


일본트윈테일협회에서
탄생한 아이돌 유닛　“ drop”
2015 년 꼭 만나고 싶은 아이돌 랭킹에서 AKB48 에 이어 3 위
를 차지하는 등 지금 주목도가 급상승 중 .
컨셉은 「머리 속에 기억되는 아이돌」.
한번 들으면 귀에 남는 멜로디와 그녀들의 퍼포먼스에 중독자
가 속출 중 .

Từ Hội Twintail Nhật Bản
Sản sinh ra nhiều Idol "Drop"
Trong bảng xếp hàng các Idol mà ai cũng muốn xem 
trong năm 2015 thì 3 vị trí tiếp theo sau AKB48 cũng 
được chú ý rất nhiều.
Với tựa đề “ Những Idol đốn tim người hâm mộ” .
Chỉ cần nghe một lần thôi cũng khiến người nghe say 
mê với không chỉ giọng hát tuyệt mời mà còn điên đảo 
với những mà biểu diễn tuyệt đỉnh.

오바 하루카：과거에는 전설의 주니어 아이돌로서 활약했지만 사실은 
니트족 . 이색적인 경력의 소유자로 속성은 자연 .
Haruka Oba ：Trước đây  là một thần tượng huyền thoại của 
quá khứ, thực chất lại là người rảnh rỗi.. Màu yêu thích chủ 
đạo là màu vàng. Tính cách thuộc phái tự nhiên.

미사키 미사토：그림을 그리는 것이 특기로 , 그녀가 그린 작품이 상품화 
되는 등 , 다재다능한 재능의 소유자로 속성은 불꽃 .
Misaki Misato：Là người có năng khiếu vẽ tranh. Biến các tác 
phẩm đó thành những thương phẩm. Một thần tượng đa tài. Tính 
cách thuộc tính lửa.

다키구치 히카리：「2000 년 한명의 미소녀」로서 TV 나 미디어에서 인기
몰이를 한 전력소녀로 속성은 물 .
Hikari Takiguchi：Là "một trong những cô gái xinh đẹp vào năm 
2000", rất năng xuất hiện trên truyền hình. Có thuộc tính của 
nước.
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저는 고등학교 때 , 자신의 장래의 필드에 제한을 두고 
싶지 않았기 때문에 다채로운 학문 분야를 망라한 폭넓
은 코스가 설치되어 있는 와세다대학교의 국제교양학
부에 진학했습니다 . 와세다대학교는 오랜 역사와 전세
계에서 활약하고 있는 많은 졸업생 , 그리고 풍부한 교
육 환경을 가지고 있는 것이 매력입니다 . 입학 후에는 

서클 활동과 아르바이트에 적극적으로 참여하고 여행 
등 가능한 많은 경험을 통해 자신의 시야를 넓혀 왔습
니다 . 그 덕분에 졸업 후 , 일본의 외국계 기업에 취직
할 수도 있었습니다 . 와세다대학교에서 많은 것을 배
울 수 있어 정말 좋았다고 느끼고 있습니다 .

대
학

・
대

학
원

와세다대학교는 창립 135 년의 유명 대학교 . 국제적인 차세대 리더를 육성하고 있으며 , 다양화한 교육 프로그램 전개하고 있습니다 . 전세계 100 개국 약 5,000 명의 유학생이 
재적하고 있습니다 . 총 13 학부 , 21 연구과로 구성된 종합 대학교 , 그 중에서도 7 학부 , 10 연구과는 영어로 학위 취득이 가능합니다 . 약 60 만의 졸업생이 전세계에서 활약하
고 있습니다 . 졸업해도 네트워크가 강하며 넓습니다 .

 " ＊ 1" 영어 학위 프로그램을 제공하고 있습니다 . ( 문화구상학부는 2017 년 9 월부터 개강 . )
 " ＊ 2" 영어로 학위 단위를 획득할 수 있습니다 . ( 박사과점 해당 )

와세다대학교

유학생의 목소리

주소：도쿄 신주쿠 니시 와세다 1-6-1　전화：+81-3-3204-9073　메일：admission@list.waseda.jp　웹사이트： www.waseda.jp/admission
Why WASEDA?：www.waseda.jp/inst/whywaseda/

동 인통 ( 대만 )
와세다대학교 국제교육학부 졸업생

◎정치학연구과＊ 1

◎경제학연구과＊ 1

◎법학연구과
◎상학연구과＊ 2

◎문학연구과
◎사회과학연구과＊ 2

◎교육학연구과
◎인간과학연구과
◎스포츠과학연구과
◎기간이공학연구과＊ 1

◎창조이공학연구과＊ 1

◎선진이공학연구과＊ 1

◎국제커뮤니케이션연구과＊ 1

◎아시아태평양연구과＊ 1

◎일본어교육연구과
◎환경・에너지연구과
◎정보생산시스템연구과＊ 1

◎정치경제학부＊ 1

◎법학부
◎상학부
◎교육학부
◎사회과학부＊ 1

◎문화구상학부＊ 1

◎문학부
◎인간과학부
◎스포츠과학부
◎기간이공학부＊ 1

◎창조이공학부＊ 1

◎선진이공학부＊ 1

◎국제교양학부＊ 1

◎법무연구과
◎경영관리연구과＊ 1

◎회계연구과
◎교직연구과
◎공공경영연구과

대학원 대학 전문대학원

4,917 명 / 53,089 명
국가와 지역

전세계 100 개국

유학생 자세한 것은 학교의 홈페이지로
International Admissions Office
http://www.waseda.jp/admission/

입학 시험

대학원 박사과정
730,000 - 1,016,000 엔

대학원 석사과정
864,000 - 1,923,000 엔

학부
1,227,575 - 1,781,000 엔

학비

와세다대학에 관심이 있다면 액세스 !
Why WASEDA?： 
www.waseda.jp/inst/whywaseda/

대
학

・
대

학
원

우선 제가 속해있는 경영학부에 대해 먼저 소개하자면 , 말 그대로 
급격하게변하는 경제의 글로벌화에 맞추어 대응하기위해 국제경
영전략에관한 과목이나 지식정보화의진전에 대응하기위해 정보
와 기술의매니지먼트에관한 과목등 넓은 분야의 지식을 배우고있
습니다 . 메이지대학은 입지나 환경도 좋을뿐만아니라 , 충실한 대
학생활을 보낼수있는 대학이라고 생각합니다 . 

ー「개성」을 강조하는 대학교 !　「권리 자유」 「독립 자치」의 건학의 정신을 가슴에 . 메이지대학교는 세계로 . 메이지대학교는 강한 「개성」를 목표로 하는 교육과 흔들림 없
는 전통을 계승하여 , 역사를 거듭하며 사회에 공헌하는 유능한 인재를 배출해 왔습니다 . 앞으로도 시대를 통찰해 세계적인 교육・연구 거점이 되어 , 세계적 규모에서 활약할 수 
있는 인재를 육성하는 톱 유니버시티를 목표로 합니다 .

메이지대학교

유학생의 목소리

스루가 다이 캠퍼스 ：도쿄도 치요다 구 칸다 스루가 다이 1-1　　 이즈미 캠퍼스 ：도쿄도 스기나미구 에이후쿠 1-9-1
이쿠타 캠퍼스 ：가나가와현 가와사키시 다마구 히가시미타 1-1-1 　　 나카노 캠퍼스 ：도쿄도 나카노 구 나카노 4-21-1
전화：03-3296-4144　메일：intadmi@meiji.ac.jp　웹사이트：www.meiji.ac.jp/cip/korean/

안 祥祐（한국）
 경영 학부 3 학년　재학 중

◎법학연구과
 공법학전공 민사법학전공

◎상학연구과
 상학전공

◎정치경제학연구과
 정치학전공 경제학전공

◎경영학연구과
 경영학전공

◎정보커뮤니케이션연구과
 정보커뮤니케이션전공

◎문학연구과
 일본문학전공 영문학전공
 불문학전공 독문학전공 
 연극학전공 문예미디어전공
 사학전공 지리학전공
 임상인간학전공

◎첨단수리과학연구과
 현상수리학전공

◎글로벌・통치연구과
 글로벌・거버넌스전공

◎이공학연구과
 전기공학전공 기계공학전공
 건축학전공 응용화학전공
 기초이공학전공 신영역창조전공

◎농학연구과
 농예화학전공 농학전공
 농업경제학전공 생명과학전공

◎교양디자인연구과
 교양디자인전공

◎국제일본학연구과
 국제일본학전공

◎법과대학원
 법무전공

◎거버넌스연구과
 거버넌스전공

◎글로벌・비즈니스연구과
 글로벌・비즈니스 전공

◎회계전문직연구과
 회계전문직전공

1,254 명 / 32,890 명
국가와 지역

중국 , 한국 , 대만 , 말레이시아 , 
태국 , 홍콩 , 미국 , 프랑스 , 베트남 , 
기타

대학원
742,500 - 1,732,500 엔
대학
1,203,500 - 1,745,500 엔
(1 년차 , 입학금 포함 200,000 엔 )

대학원

◎법학부
 법률학과

◎상학부
 상학과

◎정치경제학부
 정치학과 경제학과
 지역행정학과

◎문학부
 문학과 (6 전공 )
 사학지리학과 (5 전공 )
 심리사회학과 (2 전공 )

◎농학부
 농학과 농예화학과
 생명과학과 식료환경정책학과

◎이공학부
 기계공학과 전기전자생명학과
 건축학과 기계정보공학과
 응용화학과 정보과학과
 수학과 물리학과

◎정보커뮤니케이션학부
 정보커뮤니케이션학과

◎경영학부
 경영학과 회계학과
 공공경영학과

◎국제일본학부
 국제일본학과

◎종합수리학부
 현상수리학과 네트워크디자인학과
 첨단미디어사이언스학과

대학

유학생

학비

대학교 입시 :
http://www.meiji.ac.jp/cip/
examination/

대학원 입시 :
http://www.meiji.ac.jp/cip/
examination/gs/

입학 시험
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제 전공은 조치대학교의 지구환경법학과입니다 . 일본
에서 유일한 지구환경법 전공이기 때문에 입학을 결정
했습니다 . 법률학부의 모든 코스는 일본어로 수업을 
실시하기 때문에 공부에 시간이 많이 걸리는 편입니
다 . 하지만 모르는 부분은 교수나 선배들에게 도움을 
받을 수 있습니다 . 그리고 유학생의 고민도 잘 들어 주

고 좋은 어드바이스도 해 줍니다 . 또한 학교도 공부 , 
생활 등에 도움이 되는 다양한 정보를 제공해 줍니다 .
예를 들면 장학금 , 취업 , 주택 정보 등 . 학교의 과외 
활동도 매우 많습니다 . 저는 조치대학교에서 매일매
일을 충실하게 보내고 있습니다 .

ー세계의 사명을 짊어지고 있는 일본의 대학교 .
조치대학교는 학생을 위해 학습과 교육의 장소를 제공하고 있습니다 . 세계의 다양성을 이해하고 글로벌 인재를 길러 일본을 세계를 리드한다 . 그것을 위해 글로벌화 시대에 맞춘 
교육 환경을 제공하며 “타인을 위해서 , 타인과 함께 살아간다” 는 정신을 가지고 세계에서 활약하며 공헌하는 인재를 기르고 싶다고 생각하고 있습니다 .

조치대학교

유학생의 목소리

요 츠야 캠퍼스：도쿄도 치요다 구 키 오이 쵸 7-1　메지 성모 캠퍼스：도쿄도 신주쿠 구 시모 오치아이 4-16-11　전화：03-3238-3167　웹사이트：www.sophia.ac.jp

안 신 ( 중국 )
법학부 지구환경법학과 재학

◎신학연구과
 신학전공 조직신학전공

◎철학연구과
 철학전공

◎문학연구과
 사학전공 국문학전공
 영미문학전공 독일문학전공
 프랑스문학전공 신문학전공
 문화교섭학전공

◎종합인간과학연구과
 교육학전공 심리학전공
 사회학전공 사회복지학전공
 간호학전공

◎법학연구과
 법률학전공
 법조양성전공 ( 법학대학원 )

◎경제학연구과
 경제학전공 경영학전공

◎외국어학연구과
 언어학전공

◎외국어학연구과
 언어학전공

◎글로벌스터디스연구과  
 국제관계론전공 지역연구전공
 글로벌사회전공

◎이공학연구과
 이공학전공

◎실천종교학연구과
 생사학전공

◎종합글로벌학부
 종합글로벌학과

◎종합인간과학부
 교육학과 심리학과
 사회학과 사회복지학과
 간호학과

◎법학부
 법률학과 국제관계법학과
 지구환경법학과

◎경제학부
 경제학과 경영학과

◎국제교양학부
 국제교양학과

◎외국어학부
 영어학과 독일어학과
 프랑스어학과 에스파냐어학과
 러시아어학과 포르투갈어학과
 국제관계 부전공 언어학 부전공
 아시아문화 부전공

◎신학부
 신학과

◎이공학부
 물질생명이공학과 기능창조이공학과
 정보이공학과

◎문학부
 철학과 사학과
 국문학과 영문학과
 독일문학과 프랑스문학과
 신문학과 보건체육연구실

대학원

대학

1300 명 /13663 명
국가와 지역

중국 , 한국 , 미국 그 외

대학원 ( 입학금 포함 )
500,000 -  1,600,000 엔

학원 ( 입학금 포함 )
1,200,000 -  1,700,000 엔

＊자세한 것은 조치대학교 홈페이지에서 
（www.sophia.ac.jp)

유학생

학비

대학원 ( 일본어로 수업 )
신청접수
입학시험일 약 2 개월전
입학시험일 9 월 , 2 월

학원 ( 일본어로 수업 )
신청접수
입학시험일 약 2 개월전
입학시험일 11 월

입학 시험

대
학

・
대

학
원

제가 소속해 있는 관광학부는 반세기 이상의 역사를 
가지고 일본의 관광 교육을 리드해 왔습니다 . 권위 있
는 관광 연구자의 교원을 확보하고 있고 , 다채로운 커
리큘럼이 최대인 매력이라고 생각합니다 .
예를 들어 「여행 산업론」에서는 JTB 그룹 각사의 경
영자와 핵심적 실무자가 「현장의 육성」으로 여행 비

즈니스의 최전선을 말해 줍니다 . 교내의 글로벌 라운
지에서 실시되는 국제 교류 이벤트에 참가해 , 저는 다
양한 사람들과 만나고 , 둘도 없는 추억을 만들었습니
다 . 당신도 국제색이 풍부한 릿쿄대학교에서 자기 자
신의 가능성을 펼쳐 보지 않겠습니까 ?

ー어서 오십시오 ! “자유의 학부” Welcome to “ The academy of freedom”　미국 성공회의 선교사 , 체닝・무어・윌리암스 주교는 1874 년 도쿄 쓰키지의 외국인 거류지
에 영문학과 성서를 가르치는 사숙을 열었습니다 . 불과 몇 사람의 학생으로 시작된 이 작은 학교는 「릿쿄학교」라고 불렸습니다 . 그리고 140 년이 지난 지금도 릿쿄대학교의 건
학 정신은 서유럽의 전통인 리버럴・아트를 기준으로 한 ” Pro Deo et Patria” ( 신을 위해서 , 세계를 위해서 ) 라고 하는 기독교에 근거한 가르침이 교육 이념입니다 .

릿쿄대학교

유학생의 목소리

이케부쿠로 캠퍼스：도쿄도 토시 마구 니시 3-34-1　니자 캠퍼스：사이타마 현 니 자시 기타노 1-2-26
전화：81-3-3985-2208　메일：kokuse@rikkyo.ac.jp　웹사이트：www.rikkyo.ac.jp

루 지아엔 ( 중국 )
관광학부 관광학과 4 년 재학

◎기독교학연구과
◎문학연구과
◎이문화커뮤니케이션연구과
◎경제학연구과
◎경영학연구과
◎이학연구과
◎사회학연구과
◎법학연구과
◎관광학연구과
◎커뮤니티복지학연구과
◎현대심리학연구과
◎비즈니스디자인연구과
◎ 21 세기사회디자인연구과
◎법무연구과

◎문학부
◎이문화커뮤니케이션학부
◎경제학부
◎경영학부
◎이학부
◎사회학부
◎법학부
◎관광학부
◎커뮤니티복지학부
◎현대심리학부

경영학연구과 914,500 엔
현대심리학연구과 969,500 엔
21 세기사회디자인연구과 1,271,500 엔
법무연구과 1,524,140 엔

대학
문학부 1,284,500 엔
이문화커뮤니케이션학부 1,291,500 엔
경제학부 1,276,500 엔
경영학부 1,307,500 엔
이학부 1,701,500 - 1,781,500 엔
사회학부 1,291,000 엔
법학부 1,276,500 엔
관광학부 1,276,000 엔
커뮤니티복지학부
  11,287,500 - 1,293,500 엔

현대심리학부 1,336,500 - 1,361,500 엔

대학원

598 명 /19,595 명
국가와 지역

중국 , 한국 , 독일 , 오스트레일리
아 등

유학생

대학

자세한 것은 학교 홈페이지로
www.rikkyo.ac.jp/
invitation/admissions

전학부 서류심사
신청 접수 11 월 상순

이문화커뮤니케이션학부 /
커뮤니티복지학부 필기시험과 면
접
신청 접수 9 월 하순
입학시험 일정 11 월 중순

입학 시험

대학원（박사코스 전기）
기독교학연구과 , 커뮤니티복지학연구
과 , 문학연구과 921,500 엔
이문화커뮤니케이션연구과 918,500 엔
경제학연구과 , 법학연구과 913,500 엔
경영학연구과 
  1,015,500 - 1,095,500 엔
경제학연구과 , 이학연구과 913,000 엔

학비（2016 년도 입학금）
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저는 고등학교 졸업 후 , 모국에서 진학하지 않고 일본
으로 유학을 왔습니다 . 많은 대학 중에서도 호세이대
학교에 매료되어 1 년간의 수험 공부를 무사히 마치고 
합격했습니다 . 입학한 후 2 년간 폭넓은 지식을 배울 
수 있었고 시야도 넓어졌습니다 . 이 학과에서는 이론
적인 수업 뿐만이 아닌 직접 취재하러 가는 기회도 많

기 때문에 미디어에 관한 지식을 경험하면서 몸에 익
힐 수 있습니다 . 또한 호세이대학교에서는 외국인 유
학생을 위한 학비 감면 제도와 장학금 제도를 잘 갖추
고 있어 , 대학 생활을 서포트해 줍니다 . 저와 함께 호
세이대학교에서 즐거운 학교 생활을 보내지 않겠습니
까 ?

~ 폭넓은 학문 영역과 유학생 수용의 역사와 전통 ~ 호세이대학교는 1880 년에 창립된 135 년의 역사를 자랑하는 종합 대학교입니다 . 문과・이과 등 폭넓게 펼쳐져 있는 학문 
영역은 15 학부 38 학과・대학원 15 연구과・전문직 대학원 2 연구과에 이릅니다 . 대학교에 다니는 학생도 다양하며 여러가지 가치관을 지닌 학생들과 교류할 수 있습니다 . 호
세이대학교는 개교 때부터 유학생을 적극적으로 수용하고 있으며 지금도 세계 각지에서 오는 많은 학생들을 각 방면으로 배출하고 있습니다 .

호세이대학교

유학생의 목소리

이치가야 캠퍼스 주소：도쿄도 치요다구 후지미 2-17-1 메일：NKadm@ml.hosei.ac.jp 웹사이트：www.hosei.ac.jp
다마 캠퍼스 주소：도쿄도 마치다시 아이하라마치 4342
코가네이 캠퍼스 주소：도쿄도 고가네이시 카지노쵸 3-7-2

오우 첸유이 ( 중국 )
사회학부 미디어사회학과 재학

◎인문과학연구과
◎국제문화연구과
◎경제학 연구과
◎법학연구과
◎정치학연구과
◎사회학연구과
◎경영학연구과
◎인간사회연구과
◎정책창조연구과
◎공공정책연구과
◎캐리어디자인학연구과
◎정보과학연구과
◎디자인공학연구과
◎이공학연구과
◎연대 사회 인스티튜트
◎스포츠건강학연구과
◎법무연구과
◎이노베이션ㆍ매니지먼트전공

◎법학부
◎문학부
◎경제학부
◎사회학부
◎경영학부
◎국제문화학부
◎인간환경학부
◎현대복지학부
◎캐리어디자인학부
◎글로벌교양학부 (GIS)
◎스포츠건강학부
◎정보과학부
◎디자인공학부
◎이공학부
◎생명과학부

대학원 ( 석사・박사 학위 ) 학부

633 명 / 28,937 명
국가와 지역

중국 , 한국 그 외

대학원 박사과정
초년도
600,000 엔 - 1,060,000 엔
2 년차 이후
460,000 엔 - 920,000 엔

대학원 석사과정
초년도
730,000 엔 - 2,590,000 엔
2 년차
590,000 엔 - 1,160,000 엔

학부
초년도
1,196,000 엔 - 1,750,000 엔
2 년차 이후
1,016,000 엔 - 1,570,000 엔

유학생 학비

자세한 사항은 각 학부 ,
대학원 및 대학교 사이트로 .
http://www.hosei.ac.jp/

입학 시험

대
학

・
대

학
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저는 국제사회에서도 통용될 수 있는 인간이 되기 위해서 주오대학
교의 경제학부에 입학했습니다 . 주오대학교의 자유로운 교풍 , 지
식과 진리에의 추구 , 적극적인 교류와 활동 등 , 매우 매력적입니
다 . 주오대학교에 다니면 자신의 꿈에 가까워지는 것 뿐만이 아니
라 인생에서 잊을 수 없는 좋은 체험을 할 수 있었다고 생각합니다 .

1885 년 ( 메이지 18 년 ), 「이기리스법률학교」로서 창설되었습니다 .2015 년 창립 130 주년을 맞이했습니다 . 본교의 「현실 응용의 기초 배양」이라는 건학의 정신은 6 학부 , 
대학원 8 연구과 , 전문직 대학원 3 연구과 , 4 부속 고등학교 , 2 부속 중학교를 운영하는 종합대학교가 된 현재 , 다양한 학문 연구와 폭넓은 실천적 교육을 통해 「행동하는 지성 . 
-Knowledge into Action-」을 기른다는 본학의 유니버시티・메시지로 계승되어 오고 있습니다 .

주오대학교

다마 캠퍼스 ： 도쿄도 하치 오지시 히가시 나카노 742-1 고 라쿠엔 캠퍼스 ：도쿄도 분쿄구 가스가 1-13-27
이치 가야 캠퍼스 ：도쿄도 신주쿠 구 市谷本村 마치 42-8 이치 가야 타 마치 캠퍼스 ：도쿄도 신주쿠 구 市谷田 마치 1-18
전화：042-674-2144　메일：chuo-i@tamajs.chuo-u.ac.jp   웹사이트：www.chuo-u.ac.jp

요 쇼치안 ( 중국 )
경제학부 국제경제학과 재학

◎법학연구과
 공법 전공 민사법전공
 형사법전공 정치학전공
 국제기업관계법전공

◎이공학연구과
 수학전공 물리학전공
 도시환경학전공 정밀공학전공 
 응용화학전공 경영시스템공학전공
 정보공학전공 생명과학전공
 전기전자정보통신공학전공
 정보시큐리티과학전공

◎문학연구과
 국문학전공 영문학전공
 독문학전공 불문학전공
 일본사학전공 동양사학전공
 서양사학전공 철학전공
 사회학전공 사회정보학전공
 교육학전공 심리학전공
 중국언어문화전공

◎전략경영연구과
 비즈니스과학전공

◎공공정책연구과
 공공정책전공

◎종합정책연구과
 종합정책전공

◎경제학연구과
 경제학전공

◎상학연구과
 상학전공

전문직 대학원
국제회계연구과
법무연구과
전략경영연구과

대학원

◎경제학부
 경제학과 경제정보시스템학과
 국제경제학과 공공・환경경제학과

◎상학부
 경영학과 회계학과
 금융학과 상업・무역학과

◎이공학부
 수학과 물리학과
 응용화학과 경영시스템공학과
 정보공학과 생명과학과
 인간종합이공학과
 도시환경학과 정밀기계공학과
 전기전자정보통신공학과

◎문학부
 인문사회학과

◎법학부
 법률학과 정치학과
 국제기업관계법학과

◎종합정책학부
 정책과학과
 국제정책문화학과

대학

유학생

829 명 / 25,080 명
국가와 지역

중국 , 한국 , 대만 , 홍콩 ( 중국 ), 
프랑스 , 말레이시아 그 외

대학원
법학연구과 , 경제연구과 , 상학연구과 ,
문학연구과  908,000 엔
이공학연구과 1,284,800 엔
종합정책연구과 1,122,300 엔
대학
법학부 , 문학부 1,204,400 엔
경제학부 1,219,400 엔
상학부 1,222,400 엔
이공학부  1,742,900 엔
종합정책학부  1,510,700 엔

학비（첫해）

대학원
박사전기과정
　출원기간  ： 9 〜 12 월
　입학시험 일정 ： 9 〜 1 월
박사후기과정
　출원기간  ： 9 〜 1 월
　입학시험 일정 ： 11 〜 1 월
대학
법 , 이공 , 문 , 종합정책 
　출원기간  ： 10 월
　入입학시험 일정 ： 12 월
경제 , 상학부 (A 방식 ) 
　출원기간  ： 10 월
　入입학시험 일정 ： 11 〜 1 월
경제 , 상학부 (B 방식 ) 
　출원기간  ： 11 월
　입학시험 일정 ： 서류 심사

입학 시험

유학생의 목소리
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「조시비」라는 이름으로 알려진 본교는  116 년 전 「예술에 의한 여성의 자립」, 「여성의 사회적 지위 향상」, 「전문 기술가・미술 교사의 양성」을 목표로 미술 교육을 담당하
는 학교로서 창립되었습니다 . 본교에는 단기대학부도 있습니다 . 단기대학부 (2 년제 ) 에서 준학사의 자격을 취득해 , 대학부 (4 년제 ) 의 3 년차에 편입할 수도 있으며 전공과로
의 편입도 가능합니다 . 대학교 졸업과 동등의 자격 「학사 학위」의 교육 시스템도 본교의 특징입니다 .

조시비미술대학교 ( 여자미술대확교 )  조시비미술대학교 단기대학부

주소： 사가 미하라 캠퍼스 가나가와 현 사가 미하라시 미나미 구 아사미조다이 1900
 스기 나미 캠퍼스 도쿄도 스기 나미 구 와다 1-49-8
전화：04  2-778-6123　메일：prs@venus.joshibi.jp   웹사이트：www.joshibi.ac.jp/formosan　facebook : www.facebook.com/JOSHIBIofficial

◎미술연구과
박사후기과정
 미술전공
박사전기과정
 미술전공
 디자인전공
 예술문화전공

예술학부
◎미술학과 ( 사가미하라 캠퍼스 )
표현이나 기술의 추구에 머무르지 않고 작품
의 배경에 있는 생각과 역사적 계보를 이해하
면서 새로운 표현을 창조하는 학과입니다 .

 서양화 전공
 회화 표현을 기본으로 유채 , 회화 입체 , 
 영상 미디어 , 판화를 배웁니다 .
 일본화 전공
 일본화의 전통・기술・소재를 배워 현대 
 일본화 표현을 추구합니다 .
 입체 아트 전공
 조각이라는 테두리를 넘어 점토・나무・
 금속・돌・종이라고 하는 소재를 이용한
  입체 조형을 배웁니다 .
 미술 교육 전공
 미술 교육의 이론은 물론 실기에도 강한 미
 술 교원을 육성합니다 .
 예술 문화 전공
 기존의 「예술표상 전공」의 예술 이론과 미
 술사 분야에 새롭게 「색채학」의 분야를 
 더해 개설 . 보다 더 어학에 힘을 쏟아 , 일
 본 문화 연수・해외 예술 연수를 실시함으
 로써 동서고금의 예술 문화의 풍부함을 배
 웁니다 .

◎디자인・공예학과
( 사가미하라 캠퍼스 )

다양한 시점에서 작품 만들기에 임할 수 있는 
발상력・표현력・기획력을 기르는 학과입니다 .
 비주얼디자인 전공
 그래픽 , 광고 , 사진 , 편집 , CM, Web, 
 애니메이션 , 패키지를 배웁니다 . 
 프로덕트디자인 전공
 가구 , 문구 , 조명 , 가전 , 액세서리 , 
 잡화 등의 디자인이나 플래닝을 배웁니다 . 
 환경디자인 전공
 도시 , 경관 , 건축 , 인테리어 , 디스플레이 , 
 조명 등 모든 외부 , 내부의 디자인을 배웁니다 . 
 공예 전공
 염색 , 직물 , 자수 , 도예 , 유리의 소재와 
 기법의 기초를 습득한 후 , 단계를 밟아가며 
 전문 분야를 선택해 배웁니다 .

◎아트・디자인표현학과
( 스기나미 캠퍼스 )

4 가지 영역의 특징을 살려 컬래버레이트 하면
서 새로운 사회에 대응 , 실천할 수 있는 크리
에이티브한 인재를 기르는 학과입니다 .
 미디어표현 영역
 첨단 테크놀로지를 사용해 영상 , 애니메이
 션 , Web, 그래픽 , 게임 , 캐릭터 등을 배웁
 니다 .
 힐링표현 영역
 힐링 ( 치유 ) 을 목적으로 하며 그림책 , 
 캐릭터 , 인형 , 완구 , 벽화 , 공간 디자인 ,
  CG 등을 배웁니다 .  
 패션텍스타일표현 영역
 패션과 텍스타일의 전문 지식 , 기술 등을 습
 득하는 것과 동시에 기획 , 입안 , 제작 , 발표
 까지를 배웁니다 .
 아트프로듀스표현 영역
 미술전을 주축으로 음악 , 연극 등 사람과
  사회를 연결하는 아트 프로듀스의 실제를
  배웁니다 .

대학원 단기대학부

대학

1 년차 전기에 18 개의 실기 과목에서 4 개를 
자유롭게 선택 . 1 년차 후기에 몇 가지의 코스
를 선택하는 시스템입니다 . 단기대학부 졸업 
후 , 1 년제의 전공과나 여자미술대학교 예술
학부 3 년차 편입으로의 추천 제도가 있습니
다 .

◎조형학과 (2 년제 )
 미술 코스
 디자인 코스

◎전공과 (1 년제 )

89 명 / 2,946 명
국가와 지역

중국 , 대만 , 한국 , 말러이시아 ,
타이 , 인도네시아 그 외

유학생

2016 년 입학 시험 일정의 자세한 내
용은 본교 사이트를 참고해 주시기 
바랍니다 .
www.joshibi.ac.jp/admission

입학 시험

학비

대학원
박사전기과정
 1,707,430 - 1,735,430 엔

박사후기과정
 1,034,620 엔

예술학부
 1,937,360 - 1,966,360 엔

단기대학부
 1,829,930 엔

전
문

 학
교

일본의 애니메이션과 만화에 감동을 받아 , 스웨덴으
로부터 도쿄디자이너학원에 입학했습니다 . 처음에는 
한자를 읽고 쓰는 것이 매우 힘들었지만 클래스 메이
트의 도움 등으로 무사히 수업을 받을 수가 있었습니
다 . 수업은 과제가 많기 때문에 아르바이트를 하는 것
보다는 장학금에 도전해 부담을 줄이는 것을 추천합니

다 . 일본에 와서 3 년 , 그래픽디자인과에서 배운 것을 
토대로 에세이집을 발매할 수 있었습니다 . 매우 감사
하고 있습니다 .

ー TDG 에 전세계로부터 디자이너를 목표로 하는 학생들이 모입니다 .
본교는 그래픽 디자인 , 일러스트레이션 , 게임 , 애니메이션 , 만화 , 실내 장식 , 제품 디자인 , 패션 디자인 등 총 11 학과 47 전공이 있습니다 . 재학 기간 중 , 학생들은 여러 가지 
이벤트나 콘테스트에 참가해 기술을 겨룹니다 . 또한 선택 수업을 자유롭게 선택해 , 자신이 되고 싶은 디자이너를 목표로 합니다 .

도쿄디자이너학원 (TDG)

졸업생의 목소리

주소：도쿄도 치요다 구 칸다 스루가 다이 2-11　전화：0120-62-6006/+81-3-3294-2834　메일：sol@tdg.ac.jp　
웹사이트：www.tdg.ac.jp　facebook：www.facebook.com/foreignstudentsteam.tdg　Twitter: @TDG_official　LINE：＠ tdg1963

예크스트롬・오사 ( 스웨덴 )
그래픽디자인학과 졸업

◎그래픽디자인과（2 년제）

 그래픽디자인
 일러스트디자인
 광고디자인
 잡지편집디자인
 Web 디자인
 캐릭터디자인

◎그래픽디자인과（3 년제）

 디자인스튜디오

◎영상디자인과
 CG
 3DCG
 VFX
 모션그래픽스

◎아트디자인과
 크리에이티브디자인
 커뮤니케이션아트

◎만화과
 만화
 디지털만화
 만화스토리
 엔터테인먼트디자인

◎일러스트레이션과
 코믹일러스트
 디지털일러스트
 게임일러스트
 미디어일러스트
 캐릭터일러스트
 패션일러스트
 그림책창작

◎제품디자인과
 공업디자인
 잡화디자인
 가구디자인
 토이디자인
 카디자인

◎건축디자인과
 건축디자인
 주택디자인

학과

◎인테리어디자인과
 인테리어디자인
 인테리어코디네이터
 숍디자인
 디스플레이디자인
 이벤트디자인
 무대장식

◎패션디자인과
 패션디자인
 패션스타일리스트
 패션비즈니스
 패션플래닝

◎메이크업디자인과
 메이크업디자인
 네일 디자인
 보디 메이크업 디자인

◎종합디자인과（1 년제）

 글로벌디자이너
 캐리어디자이너

308 명 / 1,500 명
국가와 지역

중국 , 대만 , 한국 , 홍콩 , 
태국 그 외

・ 서류전형
・ 일본어능력시험＊

 （JLPT N2 상당）

・ 면접시험
・ 작문
*  일본어능력시험 N2 이상을 가지고 
계신 분은 일본어 필기 시험을 실시
하지 않음 .

1 학년：1,347,000 엔
2 학년：1,364,000 엔

유학생

입학 시험

학비
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전
문

 학
교

저는 원래 일본을 좋아하고 일본에 살고 싶어서 유학
했습니다 . 이 학교에서는 업계 프로의 분들이 지도해 
주시기 때문에 매우 수준 높은 기술을 몸에 익힐 수 있
습니다 . 유학으로 다양한 타입의 사람을 만날 수 있었
던 것도 매우 좋은 경험입니다 . 일본어로 커뮤니케이
션을 한다는 것은 힘든 일이지만 포기하지 않고 이야

기를 한 덕분에 많은 친구들이 생겼습니다 . 힘든 일이 
있을 때는 주위의 사람에게 질문하고 상담하는 것이 
매우 중요하다고 생각합니다 . 장래에는 국제 호텔의 
콩셰르주가 되고 싶습니다 .

ー관광 , 서비스업을 공부할 수 있는 종합 학교 . 일본에서의 취직을 목표로 하자 !
본교의 목표는 관광 , 서비스업계의 프로페셔널 인재를 육성 하는 것 . 충실한 취업 서포트 . 교내에는 실제 현장 같은 시설과 설비가 갖추어져 있어 실습 프로그램에 의한 학생들
의 즉시 전력화와 기술을 몸에 익힐 수 있습니다 . 그리고 취업에 유리한 자격증의 취득을 적극적으로 서포트합니다 .

도쿄관광전문학교 (TIT)

재학생의 목소리

주소：도쿄도 신주쿠 구 이치 가야타 마치 3-21　전화：0120-67-6006/+81-3-3235-2228　메일：info@tit.ac.jp　웹사이트：www.tit.ac.jp
facebook：www.facebook.com/tokantit　LINE： @tit321　

반다슈리크 캐빈（벨기에）
호텔과 호텔전공 재학

◎브라이덜학과
 웨딩플래너
 브라이덜헤어메이크
 브라이덜플라워
 드레스코디네이터
 이벤트프로듀스

◎호텔학과
 호텔
 테마파크호텔
 바텐더
 레스토랑・소믈리에

◎철도서비스학과
 철도서비스
 메인터넌스

◎에어라인서비스학과
 캐빈어텐던트
 그랜드스탭
 항공 핸들링

◎에어라인전과（1 년제）

학과

전
문

 학
교

패션 잡지 , 광고 등을 중심으로 일본・뉴욕・아시아
에서 활약 . 세계의 유명인들을 계속 찍어 왔고 , 자선 
사업에의 참가에도 적극적 .「예쁘다 , 멋있다 , 그것 
만이 아니라 , 사진은 사람의 생명도 구할수도 있습니
다 . 자기 자신이 플랫폼이 되어 다양한 아티스트 , 미
디어 , 브랜드와 콜라보레이션 가능한 활동을 전개해 

나갈 수 있으면 좋겠습니다 .」사진이 가지는 힘 , 가
능성을 다시 한번 느끼는 날들 , 자신의 사진의 가능성
을 앞으로도 진화시켜 나가고 싶다라고 말한다 .

ー크리에이티브와 엔터테인먼트를 공부할 수 있는 종합 학교 ! 본교는 사진 , 텔레비전 , 영화 , 음향 , 가수 등 크리에이티브와 엔터테인먼트의 프로 인재를 육성하는 학교입니다 .
학생에게 적극적으로 이벤트에 참가하도록 하여 , 프로의 시선에서 본고장의 일을 체험시켜 기술을 키웁니다 . 또한 기업과 협력하는 콜라보레이션 프로젝트나 종합 학교만이 가
능한 학과 콜라보레이션에 의한 실제 작품 제작 , 실제 이벤트 개최를 커리큘럼에 도입하여 업계와 같은 워크 스타일을 학습 . 프로에게 요구되는 「업계력」을 몸에 익혀 나갑니다 .

도쿄비주얼아트 (TVA)

졸업생의 목소리

주소：도쿄도 치요다 구 四番 마치 11　전화：0120-64-6006/+81-3-3221-0202　메일：info@tva.ac.jp　웹사이트：www.tva.ac.jp
facebook：www.facebook.com/TokyoVisualArtsCollege　www.facebook.com/TVAForeignStudentRoom　LINE：＠ tva1963

레스리・키 ( 싱가포르 )
사진학과 졸업

156 명 / 1,000 명
국가와 지역

한국 , 중국 , 대만 , 독일 그 외

・ 서류전형
・ 일본어능력시험
 （JLPT N2 상당）

・ 면접시험
・ 작문

1 학년：1,397,000 엔
2 학년：1,384,000 엔

유학생

입학 시험

학비

◎여행학과
 여행
 투어컨덕터
 여행플래너
 여행카운터
 해외여행
 국내여행
 이벤트・스포츠
 비짓재팬

◎카페서비스학과
 파티시에
 바리스타
 카페비즈니스

◎오모테나시 비지니스 학과
 오모테나시 비지니스 학과

◎상제디렉터학과
 상제디렉터

◎관광비즈니스학과
 국제관광서비스
 영어
 일중통역
 일한통역
 아시아일본어

◎해외유학학과 (3 년제 )

 여행
 호텔
 브라이덜
 에어라인

◎경영전과 (1 년제 )

◎사진학과
 종합사진
 카메라맨
 사진표현

◎방송학과
 텔레비전

◎영화학과
 종합영화
 영화감독
 영화기술

◎특수메이크학과
 특수메이크
 영상・무대메이크
 조형・피겨

◎매스컴・영상학과
 출판・편집
 영상
 Web

학과

95 명 / 1,100 명
국가와 지역

중국 , 한국 , 베트남 그 외

・ 서류전형
・ 일본어능력시험＊ 1

 （JLPT N2 상당）

・ 면접시험
・ 작문＊ 2

* 1) 일본어능력시험 N2 이상을 가지
고 계신 분은 일본어 필기 시험을 실
시하지 않음 .
* 2) 일본어 필기 시험의 결과에 따라 
작문을 실시할 가능성도 있음 .

유학생

입학 시험

1 학년：1,397,000 엔
2 학년：1,384,000 엔

학비

◎음향・콘서트학과
 테크니컬
 음악비즈니스

◎사운드프로듀스학과
 작곡
 레코딩

◎보컬 & 뮤지션학과
 보컬
 기타
 베이스
 드럼

◎성우・배우학과
 성우전공
 배우전공

◎댄스학과
 댄스퍼포먼스
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저는 여행이 계기로 여행의 매력에 매료되어 일본으로
의 진학을 생각하게 되었습니다 . 유학은 지금까지의 
자신을 버리고 새로운 한 걸음을 내디디는 일이라고 
생각하고 있으며 , 문화의 차이와 불안한 마음은 많겠
지만 그 모든 것이 공부라고 생각합니다 . 이 학교에 들
어온 후 많은 친구들이 생겨서 해외에 있는 고독을 느

끼는 일도 없어졌습니다 . 졸업 후에는 무역 일에 종사
해 , 나라와 나라의 중개를 담당하고 싶다고 생각합니
다 . 일본에 여행을 왔을 때 유학을 결심한 일 . 그것은 
저의 인생에서 있어서 최고의 결단이었습니다 .

ー하고 싶은 일에 종사할 수 있는 학교 .
취직 , 진학 , 독립 등 학생이 졸업한 후에도 전력 서포트하는 학교입니다 . 본교에는 비즈니스 , 경영 , 광고 , IT, 애완동물 , 매스컴 , 스포츠 , 패션 등의 전문 분야가 설치되어 있습
니다 . 학생들의 취직에 유리한 자격증 취득을 서포트해 드리고 있습니다 . 또한 일본어 강좌도 있습니다 . 유학생들의 취직에 필요한 일본어 능력을 향상 시켜 드립니다 .

도쿄 스쿨・오브・비즈니스 (TSB)

유학생의 목소리

주소：도쿄도 시부야 구 요요 기 1-56　전화 ：0120-65-6006/+81-3-3370-2224　메일：info@tsb.ac.jp　웹 사이트：www.tsb-yyy.ac.jp
facebook：www.facebook.com/tsb.fs　LINE：＠ tsb-yyg

사공 경민 ( 한국 )
경영학과  글로벌비즈니스전공 재학

◎애완동물비즈니스학과
 토리마 코스
 도그 트래이너 코스
 펫 간호 코스
 동물 세라피 코스
 펫샵비지니스코스
◎매스컴출판・예능학과
 종합출판편집
 패션잡지편집
 스포츠잡지편집
 애니메이션・성우잡지편집
 광고
 엔터테인먼트프로듀스
◎스포츠비즈니스학과
 스포츠마케팅
 이벤트프로듀스
 건강스포츠매니지먼트
◎경영학과
 비즈니스매니지먼트
 유통・마케팅
 글로벌비즈니스
 회계파이낸스

학과

81 명 /938 명
국가와 지역

중국 , 한국 , 대만 , 몽골 , 
베트남 그 외

・ 서류전형
・ 일본어능력시험
 (JLPT N2 상당 )

・ 면접시험
・ 작문＊

* ) 매스컴출판・예능학과에서만 실시 .

유학생

입학 시험

1 학년：1,247,000 엔
2 학년：1,284,000 엔

학비

◎ IT 비즈니스 학과
 정보처리
 Web 비즈
◎오피스비즈니스학과
 비즈니스컴퓨팅
 비지니스 라이센스
 비서
◎숍비즈니스학과
 잡화비즈니스
 숍매니지먼트
◎패션비즈니스학과
 패션비즈니스
◎플라워비즈니스학과
 브라이덜플라워
 플라워숍
◎의료비즈니스학과
 의료사무・비서
 의료・복지서비스
◎애완동물비즈니스종합학과

(4 년제 )

◎경영종합학과 (4 년제 )

 경영고도전문사

애니메이션 공부를 하려고 했을 때 , 가장 먼저 떠오른 
것은 “일본” . 일본에는 오래 전부터 관심이 있었고 , 
몇 번이나 여행도 온 적이 있으며 친구도 있었습니다 .
또한 일본어라는 언어에도 매력을 느꼈기 때문에 유학
을 결의했습니다 . 선생님에 따라서는 어려운 수업도 
있지만 자신이 성장하고 있다는 것을 실감할 수 있기 

때문에 수업은 힘들지 않습니다 . 학교를 졸업하면 애
니메이션 회사에 취직을 하고 , 충분히 기술을 취득한 
후에는 독립을 하고 싶습니다 .

ー본교는 쾌적한 학습 환경을 가지고 있습니다 .

게임 , 3DCG 동영상 , CG 등 취직에 유리한 기술을 공부할 수 있습니다 . 본교의 특징은 소인원수제의 수업 . 모르는 것이 있으면 바로 선생님에게 질문할 수 있고 , 
그 자리에서 해결할 수 있습니다 . 그리고 재학 기간 중 , 여러 가지 이벤트 참가해 기술을 키울 수 있습니다 . 졸업 후에도 취직과 전직을 전력 서포트합니다 .

도쿄넷웨이브 (TNW)

유학생의 목소리

주소：도쿄도 시부야 구 센다 가야 1-8-17　전화：0120-62-6006/+81-3-3294-2834　메일：sol@tdg.ac.jp　웹 사이트：www.tdg.ac.jp
facebook：www.facebook.com/foreignstudentsteam.tdg　Twitter: @TDG_official　LINE：＠ tdg1963

데페랄・이자린 ( 스위스 )
애니메이션과 재학생

◎게임종합학과
 게임선전
 게임기획
 게임일러스트
 게임 3DCG
 게임프로그래머
 게임무비
 게임사운드
◎애니메이션종합학과
 애니메이션
 애니메이션캐릭터
 애니메이션 CG
 애니메이션성우
 3DCG・VFX
 애니메이션사운드

학과

7 명 /133 명
국가와 지역

중국 , 한국 , 페루 , 프랑스 그 외

・ 서류전형
・ 일본어능력시험＊ 1

 （JLPT N2 상당）

・ 면접시험
・ 작문＊ 2

* 1) 일본어능력시험 N2 이상을 가지고 
계신 분은 일본어 필기 시험을 실시하지 
않음 .
* 2) 일본어 필기 시험의 결과에 따라 작
문을 실시할 가능성도 있음 .

1 학년：1,247,000 엔
2 학년：1,294,000 엔

유학생

입학 시험

학비

전
문

 학
교

전
문

 학
교
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저는 일본의 발전된 인테리어 기술을 공부하기 위해 , 
중국으로부터 직접 도쿄테크니컬컬리지에 입학했습니
다 . 도쿄테크니컬컬리지는 중국의 교육과 달리 수업이 
아주 정중하며 , 실천적인 수업이 많이 있습니다 . 교외 
학습으로 기업과 쇼룸을 26 곳이나 방문해 , 일본의 인테
리어 업계가 어떻게 돌아가고 있는지 이해할 수 있었습니

다 . 그리고 직접 가구를 제작하고 노트북 PC 를 사용해 
CAD, 3 DCG 뿐만 아니라 애니메이션까지 공부함으로써 
일에 도움이 되는 기술을 습득할 수 있었습니다 . 졸업 후
에는 일본 기업에 취업이 결정되어 앞으로 홍콩 지사에서 
일을 할 예정입니다 . 앞으로도 학교에서 습득한 기술을 
살려 사회에서 성공할 수 있도록 노력해 가고 싶습니다 .

액세스가 편리한 도쿄 도심 ( 신주쿠・시부야・시나가와 에리어 ) 에 4 개의 캠퍼스를 갖추고 , 10 분야로 구성되어 있는 종합 학원입니다 .1969 년 개교한 오랜 역사를 가지고 
있으며 , 1975 년부터 유학생을 받아들여 세계 40 개국 668 명의 졸업생이 사회에서 활약하고 있습니다 . 졸업 후 , 기술・인문 지식・국제 업무 비자를 취득해 일본에서 취직
을 할 수도 있고 기업과 제휴한 실천적인 수업 내용 ( 문부과학대신 인정의 ” 직업 실천 전문 과정” ) 으로 유명 기업에 취직할 수도 있습니다 .

동경공과자동차대학교 나 카 노 교
세 타 가 야 교
시 나 가 와 교

히가시 나카노교동 경 테 크 니 컬 컬 리 지

유학생의 목소리

나카노교：도쿄도 나카노 구 나카노 6-21-16 facebook：fb.com/terahouse.n　 세타 가야 교：도쿄도 세타가 야구 사쿠라 신 마치 1-2-1 facebook：fb.com/terahouse.s
시나가와 교：도쿄도 시나가와 구 남시나가와 3-7-12 facebook：fb.com/terahouse.ss 히가시 나카노 교：도쿄도 나카노 구 히가시 나카노 4-2-3 facebook：fb.com/terahouse.h 
전화：0120-1969-04（일본）+82-2-522-1130（한국）　메일：info@tera-house.ac.jp　웹 사이트：www.tera-house.ac.jp

리엔 차오시아 ( 중국 )
동경테크니컬컬리지 ( 히가시나카노교 ) 인테리어과 2013 년 졸업

［나카노］
◎ 1 급자동차정비과
◎엔진멘테넌스과
◎자동차정비과

［세타가야］
◎ 1 급자동차엔지니어과
◎자동차정비과
◎메르세데스・벤츠코스
◎자동차정비과（야간） ＊

［시나가와］
◎ 1 급자동차정비과
◎자동차정비과
◎할리데이비슨전과

128 명 / 1,077 명
국가와 지역

중국 , 한국 , 대만 , 베트남 ,
미얀마 그 외

・지정교 추천・유학생 할인
 ( 수업료 면제 시스템 )

 5 만 ~30 만 엔
・고야마학원 후원회 장확긍
 ( 외국인 유학생 )

 30 만 엔
・고야마학원 후원회 고도 교육 장확긍
 176 만 엔
・할리데이비슨재팬패밀리 장학샘
 30 만 엔 + 미국 연수
・고야마학원 특대생 제도
 연 44 만 엔 등

학과 ( 동경공과자동차대학교 )

［히가시나카노］
◎건축감독과
◎건축과
◎인테리어과
◎게임프로그래밍과
◎정보처리과
◎ Web 동영상제작자과
◎환경테크놀로지과
◎바이오테크놀로지과
◎건축과（야간 건축사전과） ＊

* ) 야간 과정에서는 유학 비자를 취득할 
수 없습니다 . 재류 자격이 있는 분이 대
상입니다 .

학과 ( 동경테크니컬컬리지 ) 유학생 장학금

신청접수
9 월 〜 2 월

입학금
￥290,000 - ￥300,000

1 년학비：
￥980,000 - ￥1,040,000

별도비용：
￥92,580 – ￥111,380

입학 시험

학비

전
문

 학
교

어렸을때부터 일본문화에 관심이 있었고 , 문화복장
학원에 대한 동경심을 갖고 있었습니다 . 문화복장학
원의 학생이 된 이후 , 매일매일 너무나도 즐거운 학교 
생활을 보냈습니다 . 뭐라 말할 수 없을 정도로 , 선생
님들과 클래스메이트가 너무 좋습니다 . 

ー ‘0(Zero)’ 부터 시작하여 패션업계로 진출 !  
문화복장학원은 , 1919 년 도쿄 아오야마에 설립된 재봉교습소를 모체로 하여 , 1923 년 일본 최초의 복장교육학교로서 인가받았습니다 . 
개교 이래 , 약 30 만명의 졸업생이 배출되어 패션업계에서 활약하고있습니다 . 문화복장학원의 역사는 일본 패션의 역사이기도 합니다 .  

유학생의 목소리

주소：도쿄도 시부야구 요요기 3-22-1　전화：+81-(0)3-3299-2211
웹 사이트：www.bunka-fc.ac.jp　facebook：www.facebook.com/bunkafashioncollege　Twitter: @bunka_fc

Song Yi Wen( 대만 )
패션유통전공과　패션디렉터전공　2014 년 3 월 졸업　

◎복장과
◎복식연구과
◎패션고도전문사과
◎패션공과기초과
◎글로벌비즈니스디자인과
◎패션유통과
◎유통비즈니스과
◎패션텍스타일과
◎패션굿즈기초과

◎복장과
◎패션유통과

학부 I 부 ( 주간 )

학부 II 부 ( 야간 )

유학생

635 명 /3,329 명
국가와 지역

한국 , 중국 , 대만 , 태국 , 미국 , 
유럽지역 외

전 3 회 , 11 월 -2 월 중 실시
( 시기에 따라 일정이 변경될 수도 있습니다 )

매년
매년 약￥1,200,000- ￥1,400,000

・문화복장학원장학금
・재단법인쿄리츠국제교류장학재단장학생
・재단법인국제쿄와장학회 

사비외국인유학생장학생
・독립행정법인일본학생지원기구

문부과학성 외국인유학생학습장려비
・ＰＡＬ이노우에재단 장학금

입학 시험

학비

장학금

문화복장학원
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교

제과에 관심을 갖게 된 것은 드라마 「앤티크 ~ 서양 골
동 양과자점 ~」를 본 것이 계기입니다 . 드라마에서 
본 것을 지금 직접 체험할 수 있는 것이 행복합니다 . 저
도 저 과자를 만들고 싶다고 생각했습니다 . 이 드라마
에는 사랑스럽고 맛있을 것 같은 과자가 많이 나옵니
다 . 그 과자들을 만든 것이 츠지 선생님이라는 것을 알

고 , 츠지제과전문학교에 입학을 결심했습니다 .
원래는 그저 먹는 과자에 불과했던 것을 지금은 자신
이 직접 만들고 있습니다 . 그리고 매일 즐겁게 공부하
고 있습니다 . 저는 일본식 과자와 빵에도 관심을 가지
고 있기 때문에 장래에는 과자를 만드는 장인이 되고 
싶습니다 .

츠지그룹은 13 만 7500 명의 프로 요리인과 제과 인재를 기르는 종합 교육 기구입니다 . 츠지그룹에서는 프랑스 요리 , 이탈리안 요리 , 중화 요리 , 제과 , 빵 등 각각의 전문 지식을 폭넓게 
공부할 수 있습니다 .2016 년 4 월에 일본에서는 유일한 3 년 요리 전문 코스의 「고도조리기술매니지먼트학과」를 설립하고 , 동시에 새로운 교사를 설립합니다 . 츠지그룹에서는 지금까
지 약 13 만 7500 명의 졸업생이 국내외에서 활약하고 있습니다 . 졸업생의 독립 점포 약 2700 점 , 취직률에서도 실적이 있습니다 . 매년 한국 , 중국 , 대만에서의 유학생이 많습니다 .

츠지조리사전문학교 츠지제과전문학교

유학생의 목소리

츠지 조리사 전문 학교 주소：오사카시 아베노 구 마츠자키 쵸 3-16-11
츠지 제과 전문 학교 주소 : 오사카시 아베노 구 마츠자키 쵸 3-9-23 
전화：0120-24-2418　메일：nyugaku@tsuji.ac.jp　웹 사이트：www.tsuji.ac.jp　facebook：fb.com/tsujicho Twitter@tsujichopress

린 유인제 ( 대만 )
제과위생사본과 졸업

◎고도조리기술매니지먼트학과
◎조리기술매니지먼트학과
◎조리사본과
 조리클래스 캐리어클래스
 조리클래스・프랑스유학코스
 더블마스터클래스

학비 지원 장학금 제도
입학시 지원 장학금 제도
유학생 장학금 제도
졸업생 자녀 · 형제 자매 학비 감면 제도

학과 ( 츠지조리사전문학교 )

◎제과기술매니지먼트학과
◎제과위생사본과
 제과클래스 더블라이선스클래스

학과 ( 츠지제과전문학교 ) 장학금

모집요항
서류전형 , 면접 , 필기시험 .
면접 , 필기시험은 오사카에서 실
시합니다 .
상세한 시간은 학교에서 알려 드
리겠습니다 .

입학 시험

＜제 1 학년＞
2 년제 학과 1,886,000 엔
1 년제 학과 2,140,000 엔
※ 제 2 학년의 비용은 이곳에서 확인해 
주시기 바랍니다 .
액세스는 이쪽으로 www.tsuji.ac.jp

학비

츠지조리사전문학교

98 명 / 1,081 명
츠지제과전문학교

67 명 / 738 명
국가와 지역

한국 , 중국 , 대만 , 그 외

유학생
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Trường dạy nghề
Lý do quan tâm đến bánh kẹo, là vì tôi đã xem bộ phim"Antique - 
Antique Bakery ~".Những điều mà tôi thấy trong phim thì giờ đây 
chính bản thân tôi được trải nghiệm. tôi thưc sự rất hành phúc vì 
điều này. Lúc đó tôi đã rất muốn được làm ra những chiếc bánh 
như thế. Trong bộ phim ấy tôi đã thấy rất nhiều món bánh ngon 
và trông thật đẹp mắt.Và người làm ra những chiếc bánh đó lại 
chính là giáo viên của trường Tsuji, chính vì vậy mà tôi lại càng 
quyết tâm vào học trường này.Những chiếc bánh mà trước đây 

tôi chỉ ăn thì bây giờ tôi có thể tự tay làm được.Mỗi ngày học đều 
trôi qua thật tuyệt.Tôi rất thích làm bánh ngọt và bánh mì, tương 
lai tôi muốn trở thành thợ làm bánh.

Tập đoàn Tsuji đào tạo về món ăn Pháp, Ý, Trung Quốc, bánh kẹo, bánh .Tháng 4 năm 2016 thành lập khoa " Quản lý công nghệ nấu ăn cao cấp" trong 
ba năm khóa học duy nhất ở Nhật Bản.Từ Tsuji 137.500 sinh viên tốt nghiệp đã và đang hoạt động trong và ngoài nước.Với khoảng 2700 cửa hàng được 
lập nên bởi các sinh viên đã tốt nghiệp, tỷ lệ có việc cũng rất cao. Mỗi năm,rất nhiều sinh viên đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan theo học.

Học viện Ẩm thực Tsuji　Trung cấp chế biến bánh kẹoTsuji

Tiếng nói sinh viên quốc tế

Học viện Ẩm thực Tsuji địa chỉ：Abeno-ku, Osaka Matsuzaki 3-16-11
Trung cấp chế biến bánh kẹoTsuji  địa chỉ：Abeno-ku, Osaka Matsuzaki 3-9-23 
Số điện thoại：0120-24-2418 E-mail：nyugaku@tsuji.ac.jp　Web：www.tsuji.ac.jp　facebook：fbcom/tsujicho

Lin yun jie (Đài Loan)
Tốt nghiệp khoa quản lý an toàn vệ sinh bánh kẹo.

◎ Khoa Quản lý 
công nghệ nấu ăn

◎ Khoa kiểm soát 
công nghệ nấu ăn 

◎ Đầu bếp
 Lớp học nấu ăn
 Lớp học nấu ăn du học Pháp
 Lớp đa chức năng
 Lớp chuyên gia kép

Tuyển khảo
Sồ sơ tuênr khảo, phỏng vấn, bài 
kiểm tra viết.
Phỏng vấn, kiểm tra viết sẽ được 
thực hiện ở Osaka.
Thời gian cụ thể sẽ được thông 
báo từ nhà trường.

Viện Tsuji Ẩm thực

◎ Chuyên ngành Quản lý
công nghệ bánh kẹo

 lớp Pastry
 lớp Boulanger

◎ Chuyên ngành vệ sinh
Bánh kẹo

     Lớp bánh kẹo
     Lớp Giấy phép tổng hợp

Trung cấp bánh kẹo Tsuji

・Học bổng hỗ trợ học phí

・Trình độ chuyên môn / học bổng 

 chứng nhận của

・Học bổng sinh viên quốc tế

・Sinh viên tốt nghiệp con, anh 

 chị em giảm học phí và hệ 

 thống miễn

< năm 1 >
Hệ 2 năm 1.886.000 ¥
Hệ 1 năm 2.140.000 ¥
※ chi phí của năm thứ 2, xin vui lòng 
kiểm tra từ đây.

www.tsuji.ac.jp

Học viện Ẩm thực Tsuji

98người / 1,081người
Trung cấp bánh kẹo Tsuji

67người / 738người
Các nước và khu vực:

Hàn Quốc, Trung Quốc,
Đài Loan, khác

Học sinh

Học bổngKỳ thi tuyển sinh

Học phí
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Trường dạy nghề
Với muc tiểu học hỏi những kỹ thuật tiên tiến về nội thất của 
Nhật, nên đã xin nhập học vao trường Cao đẳng công nghệ Tokyo 
ngay tai Trung Quốc.Cao đẳng công nghệ Tokyo có cách giáo 
dục khác với Trung Quốc, giờ học rất nghiêm chỉnh, lại có nhiều 
giờ học thực chiến nữa.Khi còn học ở trường tôi đã đến kiến tập 
tại 26 công ty và Showroom, và tôi cũng đã hiểu rõ được ngành 
nội thất của Nhật phát triển như thế nào.Ngoài ra, trên thực tế 
chứng tôi còn được học cách chế tạo dụng cụ gia đình trong thực 

tiễn, không chỉ sử dụng CAD, 3DCG trên máy tính bảng mà còn 
sử dụng cả hình ảnh động nữa, tất cả đều rất có ích cho quá trình 
học tập. Sau khi tốt nghiệp, tôi cũng đã tìm được công việc và 
tương lai sẽ làm việc tại chi nhánh của công ty tại Hồng.Tôi muốn 
cống hiến thật nhiều cho xã hội bằng những kiến thức đã học tại 
ngồi trường này.

Là một ngôi trường với 4 cơ sở nằm ngay trong trung tâm của Tokyo  (Shinjuku, Shibuya, khu vực Shinagawa) thuần tiện đi lại.
Có lịch sử lâu đời, thành lập từ năm 1969, tiếp nhận sinh viên nước ngoài từ năm 1975, đến từ hơn  40 quốc gia với 668 người đã và đang cống hiến xã hội.
Sinh viên tốt nghiệp tại trường có thể lấy được visa Kỹ thuật- Tri thức nhân văn- Nghiệp vụ quốc tế để tìm làm việc tại Nhật. Hơn nữa trường còn liên kết chặt chẽ với 
các doanh nghiệp để có được những giời học thực tế.(Thông qua khóa học thực tập tìm việc- được bộ khoa học giáo dục thừa nhận) 

Trường Bách khoa Ô tô Tokyo Nakano/Setagaya/Shinagawa

Trường trung cấp Kỹ thuật Tokyo Higashi-nakano

Tiếng nói sinh viên quốc tế

Địa chỉ： NAKANO：6-21-16 Nakano, Nakano, TOKYO　FB：fb.com/terahouse.n　SETAGAYA：1-2-1 Sakura-shinmachi, Setagaya, TOKYO　FB：fb.com/terahouse.s
 SHINAGAWA：3-7-12 Minami-shinagawa, Shinagawa, TOKYO　FB：fb.com/terahouse.ss　HIGASHI-NAKANO：4-2-3 Higashi-nakano, Nakano, TOKYO
FB：fb.com/terahouse.h　 Số điện thoại：0120-1969-04(Nhật Bản) +81-3-3360-8855(ở hải ngoại)　E-mail: info@tera-house.ac.jp　Web: www.tera-house.ac.jp

Lian Zhao Xia (Trung Quốc)
Trường trung cấp Kỹ thuật Tokyo (Higashi-Nakano) Khoa Nội thất tốt nghiệp 2013

［Khuôn viên NAKANO ］
◎ Khoa Bảo trì xe cấp 1 
◎ Khoa Bảo trì động cơ 
◎ Khoa Thiết bị ô tô

［Khuôn viên SETAGAYA］
◎ Khoa Kỹ sư ô tô cấp 1
◎ Khoa Thiết bị ô tô
◎ Khóa Mercedes-Benz 
◎ Khoa Thiết bị ô tô

(Phiên họp tối) ※

［Khuôn viên SHINAGAWA］
◎ Khoa Bảo trì xe cấp 1
◎ Khoa Thiết bị ô tô
◎ Chuyên khoa

Harley-Davidson 

128người / 1,077người
Quốc gia：

Trung Quốc, Hàn Quốc,
Đài Loan, Việt Nam,
Myanmar và nước khác

・Những học sinh có giấy tiến cử・
su học sinh Được miễn giảm

 50,000 ¥¥ 300,000
・Quỹ Học bổng  Koyama (Du học sinh) 

 300,000¥
・Quyc học bổng giáo dục
 1,760,000¥

・Học bổng gia đình
Harley-Davidson Japan

 300,000¥ + phí đi đào tạo tại Mỹ

・Hệ thống học bổng học Koyama
 Năm 440.000 ¥, vv

Trường trung cấp
Kỹ thuật Tokyo

［Khuôn viên
HIGASHI-NAKANO］

◎ Khoa Giám sát thi công
◎ Khoa Kiến trúc
◎ Khoa Nội vụ
◎ Khoa Lập trình game
◎ Khoa Xử lý thông tin
◎ Khoa Chuyên gia thiết

kế hình ảnh Web
◎ Khoa Công nghệ môi trường
◎ Khoa Công nghệ sinh học
◎ Khoa Kiến trúc
(Chuyên khoa kiến trúc sư ban đêm) ※

 " ※ "
Khóa học buổi tối không dành cho 
đối tượng là du học sinh, chỉ dành 
cho những đối tượng có tư cách 
lưu trú khác.

Học sinh Học bổng

Thời gian tiếp nhận ứng tuyển

Tháng 9-Tháng 2

Học phí: 
290,00 ¥¥ 300,000

Một năm: 
980,000 ¥¥ 1,040,000

Chi phí khác: 
92,580 ¥¥ 111,380

Kỳ thi tuyển sinh

Học phí

Trường dạy nghề

Tôi thích Nhật Bản từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn mong 
muốn được học tập tại Học viện văn hóa thời trang.Kể từ 
khi trở thành học sinh của trường tôi đã trải qua những 
ngày vô cùng vui vẻ.Tôi rất yêu thầy cô cũng như bạn bè 
trong lớp, mọi người thật dễ thương. 

Là công việc khởi đầu từ con số không trong ngành thời trang.
Học viện văn hóa thời trang bắt nguồn từ trường may Aoyama- Tokyo vào năm 1919, năm 1923, đã được chứng nhận là một trường đào tạo về trang phục đầu tiên của 
Nhật Bản.Kể từ khi thành lập đến nay trường có khoảng 300.000 sinh viên tốt nghiệp. Lịch sử của Học viện văn hóa thời trang cũng là lịch sử của thời trang Nhật Bản.

Tiếng nói sinh viên quốc tế

địa chỉ： Shibuya-ku, Tokyo Yoyogi 3-22-1　Số điện thoại： 03-3299-2211  
Web: www.bunka-fc.ac.jp　facebook: www.facebook.com/bunkafashioncollege　Twitter: @bunka_fc

Song yi wen(Đài Loan)
Sinh viên đã tốt nghiệp Khoa phân phối thời trang chuyên ngành phân phối thời trang 

◎ Khoa trang phục
◎ Khoa nghiên cứu

thời trang
◎ Thời trang cao độ
◎ Công nghệ

Thời trang cơ bản
◎ Khoa thiết kế kinh

doanh toàn cầu
◎ Khoa phối thời trang
◎ Phân phối thương mại
◎ Dệt may thời trang
◎ Hàng thời trang cơ sở

(buổi tối)
◎ Khoa trang hục
◎ Khoa phân phối thời trang

phần I

Phần II

Học sinh

635người / 3,329người
Các nước và khu vực：

Trung Quốc, Hàn Quốc,
Đài Loan, Thái Lan,
Hoa Kỳ và khác

Ba lần 
(tùy theo thời điểm mà lịch trình có 
thể thay đổi)

Hàng năm
Khoảng 1.200.000 ¥¥ 1.400.000

・Học bổng học viện
Văn hóa thời trang

・Quỹ giao lưu quốc tế Kyoritsu
・Quỹ học bổng du học

sinh tư phí quốc tế
・Quỹ học bổng Inoue PAL

Kỳ thi tuyển sinh

Học phí

Học bổng

Học viện văn hóa thời trang

Trường Bách khoa
Ô tô Tokyo
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Trường dạy nghề

Khi nghĩ đến việc học về animation thì điều đầu tiên mà 
tôi nghĩ đến là Nhật Bản. Trước đó tôi đã rất thích Nhật 
rồi, mà tôi cũng từng đến Nhật du lịch vài lần nên cũng có 
bạn bè đang ở Nhật nữa. Hơn nữa tôi cảm nhận được sức 
thu hút của tiếng Nhật, chính vì thế mà tôi đã chọn lựa du 
học Nhật Bản. Thầy cô giáo rất nghiêm khắc trong các giờ 
học, tuy nhiên tất cả cũng chỉ vì muốn chúng tôi trưởng 

thành, vì hiểu được điều đó nên tôi không còn thấy công 
việc học hành vất vả nữa. Sau khi tốt nghiệp tôi muốn 
vào làm cho một công ty về anime, rồi khi tích lũy đủ kinh 
nghiệm tôi sẽ thành lập một công ty của riêng mình.

ー Trường có một môi trường học tập vô cùng thoải mái.　Tại đây, sinh viên có thể học hỏi các kỹ thuật về Game, CG, 3DCG, những kiến thức rất hữu 
ích trong hoạt động tìm việc sau này.Điểm nổi bật của trường là các lớp học được chia nhỏ nên số lượng sinh viên mỗi lớp không nhiều.Nếu sinh viên 
có gì không biết, có thể đặt câu hỏi với giáo viên ngay lập tức, và được giải đáp ngay tại chỗ.Ngoài ra trong thời gian học tập sinh viên được tham gia 
các sự kiện phong phú để trau dồi kỹ năng.Trường hỗ trợ cả những học sinh đã tốt nghiệp trong hoạt động tìm việc hay chuyển việc.

Tokyo Net Wave

Tiếng nói sinh viên quốc tế

địa chỉ：1-8-17, Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo　số điện thoại：0120-65-6226
E-mail: info@tnw.ac.jp　E-mail for English: rinfo@adachi-gakuen.jp　Web: www.tnw.ac.jp   blog: gaotnw.blog20.fc2.com

Isaline Defferrard(Thụy Sĩ)
Sinh viên khoa Animation

◎ Khoa game tổng hợp
 Quảng cáo game
 Kế hoạch game
 Minh họa game
 Game 3DCG
 Lập trình Game 
 Game phim 
 Game âm thanh

◎ Khoa Anime tổng hợp
 Animation
 Nhân vật hoạt hình
 Anime CG
 Diễn viên lồng tiếng phim hoạt hình
 3DCG · VFX
 Âm thanh hoạt hình 

Khoa đào tạo

7người / 133người
Các nước và khu vực：

Trung Quốc, Hàn Quốc, 
Peru, Pháp và khác

・Xét hồ sơ
・Kiểm tra tiếng Nhật ＊ 1

 JLPT N2 hoặc tương đương

・Phỏng vấn
・Viết luận ＊ 2

*1) Những sinh viên có N2 được miễn 
phần thi này
* 2) Ngoài ra tùy thuộc vào kết quả 
phần thi này mà có thể được xem xét 
miễn thi phần thi viết

Năm thứ nhất：1.247.000 ¥
Năm thứ 2：1.294.000 ¥

Học sinh

Kỳ thi tuyển sinh

Học phí

Trường dạy nghề
Sau một chuyến du lịch đến Nhật, tôi đã bị hấp dẫn bởi 
vẻ đẹp của đất nước này và tôi quyết định chọn nơi đây 
để học tập. Du học nghĩa là bỏ đi cái tôi trước đây của 
bản thân và từng bước đi trên con đường mới. Mặc dù tôi 
đã gặp rất nhiều trở ngại trong khác biệt văn hóa nhưng 
đó cũng là những bài học quý giá. Từ khi vào ngôi trường 
này tôi đã kết bạn với rất nhiều người và không còn cảm 

thấy cô đơn như trước nữa. Sau khi tốt nghiệp tôi muốn 
làm việc trong lĩnh vực thương mại và trở thành cầu 
nối giữa hai quốc gia. Việc quyết định đến Nhật học tập 
trong chuyến du lịch đó chính là quyết định đúng đắn 
nhất của tôi.

ー Tokyo School of Business là nơi bạn có thể kết nối giữa công việc và điều mà bạn muốn làm.Nhà trường luôn hỗ trợ học sinh kể cả sau khi đã tốt nghiệp từ việc học 
lên cao, tìm việc hay khởi nghiệp.Trường Tokyo School of Business đào tạo nhiều lĩnh vực đa dạng về thương mại như kinh doanh, quảng cáo, IT, thú cưng, truyền 
thông quảng cáo, thể thao, thời trang.Ngoài ra trường còn hỗ trợ sinh viên trong việc thi lấy những chứng chỉ cần thiết cho hoạt động xin việc.Bên cạnh đó, trường còn 
có giờ học tiếng Nhật nhằm nâng cao khả năng tiếng Nhật cần thiết cho sinh viên quốc tế để có thể tìm việc.

Tokyo School of Business

Tiếng nói sinh viên quốc tế

địa chỉ：1-56 Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo　số điện thoại：0120-65-6006/+81-3-3370-2224
E-mail: info@tsb-yyg.ac.jp　E-mail for English: rinfo@adachi-gakuen.jp　Web: www.tsb-yyg.ac.jp　facebook: www.facebook.com/tsb.fs　LINE: ＠ tsb-yyg

Sakong kyungmin(Hàn Quốc)
Sinh viên Khoa Kinh doanh – chuyên ngành Kinh doanh quốc tế 

◎ Khoa Dịch vụ thú cưng
 Chuyên ngành dịch vụ thú cưng

◎ Truyền thông đại chúng
xuất bản và văn nghệ

  Chuyên ngành biên tập
tổng hợp

      Chuyên ngành biên tập
tạp chí thời trang

      Chuyên ngành biên tập
tạp chí thể thao

      Chuyên ngành biên tập
tạp chí Anime, 

diễn viên lồng tiếng
      Chuyên ngành quảng cáo
      Chuyên ngành sản xuất Giải trí
◎ Khoa Kinh doanhthể thao
 Chuyên ngành tiếp thị thể thao

      Chuyên ngành tổ chức sự kiện

      Chuyên ngành sức khoẻ trong

thể thao

Khoa đào tạo

81người / 938người
Các nước và khu vực：

Trung Quốc, Hàn Quốc,
Đài Loan, Mông Cổ, Việt Nam 
và các nước khác

Học sinh

・Xét hồ sơ
・Kiểm tra tiếng Nhật
 JLPT N2 hoặc tương đương

・Phỏng vấn
・Viết luận ngắn ＊

*) Chỉ với khoa Truyền thông đại chúng 
xuất bản và văn nghệ

Kỳ thi tuyển sinh

Năm thứ nhất: 1.247.000 ¥
Năm thứ hai: 1.284.000 ¥

Học phí

◎ Khoa Kinh doanh IT
 Chuyên ngành xử lý thông tin

 Chuyên ngành kinh doanh Web

◎ Khoa Quản trị Kinh doanh
 Chuyên ngành

quản lý kinh doanh

 Chuyên ngành
phân phối và tiếp thị

 Chuyên ngành
kinh doanh toàn cầu

 Chuyên ngành kế toán Tài chính

◎ Khoa Dịch vụ văn phòng
 Chuyên ngành kỹ năng máy tính

 Chuyên ngành chứng chỉ kinh doanh

 Chuyên ngành thư ký

◎ Khoa Dịch vụ cửa hàng
 Chuyên ngành tạp hóa
 Chuyên ngành quản lý cửa hàng

◎ Khoa Kinh doanh thời trang
 Chuyên ngành

kinh doanh thời trang

◎ Khoa Kinh doanh hoa
 Chuyên ngành hoa cưới

 Chuyên ngành cửa hàng hoa

◎ Khoa Dịch vụ y tế
 Chuyên ngành kinh

doanh chăm sóc sức khỏe
◎ Khoa Dịch vụ thú cưng

tổng hợp(4 năm)

◎ Khoa Kinh doanh tổng hợp 
(4 năm)

 Chứng chỉ kinh doanh cao cấp
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Trường dạy nghề

Ngay từ đầu tôi đã rất thích Nhật bản. Vì muốn sống 
ở Nhật nên tôi đã quyết định đi du học Nhật. Tại ngôi 
trường này tôi đã được rèn luyện trong một môi trường 
học tập với tác phong chuyên nghiệp, và học được những 
kỹ năng chuyên nghiệp. Nhờ việc đi du học mà tôi có cơ 
hội được giao lưu với rất nhiều người, và có được nhiều 
kinh nghiệm tuyệt vời. Tôi đã gặp rất nhiều trở ngại khi 

giao tiếp bằng tiếng Nhật, nhưng không vì thế mà bỏ 
cuộc, tôi vẫn luôn tích cực nói chuyện với các bạn. Chính 
những lúc gặp khó khăn ta càng nên tham khảo ý kiến từ 
mọi người xung quanh. Sau này tôi muốn trở thành một 
điều phối viên của của một khách sạn quốc tế. 

ー Tokyo Institute of Tourism là ngôi trường chuyên về du lịch và ngành dịch vụ với mục tiêu xin việc tại Nhật. Mục tiêu của trường là đào tạo ra nguồn 
nhân lực chuyên về ngành du lịch, dịch vụ. Trường cũng hỗ trợ học sinh hết mức có thể trong công cuộc tìm việc. Trường được trang bị cơ sở vật chất 
tương tự như môi trường làm việc thực tế, bên cạnh đó học sinh cũng được tham gia cả chương trình thực tế để giúp sinh viên có được năng lực ứng 
đối trong công việc. Ngoài ra trường còn hỗ trợ học sinh thi lấy những chứng chỉ cần thiết cho công cuộc xin việc.

Tokyo Institute of Tourism

Tiếng nói sinh viên quốc tế

địa chỉ：3-21, Ichigayatamachi, Shinjuku-ku, Tokyo　số điện thoại：0120-62-6006/+81-3-3235-2228
E-mail：info@tit.ac.jp　E-mail for English: rinfo@adachi-gakuen.jp　Web:www.tlt.ac.jp   facebook: www.facebook.com/foreignstudentsteam.tit

VANDERSCHRICK KEVINN(Bỉ)
Sinh viên Khoa Khách sạn

◎ Khoa Dịch vụ đám cưới
 Lên kế hoạch đám cưới 
 Trang điểm cô dâu
 Hoa cưới
 Phối đồ váy cưới
 Tổ chức sự kiện

◎ Khoa Khách sạn
 Khách sạn
 Khách sạn thuộc khu giải trí  
 Bartender
 Phục vụ nhà hàng/Somelier

◎ Khoa Dịch vụ đường sắt
 Dịch vụ đường sắt
 Bảo trì

◎ Khoa Dịch vụ hàng không
 Tiếp viên hàng không 
 Nhân viên mặt đất
 Xử lý hạ cánh

◎ Khoa Hàng không （1 năm）

Khoa đào tạo

156người  /1,000người 
Các nước và khu vực：

Hàn Quốc, Trung Quốc,
Đài Loan, Đức và khác

・Xét hồ sơ
・Kiểm tra tiếng Nhật ＊ 1

 JLPT N2 hoặc tương đương

・Phỏng vấn
・Viết luận ngắn ＊ 2

*1) Những sinh viên có N2 được miễn 
phần thi này 
* 2) Ngoài ra tùy thuộc vào kết quả 
phần thi này mà có thể được xem xét 
miễn thi phần thi viết

Năm thứ nhất：1.397.000 ¥
Năm thứ hai：1.384.000 ¥

Học sinh

Kỳ thi tuyển sinh

Học phí

◎ Khoa Du lịch
 Du lịch
 Hướng dẫn viên du lịch
 Kế hoạch du lịch
 Quầy tư vấn du lịch
 Du lịch nước ngoài
 Du lịch trong nước
 Sự kiện thể thao
 Du lịch Nhật Bản

◎ Khoa Dịch vụ quán café
 Thợ làm bánh ngọt
 Barista
 Kinh doanh quán cà phê

◎ Khoa Dịch vụ khách hàng
 Dịch vụ khách hàng

◎ Khoa Điều hành tang lễ
 Điều hành tang lễ

◎ Khoa Dịch vụ du lịch
 Dịch vụ Du lịch Quốc tế
 Tiếng Anh
 Phiên dịch Nhật - Trung
 Phiên dịch Nhật - Hàn
 Tiếng Nhật châu Á

◎ Khoa Du học（3 năm）
 Du lịch
 Khách sạn
 Đám cưới
 Hàng không

◎ Khoa Quản lý（1 năm）

Trường dạy nghề
Leslie Kee hoạt động chủ yếu với tư cách là nhiếp ảnh 
gia cho nhiều tạp chí thời trang, quảng cáo ở Nhật Bản, 
New York và châu Á. Anh không chỉ chụp hình cho những 
người nổi tiếng mà còn tích cực tham gia nhiều hoạt động 
chụp hình từ thiện khác nữa. “Nhiếp ảnh không chỉ đơn 
thuần là tạo ra những bức ảnh đẹp, phong cách, mà ảnh 
còn có thể cứu rỗi con người. Tôi muốn bản thân mình 

trở thành nền tảng để để có thể triển khai được nhiều 
hoạt động hợp tác với thật nhiều nghệ sĩ và cả giới truyền 
thông cũng như các thương hiệu". Tôi vẫn luôn cảm nhận 
được sức mạnh và khả năng từ những bức ảnh trong cuộc 
sống hàng ngày, và tôi muốn những bức ảnh của tôi ngày 
càng biến hóa hơn nữa. 

Tokyo Visual Arts được biết đến là ngôi trường của sự sáng tạo và ngành giải trí! Trường chuyên về đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp trong lĩnh vực 
sáng tạo và giải trí như nhiếp ảnh, truyền hình, điện ảnh, âm hưởng, thanh nhạc,...Trong thời gian học tập, nhà trường luôn tạo điều kiện để các sinh viên 
tích cực tham gia các sự kiện, nhằm trải nghiệm chuyên môn chuyên nghiệp bằng chính con mắt của mình, cũng như để mài dũa năng lực bản thân.Ngoài 
ra, trường còn hợp tác với phía doanh nghiệp, tạo ra các chương trình thực hành cho sinh viên bằng việc tổ chức các sự kiện thực tế cũng như sáng tác các 
tác phẩm với phong cách chuyên nghiệp thực thụ.Mục tiêu của trường là đào tạo cho sinh viên năng lực nghề nghiệp cần thiết đối với một chuyên gia.

Tokyo Visual Arts

Tiếng nói sinh viên quốc tế

địa chỉ：4-11 Chiyoda-ku, Tokyo   số điện thoại：0120-64-6006/+81-3-3221-0202
E-mail: info@tva.ac.jp　E-mail for English: rinfo@adachi-gakuen.jp　Web: www.tva.ac.jp
facebook：www.facebook.com/TokyoVisualArtsCollege   www.facebook.com/TVAForeignStudentRoom　LINE: ＠ tva1963

Leslie Kee （Singapore）
Khoa Nhiếp ảnh - đã tốt nghiệp

◎ Khoa Nhiếp ảnh
 Nhiếp ảnh tổng hợp
 Cameraman
 Biểu hiện hình ảnh

◎ Khoa Phát sóng
 Truyền hình

◎ Khoa Điện ảnh
 Điện ảnh tổng hợp
 Đạo diễn phim
 Công nghệ phim

◎ Khoa trang điểm đặc biệt
 Trang điểm đặc biệt
 Trang điểm sân khấu/điện ảnh
 Tạo hình Molding

◎ Truyền thông đại
chúng và phim ảnh

 Nhà xuất bản và biên tập
 Video
 Web

Khoa đào tạo

95người / 1,100 người
Các nước và khu vực:

Trung Quốc, Hàn Quốc,
Việt Nam và các nước khác

・Xét hồ sơ
・Kiểm tra tiếng Nhật *1

 JLPT N2 hoặc tương đương

・Phỏng vấn
・Viết luận ngắn ＊ 2

*1) Những sinh viên có N2 được miễn 
phần thi này 
* 2) Ngoài ra tùy thuộc vào kết quả 
phần thi này mà có thể được xem xét 
miễn thi phần thi viết

Học sinh

Năm thứ nhất：1.397.000 ¥
Năm thứ hai：1.384.000 ¥

Học phí

◎ Khoa hòa nhạc âm hưởng
 Kỹ thuật
 Kinh doanh âm nhạc
 Hiệu ứng hình ảnh

◎ Khoa Sản xuất âm thanh
 Viết ca khúc
 Ghi âm 

◎ Khoa Thanh nhạc & nhạc sĩ 
 Vocal 
 Guitar 
 Bass
 Drum 

◎ Khoa diễn viên lồng tiếng
 Chuyên ngành diễn viên lồng tiếng
 Chuyên ngành diễn viên

◎ Khoa khiêu vũ
 Biểu diễn múa

◎ Khoa nghệ sĩ
 Chuyên ngành nghiên cứu

Kỳ thi tuyển sinh
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Trường dạy nghề

Vì rất ấn tượng với anime và manga của Nhật Bản, tôi 
đã từ Thụy Điển đến Nhật và nhập học và trường Tokyo 
Designer Gakuin. Lúc đầu, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn 
để đọc và viết Hán tự, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của các 
bạn cùng lớp, tôi đã có thể theo được giờ học trên lớp.
Sau mỗi giờ học luôn có rất nhiều bài tập nên thay vì đi 
làm thêm, tôi đã cố gắng học tốt để xin học bổng nhằm 

giảm bớt chi phí học tập. Sau 3 năm đến Nhật, vận dụng 
tất cả những gì đã học về thiết kế đồ họa, giờ đây tôi đã 
phát hành tuyển tập những bài tiểu luận về thiết kế đồ 
họa của mình. Tôi thực sự vô cùng biết ơn ngôi trường 
này.

ー Trường Tokyo Designer Gakuin là nơi tập hợp những sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới có nguyện vọng trở thành những nhà thiết kế chuyên nghiệp.Trường có 11 khoa 
với 47 chuyên ngành bao quát nhiều lĩnh vực thiết kế đa dạng như thiết kế đồ họa, tranh minh họa, manga, nghệ thuật, thiết kế sản phẩm, thiết kế nội thất, kiến trúc, thiết kế 
thời trang, trang điểm. Song song với việc học tập tại trường, sinh viên sẽ được tham gia vào các sự kiện và cuộc thi về thiết kế nhằm nâng cao kỹ năng của mình. Ngoài ra nhờ 
có chế độ giờ học tự chọn, sinh viên có thể mở rộng thêm phạm vi kiến thức ngoài chuyên ngành cũng như học hỏi thêm về những lĩnh vực thiết kế mình yêu thích.

Tokyo Designer Gakuin

Tiếng nói sinh viên quốc tế

địa chỉ：2-11 kanda - Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo　số điện thoại：0120-62-6006/+81-3-3294-2834
E-mail: sol@tdg.ac.jp　E-mail for English: rinfo@adachi-gakuen.jp　Web: www.tdg.ac.jp　facebook: www.facebook.com/foreignstudentsteam.tdg
Twitter: @TDG_official　LINE: @tdg1963

Åsa Ekström(Thụy Điển)
Sinh viên đã tốt nghiệp khoa Thiết kế đồ họa

◎ Khoa Thiết kế đồ họa（2 năm）

 Chuyên ngành Thiết kế đồ họa
 Chuyên ngành Thiết kế minh họa
 Chuyên ngành Thiết kế

quảng cáo
 Chuyên ngành Thiết kế

biên tập tạp chí
 Chuyên ngành Thiết kế Web
 Chuyên ngành Thiết kế nhân vật

◎ Khoa thiết kế đồ họa（3 năm）

 Chuyên ngành studio thiết kế

◎ Khoa Thiết kế hình ảnh
 CG
 3DCG
 VFX
 Motion Graphic

◎ Khoa Thiết kế nghệ thuật
 Thiết kế sáng tạo
 Communication arts

◎ Khoa Manga 
 Truyện tranh
 Web manga
 Digital manga
 Cốt truyện manga 
 Nhân vật manga
 Thiết kế Giải trí

◎ Khoa Tranh minh họa
 Minh họa truyện tranh
 Tranh digital
 Minh họa game
 Minh họa truyền thông
 Minh họa nhân vật
 Minh họa thời trang
 Sáng tác truyện kể bằng tranh

◎ Khoa Thiết kế sản phẩm
  Thiết kế công nghiệp
 Thiết kế hàng hóa 
 Thiết kế nội thất
 Thiết kế đồ chơi 
 Thiết kế xe

Khoa đào tạo

◎ Khoa Thiết kế nội thất
 Thiết kế nội thất
 Phối hợp nội thất
 Thiết kế cửa hàng
 Thiết kế trưng bày
 Thiết kế tổ chức sự kiện
 Trang trí sân khấu

◎ Khoa Thiết kế kiến   trúc
 Thiết kế kiến   trúc
 Thiết kế nhà ở

◎ Khoa Thiết kế thời trang
 Thiết kế thời trang
 Stylist thời trang
 Kinh doanh thời trang
 Kế hoạch thời trang

◎ Khoa Thiết kế trang điểm 
 Thiết kế trang điểm
 Thiết kế Nail
 Body make-up 

◎ Khoa Thiết kế tổng hợp（1 năm）

 Thiết kế toàn cầu
 Career Designer

308người / 1,500người
Các nước và khu vực：

Trung Quốc, Đài Loan,
Hàn Quốc, Hồng Kông,
Thái Lan Khác

・Xét hồ sơ
・Kiểm tra tiếng Nhật ＊
 JLPT N2 hoặc tương đương

・Phỏng vấn
・Viết luận ngắn
*) Những sinh viên có N2 được miễn 
phần thi này

Năm thứ nhất: 1.347.000 ¥
Năm thứ hai: 1.364.000 ¥

Học sinh

Kỳ thi tuyển sinh

Học phí

Trường đại học

Nhà trường, được biết đến dưới cái tên "mỹ thuật nữ sinh" từ 116 năm trước đây, trường được thành lập với mục tiêu giáo dục nghệ thuật với tiêu chí  "Độc 
lập của phụ nữ bằng nghệ thuật", "Cải thiện địa vị xã hội của phụ nữ", "Đào tạo các các chuyên gia và giáo viên nghệ thuật." , nó đã được thành lập như là 
một trường học để thực hiện việc giáo dục nghệ thuật.Nhà trường cũng có hệ Cao đẳng. Hệ Cao đẳng (2 năm) sau khi hoàn thành sẽ được nhận chứng chỉ đủ 
điều kiện học liên thông, và được chuyển vào học năm thứ 3 của hệ đại học. Và sau khi tốt nghiệp cũng sẽ nhận được bằng tốt nghiệp đại học như các học 
viên hệ đại học chính quy.

Đại học mỹ thuật nữ sinh　Cao đẳng mỹ thuật nữ sinh 

khuôn viên Sagamihara địa chỉ： Thành phố Sagamihara, Kanagawa Prefecture, Minami-ku, Asamizodai 1900
khuôn viên Suginami địa chỉ：Suginami-ku, Tokyo Wada 1-49-8
điện thoại：042-778-6123　E-mail：prs@venus.joshibi.jp　Trang web：www.joshibi.ac.jp/english　facebook: www.facebook.com/JOSHIBIofficial

◎ Khoa nghiên cứu mỹ thuật
 Khóa đào tạo Tiến sỹ
 Chuyên ngành Mỹ thuật

 Khóa đạo tạo thạc sỹ
 Chuyên ngành Mỹ thuật
 Chuyên ngành thiết kế
 Chuyên ngành văn hóa nghệ 

thuật.

◎ Khoa Mỹ thuật
（Cơ sở Sagamihara ）

Không chỉ theo đuổi nghệ thuật đương 
đại, thông qua việc lý giải về dòng chảy 
của lịch sử cũng như thông điệp được 
thể hiện trong bối cảnh của tác phẩm 
để sáng tạo râ những tác phẩm mới 
cũng là nhiêm vụ của khoa.

Chuyên ngành tranh Tây dương
Chuyên về giảng giạy vẽ tranh sơn dầu, 
tranh 3D, truyền thông video, tranh in.

Chuyên ngành hội họa Nhật Bản
Đào tạo về tranh truyền thống, công 
nghệ và vật liệu của hội họa Nhật Bản, 
ngoài ra còn học cả về tranh Nhật Bản 
hiện đại.

Chuyên ngành Nghệ thuật 3D
Ngoài khuôn khổ của tác phẩm điêu 
khắc, bạn sẽ tìm hiểu không gian 3 
chiều trên các vật liệu như đất sét, gỗ, 
kim loại, đá và giấy.

Chuyên ngành Giáo dục Nghệ thuật
Hơn cả những lý thuyết về giáo dục 
nghệ thuật, tôi còn đạo tạo ra những 
giáo viên có chuyên môn giỏi trong 
thực tiễn.

Chuyên ngành Văn hóa nghệ thuật
Ban đầu bao gồm chuyên ngành Nghệ 
thuật biểu tượng, của ban Lý luận Nghê 
thuật và lịch sử nghệ thuật, sau đó 
được thêm lĩnh vực khoa học sắc màu.
Ngoài ra trường còn nâng cao hơn nữa 
về ngôn ngữ, bằng cách thực hiện việc 
thực tập văn hóa tại Nhật Bản và thực 
tập nghệ thuật ở nước ngoài, nghiên 
cứu về sự đang dạng của văn hóa tây 
dượng cổ đại, hiện đại. 

◎ Khoa Thiết kế và
Thủ công mỹ nghệ

（Cơ sở Sagamihara ）

Là chuyên khoa nuôi dưỡng năng lục 
lập kế hoạch, năng lực biểu hiện, năng 
lực sáng tạo dựa trên những quan điểm 
đa dạng.

Chuyên ngành Thiết kế trực quan
Chuyên ngành Đồ họa, quảng cáo, ảnh, 
chỉnh sửa, CM, Web, hình ảnh động 
phần mềm.

Chuyên ngành Thiết kế sản xuất
Chuyên về thiết kế và lập kế hoạch 
Nội thất, văn phòng phẩm, điện chiếu 
sáng, thiết bị điện tử tiêu dùng, phụ 
kiện.

Chuyên ngành thiết kế môi trường
Bạn sẽ được học về Đô thị , cảnh quan, 
kiến   trúc, nội thất, biểu diễn, chiếu sáng, 
vv tất cả các thiết kế bên ngoài và bên 
trong.

Chuyên ngànhThủ công mỹ nghệ
Nhuộm, dệt, thêu, đồ gốm, sau khi đã 
nắm vững những điều cơ bản của vật 
liệu và kỹ thuật bạn sẽ được học lên cao 
từng bước một

Hệ cao học

Khoa Nghệ thuật（4 năm）

◎ Khoa Nghệ thuật và Thiết kế
（Cơ sở Sagamihara ）

Là khoa làm sống lại đặc trưng của 4 
lĩnh vực, đồng thời cộng tác, tương ứng 
với xã hội mới, bồi dưỡng nguồn nhân 
lực sáng tạo.

Lĩnh vực biểu hiện truyền thông
Sử dụng các công nghệ hàng đầu, 
video, hình ảnh động, web, đồ họa, trò 
chơi, các nhân vật mô hình.

Art and Design for Healing
With healing as the main purpose, 
learn about picture books, characters, 
soft toys, toys, mural, space designing, 
CG and many more.

Lĩnh vực chữa bệnh
Đối với mục đích chữa bệnh, sách ảnh, 
nhân vật, thú nhồi bông, đồ chơi, tranh 
tường, thiết kế không gian,CG.

Lĩnh vực dệt may Thời trang
Chuyên học về công nghệ, quy hoạch, 
thiết kế, sản xuất thời trang và dệt 
may.

Lĩnh vực Sản xuất Nghệ thuật
Một cuộc triển lãm nghệ thuật về âm 
nhạc trục chính, nhà hát, vv, bạn sẽ tìm 
hiểu thực tế của tác phẩm nghệ thuật 
để kết nối mọi người và xã hội.

Hệ cao đẳng（2 năm）

Kỳ đầu của năm nhất các bạn có thể 
chọn ra 4 môn học trong 18 môn học 
của chuyên ngành kỹ thuật, nửa kỳ sau 
được chọn một khóa học. Sau khi tốt 
nghiệp hệ cao đẳng trường có chế độ 
học tiếp lên năm 3 của hệ đại học khoa 
mỹ thuật đối với những đối tượng được 
tiến cử.

89người / 2,946người
Quốc gia：

Trung Quốc, Đài Loan, Hàn 
Quốc, Indonesia

Học sinh

Chi tiết lịch trình tuyển sinh 2016 

Vui lòng tham khảo trang web của 

trường.

www.joshibi.ac.jp/admission

Kỳ thi tuyển sinh

Học phí
Cao học 
Chương trình thạc sĩ
 1,707,430¥¥1,735,430

Chương trình tiến sĩ
 ¥1,034,620

Khoa Nghệ thuật(4 Year)

 1,937,360¥¥1,966,360

Hệ cao đẳng(2 Year)

 ¥1,829,930 

◎ Khoa mô hình（2 năm）

 Khóa học Nghệ thuật 
 Khóa học thiết kế

◎ Khóa học Nâng cao（1 năm）
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Trường đại học

Đại học Chuo

Bây giờ, trong thế giới chúng ta đang tiến triển toàn cầu 
hóa.Tôi phải trở thành một con người có thể tin tưởng 
được trong cộng đồng quốc tế, vì vậy mà tôi đã theo 
học khoa Kinh tế.Tại đây với tinh thần học tập hăng say, 
môi trường tự do, với nhiều hoạt động giao lưu tích cực.
Ngoài việc tiếp thu những kiến   thức về kinh tế, chúng 
tôi còn thực tập thực tế cho các công ty.Nếu được trai 

nghiệm tại đây thì không chỉ đạt được mơ ước của mình 
mà tôi còn có thể có những những trải nhiệm đáng nhớ 
trong đời nữa.

Năm 1885, trường được thành lập với tư cách là một "trường luật pháp Anh Quốc."Năm 2015 tổ chức kỷ niệm 130 năm thánh lập.Với tinh thần học 
tập vì công việc ngày mai, trường có 6 khoa, 8 khoa sau đại học, 3 chuyên khoa sau đại học, 4 trường cấp 3 trực thuộc, 2 trường trung học trực thuộc, 
tạo nên trường đại học Chuo tổng hợp như ngày nay. Thông qua cách giáo dục có tính thực tế cao đa dang, và chuyên ngành nghiên cứu phong phú.
Chúng tôi luôn mong muốn truyền lại cho sinh viên tinh thần “ hành động để mang lại tri thức

Address: Tama campus 742-1 Higashinakano, Hachioji-shi,Tokyo Korakuen campus 1-13-27 Kasuga,Bunkyo-ku,Tokyo
 Ichigaya campus 42-8 Ichigayahonmuracho, Shinjuku-ku,Tokyo Ichigaya Tamachi campus 1-18 Ichigayatamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
Tel: 042-674-2144　E-mail: chuo-i@tamajs.chuo-u.ac.jp　Web: global.chuo-u.ac.jp/english/

You Shouqiang(Trung Quốc)
Khoa Kinh tế chuyên ngành Kinh tế Quốc tế

◎ Khoa Luật nghiên cứu 
◎ Khoa Nghiên cứu Khoa học

Công nghệ
◎ Khoa Nghiên cứu Văn học 
◎ Khoa Nghiên cứu

Chính sách Công
◎ Khoa Nghiên cứu

Chính sách Tổng hợp
◎ Khoa Nghiên cứu Kinh tế
◎ Khoa Nghiên cứu

Thương mại

◎ Khoa Luật
◎ Khoa Chính sách tổng hợp
◎ Khoa Kinh tế
◎ Khoa Thương mại
◎ Khoa Khoa học Công nghệ
◎ Khoa Văn học

Cao học

◎ Chuyên ngành
Kế toán quốc tế

◎ Chuyên ngành Luật
◎ Chuyên ngành

chiến lược kinh doanh

Trường đại học
chuyên nghiệp

Học sinh

829người / 25,080người
Các nước và khu vực:

Trung Quốc, Hàn  Quốc, Đài 
Loan,  Pháp, Malaysia và 
khác

Cao học
Khoa  Luật, Khoa Nghiên cứu Kinh 
tế, Thương Mại, Văn học
 908,000 yen
Khoa Công nghệ
 1,284,800yen

Khoa chính sách tổng hợp
 1,122,300¥

Undergraduate School
Khoa Luật,Khoa văn học
 1,204,400 yen
Khoa Kinh tế
 1,219,400 yen
Thương mại
 1,222,400 yen
Khoa học và Công nghệ
 1,742,900 yen
Khoa quản lý chính sách
 1,510,700 yen
www.chuo-u.ac.jp/admission/fees/faculties/

Học phí（1st）

Kỳ thi tuyển sinh

Tiếng nói sinh viên quốc tế

Đại học

Lịch thi tuyển sinh 
Khoa Luật nghiên cứu, Khoa Nghiên cứu Kinh tế, 
Khoa Nghiên cứu Chính sách Công,Khoa Nghiên 
cứu Văn học,Khoa Nghiên cứu Khoa học Công 
nghệ, Khoa Nghiên cứu Chính sách Tổng hợp

 Chương trình Thạc sĩ  ：
 tháng chín-tháng giêng
 Chương trình Tiến sĩ :
 tháng mười một-tháng giêng

Đại học(Thời gian tháng)

Khoa Luật, Khoa Văn học, Khoa Khoa học 
Công nghệ, Khoa Chính sách tổng hợp

 Khoa Kinh tế, Thương mại(loại A)
 tháng tám 
 Khoa Kinh tế, Thương mại(loại B)
 tháng mười một

Lịch thi tuyển sinh 
Khoa Luật, Khoa Văn học, Khoa Khoa học 
Công nghệ, Khoa Chính sách tổng hợp

 Khoa Kinh tế, Thương mại(loại A)
 tháng mười hai
 Khoa Kinh tế, Thương mại(loại B)
 kiểm tra tài liệu

Cao học (Thời gian tháng)
Khoa Luật nghiên cứu, Khoa Nghiên cứu Kinh tế, 
Khoa Nghiên cứu Chính sách Công,Khoa Nghiên 
cứu Văn học,Khoa Nghiên cứu Khoa học Công 
nghệ, Khoa Nghiên cứu Chính sách Tổng hợp

 Chương trình Thạc sĩ  ：
 tháng chín-tháng mười hai
 Chương trình Tiến sĩ :
 tháng chín-tháng giêng

Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi đã chọn du học ở Nhật Bản mà 
không học Trong nước. Trong rất nhiều trường đại học, Đại học 
Hosei là nơi tôi muốn Học tập nhất, sau 1 năm ôn thi tôi đã may 
mắn đỗ vào trường.Bây giờ tôi là sinh viên năm hai của khoa Xã 
hội chuyên ngành phương tiện truyền thông. Sau 2 năm học tập 
tại trường, tôi đã học được rất nhiều kiến thức mới, nhờ đó mà 
tầm nhìn của bản thân cũng được mở rộng hơn. Ngành học này 
không chỉ có lý thuyết, mà tôi còn được tham gia học những kiến 

thức truyền thông thực tế. Hơn thế nữa trường cũng có chế độ 
miễn giảm học phí cho du học sinh, học bổng khen thưởng, hỗ 
trợ đời sống cho sinh viên. Khoa xã hội học được đặt tại cơ sở 
Tama, một nơi thiên nhiên phong phú giúp tôi có thể vừa học vừa 
thư giãn, còn cơ sở ở Ichigaya và Koganei cũng là những địa điểm 
học tập đầy sức hút.Các bạn có muốn cùng tôi trải qua những giờ 
học thú vị tại Hosei không?

- Trường có truyền thống tiếp nhận du học sinh, Nội dung chương trình giảng dạy đa ngành, đa lĩnh vực. Đại học Hosei được thành lập vào năm 1880, là một 
trường đại học tổng hợp với lịch sử 135 năm. Trường đào tạo cả 2 khối ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội với 15 khoa, 38 chuyên ngành. Khoa 
sau đại học của trường có 15 khoa và 2 chuyên khoa trực thuộc. Học sinh của trường cũng rất đa dạng, có thể tương tác với nhiều sinh viên với giá trị quan 
phong phú.Đại học Hosei tích cực tiếp nhận sinh viên quốc tế ngay từ ngày đầu mới thành lập trường, cho đến nay cũng thu hút rất nhiều sinh viên từ khắp 
nơi trên thế giới, Đã và đang đào tao ra nhiều sinh viên tốt nghiệp, hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đại học Hosei

Tiếng nói sinh viên quốc tế

khuôn viên Ichigaya địa chỉ： Chiyoda-ku, Tokyo Fujimi 2-17-1
khuôn viên Tama địa chỉ：Machida, Tokyo Aihara-cho, 4342
khuôn viên Koganei địa chỉ：Koganei, Tokyo Kajino cho 3-7-2 E-mail：NKadm@ml.hosei.ac.jp trang web：http://www.hosei.ac.jp

Wang chen yu (Trung Quốc)
Khoa xã hội học, Truyền thông Khoa Xã hội học 

◎ Khoa học Nhân văn
◎ Văn hóa thế giới
◎ Kinh tế học
◎ Luật học
◎ Chính trị học
◎ Xã hội học
◎ Kinh doanh
◎ Con người và xã hội 
◎ Xây dựng chính sách
◎ Chính sách công
◎ Hướng nghiệp
◎ Khoa học Thông tin
◎ Kĩ thuật và thiết kế
◎ Khoa học và Kỹ thuật
◎ Đoàn kết xã hội 
◎ Thể thao và sức khỏe
◎ Luật
◎ Quản lý và đổi mới

◎ Khoa Luật
◎ Khoa văn học
◎ Khoa Kinh tế
◎ Khoa xã hội học
◎ Khoa Quản trị Kinh doanh
◎ Khoa Quốc tế
◎ Khoa môi trường con người
◎ Khoa phúc lợi hiện đại
◎ Khoa thiết kế Sự nghiệp
◎ Giáo dục quốc tế 
◎ Khoa Thể thao và Sức khỏe 
◎ Khoa học thông tin
◎ Kỹ thuật thiết kế
◎ Khoa Kỹ thuật
◎ Khoa học đời sống

Cao học

Học phí năm 2016
Đại học
Năm đầu tiên :
 ¥ 1.196.000 - ¥ 1.750.000
Năm thứ hai và sau đó :
 ¥ 1.016.000 - ¥ 1.570.000
Thạc sĩ
Năm đầu tiên :
 ¥ 730.000 - ¥ 2.590.000
Năm thứ hai :
 ¥ 590.000 - ¥ 1.160.000
Tiến sĩ
Năm đầu tiên :
 ¥ 600.000 - ¥ 1.060.000
Năm thứ hai và sau đó :
 ¥ 460,000 - ¥ 920,000

Học phí

Mọi thắc mắc xin liên hệ với 
nhà trường. Thông tin chi tiết 
xin tham khảo tại website của 
trường

http://www.hosei.ac.jp/

Kỳ thi tuyển sinh

633người / 28,937người
Các nước và khu vực:

Trung Quốc, Hàn Quốc

Du học sinhĐại học

Trường đại học
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Trường đại học

ー Chào mừng bạn! đến với học viện của tự.Nhà truyền giáo người Mỹ, Channing Moore Williams Giám mục đã mở một trường tư vào năm  1874 để dạy 
tiếng Anh và Kinh Thánh tại Tsukiji, Tokyo.Ngôi trường có quy mô nhỏ bắt đầu chỉ với một vài sinh viên và được đặt tên là trường Rikkyo.Cho đến bây 
giờ, sau 140 năm, tinh thần học tập của Đại học Rikkyo dựa trên truyền thống của nghệ thuật tự do của phương Tây Yoropa, (vì lợi ích của Thiên Chúa, 
vì lợi ích của thế giới) "Pro Deo et Patria" dựa trên Kitô giáo giảng dạy về triết lý giáo dục.

Đại học Rikkyo

Tiếng nói sinh viên quốc tế

Địa chỉ： Khuôn viên Ikebukuro　 Toshima-ku, Tokyo Nishi-Ikebukuro 3-34-1
 Khuôn viên Niiza　 Saitama Prefecture Niiza Kitano 1-2-26 
Số điện thoại：+81-3-3985-2208　E-mail: kokuse@rikkyo.ac.jp　Web: www.rikkyo.ac.jp

Cao học

Đại học

Kỳ thi tuyển sinh

Khoa Du lịch mà tôi theo học có lịch sử hơn nửa thế kỷ, dẫn đầu 
trong ngành giáo dục du lịch tại Nhật Bản.Sức thu hút lớn nhất 
của khoa đó chính là những giáo sư có tiếng trong ngành du lịch 
cùng với những chương trình học hết sức phong phú Ví dụ, trong 
"lý thuyết ngành công nghiệp du lịch", tập đoàn JTB cùng các 
công ty quản lý cho biết vị trí hàng đầu của các doanh nghiệp du 
lịch "giọng nói".Đại học Rikkyo nhằm mục đích đẩy mạnh quốc 
tế hóa, tăng cường sự liên kết với các trường học ở nước ngoài, 

chúng tôi đang tập trung vào, việc mở rộng tỷ lệ giảng viên nước 
ngoài.Các sự kiện giao lưu quốc tế được tổ chức trong phòng 
khách toàn cầu của trường, tôi đã gặp nhiều người khác nhau, 
và có được những kỷ niệm không thể nào quên.Các bạn có muốn 
học tập trong một môi trường quốc tế đa dạng để trau dồi thêm 
khả năng của bản thân tại Rikkyo không?

Lu Jiayan(Trung Quốc)
Sinh viên năm 4 Khoa Du lịch chuyên ngành Du lịch

◎ Khoa thiên chúa giáo
◎ Khoa văn học
◎ Khoa khác biệt ngôn

ngữ giao tiếp
◎ Khoa Kinh tế
◎ Khoa Kinh doanh
◎ Khoa khoa học
◎ Khoa Xã hội học
◎ Khoa Luật
◎ Du lịch học 
◎ Phúc lợi Cộng đồng 
◎ Tâm lý học hiện đại 
◎ Thiết kế thương mại
◎ Thiết kế xã hội thế kỷ 21
◎ Khoa pháp luật

◎ Khoa Quản trị Kinh doanh
◎ Khoa Khoa học
◎ Khoa xã hội học
◎ Khoa Luật
◎ Khoa Du lịch
◎ Khoa phúc lợi cộng đồng
◎ Khoa tâm lý hiện đại

◎ Khoa văn học
◎ Khoa khác biệt văn hóa

giao tiếp
◎ Khoa Kinh tế

Học sinh

598người / 19,595người
Các nước và khu vực：

Trung Quốc, Hàn Quốc, 
Đức, Úc, vv

Khoa khoa học 
1,015,500  ¥¥ 1,095,500 

Khoa Xã hội học, Du lịch học 
 913,000 ¥
Thiết kế thương mại 914,500 ¥
Tâm lý học hiện đại 969,500 ¥
Thiết kế xã hội thế kỷ 21 1,271,500 ¥
Khoa pháp luật 1,524,140 ¥

Đại học

Khoa văn học 1,284,500 ¥
Khoa khác biệt văn hóa giao tiếp
 1,291,500 ¥
Khoa Kinh tế 1,276,500 ¥
Khoa Quản trị Kinh doanh 1,307,500 ¥
Khoa Khoa học 1,701,500 ¥¥ 1,781,500 
Khoa xã hội học 1,291,000 ¥
Khoa Luật 1,276,500 ¥
Khoa Du lịch 1,276,000 ¥
Khoa phúc lợi cộng đồng
 1,287,500 ¥¥ 1,293,500
Khoa tâm lý hiện đại
 1,336,500 ¥¥ 1,361,500 

Học phí

Cao học
Tất cả các khoa
tuyển chọn hồ sơ

Bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ 
đầu tháng 11
Khoa khác biệt giao tiếp và khoa phúc 
lợi cộng đồng sẽ tiến hành thi viết và 
phỏng vấn.

Tiếp hành nhận hồ sơ vào cuối tháng 9
Ngày thi: trung tuần tháng 11

*VĐể biết thêm thông tin vui lòng truy 
cập trang chủ của nhà trường
www.rikkyo.ac.jp/invitation/admissions/

Cao học

Khoa thiên chúa giáo,
Khoa văn học, Phúc lợi Cộng đồng 
 921,500 ¥
Khoa khác biệt ngôn ngữ giao tiếp
 921,500 ¥
Khoa Kinh tế, Khoa Luật
 913,500 ¥

Chuyên ngành của tôi là một khoa luật về môi trường toàn cầu 
của Đại học Sophia.Đây là nơi duy nhất tại Nhật học về luật về 
môi trường toàn, nên tôi quyết định ghi danh vào học.Tất cả các 
chuyên nhành về luật của trường đều được học bằng tiếng Nhật 
nên cũng khá mất thời gian để học, tuy nhiên những phần khó 
hiểu tôi đều được các anh chị khóa trước chỉ bảo tận tình. Ngoài 
ra, tôi cũng nhận được rất nhiều những chỉ dẫn trong học tập 
cũng như cuộc sống hàng ngày.Chẳng hạn như thông tin về học 

bổng, tìm việc, nhà ở…, hơn nữa trường cũng có rất nhiều những 
giờ học ngoại khóa.Học tập tại đại học Sophia mỗi ngày trải qua 
đều là một ngày có ích đối với.

ー Đại học của Nhật Bản và gánh vác sứ mệnh của thế giới.Đại học Sophia cung cấp cơ hội học tập và giáo dục cho sinh viên.Là ngôi trường đào tạo 
ra nguồn nhân lực toàn cầu, lý giải được sự đa dạng hóa của toàn cầu và dẫn đầu nó tại Nhật Bản.Để làm được điều đó, chúng tôi cung cấp một môi 
trường giáo dục phù hợp với thời đại toàn cầu ",với tinh thần vì lợi ích của mọi người, sống chung với mọi người" , để có thể năng động  trên khắp thế 
giới, đóng góp vào công cuộc giáo dục nguồn nhân lực.

Đại học Sophia

Tiếng nói sinh viên quốc tế

Địa chỉ：Tokyo, Kioi-cho, Chiyoda-ku, 7-1　Số điện thoại：+81-3-3238-4018　Web: www.sophia.ac.jp

Ann Sei (Trung Quốc）
Khoa Luật, chuyên ngành Luật môi trường địa cầu.

◎ Khoa nghiên cứu Thần học
◎ Khoa nghiên cứu Triết học
◎ Khoa nghiên cứu văn học  
◎ Khoa Thực hành tôn giáo

 (bắt dầu 01 tháng 4 năm 2016)

◎ Khoa nghiên cứu con người 
toàn diện

◎ Cao Học Luật, nghiên cứu 
◎ Luật
◎ Khoa  Kinh tế
◎ Khoa nghiên cứu ngoại ngữ
◎ Khoa Nghiên cứu Toàn cầu
◎ Khoa nghiên cứu Khoa học

và Kỹ thuật
◎ Chuyên ngành Nghiên cứu

môi trường Trái Đất

◎ Khoa thần học
◎ Khoa học và Kỹ thuật
◎ Khoa văn học
◎ Khoa tổng hợp toàn cầu
◎ Khoa học con người tổng hợp
◎ Khoa Luật
◎ Khoa Kinh tế
◎ Khoa giáo dưỡng quốc tế
◎ Khoa Ngoại ngữ

Cao học Đại học

1300người / 13,663người
Quốc gia：

Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ 
và các nước khác

Học sinh

Cao học
 (bao gồm cả lệ phí tuyển sinh)

500,000 ¥¥ 1,600,000

Đại học
 (bao gồm cả lệ phí tuyển sinh)

1,200,000 ¥¥ 1,700,000
* Để biết chi tiết, vui lòng truy 
cập trang web của Đại học Sophia 
(www.sophia.ac.jp)

Học phí

Caoa học 
(học bằng tiếng Nhật)

Tiếp nhận hồ sơ trước ngày thi 2 
tháng 
Ngày thi : Tháng 9, Tháng 2

Đại học 
(học bằng tiếng Nhật)

Tiếp nhận hồ sơ trước ngày thi 2 
tháng 
Ngày thi : Tháng 11

Kỳ thi tuyển sinh

Trường đại học
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Bị thu hút bởi vẻ đẹp của văn hóa Nhật Bản, dần quan tâm đến 
văn hóa Nhật Bản.Dù là văn hóa truyền thống, hay văn hóa hiện 
đại, tôi đều rất thích văn hóa Nhật Bản.Hiện nay đang học tập 
tại khoa nghiên cứu Nhật Bản quốc tế của Đại học Meiji, học về 
văn hóa pop Nhật Bản, anime và manga và game.Ở trường các 
bạn sẽ được học những thứ mà thông thường bên ngoài không 
cung cấp cho chúng ta.Tôi được tham gia chuẩn bị cho rất nhiều 
sự kiện anime thực tế.Không chỉ vậy, các thư viện của trường 

Đại học Meiji đặt fanzine của Comic Market, đối vơi những người 
yêu nét đẹp văn hóa của Nhật Bản nơi đây như thiên đường!Tôi 
cũng là hội trưởng của hiệp hội cựu sinh viên Đài Loan của Đại 
học Meiji.Các thành viên thường tổ chức gặp nhau để hỗ trợ đời 
sống sinh viên thế hệ sau.Tôi cũng tổ chức rất nhiều sự kiện sôi 
động ở Nhật.

Với tinh thần học tập "Quyền tự do", " tự chủ độc lập" Đại học Meiji vươn tầm thế giới.Đại học Meiji, thừa hưởng sự giáo dục và truyền thống vững chắc 
giáo dục sinh viên thành những "cá nhân" mạnh mẽ, tiếp nối lịch sử , chúng tôi đã tạo ra những sinh viên tài năng để đóng góp cho xã hội.Ngoài dự 
đoán của các thời đại, trở thành một trung tâm giáo dục và nghiên cứu toàn cầu, nhằm mục đích trở thành đại hàng hàng đầu về phát triển nguồn 
nhân lực  hoạt động trên quy mô toàn cầu trong tương lai.

Đại học Meiji

Tiếng nói sinh viên quốc tế

Khuôn viên Surugadai：1-1 Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8301 Khuôn viên Izumi：1-9-1 Eifuku, Suginami-ku, Tokyo 168-8555
Khuôn viên Ikuta：1-1-1 Higashi-Mita, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 214-8571 Khuôn viên Nakano：4-21-1 Nakano, Nakano-ku, Tokyo, 164-0001
Số điện thoại：03-3296-4144　E-mail： intadmi@meiji.ac.jp　Web：www.meiji.ac.jp/cip/english/ 

LIN CHE-YU(Đài Loan - Hoa Kỳ)
Sinh viên khoa nghiên cứu Nhật Bản quốc tế, năm 3

◎ Khoa Luật
◎ Khoa thương mại
◎ Khoa Chính trị Kinh tế
◎ Khoa Kinh doanh
◎ Khoa Thông tin và tin học
◎ Khoa nhân văn
◎ Nâng cao Nghiên cứu

Toán học
◎ Khoa Quản lý toàn cầu 
◎ Khoa Khoa học và Kỹ thuật
◎ Khoa Nông Nghiệp
◎ Khoa giáo dục thiết kế
◎ Nghiên cứu Toàn cầu

Nhật Bản
◎ Luật cao học
◎ Khoa quản trị kinh
◎ Khoa Nghiên cứu kinh
  doanh toàn cầu
◎ Khoa Nghiệp vụ kế toán

◎ Khoa Luật
◎ Khoa thương nghiệp
◎ Khoa học và

Kinh tế chính trị
◎ Khoa văn học
◎ Khoa nông nghiệp
◎ Khoa học và Kỹ thuật
◎ Khoa Thông tin và 

Truyền thông
◎ Khoa Quản trị Kinh doanh
◎ Khoa Toàn cầu Nhật Bản
◎ Khoa toán lý tổng hợp

Cao học Đại học

1,254người / 32,890người
Các nước và khu vực：

Trung Quốc, Hàn Quốc,
Đài Loan,Malaysia,
Thái Lan, Hồng Kông,
Hoa Kỳ, Pháp, Việt Nam, 
khác

Cao học：
(¥ 200,000 bao gồm cả năm đầu tiên, lệ 
phí tuyển sinh)

¥ 742,500 - ¥ 1,732,500

Đại học：
(¥ 200,000 bao gồm cả năm đầu tiên, lệ 
phí tuyển sinh)

¥ 1,203,500 - ¥ 1,745,500

Học sinh Học phí

Kỳ thi tuyển sinh Đại học：
http://www.meiji.ac.jp/cip/
examination/

Tuyển sinh cao học：
http://www.meiji.ac.jp/cip/
examination/gs/

Kỳ thi tuyển sinh

Trường đại học
Khi tôi còn học trung học, bởi vì tôi không muốn bản thân phải 
bó buộc trong những lĩnh vực hạn hẹp, vì vậ mà tôi đã theo học 
chuyên ngành giáo dưỡng quốc tế của đại học Waseda với những 
khóa học được định sẵn với lượng kiến thức đa .Lịch sử trường Đại 
học Waseda cũng rất lâu đời, với rất nhiều sinh viên tốt nghiệp 
đang hoạt động trên toàn thế giới, là một nơi hấp dẫn với một 
môi trường giáo dục phong phú.Sau khi nhập học, tôi tham gia 
tích cực vào các hoạt động  của các câu lạc bộ và các công việc 

bán thời gian, tôi đã đi du lịch như vậy, và tích lũy thật nhiều kinh 
nghiệm, dẫn dần tầm nhìn của tôi cũng mở rồng hơn rất nhiều.
Nhờ đó mà sau khi tốt nghiệp tôi đã được tuyển vào một công ty 
lớn chuyên về đầu tư nước ngoài của Nhật.Tôi đã học hỏi được rất 
nhiều điều khi theo học tại đại học Waseda , đối với tôi điều đó 
thật may mắn.

Đại học Waseda là một trường danh tiếng được thành lập 135 năm.Chứng tôi đào tạo ra những thế hệ của các nhà lãnh đạo thế giới cũng như triển 
khai chương trình giáo dục đa dạng hóa.Tại trường có hơn 100 quốc gia trên thế giới với khoảng 5.000 sinh viên đang theo học.Là một trường tổng 
hợp với tất cả 13 khoa, 21 chuyên ngành, 7 khoa trong số đó, có 10  chuyên ngành có thể nhận được bằng tốt nghiệp bằng tiếng Anh.Khoảng 600.000 
sinh viên tốt nghiệp đã và đang hoạt động trên toàn thế giới.Ngay cả khi đã tốt nghiệp rồi nhưng mối lên hệ với trường vẫn rất mạnh mẽ.

" ＊ 1" Có chương trình học và lấy học vị bằng Tiến Anh( Khoa Cấu tạo Văn hoá khai giảng vào thsng 9 năm 2017)
" ＊ 2" vCó thể lấy học vị bằng tiếng Anh( Chỉ dành cho chuyên ngành Y sỹ)

Đại học Waseda

Tiếng nói sinh viên quốc tế

Địa chỉ：Shinjuku-ku, Tokyo 1-6-1 Nishi-Waseda　Số điện thoại：+81-3-3204-9073　E-mail: admission@list.waseda.jp　Web: www.waseda.jp/admission
Why WASEDA?：www.waseda.jp/inst/whywaseda/

Tung Yin Tung(Đài Loan)
Đại học Waseda Khoa Giáo dục sinh viên đã tốt nghiệp

Cao học

Đại học Trường trung cấp

Học sinh

4,917người / 53,089người

Các nước và khu vực：

Hơn 100 quốc gia trên toàn 
thế giới

Khóa đào tạo tiến sỹ
 730.000 ¥ ¥ 1.016.000 

Khóa đào tạo thạc sỹ
 864.000 ¥ ¥ 1.923.000

Đại học
 1.227.575 ¥ ¥ 1.781.000

Học phí

◎ Chính trị ＊ 1

◎ Khoa Kinh tế ＊ 1

◎ Khoa Luật
◎ Khoa thương mại ＊ 2

◎ Khoa văn học
◎ Khoa Xã hội ＊ 2

◎ Khoa giáo dục
◎ Khoa Nhân văn
◎ Khoa Thể thao
◎ Khoa Khoa học và Kỹ ＊ 1

◎ Khoa Sáng tạo Sau đại học
 Khoa học và Kỹ thuật ＊ 1

◎ Khoa Nâng cao Khoa học
 và Kỹ thuật ＊ 1

◎ Khoa Nghiên cứu Truyền
 thông quốc tế ＊ 1

◎ Khoa Các nghiên cứu Châu
 Á Thái Bình Dương ＊ 1

◎ Khoa Giáo Nghiên cứu giáo
 dục Nhật Bản

◎ Khoa Môi trường và Kỹ
 thuật Năng lượng
◎ Khoa Thông tin, sản xuất
 và hệ thống ＊ 1

◎ Khoa Kinh tế chính trị ＊ 1

◎ Khoa Luật
◎ Khoa thương nghiệp
◎ Khoa Giáo dục
◎ Khoa Xã hội ＊ 1

◎ Khoa cấu tạo văn hóa ＊ 1

◎ Khoa văn học
◎ Khoa Nhân văn
◎ Khoa Thể thao
◎ Khoa Khoa học và Công
 nghệ cơ bản ＊ 1

◎ Khoa Sáng tạo Khoa học và 
 Công nghệ ＊ 1

◎ Khoa học và Kỹ thuật
 tiên tiến ＊ 1

◎ Khoa giáo dưỡng quốc tế ＊ 1

◎ Khoa Luật
◎ Khoa quản trị kinh doanh ＊ 1

◎ Khoa Kế toán
◎ Khoa giáo dục
◎ Khoa kinh tế công

Để biết thêm thông tin vui lòng truy 
cập trang chủ của nhà trường

Why WASEDA?
www.waseda.jp/inst/whywaseda/




