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 450 sinh viên quốc tế được đào tạo tại
8 khoa chuyên ngành 17 bộ môn hệ đại học và 6 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

8

18

Khoa
Khoa

Bộ môn

Bộ môn
Cơ đốc học
Nhân chủng học và Triết học
Tâm lý học và Quan hệ Con người
Nghiên cứu Nhật Bản

Nhân văn

Đại học Nanzan

Đào tạo sau đại học

Quốc tế học

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

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
Công nghệ

Kỹ thuật Phần mềm
Khoa học Dữ liệu
Công nghệ Điện tử và Truyền thông
Kỹ thuật cơ khí và Điều khiển hệ thống

Nghiên cứu Tự do
Toàn cầu

Nghiên cứu Tự do Toàn cầu

6

Khoa

Meng Yuan
(Bắc Kinh, Trung Quốc)
Bộ môn Nhân chủng
học và Triết học

Chuyên
ngành

Chuyên ngành
Tư tưởng Cơ đốc giáo
Tư tưởng Tôn giáo

Nhân văn

Nhân chủng học
Hỗ trợ Giáo dục
Khoa học Ngôn ngữ

Quốc tế học

Nghiên cứu Lĩnh vực Quốc tế
Kinh tế học

Khoa học Xã hội

Quản lý
Nghiên cứu Chính sách

Khoa học và
Kỹ thuật

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

Chuyên ngành
nghiên cứu luật

Luật

Chuyên ngành
luật thực hành

Đào tạo nghiệp vụ pháp luật/pháp lý

Thông điệp của du học sinh
Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã có hứng thú với
nhân chủng học, đặc biệt là đồ gốm Jomon. Đại
h ọ c Nanz an c ó lịc h sử lâu đời trong l ĩnh v ực
nghiên cứu nhân chủng học và có bảo tàng riêng
nên tôi đã quyết định theo học tại đây. Tôi rất thích
khuôn viên trường với cây lá tươi đẹp. Tôi có thể
dễ dàng tìm thấy những không gian học tập yên
tĩnh và trường cũng có nhiều nơi để giao lưu đa
văn hóa nữa. Tôi có tham gia câu lạc bộ Kyudo
(bắn cung Nhật Bản). Tôi thích các môn thể thao
truyền thống của Nhật Bản, và quá trình luyện tập
chăm chỉ đã giúp tôi vững vàng về mặt tinh thần.
Tôi cũng đã kết bạn được với nhiều người bạn rất
tốt. Trong tương tai, tôi muốn tiếp tục việc nghiên
cứu của mình tại trường sau đại học và trở thành
người quản lý bảo tàng hoặc nhà khảo cổ học.

14

Khoa

Thông điệp của du học sinh

Keolakawai
Keliʻikuewa Genko
Spencer
(Hawaii, Mỹ)
Chuyên ngành Khoa
học Ngôn ngữ

Sau trải nghiệm của mình tại Nanzan với tư cách
là một sinh viên trao đổi trong chương trình CJS,
tôi cảm thấy mình bị thôi thúc tiếp tục học ở đây
với tư cách là một sinh viên cao học. Tại Nanzan,
tôi hiện đang nghiên cứu khả năng xuất hiện của
ngôn ngữ creole được cộng đồng người Okinawa
đ ịa phư ơng ở Hawaii sử dụng. Điểm làm cho
chương trình Khoa học ngôn ngữ của chúng tôi trở
n ên k hác b i ệt c hính là n g o ài đ ư ợ c c h ọ n m ộ t
chuyên ngành (ngôn ngữ học, giáo dục tiếng Nhật
hoặc giáo dục tiếng Anh), bạn cũng có thể chọn
một ngành phụ để đa dạng hóa các bài học của
mình. Nền giáo dục nổi tiếng, khả năng chi trả học
phí và các cơ hội quý giá là những yếu tố khiến tôi
theo học tại Nanzan.

Đại học Nanzan

Sơ lược

8
1946 6 Khoa đào tạo sau đại học
9
Khoa

năm thành lập

Trung tâm Nghiên cứu

“Vì sự tôn nghiêm của con người”

Sinh viên
Quốc tế

115
30
Quốc gia

từ

Các sự kiện văn
hoá xã hội

30

Sự kiện được
tổ chức mỗi năm

200

Câu lạc bộ &
Tổ chức của
Sinh viên

Các chế độ hỗ trợ du học sinh

Sinh viên đại học

200

Học phí (đều tính bằng Yen Nhật)
Phí

Sinh viên sau đại học

Phí nhập học Học phíHọc
và các
phíchi
hàng
phí khác
năm

Đại học

250.000

1.017.000 - 1.117.000

Sau đại học

300.000

693.000 - 1.214.000

Uy tín trong
Giáo dục Nhật Bản

kể từ năm

1974

10 %

Sinh viên du học

Các môn học về
quan hệ quốc tế

60
Môn học

thực hiện
bằng tiếng Anh

96%

Sinh viên đều
có việc làm
（2020）

Một trong

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

về Thiết kế 1965

Chế độ miễn giảm 50% học phí được liệt kê

50 %

ở bên trái cho sinh viên nước ngoài có tư
cách lưu trú “Sinh viên”.

Chi phí sinh hoạt

●

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

●

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

Top 4

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

Tính đến tháng 4 năm 2021
*Các số liệu về “Sinh viên nước ngoài”, “Sự kiện văn hóa - xã hội” và “Du học” tính đến năm 2019.

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

Cấp bởi Chính phủ Nhật Bản/Các tổ chức thuộc quản lý của nhà nước

ngoài tại Đại học Nanzan khoảng 85,000 yen.

- Học bổng MEXT (Monbukagakusho): Đơn xin học bổng sẽ được chấp
nhận và sàng lọc thông qua đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Nhật Bản

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

của người nộp đơn.
https://www.nanzan-u.ac.jp/English/admissions/scholarships.html

Nhà ở

35.000 ~

Ăn uống

25.000 ~

Đi lại trong khu vực

7.000 ~

Bảo hiểm & Y tế

3.000 ~

Chi tiêu cá nhân

15.000 ~

Tổng chi phí ước tính

85.000 ~

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

Chỗ ở
- Đảm bảo chỗ ở cho du học sinh. - Phí nhà đã bao gồm các phí dịch vụ và internet.

Ký túc xá quốc tế Janssen
Loại phòng

Chi phí thuê hằng tháng

Khuôn viên tuyệt đẹp

Giải thưởng

miễn giảm

Học bổng

Đặc điểm

AIJ (Viện Kiến trúc Nhật Bản)

Miễn giảm học phí

*Học phí có thể thay đổi.

Đối tác trao đổi

450
30 Quốc gia

10.000

Cách đi đến trường

Phòng một giường đơn trong khu ký túc xá
・Nhiều loại chương trình giáo dục khác
nhau cho sinh viên tại ký túc xá
・Dành cho cả sinh viên bản địa và nước ngoài
・Dùng chung nhà bếp và phòng tắm với
các sinh viên khác tại ký túc xá
・Có trang bị các sảnh giao lưu

¥60.000

* Cũng cần phải nộp Phí tham
gia chương trình đào tạo:
1.000 yên/tháng.

Bên cạnh khuôn viên trường

UR Chiyogaoka
Căn hộ 3 hoặc 4 phòng ngủ
・Các hoạt động thúc đẩy tương tác
với sinh viên bản địa tại ký túc xá
・Sống chung với hai hoặc ba người bạn
cùng phòng, dùng chung nhà bếp, phòng
tắm và không gian sinh hoạt chung
・Mỗi sinh viên có một phòng ngủ riêng

Foyer Nanzan
Căn hộ studio

・Dành cho sinh viên tìm kiếm sự
độc lập nhiều hơn một chút
・Có trang bị nhà bếp cộng đồng

¥35.000

¥60.000

45 phút đi bằng phương tiện công cộng

18 phút đi bộ
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

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 tại Japan Plaza cũng
như sinh viên bản địa chỉ bằng tiếng Nhật.

Kể từ năm 1974, hơn 10.000 sinh viên từ khắp nơi trên thế
giới đã chọn Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản của Đại học
Nanzan làm điểm đến để du học, nhằm nâng cao kỹ năng
tiếng Nhật cũng như mở rộng kiến thức và hiểu biết của
mình về văn hóa Nhật Bản.
Sinh viên có thể chọn đăng ký vào Chương trình tiếng Nhật
chuyên sâu nổi tiếng quốc tế của chúng tôi hoặc Chương
trình Nhật Bản hiện đại tập trung vào nội dung mới mẻ và
hấp dẫn mà chúng tôi xây dựng. Chương trình Mùa hè của
chúng tôi vào tháng 6 và tháng 7 hằng năm cũng được rất
nhiều sinh viên chọn lựa.
Với quy mô lớp học nhỏ và những giảng viên giàu kinh
nghiệm ân cần giảng dạy theo từng cá tính và từng cá nhân,
sinh viên sẽ thấy ngạc nhiên về mức độ họ có thể học – và
việc học đó sẽ thú vị đến thế nào!

Phân khoa tiếng Nhật dành cho du học sinh

Phân khoa tiếng Nhật dành cho du học sinh

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

ƯU ĐIỂM

Sáng

Thứ Ba

1
2

Tiếng Nhật
chuyên sâu

Tiếng Nhật
chuyên sâu
Nghiên cứu
Nhật Bản

3

Chiều
4

Thứ Tư

Siêu thứ Tư
(Tham quan
thực tế,
Sự kiện, v.v...)

Thứ Năm

Thứ Hai

Tiếng Nhật
chuyên sâu

Tiếng Nhật
chuyên sâu

Tiếng Nhật
chuyên sâu

Tiếng Nhật
chuyên sâu

Hội thảo
tiếng Nhật

Nghiên cứu
Nhật Bản

Hội thảo
tiếng Nhật

ƯU ĐIỂM

●

Phát triển kỹ năng tiếng Nhật vững
chắc

●

Khóa học tiếng Nhật chuyên sâu 6 cấp
độ từ sơ cấp đến cao cấp

Sáng

Thứ Ba

1
2

Tiếng Nhật
cơ bản

3

Nghiên cứu
Nhật Bản

4

Khóa học mở

Chiều

Nghiên cứu
Nhật Bản

Thứ Tư

Siêu thứ Tư
(Tham quan
thực tế,
Sự kiện, v.v...)

TOHOKU

TOKYO
Khoảng 1,5 tiếng

KANTO

NAGOYA
TOYOTA

CHUGOKU

SHIKOKU

Thời khóa biểu hằng ngày (mẫu)
Tiếng Nhật
cơ bản

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

KYOTO
Khoảng 0,5 tiếng

Chương trình Nhật Bản hiện đại (MJP)

Thứ Hai

05

03

Nghệ thuật
Nhật Bản

Khám phá
Nhật Bản

04

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

Thời khóa biểu hằng ngày (mẫu)
Tiếng Nhật
chuyên sâu

02

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

Chương trình tiếng Nhật chuyên sâu (IJP)

Thứ Hai

ƯU ĐIỂM

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

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

ƯU ĐIỂM

Tiếng Nhật
chuyên sâu

01

HOKKAIDO

OSAKA
Khoảng 1 tiếng

KYUSYU

Thứ Năm

Thứ Hai

Khám phá
Nhật Bản

Tiếng Nhật
cơ bản

Tiếng Nhật
cơ bản

Hội thảo
tiếng Nhật

Nghiên cứu
Nhật Bản

Nghiên cứu
Nhật Bản

Khóa học mở

Nghệ thuật
Nhật Bản

●

●

Nâng cao hiểu biết sâu sắc về Nhật
Bản trong chương trình tiếng Anh
trung cấp

ĐIỂM DU LỊCH CỦA NAGOYA

Thành thạo các kỹ năng giao tiếp tiếng
Nhật cơ bản

LỊCH HỌC CJS
●
●
●

Bekka Suisen:
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 hợp tác quốc tế. Chỉ có thể áp dụng cho IJP.

Học kỳ Mùa Thu

OASIS 21

Tháng 9 – Tháng 12 (4 tháng)

OSU

Toyota Automobile Museum

Học kỳ Mùa Xuân
Tháng 1 – Tháng 5 (5 tháng)

Trung tâm Quan hệ Quốc tế

Chương trình Mùa Hè

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

Tháng 6 – Tháng 7 (4 tuần / 8 tuần)

Tham khảo thông
tin chi tiết tại:
https://www.nanzan-u.ac.jp/English/academics/cjs/

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

Phân khoa tiếng Nhật dành cho du học sinh
Email: cjs-office@ic.nanzan-u.ac.jp
https://www.facebook.com/NanzanUniversityIntlAlumni

