KAI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

JAK
OTRZYMAĆ
WIZĘ
STUDENCKĄ

Jeśli chcesz podjąć naukę języka japońskiego w KAI Japanese Language School przez
6 miesięcy lub dłużej, potrzebujesz wizę studencką, która umożliwi Ci studiowanie w
szkole KAI nawet do 2 lat.
Kiedy rozpocząć przygotowania?
Otrzymanie wizy studenckiej po złożeniu wszystkich dokumentów zajmuje blisko pół roku. Zalecamy
kontakt z nami (KAI lub SAKURA) z dużym wyprzedzeniem. Są cztery terminy zapisów na kursy
długoterminowe. Wybierz z tabeli kiedy chcesz rozpocząć kurs, sprawdź w jakim terminie należy złożyć
dokumenty i kiedy otrzymasz odpowiedź z urzędu imigracyjnego.

Termin rozpoczęcia kursu

Styczeń 2022r.
Kwiecień 2022r.
Lipiec 2021r.
Październik 2021r.

→
→
→
→

Termin złożenia wniosku

Lipiec 2021r.
Październik 2021r.
Styczeń 2021r.
Kwiecień 2021r.

Odpowiedż z immigration

→
→
→
→

Listopad 2021r.
Luty 2022r.
Maj 2021r.
Sierpień 2021r.

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formularz zgłoszeniowy KAI. Link do formularza znajdziesz na stronie internetowej szkoły KAI
lub stronie Fundacji Sakura
Zdjęcie zrobione w ciągu ostatnich 6 miesięcy, bez nakrycia głowy, czyste tło, w ubraniu
schludnym/szkolnym, w formacie JPEG. Minimalna wielkość fotografii 960px na 1280px.
Fotografia ta zostanie użyta (poza wizą) także na Twojej karcie rezydenta
Dane osobowe i uzasadnienie wniosku (formularz KAI)
Certyfikat/dyplom/zaświadczenie ukończenia Twojej ostatniej szkoły
Certyfikat znajomości języka japońskiego, jeśli będzie koniecznie
Kserokopia paszportu (strony z danymi paszportowymi, strony z datami wjazdu / wyjazdu do / z
Japonii)
Dowód posiadania wystarczających środków finansowych: szczegółowe informacje znajdują się
poniżej

KAI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

DOWÓD, ŻE MASZ NIEZBĘDNE ŚRODKI FINANSOWE

Zależnie od tego, kto będzie wspierać Twoją naukę. Musisz dostarczyć wszystkie
wymienione dokumenty.

Self support (nie korzystasz z finansowejpomocy/wsparcia innych)
A

Wyciąg z konta banku wskazujący, że masz wystarczające środki na pobyt w Japonii (patrz
poniżej ◆)

B

Dokumenty określające Twój zawód i roczny dochód (tj. zeznanie podatkowe, dowód
zatrudnienia)

Od sponsora spoza Japonii (zwykle członkowie Twojej rodziny)
A

Deklaracja wsparcia/ang. pledge of support (formularz KAI)

B

Wyciąg z konta bankowego sponsora wskazujący, że posiada on/ona wystarczające środki na
Twój pobyt w Japonii (patrz poniżej ◆)

C

Dokumentacja określająca zawód sponsora i zeszłoroczny dochód (tj. zeznanie podatkowe za rok
ubiegły, dowód zatrudnienia)

D

Jeśli ty i twój sponsor jesteście spokrewnieni, wymagany jest również oficjalny dokument
stwierdzający pokrewieństwo (tj. akt urodzenia)

Od sponsora w Japonii (osoby, które mają z Tobą bliskie relacje)
A

Deklaracja wsparcia/ang. pledge of support (formularz KAI)

B

Zeznanie podatkowe (wymagane podanie rocznego dochodu netto)

C

Dokumentacja określająca zawód sponsora i ubiegłoroczny dochód

D

Zestawienie sald wskazujące, że Twój sponsor ma wystarczające środki na pokrycie Twojego
pobytu w Japonii (patrz poniżej ◆)

E

Kserokopia karty rezydenta sponsora lub karty rejestracyjnej obcokrajowca (obie strony)

F

Jeśli twój sponsor jest Japończykiem, wymagany jest jego certyfikat odciśnięcia pieczęci

◆ Poniższe kwoty są jedynie szacunkowe. Zaleca się zabranie więcej pieniędzy, aby pokryć wszelkie
nieprzewidziane wydatki.
Jeden rok: opłata 800 000 JPY+ koszty utrzymania (100 000 JPY / miesiąc) = 2 000 000 JPY
Dwa lata: opłata 1 600 000 JPY + koszty utrzymania (100 000 JPY / miesiąc) = 4 000 000 JPY
Zapisując się na kurs półroczny, wymagane środki są odpowiednio niższe.
UWAGA: Wszystkie Twoje dokumenty muszą zostać wystawione w ciągu 3 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków. Możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych
informacji, dokumenty niewymienione powyżej w przypadku uznania przedłożonej
dokumentacji za niewystarczającą.
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PROCEDURY

TY

Przesyłasz e-mailem formularz zgłoszeniowy do KAI lub SAKURA

KAI

Sprawdza Twoje dokumenty. Jeśli będzie konieczne to KAI poprosi Cię o korektę przesłanych
dokumentów lub dostarczenie dodatkowych dokumentów. KAI może odrzucić Twoje
zgłoszenie po jego analizie.

TY

Dokonujesz opłatę za wniosek wizowy i wysyłasz oryginalne dokumenty do KAI pocztą, gdy
wszystkie zostaną potwierdzone/zaakceptowane.

KAI

Składa wniosek do Tokyo Immigration Office.

TIO*

Przekazuje KAI rezultat rozpatrzenia Twojego wniosku wizowego tzw. ang. Certificate of
Eligibility.

KAI

Informuje Cię o wyniku rozpatrzeniu Twojego wniosku przez Tokyo Immigration Office.

TY
KAI

Wnosisz wymagane opłaty (wpisowe, czesne i ubezpieczenie).
Przesyła Tobie pocztą Certificate of Eligibility i inne niezbędne dokumenty.

TY

Udajesz się do Ambasady Japonii w Warszawie na rozmowę/spotkanie w celu otrzymania
wizy. Wcześniej zadzwoń do ambasady i umów się na wizytę. Możesz także zostać
poproszony o zabranie np. ze sobą dodatkowych zdjęć.

TY

Kupujesz bilet lotniczy i lecisz do Japonii na kursy języka japońskiego

TIO* - TOKYO IMMIGRATION OFFICE

OPŁATY
★ Opłata za wniosek wizowy
Rozpoczniemy procedury gdy tylko potwierdzimy otrzymanie Twojej wpłaty. Opłata manipulacyjna w
wysokości 20 000 JPY (opłata za złożenie wniosku wizowego) nie podlega zwrotowi, chyba że szkoła
uzna przesłane dokumenty za niewystarczające do złożenia wniosku.
Dodatkowa opłata może zostać naliczona przez KAI w przypadku złożenia wniosku po wyznaczonym
terminie.
★ Opłata za naukę, opłata rejestracyjna i opłata za ubezpieczenie
Proszę uiścić opłatę rejestracyjną, czesne i ubezpieczenie za pół rok lub rok, gdy tylko zostaniesz
poinformowany o pozytywnym wyniku rozpatrzenia wniosku wizowego.
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JAK ZAPŁACIĆ ZA KURS?

★ Przelew bankowy
Pamiętaj wykonując przelew by po Twoje stronie były wszystkie prowizje bankowe. Informacje o naszym
koncie bankowym są poniżej.
★ Korzystając z Flywire
Flywire to międzynarodowy system dokonywania płatnościami. Tu oprócz przelewu z konta możesz
dokonać płatności za pomocą karty kredytowej. Po dokonaniu opłaty z wykorzystaniem Flywire, szkoła
KAI na ogół tego samego dnia otrzymuje przesłane środki. Wcześniej należy w prosty sposób
zarejestrować się w w/w systemie. http://en.kaij.jp/payment/

NAZWA BANKU

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ

NAZWA ODDZIAŁU BANKU

Shinjuku Chuo Branch

KOD BANKU

469

ADRES BANKU

1-8-1 NISHI-SHINJUKU, SHINJUKU-KU, TOKYO, JAPONIA 160-0023

NUMER KONTA

834440

NAZWA KONTA

KAI Co., Ltd.

SWIFT

BOTKJPJT

ADRES SZKOŁY
Na adres szkoły KAI należy przesłać oryginalne dokumenty. Przesyłka powinna być rejestrowana (posiadać numer na
podstawie którego można przesyłkę śledzić. Może to być DHL, Fedex, Pocztex.

KAI Japanese Language School
Miyuki Bldg. 3F, 1-15-18, Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo, 169-0072 Japonia
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Q&A
Kiedy mogę rozpocząć naukę
w szkole KAI

Możesz rozpocząć naukę 4 razy w roku: w styczniu, kwietniu lub
lipcu lub październiku.
Jeśli planujesz studiować na japońskim uniwersytecie lub w szkole
zawodowej po zakończeniu nauki w KAI, proszę
pamiętaj, że zajęcia zwykle tutaj zaczynają się w kwietniu lub
październiku. To znaczy, że musisz zakończyć naukę w KAI w marcu
lub wrześniu.

Jak długo mogę studiować w
KAI?

Maksymalna długość nauki w szkole języka japońskiego na
podstawie wizy studenckiej wynosi łącznie 2 lata. W przypadku, gdy
już uczyłaś,-eś się w innej szkole języka japońskiego przez np. okres
pół roku lub roku, ten okres zostanie odjęty od 2 lat.

Czy każdy może otrzymać
dwuletnią wizę?

Mimo że maksymalny czas nauki w szkole języka japońskiego
wynosi 2 lata, najdłuższy okres ważności wizy przyznanej Ci
pierwszym razem wynosi rok i 3 miesiące. Okres ten może zostać
przedłużony podczas nauki, jednak istnieją pewne warunki, które nie
pozwalają na przedłużenie wizy, takie jak niska frekwencja lub
niewystarczające fundusze na dalsze studia.

Co należy zrobić, jeśli jest za
mało miejsca na formularzu.

Jeśli potrzebujesz więcej miejsca, użyj innej kartki papieru i dołącz
ją do formularza.

Czy konieczne jest, aby
wszystkie dokumenty
zostać przetłumaczone na
japoński?

Akceptujemy tylko te napisane w języku japońskim lub angielskim.
Do dokumentacji w innych językach należy dołączyć tłumaczenie na
język japoński lub angielski.

Czy jest coś, o czym
powinienem wiedzieć
wypełniając formularz
zgłoszeniowy?

Tak. Użyj czarnego lub niebieskiego długopisu/atramentu. Nie
zostawiaj też żadnych spacji. Jeśli coś nie ma zastosowania, napisz
N.A. Jeśli popełnisz błąd, przekreśl go dwoma równoległymi liniami;
proszę nie używać płynu korekcyjnego.

Czy muszę przesłać oryginał
świadectwa ukończenia
szkoły?

Tak, oryginał zostanie odesłany później. Jeśli z jakiegoś powodu nie
możesz go wysłać, zaakceptowany może być także dowód/odpis
potwierdzający ukończenie szkoły z podpisem i datą.

Jaka dokumentacja jest
konieczna, jeśli nadal studiuję
na uniwersytecie?

Wymagany jest dowód ukończenia szkoły średniej i oficjalne pismo
potwierdzające zapisanie się na uniwersytet.

Jaki rodzaj certyfikatu jest
akceptowalny, aby wykazać
moją znajomość języka
japońskiego?

a) Zaświadczenie ze szkoły językowej / uniwersytetu / szkoły
średniej, do którego chodziłaś,-eś, wskazujące całkowitą liczbę
godzin nauki języka japońskiego.
b) Certyfikat JLPT z testu znajomości języka japońskiego.

Czy sekcja dotycząca
Tak, Twoje zgłoszenie nie zostanie przyjęte, jeśli nie odnotujesz
poprzednich wizyt w Japonii w wszystkich poprzednich wizyt w Japonii w aktach osobowych. Należy
aktach osobowych jest ważna? również podać powód i czas trwania wszelkich poprzednich wizyt.
Jeśli nie jesteś w stanie podać dokładnych dat jakichkolwiek
poprzednich wizyt, musisz podać przyczynę, dla której nie możesz
tego zrobić.
Kto musi napisać deklarację
wsparcia (ang. pledge of
support?

To Twój sponsor, osoba, która pokryje Twoje wydatki (czyli Twoi
rodzice). Jeśli się sam utrzymujesz ta deklaracja nie jest konieczna.

Co należy zrobić, jeśli nie mam Dopuszczalne jest zeznanie podatkowe wykazujące roczny dochód.
żadnych dokumentów z pracy, Inna dokumentacja może zostać zaakceptowana – wyślij nam
stwierdzających mój zawód i
zapytanie.
dochód?
Czy istnieje minimalny dochód, Roczny dochód netto w wysokości 8 000 000 jenów to minimum.
jaki musi mieć osoba
Jednak liczba członków Twojej rodziny/sponsora, wiek sponsora,

mieszkająca w Japonii, aby
zostać moim sponsorem?

jego status prawny itp. Będą również brane pod uwagę, aby
sprawdzić, czy jest on w stanie udowodnić Ci wsparcie finansowe
(ok. 2 000 000 JPY / rok)

Jakie warunki musi spełnić
mój sponsor, jeśli jest
obcokrajowcem zamieszkałym
w Japonii?

Sponsor musi mieć z Tobą bliskie stosunki (np. być Twoim krewnym)
i musi być traktowany jako osoba prowadząca stabilne życie w
Japonii przez długi czas. Jego / jej dochód, status wizy, długość wizy,
liczba członków rodziny itp. będą brane pod uwagę w celu ustalenia,
czy można zostać Twoim sponsorem.

Mam jeszcze kilka pytań. Co
powinienem zrobić?

Możesz wysłać nam zapytanie na stronie:
https://www.kaij.co.jp/contact/ lub zadzwonić do nas pod numer +
81- (0) 3-3205-1356 w dni powszednie między 9:00 a 18:00.
Zawsze chętnie Ci pomożemy!
Możesz także skontaktować się z Fundacją Sakura: email:fundacja.sakura@gmail.com

