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A C C E S S  I N F O R M A T I O N

https://www.jiu.ac.jp/bekka/
出願方法は留学生別科のホームページを見てください。
● To apply, please go to the Japanese Studies 
    Program’s homepage at https://jiu.ac.jp/bekka
●报名方法 请参看留学生别科的网页。
●申請方法  請看學校留學生別科首頁。

●원서 제출 방법은 유학생별과 홈페이지를 참조해 주십시오.
● Phương pháp nộp hồ sơ dự tuyển: 
　 Tìm hiểu thông qua trang web của khoa.
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● JR外房線大網駅またはJR総武本線成東駅乗り換え、JR東金線求名（ぐみ
ょう）駅下車徒歩5分

●  千葉東金有料道路「東金インターチェンジ」より車で20分
● JR東京駅、JR横浜駅（アクアライン、JR木更津駅経由）、JR西船橋駅、JR
大網駅、JR蘇我駅および京成成田駅（JR成東駅経由）よりシャトルバス運行

● 在JR外房线大网站或者JR总武本线成东站换乘JR东金线，于“求名”站
下车步行约5分钟。

● 出千叶东金收费高速公路“东金出入口”后开车约20分钟。
● 在JR东京站、JR横滨站（途径东京湾跨海公路、JR木更津站）、JR西船桥

站、JR大网站、JR苏我站、京成成田站（途径JR成东站）有校车接送。

● JR소토보센(外房線) 오오아미(大網)역 또는 JR소부혼센(総武本線) 
　 나루토(成東)역에서  JR도가네센(東金線)으로  갈아타서  구묘(求名)
　　역에서 내립니다. 구묘(求名)역 하차 도보 5분
● 지바토가네(千葉東金) 유료도로 “도가네(東金)IC”에서 자동차로 20분
● JR도쿄역, JR요코하마역[아쿠아라인, JR기사라즈(木更津)역 경유], JR

니시후나바시(西船橋)역, JR오오아미(大網)역, JR소가(蘇我)역 및 
게이세이나리타(京成成田)역[JR나루토(成東)역 경유]에서 셔틀버스 운행

●  Change at Oami Station on the JR Sotobo Line, or Naruto Station on the 
JR Sobu Main Line, to the JR Togane Line, and get off at Gumyo. 
Approx.JIU is approx. 5 min. from Gumyo Station to JIU on foot.

●  Approx. 20 min. by car from the Togane Interchange of the Chiba-To-
gane Toll Road.

●  Shuttle buses are available from each station listed below: JR Tokyo, JR 
Yokohama (via Aqua-Line),, via JR Kisarazu, Station), JR Nishifunabashi, 
JR Oami, JR Soga, and Keisei Narita stations. (via JR Naruto Station).

● 在JR外房線大網站或者JR總武本線成東站轉乘JR東金線，在求名站下車

步行約5分鐘。
● 千葉東金收費高速公路「東金交流道」開車約20分鐘。
● 在JR東京站、JR橫濱站(東京灣跨海公路、行經JR木更津站)、JR西船橋站、

JR大網站、JR蘇我站、JR成東站及京成成田站（行經JR成東站）有校車接送。

● Đi bằng tuyến tàu điện Sotobosen của hãng tàu JR từ nhà ga Oami,hoặc đi 
bằng tuyến tàu sobuhonsen-đổi tàu ở nhà ga Naruto,hoặc đi bằng tuyến 
tàu Toganesen,đến nhà ga Gumyu và đi bộ 5 phút.

● Đi bằng đường có thu phí Togane của tỉnh Chiba,đến nút giao thông có tên 
là Togane interchange,rẽ xuống đi tiếp và mất khoảng 20 phút.

●  Đi bằng tàu điện của hãng tàu JR từ nhà ga Tokyo,hoặc đi bằng tàu tốc hành 
từ nhà ga Yokohama-chạy xuyên qua nhà ga Kisarazu,hoặc đi bằng tàu điên 
xuất phát từ các nhà ga: Nishifunabashi eki,  Oami eki,Soga eki,và đi bằng 
tuyến xe bus xuất phát từ nhà ga Keiseinarita(Xuyên qua nhà ga Naruto)

 Kết nối giao thông đến trường đại học quốc tế Josai
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JIU留学生别科是学习日语、日本文化、日本社会相关知识，为准备升入大学或研究生而设
置的一年制课程。

留学生别科的学生可以自由使用城西国际大学所设7个本科院系、6个研究生院的基础设施和
设备，同日本大学生、研究生的交流机会也很多。从海外姐妹校来的交换留学生和夏令营活动
来的学生等，世界各地来的留学生都在同一校区学习，别科生可以通过校外的研修和校内交流
活动来增进交流。

JIU的建校宗旨是“以学树人”。“塑造人品以立足国际社会”是本校的教育目标。JIU留学
生别科积极努力地培养留学生成为活跃于国际社会的国际型人才。

JIU留學生別科是一個在學習日文，日本文化與日本社會的同時，也為進入大學部或研究所而

準備的一年制學程。
別科留學生可自由使用城西國際大學內包含7個學系，6個研究所的設施與設備，與日本人的大

學生，研究生等進行交流的機會也相當豐富。此外，校園內也有來自海外姊妹校的交換留學生以

及暑期遊學的留學生等世界各地的學生，透過校外研習與校內活動相互增進交流。
JIU的辦學精神為「以學樹人」。此外，本校的教育目標為「適應國際社會之人才的品格教

育」。JIU留學生別科不斷以積極並認真的態度，努力培育活躍於國際社會的全球化人才。

JIU유학생별과는 일본어와 일본 문화, 일본 사회에 대해에 대해 배우며 대학 학부나 대학원 
진학을 준비하는 1년 코스입니다.

유학생별과생은 7개 학부와 6개의 연구과가 있는 대학의 시설과 설비를 자유롭게 이용할 
수 있으며, 일본인 학부생 및 대학원생과 교류할 수 있는 기회도 풍부합니다. 해외 
자매대학에서 온 교환 유학생과 서머스쿨에 참가한 유학생 등, 세계 각지에서 온 외국인 
유학생도 같은 캠퍼스에서 수강하며 학외 연수와 학내 행사를 통해 교류를 다지고 있습니다.

JIU의 건학이념은 “배움을 통한 인간 형성”입니다. 그리고 “국제 사회에서 살아가는 사람의 
인격 형성”입니다. JIU유학생별과에서는 국제 사회에서 활약할 수 있는 글로벌 인재육성을 
위해 적극적이고 진지한 자세로 임하고 있습니다.

Khoa du học sinh nước ngoài -Trường Đại Học Quốc Tế Josai là nơi học tập các chuyên ngành  
nhật ngữ,văn hóa nhật bản,và xã hội nhật bản học trong thời gian 1 năm,khoa cũng chính là nơi 
chuẩn bị kiến thức cần thiết để dự tuyển vào hệ đại học và hệ cao học.
Du học sinh của khoa có thể sử dụng trang thiết bị,cơ sở vật chất hiện có của 7 khoa hệ đại học 
và 6 chuyên khoa hệ cao học khác trong trường,đồng thời cũng có nhiều cơ hội giao lưu với sinh 
viên người bản xứ ở hệ đại học và cao học cùng trường.Hơn thế,du học sinh giao lưu đến từ các 
trường kết nghĩa,và du học sinh tham gia khóa hè cũng đang học tập tại khoa,thông qua các hoạt 
động nghiên cứu ,các lễ hội …trong và ngoài trường, giúp cho sinh viên có thể giao lưu với nhau 
ngày một tốt hơn.
Tinh thần kiến học của Trường Đại Học Quốc Tế Josai là「giáo dục làm người thông qua học vấn
」. Đồng thời,mục tiêu về giáo dục và học vấn của trường là「Giáo dục nhân cách làm người trong 
xã hội toàn cầu」.Khoa du học sinh nước ngoài của trường đã và đang tích cực đào tạo nhân tài 
có thể làm việc tại môi trường xã hội mang tính toàn cầu. 

The Japanese Studies Program for International Students of Josai International 
University offers a one-year course in Japanese language, culture, and society for 
foreign students who wish to advance to undergraduate and postgraduate programs.

Students of the Japanese Studies Program are eligible to use the full range of 
facilities available at Josai International University. The university comprises 7 faculties 
and 6 postgraduate schools. Students also have abundant opportunities to build lasting 
friendships with Japanese students on campus and the many other international students 
from sister universities who are studying at our university as exchange students and 
summer school students deepen exchanges through off-campus workshops or events 
on campus.

Our university’s motto is “Character building through learning,” and our aim is to 
educate students in order to help them develop the skills needed to play an active role in 
the international community. The Japanese Studies Program always endeavors to 
accomplish this aim.

城西國際大學校長   杉林堅次

Hiệu trưởng trường đại học quốc tế Josai    Sugibayashi Kenji

조사이국제대학 학장 스기바야시 겐지

President of Josai International University   Kenji Sugibayashi

城西国际大学校长 杉林坚次

　JIU留学生別科は、日本語や日本文化、日本社会について勉
強し、大学の学部や大学院への進学準備をする1年間のコース
です。
　留学生別科生は、7学部、６研究科を有する城西国際大学の
施設・設備を自由に利用でき、日本人の学部生・大学院生との
交流機会も豊富です。海外姉妹大学の交換留学生やサマース
クールの留学生など、世界各地からの留学生もキャンパスで学
んでおり、学外研修や学内行事を通して交流を深めています。
　JIUの建学精神は、「学問による人間形成」です。そして「国
際社会で生きる人間としての人格形成」を本学の教育の目標と
しています。JIU留学生別科では、国際社会で活躍できるグロー
バル人材の育成に、常に積極的かつ真剣に取り組んでいます。

城西国際大学　学長

杉林 堅次
Sugibayashi Kenji
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［ 経営情報学研究科　進学 ］

ホアン ティ ビック ゴック
HOANG THI BICH NGOC

ベトナムの大学を卒業後、日本の大学院で学ぶ目的で留

学しました。留学生別科で1年半勉強した後、経営情報学

研究科に入学しました。

留学生別科では様々な国籍の留学生と共に楽しく日本語と日本文化を勉強するこ

とができました。特に日本の有名な場所を見学することは楽しみでした。

経営情報学研究科では、自分の興味があるテーマを選んで研究しています。卒業

後はベトナムに帰り、日系の銀行で働きたいと思っています。

［ 経営情報学部　進学 ］

ハサン エムディ カムルル
HASAN MD KAMRUL

私はバングラディシュのダッカから来日しました。別科で1

年間日本語を勉強した後、経営情報学部に入学しました。

別科ではスピーチコンテストに出るなど貴重な経験が沢

山できました。将来はグローバルビジネスに従事したいと思っているので、主に企

業の経営管理について学んでいます。

［ メディア学部　進学 ］

ゴ　チョウキ
呉　丁毅

留学生別科で半年間勉強した後、メディア学部に入学しま

した。別科で勉強した時間はとても有意義で、この半年間

で日本語能力試験Ｎ1に合格することができました。勉強

ばかりでなく、研修旅行や懇談会など楽しい活動があり、その一つ一つが私を成長

させてくれました。別科での楽しい思い出はいつも私の心の中にあります。卒業後

は大学院に進学するつもりで、今はその目標を目指して精一杯頑張っています。

［ 国際アドミニストレーション研究科　進学 ］

チャン チュン クオン
TRAN TRUNG KHUONG

私は留学生別科で日本語を１年間勉強しました。別科の先

生方にいろいろ教えていただいたおかげで、国際アドミニ

ストレーション研究科に入ることができました。日本に留

学して、多くの挑戦や新しい経験をすることができました。今後も、留学生として勉

強や研究で最善を尽くすとともに、日本の文化、伝統を学び、日本人や他国からの

人々と交流を深めていきたいと思います。

　城西国際大学留学生別科は、大学あるいは大学院に進学を希望する留学

生や短期留学生のために、1年間の短期集中方式によって質の高い日本語

と日本文化の教育を実施します。「わかりやすい授業」と「懇切丁寧な指

導」をモットーに、学生の総合的な日本語能力を伸ばしていきます。さら

に、大学・大学院進学のための準備として、日本語能力試験や日本留学試

験（日本語試験）の対策講座、論文作成の基礎を学ぶ講座なども開講し、

各人が目指している進学への道を開いています。

　城西国際大学のキャンパスでは、日本人学生と世界各国からの多くの留

学生が学んでいます。このような国際的な教育環境で学び、様々な文化的

背景を持つ人たちと交流することにより、グローバルな感覚を養うことが

できます。「国際社会を生きる人材」となるための資質を磨くこと、それ

も留学生別科の目標とするところです。

　城西国際大学留学生別科は1998年に開設以来、多くの留学生を本学の学部や大学院へと進学させてきました。大学の建学精神

である「学問による人間形成」は留学生別科でも息づいています。「学ぶこと」により人は大きく成長し、豊かな人生を送ること

ができます。私たちは留学生別科に入学してきた国内外からの留学生たちに、ここでしっかりと学び、将来は日本や世界でグロー

バルに活躍できる人材として大きく羽ばたいてほしいと願っています。

　生まれた国を離れて、日本という異文化の中で生活することは、いろいろ大変な面もあります。留学生別科では、そのような不

安を少しでもなくして、勉強に取り組めるようにサポートします。また、一人ひとりが自分の日本語レベルに合ったクラスで着実

に日本語能力を伸ばしていき、日本人学生や地域の人たちとの交流を通して、日本語によるコミュニケーション能力も身に付けら

れるようにします。

　日本の大学や大学院への入学を考えている人、高い日本語能力の習得を目指す人、まずは本学の留学生別科の門を叩いてみてく

ださい。

　日本文化専修課程は、上級日本語能力と日本の文化
に関する知識を養い、学部や大学院での学びがスムー
ズにいくようにすることを目標にしています。入学時
の日本語レベルが日本語能力試験N3以上、もしくは同
等の日本語レベルの留学生を対象に日本語で授業を行
います。「日本語専修課程」（1年）を修了後に入学する
こともできます。

　日本語専修課程は、学部での講義を受講できる日本
語能力を身に付けることを目標としています。入学時
の日本語レベルが日本語能力試験N5以上、もしくは同
等の日本語レベルの留学生を対象に、わかりやすい日
本語で授業を行います。学生一人ひとりに合ったレベ
ルの日本語クラスで学び、着実に日本語能力の向上を
図ります。

留学生別科 卒業生の声

授業科目と修了要件

別科の課程と進路図

留学生別科長

日本語専修課程 日本文化専修課程

就職

大学・大学院
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37単位以上を修得すること修了要件

日本語専修課程日本語専修課程 日本文化専修課程

日本文化専修課程 日本語分野

日本文化分野

ゼミ

課程共通

日本語基礎 a～d（文字・語彙・文法）
日本語基礎 e, f（受容・産出）
日本語初級 a～d（文字・語彙・文法）
日本語初級 e, f（受容・産出）
日本語初中級 a～c（文字・語彙・文法・受容）
日本語初中級 d（産出）
日本語初中級 e（言語知識）
日本語初中級 f（聴解）
日本語初中級 g（読解）
日本語中級 a～c（文字・語彙・文法・受容）
日本語中級 d（口頭産出）
日本語中級 e（筆記産出）
日本語中級 f（言語知識）
日本語中級 g（聴解）
日本語中級 h（読解）

日本文化演習ⅠA, ⅠB
日本文化研修ⅠA, ⅠB

日本語中上級 a（総合）
日本語中上級 b（受容）
日本語中上級 c（口頭産出）
日本語中上級 d（筆記産出）
日本語中上級 e（言語知識）
日本語中上級 f（聴解）
日本語中上級 g（読解）
日本語上級 a（総合）
日本語上級 b（映像作品の日本語）
日本語上級 c（現代文章を読む）
日本語上級 d（口頭発表）
日本語上級 e（論文作成）
ビジネス日本語Ⅰ, Ⅱ
日本語プロジェクト学習a, b

日本文化演習ⅡA, ⅡB
日本文化研修ⅡA, ⅡB
日本の地理と歴史
日本の社会
日本の政治と経済

33単位以上を修得すること

基礎ゼミⅠ

現代の世界と日本／英語コミュニケーション

基礎ゼミⅡ



城西国際大学への進学先学習環境と支援

人文科学研究科

国際文化専攻［修士課程］

大学院学部

国際社会に通用する柔軟で幅広い、高度な体系的知識と実践的能力と
を身につけた研究者および専門的職業人を養成します。

経営情報学研究科

起業マネジメント専攻［修士・博士課程］
グローバルとローカルの複眼的視点に立ち、戦略と情報を高度に体系
化した経営展開力を有した人材を育成することを目的としています。

福祉総合学研究科

福祉社会専攻［修士課程］
「高齢・障がい者福祉」「保険・医療福祉」「子ども・家庭福祉」の3分野に
よる専門科目を開設し、福祉に関する様々な課題に対応できる福祉の
高度専門職業人を養成します。

ビジネスデザイン研究科

ビジネスデザイン専攻［修士課程］
「ビジネスコミュニケーション・デザイン」「ビジネスモデル・デザイン」
「メディアコンテンツ・デザイン」の３つのアプローチからビジネスデザ
インを学びます。夜間開講制のビジネススクール（MBA）です。

国際アドミニストレーション研究科

国際アドミニストレーション専攻［修士課程］
政策研究、国際研究、国際企業研究、観光研究の4専門研究分野を
設け、国際的な専門と教養を持ち、グローバルに活躍できる人材を育
成します。英語で修士号が取得できるコースも開設しています。

女性学専攻［修士課程］
世界的で学際的な広い視野に立ち、国際社会に生きる高度な専門的職
業人と、地球的協働ならびに男女協働に参画する人材を育成します。

グローバルコミュニケーション専攻［修士課程］
「日本語教育」「通訳・翻訳（日英・日中・日韓）」「TESOL」の3つの専門
分野を設け、語学分野のスペシャリストを育成します。

比較文化専攻［博士課程］
世界的・民族的文化に関する緻密な体系的知識と冷静的確な判断力
および比較文化的価値観を有し、グローバルな幅広い視野に立って、
日本の学術発展ならびに国際的協同に貢献できる人材を養成します。

経営情報学部

総合経営学科
販売、企画、流通、物流、国際ビジネス分野、企業で活躍できる人材を育成します。
グローバルビジネス・マーケティング、公共マネジメント、スポーツマネジメント、情報
マネジメントの4つのコースから選択できます。

国際人文学部

国際文化学科
「異文化理解力」を持ち、国際感覚に長けた広い視野と洞察力を身につけた人材を育
成します。

メディア学部

メディア情報学科
「メディアアーツ」「メディアテクノロジー」「メディアデザイン」の3つの分野を連
携しながら学び、新たな創造力と制作能力を育成します。

観光学部

観光学科
語学力やホスピタリティ、観光事務、関連資格対策など、従来必要とされてきたこ
とだけではなく、地域の文化や自然、心と体の健康についても学び、21世紀にふ
さわしい、観光をより深く魅力的なものに仕上げていく人材を育成します。

子ども福祉、介護福祉、ソーシャルサービスの3つのコースを有しており、
専門的な知識やスキルを身につけた福祉専門家を育成します。

国際交流学科
異文化交流を実践するための知識と、問題解決のためのコミュニケーション能力や語
学力を育成します。

アドバイザーとの面談

大学・大学院進学に際しての支援
・進学説明会やオープンキャンパスへの参加とともに、
アドバイザーによる徹底した進学指導が受けられます。
・本学学部・大学院への推薦があります。
・本学学部に進学する際に、入学金と授業料の減免が
あります。
・別科在学中、成績・人物が優秀な学生は、学部・大
学院の授業の聴講ができます（条件あり）。

大学教育設備の利用
図書館、美術館、情報機器設備、グラウンド、体育
館、食堂など城西国際大学の施設・設備を使用するこ
とができます。

アドバイザー制度
学生一人ひとりに専任教員がアドバイザーとしてつ
き、留学生活や進学に関する相談にのります。

クラスコーディネータ制度
学生が段階的にレベルアップできるように、レベルご
とにクラスを設け、それぞれのクラスにコーディネー
タを置いて、学生一人ひとりの学習状況の把握と指導
を行います。

日本語学習支援
教員のオフィスアワーでの学習支援、日本語教授法を
学ぶ日本人学生によるメンター制度、授業ボランティ
アによる支援を通して、日本語能力をブラッシュアッ
プできます。

事務室における支援
事務スタッフは、入国後の諸手続きやアパートの紹介
など日本で生活するうえで必要な様々な支援を行い、
学生たちが安心して勉学に専心できるように、一人ひ
とりを見守ります。

活動やイベントへの参加
茶道やテニスなどのクラブ活動、大学祭、見学ツアー
やマラソン大会などの地域のイベント、海外からの訪
問団との交流活動などに参加し、様々な体験をするこ
とによって留学生活を豊かなものにできます。

地域住民との交流
地域の国際交流協会が主催する日本語スピーチ大会や
交流パーティー、また、地域住民の授業ビジットなど
を通して、地域とのつながりを持ち、日本の文化と社
会への理解を深めることができます。

アパートの紹介
地域住民とオーナー達の理解のもと、留学生のための
住まいを提供しています。

キャンパスライフ
留学生別科事務室や教室は大学のキャンパスにあり、
大学生や大学院生といっしょにキャンパスライフを送
ります。そのため、進学後も安心して、勉学やクラブ
活動に励むことができます。

福祉総合学部

福祉総合学科
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＊安房キャンパス

その他に、看護学部、薬学部、福祉総合学部理学療法学科があります。

その他に、薬学研究科があります。



The Japanese Studies Program of Josai International University offers high 
quality education in Japanese language and culture. The core curriculum is a 
one-year intensive course for foreign students who wish to advance to university 
or graduate school, as well as for those who intend to master the Japanese 
language on a short stay. We improve the students’ general Japanese language 
proficiency based on the educational concept of “ease of understanding” and 
“very precise instructions.” In order to better prepare those students who wish to 
enter a Japanese university or graduate school, we also offer special preparato-
ry test preparation courses for the Japanese Language Proficiency Test (JLPT) 
and for the Japanese as a Foreign Language section of the Examination for 
Japanese University Admission for International Students (EJU), as well as a 
basic thesis-writing course.

Many international students from all over the world study together with 
Japanese students on the university campus. In such an international education-
al environment, students can foster their global perspective through communica-
tion with students from various cultural backgrounds. This program also aims to 
improve students’ attributes and qualifications by helping them develop the skills 
needed to play an active role in the international community.

This course aims to provide foreign students with 
advanced Japanese skills and to improve their understanding 
of Japanese culture so that they can carry out their studies at a 
Japanese university faculty or graduate school in an effective 
manner. The classes are conducted in Japanese for students 
whose Japanese level is equal to or higher than JLPT N3 at the 
time of entrance into the course. Students who graduate from 
the Japanese Language Course (one year) can apply for this 
course.

This course is designed to give foreign students the 
Japanese language skills necessary to handle academic work 
at the university level. The classes are conducted in Japanese 
that should be understandable for students whose Japanese 
level is equal to or higher than JLPT N5 or the equivalent level 
at the time of entrance tointo the program. Every student can 
study Japanese in classes appropriate to his/hertheir Japanese 
level and can steadily improve their Japanese skills.

Japanese Studies Program for International Students Classes and required credits

Japanese Culture Course

Japanese Language Course

Since the Japanese Studies Program of Josai International University (JIU) was founded in 1998, it has sent many interna-
tional students to the faculties and graduate schools of JIU. The program shares the same fundamental educational spirit of 
JIU, namely “character-building through learning.” One can grow significantly through study and can lead a rich and fulfilling 
life. We hope that students from Japan or abroad who enter this program will learn a great deal here and that they will be able 
to work actively, both in Japan and globally, in the future.

We understand that living in a different culture can be difficult for international students, so in order to reduce any difficul-
ties and worries whenever possible, constant support is provided that allows the students to concentrate on their studies. We 
also place each student in classes according to their individual Japanese level, allowing each student to easily attain 
step-by-step improvement in their Japanese skills, whatever their entry level. Moreover, we provide all students with opportu-
nities to interact with Japanese students and local people so they may acquire practical communication skills in Japanese.

If you are thinking of studying at a university or graduate school in Japan, or if you intend to acquire higher Japanese 
language proficiency, the Japanese Studies Program should be your first port of call.

Student’s Voice

Message from the Director
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Japanese Language
Course

Japanese Culture
Course

University / Graduate School

Career
Placements

Courses after Graduation from the Program

Director, Japanese Studies Program for International Students

［                                                              ］
HOANG THI BICH NGOC (WU DINGYI)

After graduating from university in Vietnam, I came to Japan for my 

graduate studies. I havewas enrolled in the Japanese Studies Program 

for one and a half years before I was admitted to the Graduate School of 

Management and Information Science. While I was studying at the Japanese Studies Program, I have 

learned Japanese language and culture. VisitingI especially enjoyed visiting Japan’s pointsfamous 

places. At the Graduate School of interest with other international students was one of my good 

experiences.Management and Informatics Sciences, I choose the subject that interests me and conduct 

research. I plan to go back to Vietnam and work for a Japanese bank there after I graduate.

HASAN MD KAMRUL

I am from Dhaka in Bangladesh. After I studied Japanese in 

the Japanese Studies Program for one year, I have entered the 

DepartmentFaculty of Management and Information Sciences. I had 

participated in many activities ofIn the Japanese Studies Program which have enriched my 

experience in Japan. One of the memorable events was , I had many valuable experiences, such 

as taking part in the Japanese Speech Contest. The studies on modern management will help 

me to play a role in the global business in the future.

呉　丁毅

I have entered the Department of Media Studies after studying 

at the Japanese Studies Program for half a year. I have obtained athe 

JLPT N1 Certificate duringwhen I was in the Program. The program 

was interesting and pleasant such aswith excursion trips and parties that helped my growth. 

AsThe happy memories of the Japanese Studies Program are always in my heart. Because I plan 

to pursue graduate studies, I study very hard now.

TRAN TRUNG KHUONG

I studied at the Japanese Studies Program of Josai 

International University for one year. The teachers of the Program 

taught me many important things for continuing my studies at the 

Graduate School of International Administration. Studying in Japan gave me many challenges 

and new experiences. As an international student, I will do my best in my studies and research 

and would likeeand deepen interactions with Japanese people and people from other countries.

Advanced to Graduate School of Management and Information Sciences

［                                                               ］Advanced to Faculty of Management and Information Sciences ［                                                             ］Advanced to Graduate School of International Administration

［                                       ］Advanced to Faculty of Media Studies

Requires 37 credits

Beginning Japanese a~d (characters, vocabulary, grammar)
Beginning Japanese e, f (acceptance, production)
Elementary Japanese a~d (characters, vocabulary, grammar)
Elementary Japanese e, f (acceptance, production)
Pre-intermediate Japanese a~c 
　　　　　 (characters, vocabulary, grammar, acceptance)
Pre-intermediate Japanese d (production)
Pre-intermediate Japanese e (linguistic knowledge)
Pre-intermediate Japanese f (listening comprehension)
Pre-intermediate Japanese g (reading comprehension)
Intermediate Japanese a~c
　　　　　 (characters, vocabulary, grammar, acceptance)
Intermediate Japanese d (oral production)
Intermediate Japanese e (written production)
Intermediate Japanese f (linguistic knowledge)
Intermediate Japanese g (listening comprehension)
Intermediate Japanese h (reading comprehension)

Pre-advanced Japanese a (general)
Pre-advanced Japanese b (acceptance)
Pre-advanced Japanese c (oral production)
Pre-advanced Japanese d (written production)
Pre-advanced Japanese e (linguistic knowledge)
Pre-advanced Japanese f (listening comprehension)
Pre-advanced Japanese g (reading comprehension)
Advanced Japanese a (general)
Advanced Japanese b (Japanese in video productions)
Advanced Japanese c (read modern Japanese writing)
Advanced Japanese d (oral presentation)
Advanced Japanese e (paper writing)
Business Japanese I, II
Japanese Project Learning a, b

Japanese Culture - Seminar IIA, IIB
Japanese Culture – Field Trip IIA, IIB
Geography and History of Japan
Japanese Society
Politics and Economics in Japan

Basic seminar II

Japan and the Contemporary World / English Communication

Japanese Culture - Seminar IA, IB
Japanese Culture - Field Trip IA, IB

Basic seminar I

Requires 33 credits

Japanese Language Course

Japanese
Language

Required Credits
for Completion

Japanese
Culture

Seminar

Common Courses

Japanese Culture Course



Graduate School

Graduate School of Humanities

MA Program in Inter-Cultural Studies

Undergraduate Faculties

This program aims to cultivate researchers and professionals who possess a 
wide range of advanced, systematic knowledge and practical abilities with 
flexibility that are acceptable in the international community.

Graduate School of Management and Information Sciences

Ph.D Program and M.B.A. Program 
in Management of Entrepreneurial Ventures

PhD Program and MBA Program in Management of Entrepreneurial Ventures
The objective of this program is to develop human resources who have the 
ability to develop business with highly systematized strategies and informa-
tion and to judge from both global and local perspectives.

Graduate School of Social Work Studies

MA Program in Social Welfare
This program provides courses focusing on three fields of study: Welfare for 
the aged and the disabled, Insurance and Medical Welfare, and Welfare for 
Child and Family. Students will be trained to become specialists who are 
knowledgeable, in command, and able to contribute positively to welfare 
needs and resolve welfare related issues.

Graduate School of Business Design

MBA Program in Business Design
This program focuses on three fields of business design study, providing 
courses in Business Communication Design, Business Model Design, and 
Media Content Design. This program is an evening business school for 
obtaining an MBA degree.

Graduate School of International Administration

MA Program in International Administration
This program focuses on four areas of study: Policy Studies, International 
Relations, Global Business Studies, and Tourism Studies. Students will attain the 
specialized knowledge and skills required for future careers working in global 
environments. We also provide courses for students who want to obtain a 
master’s degree in English.

MA Program in Women’s Studies
The aim of this program is to cultivate professionals active in the international 
community who have a wide, global, and interdisciplinary perspective, as 
well as human resources who participate in activities on global cooperation 
and gender equality.

MA Program in Global Communication Studies
This program provides three courses in Japanese Language Education, 
Interpretation/Translation (Japanese - English, Japanese - Chinese, 
Japanese - Korean), and TESOL to cultivate language specialists.

PhD Program in Comparative Culture
This program provides courses focusing on three fields of study: Welfare for 
the aged and the disabled, Insurance and Medical Welfare, and Welfare for 
Child and Family. Students will be trained to become specialists who are 
knowledgeable, in command, and able to contribute positively to welfare 
needs and resolve welfare related issues.

Faculty of Management and Information Sciences

The goal of this department is to educate students to be able to play an important role 
in the fields of sales, planning, distribution, logistics, and international business as well 
as in a company. Students can select from four courses: Global Business Marketing, 
Public Management, Sports Management, and Information Management.

Faculty of International Humanities

Department of Inter-Cultural Studies
Students are trained to develop cosmopolitan perspectives and to be able to think from 
an inter-cultural point of view.

Faculty of Social Work Studies

Department of Social Work Studies
This department offers three courses in childcare, care work, and social work to 
develop welfare specialists with professional knowledge and skills.

Faculty of Media Studies

Department of Media and Communications
The collaborative learning programs of the three fields—Media Arts, Media Technology, 
and Media Design—will develop students’ new creativity and production ability.

Faculty of Tourism (Awa Campus)

Department of Tourism
This department provides a wide range of courses in the foreign languages, hospitality, 
travel agent business, and licensing related classes. Students study the local culture 
and nature as well as mental and physical health related issues that are required in the 
tourism industry of the 21st century.

JIU also has programs of study at the Faculty of Nursing, the Faculty of Pharmaceutical 
Sciences, and the Department of Physical Therapy at the Faculty of Social Work 
Studies.

JIU also has Graduate School of Pharmaceutical Sciences.

Department of International Exchange Studies
Students receive the practical knowledge and training required for modern international 
exchange activities as well as the communication language skills necessary to help 
them resolve any problems they may encounter.

Undergraduate Faculties and Graduate Schools at Josai International University for International StudentsStudy Environment and Support

Support for Students who advance to 
JIU’s undergraduate or graduate programs

Support from the Japanese Studies
Program Office

Use of JIU’s Educational Facilities

Campus Life

- Students in the Japanese Studies Program can attend JIU’s 
information sessions on advancement and open campus as 
well as get thorough guidance on advancement by advisors.

- Students can receive a recommendation from the Program 
Director for admission to the undergraduate or graduate 
programs.

- Students can receive a reduction or exemption to the admis-
sion and tuition fees upon advancing to the undergraduate 
programs. 

- Students in the Program who are recognized for excellence in 
studying and possessing good character can be awarded 
access to auditing classes of undergraduate and/or gradu-
ate courses. (Specific criteria apply.)

Students in the Japanese Studies Program can freely use the 
library, museum, information equipment and facilities, all sports 
facilities, and cafeterias, and other JIU campus amenities.

Adviser System
A full-time instructor acts as an advisor to each international 
student to provide advice on life in Japan and advancement to 
the undergraduate or graduate programs.

Class Coordinator System
Classes are divided based on the level of Japanese-language 
proficiency so that students can effectively improve their 
language proficiency. Class Coordinators take care of each 
class to understand each student's learning situation and give 
guidance.

Support for Learning Japanese
Learning support from teachers during office hours, a mentor 
system by Japanese students who are studying Japanese 
language teaching methods, and learning support in class from 
volunteers help students improve their Japanese proficiency.

Administrative staff provide each student with various kinds of 
support necessary for living in Japan, such as various procedures 
after entering Japan and finding accommodations, so that 
students can concentrate on their studies without worry.

Opportunities to Participate in Activities
and Events
Students can enrich their study abroad life in Japan by participat-
ing in and experiencing various activities and events, such as 
club activities, including tea ceremony and tennis, the JIU 
Festival, local events, including site tours and marathons, and 
international exchange activities with groups from overseas.

Interaction with the Locals
Students can build relationships with the local communities and 
deepen their understanding of Japanese culture and society 
through such events as the Japanese speech contests and 
international exchange parties organized by local international 
exchange associations as well as class visits by the locals.

Assistance in Finding Accommodation
Administrative staff members provide students with support for 
finding accommodation in cooperation with local realtors and 
owners.

Campus Life
The office and classrooms of the Japanese Studies Program are 
located on the JIU campus so that students in this program can 
have an enjoyable university life with undergraduate and gradu-
ate students. Therefore, even after advancing to the university, 
students can devote themselves to study and club activities 
without worry.

Welcome party for new students

Japanese Culture Class

Department of Management Science
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［                     ］

日本文化专修课程的教育目标是，培养学生高级日

语能力并掌握日本文化的相关知识，确保学生们在大学

本科或研究生院的学习顺利。面向入学时已具备日语水

平在N3以上或同等日语水平的留学生用日语进行授

课。“日语专修课程”（1年）的学生结业后也可入

学。

日语专修课程的教育目标是，让学生掌握学习大

学本科课程必需的日语能力。用通俗易懂的日语对入

学时日语水平在N5以上或具备同等日语水平的留学生

授课。让每个学生在与自己日语水平相符的班级学

习，从而切实提高日语能力。

留学生别科长

日本文化专修課程

城西国际大学留学生别科，通过为期一年的短期集中方式，为希望

升入日本的大学或大学院深造的留学生以及短期留学生提供高质量的

日语与日本文化教育。以“授课要通俗易懂”和“指导要诚恳耐心”

为教育方针，提高学生的综合日语能力。同时，开设日语能力考试及

日本留学考试（日语考试）策略、论文写作基础等各类讲座，以帮助

不同目标的学生为参加大学本科或研究生院的升学考试做好充分准

备。

在城西国际大学的校区，日本学生以及来自世界各国的众多留学生

共同学习。通过在这种国际化教育环境中学习，与不同文化背景的人

交流，促使学生树立国际化意识。培养“可立足国际社会的人才”，

这也正是留学生别科的培养目标。

日语专修课程

留学生别科 课程科目和结业条件
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城西国际大学留学生别科自1998年设立以来，已经为我校的本科和研究生院输送了众多留学生。留学生别科同

时贯彻“学以树人”的建校理念。教育学生们通过学习得以成长，得以度过充实的人生。我们希望来到这里的海内

外留学生们，能够在此脚踏实地地学习，将来作为国际化人才展翅翱翔于日本或世界各地。

远离故土，在日本这种异文化环境中生活，一定会有许多困难。留学生别科将给予学生们最大的支持，帮助们减

少忧虑，使学生们专注于学业。让每一位学生进入与自己日语水平相符的班级学习，切实提高日语能力。此外，通

过与日本学生及当地居民的交流，提高日语交际能力。

如果你想进入日本的大学本科或研究生院深造或者想提高日语能力，欢迎选择留学生别科。

留学生别科  毕业生感言

别科长的问候

别科课程与结业后去向图

日语专修课程 日本文化专修課程

大学本科·研究生院

就业

结业条件 修满37个学分

基础日语 a~d（文字·词汇·语法）
基础日语 e, f（接受·表达）
初级日语 a~d（文字·词汇·语法）
初级日语　e, f（接受·表达）
初中级日语 a~c（文字·词汇·语法·接受）
初中级日语 d（表达）
初中级日语 e（言语知识）
初中级日语 f（听解）
初中级日语 g（阅读理解）
中级日语 a~c（文字·词汇·语法·接受）
中级日语 d（口头表达）
中级日语 e（书面表达）
中级日语 f（言语知识）
中级日语 g（听解）
中级日语 h（阅读理解）

中上级日语 a（综合）
中上级日语 b（接受）
中上级日语 c（口头表达）
中上级日语 d（书面表达）
中上级日语 e（言语知识）
中上级日语 f（听解）
中上级日语 g（阅读理解）
上级日语 a（综合）
上级日语 b（电影作品鉴赏）
上级日语 c（现代文鉴赏）
上级日语 d（口头表达）
上级日语 e（论文写作）
商务日语 I, II
日语课题研究实践 a, b

日本文化专题研究 IA, IB
日本文化实地研修 IA, IB

日本文化专题研究 IIA, IIB
日本文化实地研修 IIA, IIB
日本地理和历史
日本社会
日本政治和经济

基础研究讨论会 I

现代世界与日本  /  英语会话交流课

基础研究讨论会 II

传媒学院 升学

日语专修课程 日本文化专修课程

日语语言范畴

日本文化范畴

研究讨论会

共通课程

修满33个学分
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［                                  ］
HOANG THI BICH NGOC

在越南的大学毕业之后，我以在日本的研究生

院学习为目标来留学了。在留学生别科学习了一年

半后考入了经营信息学研究科。

在别科，我跟来自世界各国的留学生们一起愉快地学习了日语和日

本文化。特别是访问日本的著名旅游景点非常愉快。在经营信息研究

科，学生们可以选择自己有兴趣的研究课题。毕业后，我想在越南的日

资银行工作。

HASAN MD KAMRUL

我是来自孟加拉达卡的留学生。在别科学习一

年日语后，考入经营信息学院。

在别课学习时，我过积累了很多类似参加日语

演讲比赛等宝贵的经验。将来我打算从事国际性事业，所以现在我主要

学习企业经营管理。

吴　丁毅

我在留学生别科学习了半年后，进入了传媒学院。在

留学生别科学习的这半年对我来说很有意义，经过这半年

的学习，我如愿通过了日语N1考试，我不只是埋头学

习，还参加了研修旅行和畅谈会等许多让我乐在其中的活动，这里的每一个活动

都让我成长了。在别科的快乐回忆会一直留在我心中。毕业之后我打算进入大学

研究生院学习，现在我为实现这一目标竭尽全力地努力着。

TRAN TRUNG KHUONG

我在城西国际大学留学生别科学习了一年日语。

得益于老师们多方面的教导，我顺利考上了国际行政

研究科。在日本留学，我经历了很多挑战，积累了很

多新经验。作为留学生，今后我也会在学习和研究中尽自己最大的努力，

学习日本的文化和传统，加深与日本人还有其他国家的人们的交流。

经营信息学研究科 升学

［                            ］经营信息学院 升学 ［                                      ］国际行政管理研究科 升学



升入城西国际大学的院系
研究生院

人文科学研究科

国际文化专业［ 硕士课程 ］

本科

培养具备国际社会通行的、灵活广阔的高度体系知识和实践能力的

研究人员及专业职业人才。

经营信息学研究科

创业管理专业［ 硕士·博士课程 ］

旨在培养立足全球和本地的多方面视角、具备将战略和信息高度体

系化的经营实践力的人才。

福祉综合学研究科

福祉社会专业［ 硕士课程 ］

开设了「高龄·残疾者福祉」「保险医疗福祉」「儿童家庭福祉」三个

专业，培养可以解决各种福祉相关课题的高度专业人才。

商业设计研究科

商业设计专业［ 硕士课程 ］

从“商业市场交流设计”、“商业模式设计”和“媒体内容设计”三个

角度来学习商业设计。属于夜校商学院（MBA）。

国际行政管理研究科

国际行政管理研究科［ 硕士课程 ］

开设政策研究、国际研究、国际企业研究和观光研究四个专业研究

领域，培养具备国际专业知识和素质、能活跃在全球化舞台的人才。

还开设英语硕士学位学科。

除此之外，还有药学研究科。

女性学专业［ 硕士课程 ］
培养具备国际跨学科广阔视角、能够在国际社会生存的高水平专业

型职业人才以及参与全球协作及男女协作的人才。

国际交流专业［ 硕士课程 ］

分设有“日语教育”、“口译·笔译（日英·日中·日韩）”和“TESOL”三个

专业领域，培养语言领域的专家。

比较文化专业［ 博士课程 ］
培养具备世界及民族文化相关的细致知识体系、冷静准确的判断力

及比较文化的价值观、从全球性广泛视角出发为日本学术发展及国

际协作作贡献的人才。

经营信息学院

培养在销售、企划、流通、物流、国际商务领域和企业活跃的人才。

可从国际商务销售战略、公共管理、商务体育企划和信息管理四个学科中选

择学习。

国际人文学院

国际文化专业
培养对不同文化具备理解能力，且对国际动态具有开阔视野和洞察力的人才。

传媒学院

传媒信息专业
与“媒体艺术”、“媒体技术”和“媒体设计”三个领域合作学习，培养全新的创造

力和制作能力。

旅游学院 ＊ 安房校区

观光专业
本专业不仅重视语言能力、服务/酒店管理、旅游业务以及考取相关专业资

格等传统专业知识，而且开设有关地区文化、自然、身心健康等方面的新颖

课程，培养适合21世纪的、让旅游观光更具深远魅力的人才。

福祉综合学院

福祉综合专业
拥有儿童福祉、介护福祉和社会服务三个学科，培养掌握专业知识和技能的

福祉专家。

除此之外，还有护理学院、药学院、福祉综合学院理学疗法专业。

国际交流专业
培养掌握用于实践不同文化交流的知识，并具备能够解决问题的交际能力与

语言能力。

学习环境和支援

校园生活

升入大学（本科）和研究生院时的支援 来自行政办公室的支援
·可以参加升学说明会及开放校园活动，还可以接受由辅导教师

提供的详细升学指导。

·会推荐直升本校学院和研究生院。

·如果升入本校本科，可享有学费和授课费减免的优惠政策。

·别科学习期间成绩和人品都很优秀的学生，可旁听本科和研究

生院的课程（有条件）。

大学教育设备的使用
可以使用图书馆、美术馆、信息机器设备、操场、体育馆、食堂

等城西国际大学的设施和设备。

教师辅导制度
每一位学生都配有专职老师作为辅导教师，提供留学生活及升学

相关咨询。

日语学习支援
通过教师在办公时间内提供的学习支援、学习日语教学法的日本学

生提供的指导制度以及授课志愿者支援，来提高学生的日语能力。

班级协调员制度
按照学生水平开设班级，让学生能够阶段性地提升水平，并在各个

班级内设置协调员，以便掌握每位学生的学习状况并给予指导。

行政办公室的工作人员提供入境后各项手续及公寓介绍等

在日本生活的各种必须支援，守护每一位学生，让学生能

够放心地专心学习。

参加活动及比赛
可以参加茶道、网球等俱乐部活动、大学祭、参观旅行及

马拉松大赛等地区比赛，以及与海外访问团的交流活动

等，通过各种体验来丰富留学生活。

与地区居民间的交流
可以通过地区国际交流协会主办的日语演讲大赛、交流派

对以及地区居民授课参观等，与地区建立联系，加深对日

本文化和社会的理解。

介绍公寓、住房
在地区居民和业主的帮助下，为留学生提供住所。

校园活动
留学生别科办公室及教室就在大学校园内，与大学生及研

究生一起度过校园生活。因此升学后也能放心地致力学业

和参加俱乐部活动。

日本文化研修

大学招生说明会

综合经营专业
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對於想前往大學部或研究所就讀的留學生與短期留學生，城西
國際大學留學生別科以一年的短期集中授課方式，提供高品質的日
語及日本文化教育。並以「易於理解的授課」與「誠懇耐心的指導
」為教學方針，提升學生的綜合日文能力。此外，作為前往大學．
研究所的準備，也開設針對日本語能力試驗或日本留學測驗（日語
測驗）的對應課程，以及基礎論文寫作等課程，開拓每位學生各自
的求學道路。

在城西國際大學的校園中，有著日本人學生與來自世界各國的
眾多留學生。在這樣的國際教育環境中學習，與來自各種文化背景
的人們交流，更有助於培養全球化視角的國際觀。而磨練「活躍於
國際社會上的人才」之資質，也是留學生別科的目標。

日本文化專修課程的目標為培養高級日文能力與日本
文化相關知識，讓留學生在大學部或研究所的課程得以
順利進行。以入學時的日文能力為日本語能力試驗N3以
上，或是同等日文能力的留學生為授課對象。此外，修
完「日語專修課程」（1年）的學生也可參與本課程繼續
進修。

日語專修課程的目標為培養學生具備得以參與大學部
課程的日文能力。以入學時的日文能力為日本語能力試
驗N5以上，或是同等日文能力的留學生為對象，以淺顯
易懂的日語進行授課。配合學生各自的日文能力分班授
課，期望能夠踏實提升日文能力。

留學生別科 主要講課科目與內容

城西國際大學留學生別科自1988年開設以來，已經讓眾多留學生進入本校的大學部或研究所深造。而「以學樹
人」這一本校的辦學精神也在留學生別科中也深深紮根。透過「學習」這件事，人們將能成長茁壯，度過精彩豐富
的人生。我們期許加入留學生別科的國內外留學生們在這裡好好學習，將來成為在日本與世界舞台上活躍的全球化
人才，並大展鴻圖。

遠離出生的母國，到日本這個截然不同文化的環境中生活，將會遭遇許多難以想像的困難。為此，留學生別科
將會努力支援，幫助各位消解不安、放心向學。此外，也會安排每位學生到適合自己日文程度的班級上課，確實提
升日文實力；而透過與日本人學生或在地居民們的交流，更可以掌握日語溝通的能力。

不論是考慮前往日本的大學或研究所深造的人，或是以掌握高級日語能力為目標的人，都歡迎參加本校的留學
生別科來作為你的第一步。

留學生別科  畢業生之聲

別科長的致詞

留學生別科長

別科的課程與進路規劃圖

就 業

大學 ・ 研究所
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日本文化專修課程日語專修課程

日本文化專修課程

日語專修課程

修滿37學分或以上

基礎日語 a~d（單字・詞彙・文法）
基礎日語 e, f（聽讀・說寫）
初級日語 a~d（單字・詞彙・文法）
初級日語 e, f（聽讀・說寫）
初中級日語 a~c（文字・語彙・文法・聽讀）
初中級日語 d（說寫）
初中級日語 e（語言知識）
初中級日語 f（聽力）
初中級日語 g（閱讀）
中級日語 a~c（單字・詞彙・文法・聽讀）
中級日語 d（口語表達）
中級日語 e（書寫表達）
中級日語 f（語言知識）
中級日語 g（聽力）
中級日語 h（閱讀）

中高級日語 a（綜合）
中高級日語 b（聽讀）
中高級日語 c（口語表達）
中高級日語 d（書寫表達）
中高級日語 e（語言知識）
中高級日語 f（聽力）
中高級日語 g（閱讀）
高級日語 a（綜合）
高級日語 b（影像作品日語）
高級日語 c（現代文學閱讀）
高級日語 d（口頭發表）
高級日語 e（論文寫作）
商用日語 I, II
日語專案學習 a, b

日本文化專題 IA, IB
日本文化研究 IA, IB

日本文化專題 IIA, IIB
日本文化研究 IIA, IIB
日本地理與歷史
日本社會
日本政治與經濟 等等

基礎專題 I

現代世界與日本  /  英語溝通

基礎專題 II

修滿33學分或以上

日語專修課程

結業條件

日語課程

日本文化課程

專題討論

通識課程

日本文化專修課程

［ 經營情報學研究科 升學 ］
HOANG THI BICH NGOC

在越南的大學畢業以後，我決定到日本的研
究院留學。在留學生別科學習了一年後順利考取
了研究院經營情報硏究科。在別科我跟來自世界

各國的留學生們一起愉快學習了日語和日本文化。我特別喜歡訪問
日本各地的旅遊景點。在經營情報研究科，學生們可以選擇自己有
興趣的研究主題。研究院畢業後，我想在越南的日資銀行工作。

［ 經營情報學院 升學 ］
HASAN MD KAMRUL

我是從孟加拉來的留學生。在別科學習一年
日語後，考取經營情報學院。因為我對日語非常
有興趣，在別科時期我參加了日語演講比賽等，

累積很多寶貴經驗。將來我打算從事國際性事業，所以現在正在學
習企業管理。

［ 大眾傳播學院 升學 ］
吳　丁毅

我在留學生別科學習了半年後，順利考取大
眾傳播學院。在留學生別科學習的這半年時間對
我來說十分有意義，在這半年時間學習的幫助下

我如願通過了日本語能力試驗Nl旳考試，即便如此在別科的這半年並
不是每天埋頭讀書，還有進修旅行和暢談會等很多譲我樂在其中的活
動，這裡的每個活動都對讓我成長很多，在別科的這些快樂回憶會一
直留在我心中。畢業後我打算繼續進入研究所進行學習，現在我為了
實際這一目標而盡全力的努力學習。

［ 國際行政管理研究科 升學 ］
TRAN TRUNG KHUONG

我在城西國際大學留學生別科學習了一年日
語。托別科老師們很熱情的教導我日語的福，讓
我順利考取研究院國際行政管理研究科。在日本

留學讓我可以獲得許多挑戰以及新的經驗。未來，作為一個留學生
我想努力求學以及研究，同時學習日本的文化、傳統，並且跟日本
人和從世界各國來的學生們交流。



升入城西國際大學的學院學習環境和支援

研究所大學部

人文科學研究所

校園活動

經營情報學研究所

福祉綜合學研究所

商業設計學研究所

國際行政管理學研究所

開設政策研究、國際研究、國際企業研究和觀光研究四個專業研究領

域，培育具備國際化專業與涵養，活躍於全球化舞台的人才。同時也

設有英語授課的碩士班課程。

分設有「日語教育」、「口譯・筆譯（日英・日中・日韓）」和「TESOL」三
個專業領域，培育專業的語言學家。

經營情報學院

綜合經營學系

國際人文學院

國際文化學系

傳播學院

情報學系

觀光學院 ＊安房校區

健康旅遊學系

福祉綜合學院

福祉綜合學系

國際交流學系

培育具備在國際社會上通用的靈活廣闊且高度體系知識和實踐能力的

研究人員及專業職業人才。

為培育立足全球和本地的多方面視角、具備將戰略和資訊高度體系化

的經營實踐力的人才。

設有「高齡・障礙者福祉」，「保險・醫療福祉」，「兒少・家庭福祉」等3個
領域並各自開設專門課程科目，培育能對應多樣福祉相關課題之具備

高度知識的專業人才。

從「商務溝通設計」、「商務模式設計」和「媒體內容設計」三個角度來

學習商務設計。為夜間授課之在職專班（MBA）。

培育具備國際跨學科廣闊視角、能夠在國際社會生存的高水準專業型

職業人才以及參與全球協力及男女協力的人才。

培育具備世界及民族文化相關的細密知識體系、冷靜準確的判斷力及

比較文化的價值觀、從全球性廣泛視角出發為日本學術發展及國際合

作作貢獻的人才。

培育在販售、企劃、流通、物流、國際商務領域和在企業活躍的人才。

可從全球商務行銷、公共管理、休閒體育管理和資訊管理四個學科中做選擇。

培育具備「異文化理解力」，廣闊的國際觀視野與洞察力之人才。

與「媒體藝術」、「媒體技術」和「媒體設計」三個領域合作學習，培育全新的創造

力和製作能力。

不僅重視語言能力，服務管理，觀光業務，相關證照考試等一直以來所需的技

能，同時也設有地方文化與自然環境，身心健康管理等課程，培育符合21世

紀，且能擴展觀光更深一層魅力之人才。

擁有兒少福祉、照護福祉和社會福利三個學科，培育具備專業知識和技能之福

祉專家。

此外，並設有護理學院、藥學院、福祉綜合學院理學療法學系。

除此，並設有藥學研究所。

培育異文化交流所必需之知識，解決問題所必需之溝通能力與語言能力。

事務所的事務人員提供入境日本後各項手續及公寓介紹等在日
本生活的各種必須支援，守護每一位學生，讓學生能夠放心且
專心學習。

・可以參加升學說明會及校園開放活動，還可以接受由輔導顧問
提供的詳細升學指導。

・會推薦直升本校學院和研究所。
・如果升入本校本科，有入學手續費和學費減免的優惠政策。
・别科在學期間成績和人品都很優秀的學生，可旁聽本科和研究
所的課程（有條件）。

說明會

日本舞蹈班

17 18

來自事務所的支援

可以參加茶道、網球等社團活動、大學祭、參觀行程及馬拉松
大賽等地區比賽，以及與海外訪問團的交流活動等，透過各種
體驗來豐富留學生活。

參加活動及比賽

可以透過地區國際交流協會主辦的日語演講比賽、交流派對以
及地區居民授課參觀等，與地區建立聯繫，加深對日本文化和
社會的理解。

與地區居民間的交流

在地區居民和業主的理解下，為留學生提供住所。

介紹公寓

留學生別科事務所及教室就在大學校園內，與大學生及研究生
一起度過校園生活。因此升學後也能放心致力於學業和參加社
團活動。

校園生活

進入本科和研究所時的支援

可以使用圖書館、美術館、電腦設備、操場、體育館、學校餐廳
等城西國際大學的設施和設備。

大學教育設備的使用

每一位學生都配有專任教師作為輔導顧問，提供留學生活及升
學相關諮詢。

輔導顧問制度

按照學生級別開設班級，讓學生能夠階段性的升級，並在各個班
級內設置協調員，以便掌握每位學生的學習狀況並給予指導。

班級協調員制度

透過教師在辦公時間內提供的學習支援、日本人學生提供的學
習日語教學法的指導制度以及授課志工支援，來提高學生的日
語能力。

日語學習支援

國際文化學［ 碩士班 ］

創業經營管管理學［ 碩士．博士班 ］

福祉社會學［ 碩士班 ］

商業設計學［ 碩士班 ］

國際行政管理學［ 碩士班 ］

女性學［ 碩士班 ］

國際交流學［ 碩士班 ］

比較文化學［ 博士班 ］



일본어 전수과정

일본 문화 전수과정은 상급 일본어 능력과 일본 문화에 관한 
지식을 기르고, 학부 및 대학원의 수업을 순조롭게 따라갈 수 
있도록 지도하는 것을 목표로 합니다. 입학 시 일본어능력시험 
N3이상을 취득한 자, 또는 그와 동등한 일본어 실력을 가진 
유학생을 대상으로 하여 일본어로 수업을 진행합니다. ‘일본어 
전수과정’(1년)을 수료한 후에 입학할 수도 있습니다.

조사이국제대학 유학생별과는 대학 및 대학원 진학을 원하는 유학생 및 
단기 유학생을 위한 1년간의 단기집중 코스로, 수준 높은 일본어와 일본 
문화 교육을 실시합니다. ‘이해하기 쉬운 수업’과 ‘친절하고 자상한 지도’를 
바탕으로 종합적인 일본어 능력을 키워갑니다. 또한 대학 및 대학원 진학에 
필요한 일본어능력시험과 일본 유학시험(일본어 시험) 대책 강좌, 논문 
작성의 기초를 배울 수 있는 강좌를 마련해 학생들이 목표로 하는 곳에 
진학할 수 있도록 지도하고 있습니다.

조사이국제대학 캠퍼스에서는 일본인 학생과 세계 각국에서 온 많은 
유학생이 학업에 임하고 있습니다. 이러한 국제적인 교육 환경을 갖춘 
곳에서 배우며, 다양한 문화적인 배경을 가진 사람들과 교류함으로써 
국제적인 감각을 키워 나갈 수 있습니다. ‘국제사회를 살아가는 인재’가 
되기 위한 자질을 연마해 가는 것은 유학생별과의 목표이기도 합니다.

일본어 전수과정은 학부 강의를 수강할 수 있을 정도의 
일본어 능력을 기르는 것을 목표로 합니다. 입학 시 
일본어능력시험 N5이상을 취득한 자, 또는 그와 동등한 일본어 
실력을 가진 유학생을 대상으로 하여 알기 쉬운 일본어로 
수업을 진행합니다. 각자의 수준에 맞는 일본어반에서 배우며 
착실하게 일본어 능력의 향상을 도모합니다.
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조사이국제대학 유학생별과는 1998년에 개설된 이래, 많은 유학생을 본 대학의 학부 및 대학원에 진학 시켜 
왔습니다. 대학의 건학이념인 ‘학문을 통한 인간 형성’은 유학생별과에도 적용됩니다. 인간은 ‘배움’을 통해 크게 
성장하고 풍요로운 인생을 보낼 수 있습니다. 우리는 유학생별과에 입학한 국내외 유학생들이 이곳에서 열심히 배워서 
장래에 일본 및 전 세계에서 국제적으로 활약할 수 있는 인재가 되기를 바랍니다.

자신이 태어난 나라를 떠나 일본이라는 외국 문화 속에서 생활하려면 여러 가지 힘든 점도 많을 것입니다. 
유학생별과에서는 그러한 불안감을 조금이라도 없애고 공부에 전념할 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한 각자의 
수준에 맞는 일본어반에서 착실하게 일본어 실력을 키워 나가, 일본인 학생 및 지역 주민들과의 교류를 통해 일본어 
커뮤니케이션 능력을 익힐 수 있게 합니다.

일본의 대학 및 대학원 입학을 생각하고 계신 분, 수준 높은 일본어 능력 습득을 목표로 하고 계신 분은 먼저 저희 대학 
유학생별과의 문을 두드려 주십시오.

유학생별과 졸업생의 목소리

유학생별과장 인사말

수업 과목과 수료 요건

별과 과정과 진로 지도안

유학생별과장

일본 문화 전수과정

일본어 전수과정

일본 문화 전수과정일본어 전수과정

대학·대학원

취직

일본어 중상급 a (종합)
일본어 중상급 b (수용)
일본어 중상급 c（말하기 산출）
일본어 중상급 d（쓰기）
일본어 중상급 e（언어 지식）
일본어 중상급 f（듣기）
일본어 중상급 g（독해）
일본어 상급 a (종합)
일본어 상급 b (영상 작품의 일본어）
일본어 상급 c（현대문 읽기）
일본어 상급 d（구두 발표）
일본어 상급 e（논문 작성）
비즈니스 일본어 I, II
일본어 프로젝트 학습 a, b

일본 문화 전수과정

수료 요건 37학점 이상 취득할 것

일본어 기초 a~d (문자・어휘・문법 )
일본어 기초 e, f（수용・산출） 
일본어 초급 a~d (문자・어휘・문법 )
일본어 초급 e,f（수용・산출）
일본어 초중급 a~c (문자・어휘・문법・수용)
일본어 초중급 d（산출）
일본어 초중급 e（언어지식）
일본어 초중급 f（듣기）
일본어 초중급 g（독해）
일본어 중급 a~c (문자・어휘・문법・수용)
일본어 중급 d（말하기 산출）
일본어 중급 e（필기 산출）
일본어 중급 f（언어 지식）
일본어 중급 g（듣기）
일본어 중급 h（독해）

일본 문화 연습 IIA, IIB
일본 문화 연수 IIA, IIB
일본 지리와 역사
일본 사회
일본 정치와 경제

일본 문화 연습 IA, IB
일본 문화 연습 IA, IB

기초 세미나  I 기초 세미나  II

현대 세계와 일본  /  영어 커뮤니케이션

33학점 이상 취득할 것

일본어 분야

일본 문화 분야

공통 과목

세미나

［                                 ］
HOANG THI BICH NGOC

저는 베트남에서 대학교를 졸업한 후, 일본의 
대학원에서 공부하기 위해 유학을 왔습니다. 유학생 
별과에서 1년 반 배운 후, 경영정보학 연구과에 

입학했습니다. 유학생 별과에서 여러 나라 유학생들과 함께 일본어와 일본 
문화를 즐겁게 공부할 수 있었습니다. 특히 일본의 유명한 곳을 견학할 수 있어서 
즐거웠습니다. 경영정보학 연구과에서는 관심 있는 테마를 골라서 연구하고 
있습니다. 졸업하면 베트남으로 돌아가 일본계 은행에서 일하고 싶습니다.

［                           ］
HASAN MD KAMRUL

저는 방글라데시의 다카에서 왔습니다. 
유학생별과에서 일본어를 1년 공부한 후 
경영정보학부에 입학했습니다. 별과에서는 스피치 

콘테스트에 참가하는 등, 소중한 경험을 많이 해볼 수 있었습니다. 
장래에는 글로벌 비지니스에 종사하고 싶어서 주로 기업의 경영 관리를 
배우고 있습니다.

［                        ］
고  정의

유학생별과에서 반년간 공부한 후 미디어학부에 
입학했습니다. 별과에서 공부했던 시간들은 매우 의미 
있었고, 반년 만에 일본어능력시험 N1에 합격할 수 

있었습니다. 별과에서는 공부뿐만 아니라 연수 여행과 간담회 등 재미있는 
활동들이 있어, 이 모든 것들이 저를 성장시키는 계기가 되었습니다. 별과에서 
보낸 즐거운 추억들은 항상 제 마음속에 자리 잡고 있습니다. 대학을 졸업하면 
대학원에 진학할 예정이며, 지금은 목표를 향해 열심히 노력하고 있습니다.

［                                                    ］
TRAN TRUNG KHUONG

저는 유학생별과에서 1년 동안 일본어를 
배웠습니다. 별과 선생님께서 많이 가르쳐 주신 
덕분에 국제 어드미니스트레이션 연구과에 입학할 

수 있었고, 일본 유학을 통해 많은 도전과 새로운 경험을 할 수 있었습니다. 
앞으로도 연구에 정진함과 동시에 일본 문화와 전통을 배우며, 일본인을 
비롯하여 여러 나라에서 온 사람들과 활발한 교류를 하고 싶습니다.

경영정보학 연구과 진학 미디어학부 진학

경영정보학부 진학 국제 어드미니스트레이션 연구과 진학



인문과학연구과
국제문화 전공［ 석사 과정 ］

국제사회에 통용되는 유연하고 폭넓은 고도의 체계적 지식과 실천적 
능력을 갖춘 연구자 및 전문 직업인을 양성합니다.

경영정보학 연구과
창업 매니지먼트 전공［ 석사・박사과정 ］

국제사회와 지역사회의 다각적 시점을 바탕에 두고 전략과 정보를 
고도로 체계화한 경영전개력을 갖춘 인재를 육성하는 것을 목적으로 
합니다.

복지종합 연구과
복지사회 전공［ 석사 과정 ］

“고령·장애인 복지” “보험·의료 복지” “아동·가정 복지” 3개 분야의 
전문과목을 개설하여 복지에 관한 다양한 과제에 대응할 수 있는 
고도의 전문 직업인을 양성합니다.

비즈니스 디자인 연구과
비즈니스 디자인 전공［ 석사 과정 ］

비즈니스 커뮤니케이션 디자인, 비즈니스 모델 디자인, 미디어 
콘텐츠 디자인의 3개 분야를 통해 비즈니스 디자인을 배웁니다. 
야간 강좌인 비즈니스 스쿨(MBA)입니다.

국제 어드미니스트레이션 연구과
국제 어드미니스트레이션 전공［ 석사 과정 ］

정책연구, 국제연구, 국제기업연구, 관광연구의 4개 전문연구 
분야가 설치돼 있습니다. 국제적인 전문 지식과 교양을 갖추고 
글로벌 시대에 활약할 수 있는 인재를 육성합니다. 영어로 석사 
학위를 취득할 수 있는 코스도 있습니다.

여성학 전공［ 석사 과정 ］
세계적이고 학제적인 폭넓은 시야로 국제사회를 살아가는 고도의 
전문 직업인과 지구적 협동 및 남녀협동에 참여할 인재를 
육성합니다.

글로벌 커뮤니케이션 전공［ 석사 과정 ］
일본어교육, 통역·번역(일영, 일중, 일한), TESOL의 3개 전문 
분야를 설치해 어학 분야의 전문가를 육성합니다.

비교문화전공［ 박사 과정 ］
세계적, 민족적 문화에 관한 치밀한 체계적 지식과 냉정하고 정확한 
판단력 및 비교문화적 가치관을 길러 글로벌하고 폭넓은 시야로 
일본의 학술 발전 및 국제적 협동에 기여할 수 있는 인재를 
양성합니다.

경영정보학부

종합경영학과
판매, 기획, 유통, 물류, 국제비즈니스 분야, 기업에서 활약할 수 있는 인재를 육성합니다.
글로벌 비즈니스 마케팅, 공공 매니지먼트, 스포츠 매니지먼트, 정보 매니지먼트의 4개 
코스 중에서 선택할 수 있습니다.

국제인문학부

국제문화학과
이문화 이해력”을 함양하고 국제 감각에 뛰어나며 넓은 시야와 통찰력을 갖춘 인재를 
육성합니다.

국제교류학과
이문화 교류를 실천할 수 있는 지식과 문제 해결을 위한 커뮤니케이션 능력 및 어학 
능력을 갖춘 인재를 육성합니다.

미디어학부

미디어 정보학과
미디어아트, 미디어 테크놀로지, 미디어 디자인의 3개 분야를 연계해 배움으로써 새로운 
창조력과 제작 능력을 육성합니다.

관광학부 ※아와 캠퍼스

관광학과
어학 능력과 호스피탈리티, 관광 사무, 관련 자격증 취득 준비 등 기존에 필요했던 
것뿐만 아니라 지역 문화와 자연, 몸과 마음의 건강에 대해서도 배우며 21세기에 
어울리는, 더 깊이 있고 매력적인 관광을 창출해 가는 인재를 육성합니다.

복지종합학부

복지종합학과
아동복지, 개호복지, 소셜 서비스의 3개 코스가 있으며, 전문적인 지식과 기술을 갖춘 
복지전문가를 육성합니다.

그 밖에 간호학부, 약학부, 복지종합학부 이학요법학과가 있습니다. 

그 밖에 약학 연구과가 있습니다.

대학 및 대학원 진학 시 지원

대학 생활

학습 환경과 지원 조사이국제대학 진학
사무실 지원
학생들이 안심하고 공부에 전념할 수 있도록 사무 직원이 
입국 후 각종 수속과 아파트 소개 등 일본 생활에 필요한 
여러 문제에 대해 다양하게 지원하고 학생 한 사람 한 
사람에게 정성을 다합니다.

활동 및 이벤트 참가
다도나 테니스 등의 동아리 활동, 대학축제, 견학투어와 
마라톤대회 등의 지역 이벤트, 해외 방문단과의 교류활동 
등에 참가해 다양하게 체험함으로써 유학생활을 다채롭게 
만들 수 있습니다.

지역 주민과의 교류
지역의 국제교류협회가 주최하는 일본어스피치대회와 
교류파티, 지역 주민의 수업방문 등을 통해 지역과 
연계함으로써 일본의 문화와 사회에 대한 이해를 높일 수 
있습니다.

아파트 소개
지역 주민과 집주인의 협조를 얻어 유학생을 위한 집을 
제공하고 있습니다.

캠퍼스 생활
유학생별과 사무실과 교실은 대학 캠퍼스에 있으며, 
대학생 및 대학원생과 함께 캠퍼스에서 생활합니다. 
따라서 진학한 후에도 안심하고 공부와 동아리활동을 할 
수 있습니다.

・진학설명회와 오픈캠퍼스에 참가할 수 있으며, 
어드바이저에게 철저한 진학지도를 받을 수 있습니다.

・본교 학부 및 대학원에 대한 추천제도가 있습니다.
・본교 학부에 진학할 때 입학금과 수업료를 감면받을 수 

있습니다.
・별과에 재학 중이며 성적과 품행이 우수한 학생은 학부 및 

대학원의 수업을 청강할 수 있습니다. (조건부)

대학의 교육설비 이용
도서관, 미술관, 정보기기설비, 운동장, 체육관, 식당 등 
조사이국제대학의 시설과 설비를 사용할 수 있습니다.

어드바이저 제도
전임교원이 학생 한 명 한 명에게 어드바이저로 배정돼 
유학생활과 진학에 관해 상담해 줍니다.

클래스 코디네이터 제도
학업 수준이 단계적으로 향상될 수 있도록 레벨별로 
클래스를 만들고 각 클래스에 코디네이터를 배치해 학생 
개개인의 학습 상황을 파악하고 지도합니다.

일본어 학습 지원
오피스아워 중 교원의 학습 지원, 일본어교수법을 배우는 
일본인 학생에 의한 멘토제도, 수업 자원봉사자의 지원을 
통해 일본어능력을 향상할 수 있습니다.

입학식

일본어반
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Khoa du học sinh nước ngoài của Trường Đại Học Quốc Tế Josai là nơi chuyên 
đào tạo các chuyên ngành Nhật ngữ, văn hóa Nhật Bản với chất lượng giáo dục cao 
dựa theo phương thức đào tạo ngắn hạn-tập trung trong thời gian 1 năm, phục vụ 
cho các đối tượng du học ngắn hạn, du học sinh có nguyện vọng dự tuyển vào hệ 
đại học và hệ cao học. Với phương châm「Giờ học dễ hiểu」và「Chỉ đạo thân thiết 
và nhiệt tình」, giúp cho học viên nâng cao năng lực Nhật ngữ một cách toàn diện. 
Đồng thời, nhằm mục đích phục vụ cho công tác chuẩn bị dự tuyển vào hệ đại học 
và hệ cao học sau này, Khoa có tổ chức các lớp học: viết luận văn căn bản, các lớp 
học luyện thi năng lực Nhật ngữ, luyện thi kỳ thi du học Nhật Bản (phần thi Nhật 
ngữ), giúp học viên mở rộng cánh cửa thực hiện mục tiêu bước vào giảng đường 
của chính mình. 

Có rất nhiều du học sinh đến từ nhiều nước khác nhau và sinh viên bản xứ đang 
theo học tại Trường Đại Học Quốc Tế Josai. Thông qua các hoạt động giao lưu với 
cộng đồng đa văn hóa và học tập tại một môi trường giáo dục mang tính quốc tế như 
thế này sẽ giúp cho sinh viên nuôi dưỡng được những cảm nhận mang tính toàn 
cầu. Mài giũa các tố chất giúp sinh viên có thể trở thành「Nhân tài hữu dụng trong 
xã hội toàn cầu」cũng chính là mục tiêu của Khoa du học sinh nước ngoài.

Khoa du học sinh nước ngoài của Trường Đại Học Quốc tế Josai được thành lập từ năm 1988, tính đến thời điểm này đã có nhiều 

thế hệ du học sinh bước vào đại học và cao học cùng trường. Đồng thời, Khoa cũng đã tiếp nối tinh thần kiến học của trường với 

phương châm「Giáo dục làm người thông qua học vấn」. Dựa vào「Học tập」con người sẽ trưởng thành và có thể sống một cuộc sống 

viên mãn. Chúng tôi luôn mong muốn du học sinh trong và ngoài nước đã đang và sẽ theo học tại khoa có hết quả học tập thật tốt, 

trong tương lai sẽ là những nhân tài đủ bản lĩnh làm việc tại Nhật hoặc tại các quốc gia khác trên toàn cầu. 

Rời xa quê nhà, hòa nhập vào cuộc sống khác biệt về văn hóa tại Nhật Bản là một quá trình gặp phải rất nhiều những khó khăn 

khác nhau. Thấu hiểu được điều này, Khoa du học sinh nước ngoài luôn hỗ trợ giảm thiểu những lo toan để du học sinh có thể yên 

tâm học tập. Ngoài ra, du học sinh cũng sẽ được học tại các lớp phù hợp với năng lực Nhật ngữ của chính mình, nâng cao năng lực 

Nhật ngữ một cách xác thực, đồng thời thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa với sinh viên bản xứ và người dân trong cùng khu 

vực tạo cho sinh viên luôn có thói quen rèn luyện và nâng cao năng lực giao tiếp bằng tiếng Nhật của chính mình. 

Quý học sinh đang có nguyện vọng dự tuyển vào đại học và cao học tại các trường đại học của Nhật Bản, Quý học sinh đặt mục 

tiêu vận dụng Nhật ngữ ở cấp độ cao, điều đầu tiên phải làm là hãy đến và thử gõ cửa Khoa du học sinh nước ngoài của chúng tôi. 

Mục tiêu của chuyên ngành văn hóa Nhật Bản là nuôi dưỡng 
các tri thức liên quan đến văn hóa Nhật Bản và năng lực Nhật 
ngữ ở cấp độ cao giúp cho học sinh có thể tham gia lớp học ở hệ 
đại học và hệ cao học một cách bình thường nhất. Tổ chức giảng 
dạy cho đối tượng du học sinh có năng lực Nhật ngữ N3 trở lên 
hoặc tương đương. Học sinh sau khi tốt nghiệp chuyên ngành 
Nhật ngữ (1 năm) cũng có thể dự tuyển vào chuyên ngành này. 

Khoa du học sinh nước ngoài Môn học và điều kiện tốt nghiệp

Lời chào từ Trưởng Khoa

Cảm tưởng của du học sinh sau khi tốt nghiệp

Chuyên ngành và lộ trình sau khi tốt nghiệp

Trưởng Khoa du học sinh nước ngoài

Chuyên ngành văn hóa Nhật Bản

Mục tiêu của chuyên ngành Nhật ngữ là đào tạo cho du học 
sinh có đủ năng lực Nhật ngữ để có thể tham gia các lớp học của 
hệ đại học. Tổ chức giảng dạy bằng cách sử dụng tiếng Nhật dễ 
hiểu dành riêng cho đối tượng du học sinh có năng lực Nhật ngữ 
N5 hoặc tương đương. Du học sinh cũng sẽ được học tại các lớp 
phù hợp với năng lực của chính mình, giúp nâng cao năng lực 
Nhật ngữ một cách xác thực. 

Chuyên ngành Nhật ngữ

Chuyên ngành Nhật ngữ Chuyên ngành văn hóa
Nhật Bản

Đại học-Cao học

Đi làm
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Chuyên ngành Nhật ngữ Chuyên ngành văn hóa Nhật Bản

Điều kiện tốt nghiệp Hoàn tất tối thiểu 37 đơn vị học trình

Tiếng Nhật cơ bản a～d (chữ viết・Từ vựng・Văn phạm)
Tiếng Nhật cơ bản e, f (Tiếp nhận・Vận dụng)
Tiếng Nhật sơ cấp a～d (Chữ viết・Từ vựng・Văn phạm)
Tiếng Nhật sơ cấp e, f (Tiếp nhận・Vận dụng)
Tiếng Nhật sơ-trung cấp a～c
 　　　　　   (Chữ viết・Từ vựng・Văn phạm・Tiếp nhận)
Tiếng Nhật sơ-trung cấp d (Vận dụng)
Tiếng Nhật sơ-trung cấp e (Kiến thức ngôn ngữ)
Tiếng Nhật sơ-trung cấp f (Nghe hiểu)
Tiếng Nhật sơ-trung cấp g (Đọc hiểu)
Tiếng Nhật trung cấp a～c
 　　　　　   (Chữ viết・Từ vựng・Văn phạm・Tiếp nhận)
Tiếng Nhật trung cấp d (Vận dụng trả lời)
Tiếng Nhật trung cấp e (Vận dụng viết)
Tiếng Nhật trung cấp f (Kiến thức ngôn ngữ)
Tiếng Nhật trung cấp g (Nghe hiểu)
Tiếng Nhật trung cấp h (Đọc hiểu)

Tiếng Nhật trung cao cấp a (Tổng hợp)
Tiếng Nhật trung cao cấp b (Tiếp nhận)
Tiếng Nhật trung cao cấp c (Vận dụng trả lời)
Tiếng Nhật trung cao cấp d (Vận dụng viết)
Tiếng Nhật trung cao cấp e (Kiến thức ngôn ngữ)
Tiếng Nhật trung cao cấp f (Nghe hiểu)
Tiếng Nhật trung cao cấp g (Đọc hiểu)
Tiếng Nhật cao cấp a (Tổng hợp)
Tiếng Nhật cao cấp b
　　　　      (Tiếng Nhật thông qua tác phẩm hình ảnh)
Tiếng Nhật cao cấp c (Đọc tác phẩm hiện đại) 
Tiếng Nhật cao cấp d (Phát biểu chuyên đề)
Tiếng Nhật cao cấp e (Viết luận văn) 
Tiếng Nhật thương mạiⅠ, Ⅱ
Tiếng Nhật học theo dự án a, b

Diễn tập văn hóa Nhật BảnⅠA、ⅠB
Trải nghiệm văn hóa Nhật BảnⅠA、ⅠB

Diễn tập văn hóa Nhật Bản ⅡA, ⅡB
Trải nghiệm văn hóa Nhật Bản ⅡA, ⅡB
Lịch sử và địa lý Nhật Bản 
Xã hội Nhật Bản
Chính trị và kinh tế Nhật Bản

Seminar cơ bản Ⅰ

Nhật Bản và thế giới hiện đại／English communication

Seminar cơ bản Ⅱ

Hoàn tất tối thiểu 33 đơn vị học trình

Môn chuyên ngành
tiếng Nhật

Môn chuyên ngành
văn hóa Nhật

Môn học chung

Seminar

［ Khoa nghiên cứu quản trị kinh doanh và thông tin ］
HOANG THI BICH NGOC

［ Khoa quản trị kinh doanh và thông tin ］
HASAN MD KAMRUL

［ Khoa truyền thông  ］
WU DINGYI

［ Khoa nghiên cứu quản trị quốc tế ］
TRAN TRUNG KHUONG

Với mục đích nghiên cứu sau đại học tại một trường đại học 
của Nhật Bản, tôi đã quyết định du học sau khi tốt nghiệp đại 
học tại Việt nam. Sau một năm rưỡi học tập tại Khoa du học 
sinh nước ngoài, tôi đã thi đỗ vào khoa nghiên cứu quản trị kinh 

doanh và thông tin sau đại học. 
Tôi đã từng trãi qua một khoảng thời gian rất vui cùng học tiếng Nhật, văn hóa Nhật 

với nhiều du học sinh khác nhau. Đặc biệt, tôi cũng đã rất thích thú các buổi tham quan, 
trải nghiệm tại nhiều địa danh nổi tiếng của Nhật Bản. 

Tôi hiện đang nghiên cứu đề tài mà mình quan tâm tại khoa sau đại học. Tôi có nguyện vọng 
là sẽ quay trở về Việt Nam, làm việc cho các ngân hàng của Nhật Bản sau khi tốt nghiệp cao học. 

Tôi đến từ Dhaka, Bangladesh. Tôi đã thi đậu vào khoa 
quản trị kinh doanh và thông tin cùng trường sau một năm 
học Nhật ngữ tại Khoa du học sinh nước ngoài. Tôi đã trãi 
qua rất nhiều kinh nghiệm quý báu chẳng hạn như là tham 

gia cuộc thi hùng biện tiếng Nhật. Trong tương lai, tôi mong muốn được làm những 
công việc có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh đa quốc gia, vì vậy cho nên hiện tại 
tôi đang học chủ yếu về quản trị doanh nghiệp. 

Tôi đã thi đậu vào khoa truyền thông của trường sau khi 
học Nhật ngữ được 6 tháng tại Khoa du học sinh nước ngoài. 
Với tôi mà nói thì thời gian học tập tại Khoa du học sinh nước 
ngoài có một ý nghĩa rất lớn, nó giúp cho tôi đậu N1 sau 6 

tháng học tập. Không đơn thuần chỉ là công tác học tập, tại khoa này còn có các hoạt 
động trải nghiệm văn hóa, các buổi gặp mặt thân thiện…vv, qua đó giúp cho tôi ngày 
một trường thành hơn. Những kỷ niệm vui khi còn học tại Khoa du học sinh nước 
ngoài luôn lắng đọng lại trong tim tôi. Tôi dự định tiếp tục nghiên cứu sau đại học, và 
hiện tại tôi đang nỗ lực hết mình nhằm thực hiện mục tiêu mà mình đã đề ra.

Tôi đã học 1 năm Nhật ngữ tại Khoa du học sinh nước 
ngoài. Nhờ có thầy cô hỗ trợ, chỉ dạy tận tình cho nên tôi đã 
thi đỗ vào khoa nghiên cứu quản trị quốc tế sau đại học. 
Đồng thời, cũng trong quá trình du học Nhật Bản, tôi đã trải 

nghiệm được khá nhiều thử thách và nhiều điều mới lạ. Trong thời gian tới, với tư 
cách là một du học sinh, tôi sẽ tiếp tục nỗ lự hết mình trong học tập và nghiên cứu, 
đồng thời tôi cũng sẽ học hỏi nhiều hơn nữa về truyền thống, văn hóa Nhật Bản, 
tăng cường giao lưu với người bản xứ và bạn bè năm châu khác.



Hệ đại học Hệ cao học

Bộ môn quản trị kinh doanh tổng hợp
Nuôi dưỡng nhân tài có thể làm việc trong các lĩnh vực sau: Bán hàng, kế hoạch, lưu 

thông hàng hóa, logistics, thương mại quốc tế, Có 4 chuyên ngành sinh viên có thể 
chọn như sau: Global Business・Marketing, Quản trị công, Quản trị thể thao, Quản trị 
thông tin. 

Chuyên ngành văn hóa quốc tế [ Thạc sĩ ]
Nuôi dưỡng chuyên gia và những nhà nghiên cứu có đầy đủ năng lực thực 

tiễn, kiến thức mang tính hệ thống cao, am hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau, 
linh hoạt và đáp ứng được mọi yêu cầu của xã hội quốc tế. 

Chuyên ngành phụ nữ học [ Thạc sĩ ]
Nuôi dưỡng nhân tài tham gia vào các hoạt động hợp tác bình đẳng giới, 

hợp tác toàn cầu, và các chuyên gia có kiến thức chuyên môn cao trong xã hội 
toàn cầu với tầm nhìn rộng lớn mang tính liên ngành trên phạm vi toàn cầu. 

Chuyên ngành Global Communication [ Thạc sĩ ]
Nuôi dưỡng chuyên gia về lãnh vực ngôn ngữ học, thông qua việc thiết đặt 

3 chuyên ngành nghiên cứu chính đó là:「Giáo dục Nhật ngữ」「Thông 
dịch, phiên dịch(Nhật-Anh, Nhật-Trung, Nhật-Hàn) và「 TESOL」.

Nuôi dưỡng nhân tài có thể cống hiến vì mục đích hợp tác quốc tế và vì sự 
phát triển liên ngành của Nhật Bản có tầm nhìn rộng lớn mang tính toàn cầu 
với điều kiện nhân tài đó phải có cách nhìn đúng về so sánh sự khác biệt trong 
văn hóa, có năng lực phán đoán bình tĩnh và chính xác, kiến thức có hệ thống 
mang tính nền tảng liên quan đến văn hóa truyền thống trên toàn thế giới.

Bộ môn văn hóa quốc tế
Nuôi dưỡng nhân tài có tầm nhìn sâu rộng, có năng lực thấu hiểu trong môi trường 

hội nhập, và am hiểu nhiều nền văn hóa khác nhau. 

Bộ môn thông tin truyền thông
Nuôi dưỡng năng lực sáng tạo và năng lực chế tác thông qua việc kết hợp học tập 

giữa 3 chuyên ngành :「Nghệ thuật truyền thông」, 「Công nghệ truyền thông」, 「
Thiết kế truyền thông」

Bộ môn giao lưu quốc tế
Nuôi dưỡng kiến thức về ngôn ngữ, năng lực tương tác dùng để giải quyết vấn đề, 

kiến thức cần thiết để thực tiễn hóa các hoạt giao lưu với các nền văn hóa khác nhau. 

Cán bộ văn phòng khoa luôn đồng hành cùng học sinh trong các 
hoạt động hỗ trợ cần thiết ví dụ như các thủ tục hành chính kể từ 
sau khi học sinh đến Nhật, giới thiệu nhà ở…vv, giúp cho học sinh 
có thể yên tâm và chuyên tâm học tập.

・Song song với hoạt động tham gia các buổi định hướng chọn 
ngành học, học sinh cũng sẽ nhận được chỉ đạo định hướng 
ngành thi từ giáo viên chủ nhiệm của mình. 

・Đề cử khi sinh viên thi lên đại học và cao học. 
・Áp dụng chính sách giảm phí nhập học và học phí khi học sinh 

thi vào đại học và cao học cùng trường. 
・Trong quá trình học tập tại khoa, học sinh có thành tích xuất sắc 

và nhân cách tốt có thể tham gia học dự thính tại các giờ học 
của hệ đại học và cao học (có kèm theo điều kiện liên quan). 

Môi trường học tập và các hỗ trợ liên quan Học lên đại học và cao học tại trường đại học quốc tế josai

Các hỗ trợ nhận được khi học lên đại
học và cao học

Hỗ trợ từ cán bộ văn phòng khoa

Thông qua các hoạt động dự giờ của cư dân địa phương, các 
buổi tiệc giao lưu, các cuộc thi hùng biện tiếng Nhật do địa phương 
tổ chức…vv, học sinh sẽ có được sự gắn kết với khu vực, và ngày 
càng hiểu biết sâu hơn về xã hội và văn hóa Nhật Bản. 

Giao lưu cùng cư dân địa phương

Giới thiệu nhà ở cho du học sinh thông qua chủ nhà và cư dân địa 
phương. 

Giới thiệu nhà ở

Vì phòng học và văn phòng khoa tọa lạc trong khuôn viên của 
trường cho nên học sinh có thể sinh hoạt và học tập tại trường cùng 
với sinh viên đại học và cao học. Đây cũng chính là lý do giúp học 
sinh sau khi thi đỗ vào đại học, cao học có thể an tâm học tập và 
tham gia hoạt động của các câu lạc bộ khác nhau. 

Sinh hoạt tại trường

Dựa vào rất nhiều trải nghiệm khác nhau, học sinh có thể gia tăng 
tính phong phú trong đời sống và học tập của chính mình bằng cách 
tham gia các hoạt động giao lưu với các đoàn thể đến từ nước 
ngoài, các Event do địa phương tổ chức như là đại hội marathon, 
Tour tham quan, lễ hội văn hóa, hoạt động của các câu lạc bộ 
tennis, câu lạc bộ trà đạo…. vv

Tham gia các Event và các hoạt động liên
quan

Học sinh có thể sử dụng tất cả các thiết bị, cơ sở vật chất của 
trường ví dụ như nhà ăn, trung tâm thi đấu thể thao, sân bóng, các 
thiết bị công nghệ thông tin, phòng triễn lãm, thư viện.

Sử dụng các thiết bị phục vụ cho giáo
dục của trường

Mỗi một học sinh đều có một cố vấn học tập của chính mình. Cố 
vấn học tập sẽ tư vấn chỉ đạo cho học sinh liên quan đến đời sống 
sinh hoạt, thi cử sau này…vv

Chính sách cố vấn học tập

Giáo viên điều phối chương trình lớp sẽ xây dựng chương trình 
học cho riêng mỗi lớp học ứng với từng trình độ khác nhau của 
học sinh, qua đó sẽ hiểu rõ hơn tình hình học tập của mỗi một học 
sinh và đưa ra các định hướng chỉ đạo kịp thời. 

Chính sách tổ chức điều phối lớp học

Thông qua các hoạt động hỗ trợ từ các nhóm thiện nguyện giáo 
dục, chính sách cố vấn học tập từ nhóm sinh viên Nhật đang tham 
gia các giờ học phương pháp giảng dạy Nhật ngữ, hỗ trợ từ giáo 
viên chủ nhiệm tại các giờ định hướng, học sinh có thể nâng cao 
năng lực Nhật ngữ của riêng mình. 

Hỗ trợ học tập Nhật ngữ

Khoa quản trị kinh doanh và thông tin Khoa nghiên cứu khoa học nhân văn

Khoa nghiên cứu phúc lợi tổng hợp

Khoa nhân văn quốc tế

Khoa truyền thông

Bộ môn du lịch
Không chỉ dừng lại ở các yêu cầu về năng lực ngoại ngữ, nhà hàng khách sạn, 

nghiệp vụ du lịch, các đối sách liên quan đến chứng chỉ hành nghề theo thông lệ, Khoa 
du lịch còn nuôi dưỡng nhân tài am hiểu văn hóa khu vực, thiên nhiên, sức khỏe và cái 
tâm của một con người , từ đó có thể khai thác hết được sự thu hút có chiều sâu một 
cách phù hợp nhất đối với ngành du lịch của thế kỷ 21. 

Khoa du lịch (Cơ sở đào tạo tại Awa Kamogawa)

Bộ môn phúc lợi tổng hợp
Nuôi dưỡng các chuyên gia có đầy đủ các kỹ năng, kiến thức chuyên môn về phúc 

lợi trẻ em, phúc lợi chăm sóc người cao tuổi, công tác xã hội. 

Khoa phúc lợi tổng hợp

Ngoài ra, còn có các khoa và bộ môn khác như: Khoa điều dưỡng, Khoa dược, Bộ 
môn vật lý trị liệu trực thuộc khoa phúc lợi tổng hợp. 

Chuyên ngành so sánh sự khác biệt về văn hóa
 [ Tiến sĩ ]

Khoa nghiên cứu quản trị kinh doanh và thông tin

Nuôi dưỡng nhân tài có đủ năng lực để triển khai kế hoạch kinh doanh đã 
được hệ thống hóa cao độ về thông tin và chiến lược đứng trên nhiều quan 
điểm khác nhau giữa nội địa và toàn cầu chính là mục đích đào tạo của khoa. 

Chuyên ngành quản trị khởi nghiệp [ Thạc sĩ/Tiến sĩ ]

Thiết lập 3 chuyên nhành nghiên cứu:「Phúc lợi dành cho người người cao 
tuổi・người tàn tật」「Phúc lợi y tế・bảo hiểm」「Phúc lợi gia đình・trẻ em」, qua 
đó nuôi dưỡng các chuyên gia phúc lợi có chuyên môn nghề nghiệp cao, có 
thể đối ứng được với nhiều vấn đề liên quan đến phúc lợi. 

Chuyên ngành phúc lợi xã hội [ Thạc sĩ ]

Khoa nghiên cứu xây dựng đồ án thương mại

Nghiên cứu xây dựng đồ án thương mại từ 3 chuyên ngành:「Business 
communication・Design」「Business model・Design」「Media contents・
design」. Đây là trường học quản trị kinh doanh (MBA) dành riêng cho đối 
tượng đã đi làm và đi học vào buổi tối. 

Chuyên ngành nghiên cứu xây dựng đồ án
thương mại [ Thạc sĩ ]

Khoa nghiên cứu hành chánh quốc tế

Thiết lập 4 lĩnh vực nghiên cứu:「Nghiên cứu chính sách」「Nghiên 
cứu quốc tế」「Nghiên cứu doanh nghiệp nước ngoài」「Nghiên cứu du 
lịch」, qua đó nuôi dưỡng nhân tài có khả năng làm việc tại các môi 
trường đa quốc gia. Bằng tiếng anh, nghiên cứu sinh cũng có thể 
nghiên cứu đề tài và nhận học vị thạc sĩ.

Ngoài ra, còn có khoa nghiên cứu dược liệu sau đại học. 

Chuyên ngành hành chánh quốc tế [ Thạc sĩ ]
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Gặp gỡ và thảo luận cùng cố vấn học tập

Diễn tập văn hoá Nhật BảnCố vấn tiếng nhật



寒假
（年末年初） 春假

校园庆典

校園慶典 寒假
（年底年初） 春假
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● Tuần lễ định hướng
● Lễ nhập học
● Tiệc chào đón du học
　  sinh mới vào

● Họp thân mật khoa
　 nhật ngữ

● Trãi nghiệm văn
　  hóa Nhật Bản
● Kỳ thi Du Học Nhật
　  Bản

● Thi cuối kỳ
● Kỳ thi năng lực
     nhật ngữ

● Nghỉ hè
● Lễ tốt nghiệp
     kỳ tháng 9

● Tuần lễ định hướng
● Lễ nhập học
● Tiệc chào đón du học sinh mới vào

● Họp thân mật khoa
　  nhật ngữ

● Lễ hội văn hóa của trường
● Kỳ thi Du Học Nhật Bản　

● Trãi nghiệm văn hóa
　  Nhật Bản
● Kỳ thi năng lực nhật ngữ

● Thi kiểm tra cuối kỳ● Kỳ nghỉ đông
     (Ngày lễ tết)

● Lễ tốt nghiệp
● Kỳ nghỉ xuân

冬期休業
（年末年始） 春期休業

Graduation ceremony Graduation ceremony
Winter Vacation

 (New Year holidays) Spring Vacation

겨울방학
 (연말연시) 봄 방학
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このページはメモとしてお使いください。MEMO




