niên; Bộ phận 
kinh doanh của Chuoh Publishing Co.,Ltd; Biên tập viên về lịch sử của TP. Sapporo - Nhật Bản.
● Nguyên Giáo viên chủ nhiệm Lớp Nhật ngữ Nam học, giảng viên các Trường ĐH Sư Phạm TP. HCM, 
Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng…
● Hiện là giảng viên Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn.

Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với tiếp tân hoặc gởi email, fax đến VJCC trước:
 17 giờ ngày 4 tháng 8 năm 2014 (thứ Hai)

CHI  T IẾT X IN VUI  LÒNG LIÊN HỆ
TRUNG TÂM HỢP TÁC NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM - NHẬT BẢN

Số 15, D5 Văn Thánh Bắc, Phường 25, Quận. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Mr. Lê Uy Phong - Bộ phận khóa học tiếng Nhật
Điện thoại: 08-3512 2151 - Fax: 08-3512 2150

Emai: vjcchcmcjc@gmail.com

Lưu ý: 
Do hỗ trợ Trường ĐH Ngoại thương - CS II trong công tác tuyển sinh đại học 2014 nên Trung tâm VJCC sẽ nghỉ 
làm việc từ ngày 03/7 đến hết ngày 11/7/2014. 
Tất cả các Phiếu đăng ký gởi đến Trung tâm qua e-mail hoặc fax trong thời gian trên, chúng tôi sẽ phản hồi đến 
người gởi từ 14/7/2014.


