NHẬT BẢN

Được thành lập từ năm 1974 cho đến nay, Phân khoa tiếng
Nhật dành cho du học sinh (CJS= Center for Japanese
Studies) vẫn luôn đảm bảo chất lượng đào tạo. Hằng năm,
hai Chương trình đào tạo tiếng Nhật và Nhật Bản học thu hút
hơn 150 sinh viên quốc tế. Chương trình được thực hiện
ngắn hạn trong vòng một học kỳ hoặc dài hạn trong vòng
một năm dưới hình thức cấp tín chỉ. Các sinh viên có thể lựa
chọn ở homestay (sinh sống cùng gia đình người Nhật) hoặc
ở ký túc xá (sinh hoạt cùng sinh viên người Nhật). Ngoài ra,
sinh viên sẽ được tham gia rất nhiều chương trình giao lưu
văn hoá khác được tổ chức trong suốt khoá học.

Không chỉ được giảng dạy bởi các giáo viên chuyên ngành tiếng Nhật mà sinh viên còn được đào tạo bởi các
chuyên gia trong ngành Khoa học xã hội và nhân văn của trường đại học. Bên cạnh đó, với mô hình giảng dạy
quy mô nhỏ chỉ dưới 15 người một lớp, sinh viên sẽ có nhiều tương tác hơn với bạn học khi tham gia thảo luận
cặp hoặc nhóm cũng như nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ giáo viên. Chương trình có nhiều khoá đào tạo
với nhiều cấp độ khác nhau từ sơ cấp đến tiếng Nhật nâng cao phục vụ cho mọi đối tượng sinh viên.

Mẫu lịch biểu
Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Ngôn ngữ
Tiếng Nhật

Ngôn ngữ
Tiếng Nhật

9:20 - 10:05
10:05 - 10:50
11:05 - 11:50

Ngôn ngữ
Tiếng Nhật

Thứ Năm
Ngôn ngữ
Tiếng Nhật

留学生別科

Chương trình đào tạo

Phân khoa tiếng Nhật dành cho du học sinh

Phân khoa tiếng Nhật dành cho du học sinh

www.nanzan-u.ac.jp

Trái tim Nhật Bản

Là một thành phố kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên, công nghiệp và văn hoá.

Tại sao lại lựa chọn Nagoya?
ƯU ĐIỂM

Japan Plaza

1:30 - 2:15
2:15 - 3:00

Nghệ thuật
Nhật Bản

3:00 - 3:15
3:15 - 4:00

Japan Plaza

ƯU ĐIỂM

ƯU ĐIỂM

Chuyến đi thực địa,
Sự kiện xã hội,
v.v.

Lớp học
chuyên đề

KYOTO
Khoảng 0,5 tiếng

Lớp học
chuyên đề

KANTO

NAGOYA

SHIKOKU

Nhật Bản học

TOKYO
Khoảng 1,5 tiếng

T OYO TA

OSAKA
Khoảng 1 tiếng

KYUSYU

Lớp học chuyên đề

Nghệ thuật Nhật Bản

(Đào tạo tiếng Nhật theo từng mục đích)

ĐIỂM DU LỊCH CỦA NAGOYA

(Thực hiện bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh)

VD: Nghệ thuật cắm hoa (Ikebana), Thư pháp, Văn hoá Nhật Bản và trà đạo

VD: Lớp luyện kỹ năng viết tiếng Nhật, Tiếng Nhật trong Hoạt động tình nguyện, Tiếng Nhật trong Du lịch

Japan Plaza

Nhật Bản học

Nơi giao lưu và thực hành tiếng Nhật với sinh viên

(Được thực hiện dưới dạng lecture (giảng dạy trên lớp) bằng tiếng Anh)

Nhật Bản và các trợ lý giảng dạy tiếng Nhật

VD: Thương mại Nhật Bản, Kinh tế Nhật Bản, Lịch sử Nhật Bản

Phí tham gia khoá học
Khoá mùa thu
20.000

LỊCH HỌC CJS

(tính bằng Yên Nhật)
Khoá mùa xuân
20.000

Chương trình 1 năm

Chương trình mùa hè

20.000

-

Học phí

340.000

340.000

680.000

130.000-260.000

Phí nhà ở

240.000

300.000

540.000

80.000-120.000

30.000

30.000

30.000

-

3.340

3.340

3.340

-

-

-

-

30.000

633.340

693.340

1.273.340

※

※ Tùy theo thời gian khóa học và loại hình chỗ ở, chi phí sẽ thay đổi. ※ Xin lưu ý rằng các khoản phí có thể thay đổi.

Tiếp nhận lên khối đại học hoặc sau đại học
Có chế độ thi tiến cử lên khối đại học hoặc sau đại học của Trường Đại học Nanzan dành
cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và nhận được thư tiến cử của Giám
đốc trung tâm.

TOHOKU

Japan Plaza

Học cùng với các sinh viên bản xứ trong các tiết học chuyên ngành của trường đại học

(bao gồm phí bảo hiểm sinh viên)

03

CHUGOKU

Khoá học mở

Khoá học mở

Tổng

Là nơi tập hợp các công ty hàng
đầu thế giới, như các ngành công
nghiệp xe hơi và hàng không vũ trụ.

Mang lại cảm giác thoáng đãng và
thư giãn, là cái nôi của các di sản
văn hoá và giải trí.

Ngôn ngữ
Tiếng Nhật

Có 6 cấp độ (16 tiếng/tuần, 8 tín chỉ)

Phí quản lý

05

Thứ Hai

Ngôn ngữ tiếng Nhật

Bảo hiểm tai nạn

04

Được bao quanh bởi thiên nhiên trù
phú, thuận tiện di chuyển khi tham
quan vùng biển hoặc khu vực núi non.
ƯU ĐIỂM

Thành phố lớn thứ tư Nhật Bản
nhưng lại có chi phí sinh hoạt thấp
hơn so với Tokyo và Osaka.

4:45 - 5:30

Tiền đặt cọc

02

Japan Plaza

4:00 - 4:45

Phí nhập học

ƯU ĐIỂM

Có hệ thống giao thông thuận tiện
kết nối với các thành phố lớn như
Tokyo, Osaka và Kyoto.

11:50 - 12:35
12:45 - 1:30

01

HOKKAIDO

●
●
●

OASIS 21

Học kỳ Mùa Thu

OSU

Bảo tàng Xe hơi Toyota

Tháng 9 – Tháng 12 (4 tháng)

sinh dành cho

Học kỳ Mùa Xuân

Trung tâm Quan hệ Quốc tế

Tháng 1 – Tháng 5 (5 tháng)

Tháng 6 – Tháng 7 (4 tuần / 8 tuần)

Phân khoa tiếng Nhật dành cho du học sinh

http://www.nanzan-u.ac.jp/English/cjs/index.html

du học sinh

Điện thoại: +81-52-832-3123 Fax: +81-52-832-5490
Email: intl-office@nanzan-u.ac.jp

Chương trình Mùa Hè

Tham khảo thông tin chi tiết
tại:

Thông tin tuyển

Liên hệ
18 Yamazato-cho, Showa-ku, Nagoya 466-8673 NHẬT BẢN
http://www.nanzan-u.ac.jp/English/index.html

http://www.nanzan-u.ac.jp/English/cjs/cjs.html
Email: cjs-office@ic.nanzan-u.ac.jp

https://www.facebook.com/NanzanUniversityIntlAlumni

DIGEST

Đại học Nanzan

Một trong những trường đại
học tư thục hàng đầu ở khu
vực miền trung Nhật Bản
Với khởi đầu khiêm tốn dưới tên gọi là Trường Cao Đẳng Ngoại ngữ vào năm 1946, Đại học Nanzan đã có
bước tiến nhỏ vào năm 1949 là trở thành trường đại học với một Khoa đào tạo chính quy là Khoa Văn học
và Nghệ thuật. Kể từ đó cho đến nay Đại học Nanzan không ngừng phát triển chất lượng đào tạo, dần
khẳng định vị thế của mình trên thế giới với tư cách là một trường đại học tổng hợp có đầy đủ các chuyên
ngành đào tạo. Ngày nay, Đại học Nanzan là một trong số các trường đại học công giáo hàng đầu của
Nhật Bản, toàn trường có khoảng 10.000 sinh viên, trong đó có hơn 300 sinh viên quốc tế được đào tạo tại
8 khoa chuyên ngành 17 bộ môn hệ đại học và 5 khoa chuyên ngành hệ sau đại học cùng các chương
trình tại Phân khoa tiếng Nhật dành cho du học sinh. Đại học Nanzan luôn nỗ lực phát triển mở rộng trên
trường quốc tế với phương châm “For Human Dignity” (Vì sự tôn nghiêm của con người). Việc trao đổi học
thuật với những nền văn hoá và ngôn ngữ khác nhau sẽ giúp ích cho chúng ta định nghĩa rõ ràng hơn về “ý
nghĩa cuộc sống con người” . Kiến thức của mỗi chúng ta sẽ ngày càng phong phú hơn khi được đào tạo
trực tiếp thông qua các trải nghiệm thực tiễn và giao thoa của các nền văn hoá khác nhau.
Tại sao không lựa chọn Nanzan là điểm đến tiếp theo của bạn? Bạn có thể đóng góp cho việc xây
dựng một xã hội mang tính toàn cầu với trọng tâm phát triển là đảm bảo sự tôn nghiêm của con
người bằng cách thức riêng biệt và độc đáo của bản thân.

Hệ đại học

Đào tạo sau đại học

8

5

17

Khoa
Khoa

Bộ môn

Bộ môn

Nhân văn

Cơ đốc học
Nhân chủng học và Triết học
Tâm lý học và Quan hệ Con người
Nghiên cứu Nhật Bản
Nghiên cứu Anh Quốc và Hoa Kỳ
Nghiên cứu Tây Ban Nha và Châu Mỹ Latinh
Nghiên cứu Pháp
Nghiên cứu Đức
Nghiên cứu Châu Á

Quốc tế học

Kinh tế học

Kinh tế học

Quản trị Kinh doanh

Quản trị Kinh doanh

Luật

Luật

Nghiên cứu
Chính sách

Nghiên cứu Chính sách

Khoa học và
Kỹ thuật

Khoa học Hệ thống và Toán học
Kỹ thuật Phần mềm
Cơ điện tử

Nghiên cứu Tự do
Toàn cầu

Nghiên cứu Tự do Toàn cầu

Khoa

(Thái Lan)

Tư tưởng Tôn giáo
Nhân chủng học
Hỗ trợ Giáo dục
Khoa học Ngôn ngữ

Chính sách

Nghiên cứu Lĩnh vực Quốc tế

Quốc tế học
Khoa học Xã hội

Kinh tế học
Quản lý
Nghiên cứu Chính sách

Khoa học và
Kỹ thuật

Sinh viên
Quốc tế

80
21
Quốc gia

Trường Luật Nanzan

Đối tác trao đổi

300
30 Quốc gia
từ

Phí

Các môn học về
quan hệ quốc tế

50
Môn học

thực hiện
bằng tiếng Anh

Lịch sử

Học phí (đều tính bằng Yen Nhật)
Phí nhập học

Các sự kiện văn
hoá xã hội

30

Sự kiện được
tổ chức mỗi năm

200

Câu lạc bộ &
Tổ chức của
Sinh viên

20 %

Sinh viên du học

98%

Sinh viên đều
có việc làm

300.000

948.000 - 1.048.000

Sau đại học

300.000

679.000 - 759.000

●
●

Cấp bởi Chính phủ Nhật Bản/Các tổ chức thuộc quản lý của nhà nước
sàng lọc thông qua đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Nhật Bản của người nộp đơn.
JASSO: a) ¥48.000/tháng cho đại học b) ¥65.000/tháng cho sau đại học

●

Đảm bảo chỗ ở cho du học sinh.

Tổng chí phí sinh hoạt một tháng của du học sinh nước

●

1 người/phòng hoặc tối đa 3 người/phòng.

ngoài tại Đại học Nanzan khoảng 85,000 yen.

Chi phí trung bình hàng tháng (đều tính bằng Yen Nhật)
Nhà ở

35.000 ~

Ăn uống

25.000 ~

15.000 ~
85.000 ~

của người tiêu dùng trong ngành công nghệ mỹ
phẩm. Tất cả các thầy cô hướng dẫn đều là các giáo

cao vốn tiếng Nhật của mình. Hiện nay, tôi tự tin

sư có chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao. Học
tập và sinh sống ở nước ngoài là điều không hề dễ

WANG, Hongyue dàng. Tuy nhiên, trường Nanzan có chính sách hỗ
trợ rất tận tình và chu đáo. Có nhân viên phụ trách
chuyên biệt dành cho du học sinh hỗ trợ mọi vấn đề

AIJ (Viện Kiến trúc Nhật Bản)

Giải thưởng
về Thiết kế 1965

Các trường đại học Nhật Bản chú
trọng phát triển quan hệ quốc tế
theo đánh giá của Bộ phận
nhận sự Báo Nikkei

từ học tập cho đến đời sống cá nhân như hỗ trợ làm
visa, hỗ trợ làm các thủ tục xin học bổng, v.v…

Tính đến Tháng 9/2017

Chỗ ở

Nagoya là một thành phố có mức giá sinh hoạt vừa phải.

Tổng chi phí ước tính

thuật hay giao lưu văn hoá, tôi đã trau dồi, nâng

Cao đẳng.

- Học bổng MEXT (Monbukagakusho): Đơn xin học bổng sẽ được chấp nhận và

Chi tiêu cá nhân

Top 4

viên nước ngoài diện sinh viên Đại học -

Học bổng Nanzan: a) ¥150.000/năm b) ¥300.000/năm

Cơ điện tử

Một trong

50 %

Chế độ miễn giảm 50% học phí cho sinh

Học bổng

3.000 ~

Khuôn viên tuyệt đẹp

miễn giảm

*Học phí có thể thay đổi.

Bảo hiểm & Y tế

Luật

Miễn giảm học phí

Học phí hàng năm

Đại học

Chi phí sinh hoạt

Thông điệp của du học sinh

(Trung Quốc)

40
năm

200

Sinh viên sau đại học

●

Thiết kế bởi Antonin Raymond, kiến trúc
sư nổi tiếng người Mỹ gốc Séc.

Trường sau đại học về
Khoa học Xã hội,
Quản lý

Uy tín trong
Giáo dục Nhật Bản

Sinh viên đại học

Kỹ thuật Phần mềm

chiến lược. Hiện, tôi đang nghiên cứu về hành vi

Bản.

Trung tâm Nghiên cứu

Các chế độ hỗ trợ du học sinh

7.000 ~

theo học ở trường, thông qua các hoạt động học

mà có thể hoàn toàn tận hưởng cuộc sống ở Nhật

năm thành lập

“Vì sự tôn nghiêm của con người”

10.000

Đi lại trong khu vực

Khoa học Hệ thống và Toán học

Tôi đang theo học ngành quản trị tiếp thị và quản lý

bây giờ tôi hoàn toàn không còn cảm thấy lo lắng

Khoa

Tư tưởng Cơ đốc giáo

Hiragana hay Katakana nào. Tuy nhiên, sau khi

hơn khi giao tiếp bằng tiếng Nhật. Mỗi khi tôi gặp

8
1949 5 Khoa đào tạo sau đại học
9

Chuyên
ngành

Trước khi sang Nhật Bản, tôi chưa hề học một chữ

RIENJAROENSUK, khó khăn tôi đều nhận được sự động viên to lớn từ
Veerin
bạn bè cũng như thầy cô giáo ở trường. Vì vậy,

Sơ lược

Chuyên ngành

Nhân văn

Thông điệp của du học sinh

Khoa Nghiên cứu

13

Khoa

Đại học Nanzan

UR Chiyogaoka

Foyer Nanzan

Địa điểm

Cách khoảng 45 phút đi lại bằng
phương tiện giao thông công cộng

Cách 20 phút đi bộ

Loại phòng

Phòng ở chung 3-4 người
(Phòng ngủ riêng biệt)
Phòng tắm và nhà bếp chung

Phòng đơn được trang bị phòng tắm
và nhà bếp

¥35.000/tháng

¥54.000/tháng

Căn hộ chung cư

Phòng đơn

Phí nhà ở
Đặc điểm

– Bao gồm các chi phí điện nước và
internet

*Xin lưu ý rằng chi phí này là gần đúng và chỉ nên dùng làm hướng dẫn.

Phòng tự học
Khu học tập chung

Japan Plaza

Được trang bị máy chiếu và phòng riêng
dành cho thảo luận nhóm, đảm bảo môi
trường tự học dành cho tất cả các sinh
viên.

Một khu vực đặc biệt để thực hành tiếng
Nhật, mở cửa mỗi ngày vào buổi chiều.
Bạn có thể nói chuyện và giao tiếp với
các trợ lý giảng dạy tiếng Nhật cũng như
sinh viên bản địa chỉ bằng tiếng Nhật.

– Chưa bao gồm các chi phí điện nước
và internet

