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日本のすてきな学校・仕事・カルチャー情報誌 「きゅーとじゃぽん」 セレイナ・アン

おすすめの大学・大学院・専門学校・スクールを大特集！
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도쿄디자이너학원,  도쿄비주얼아트,  도쿄관광전문학교,  도쿄스쿨오브비지니스,  도쿄넷웨이브,  

도쿄공과자동차대학교, 도쿄테크니컬컬리지, 문화복장학원, 츠지조리사전문학교, 츠지제과전문학교, ESMOD 

JAPON (에스모드쟈폰), 반단디자인연구소, 도쿄스시일식조리전문학교, 도쿄일본어학교(나가누마스쿨), 

메로스언어학원, 일본어학교·시스템토요외국어

特集
学費のリーズナブルな
専門学校を紹介
高専で高い技術を取得しよう！
話題のシェアハウスで憧れの東京ライフ

巻頭
ワンマンライブ直前

セレイナ・アン
独占インタビュー！



Celeina Ann 
Singer songwriter

セレイナ・アン

アンハッピーを感じる自分がいるからこそ、
ハッピーを感じることができる。

an ㏊ppy　　　　　　　　　　　　　　　　　  かん　　　　　　　　　　　じぶん

㏊ppy　　　　　　　　　　　かん

＜한국어＞

04　와세다대학교

05　메이지대학교

06　조치대학

07　릿쿄대학교

08　호세이대학교

09　주오대학교

10　조시비미술대학교, 조시비미술대학교�단기대학부

11　도쿄디자이너학원(TDG)

＜特集＞

19　「話題のシェアハウスで憧れの東京ライフ！」

20　「高専で日本の技術力を学ぼう」

22　「学費のリーズナブルな専門学校リスト」

12　도쿄비주얼아트(TVA)

13　도쿄관광전문학교(TIT)

14　도쿄�스쿨・오브・비즈니스(TSB)

15　도쿄넷웨이브(TNW)

16　동경공과자동차대학교, 동경테크니컬컬리지

17　문화복장학원

18　츠지조리사전문학교, 츠지제과전문학교

＜Tiếng Việt＞

28　Trung cấp nấu ăn Tsuji, 

00　Trung cấp chế biến bánh kẹo Tsuji

29　Học viện văn hóa thời trang

30　Trường Bách khoa Ô tô Tokyo, 

30　Trường trung cấp Kỹ thuật Tokyo

31　Học viện Tokyo Net Wave

32　Trung cấp thương mại Tokyo 

33　Trung cấp du lịch Tokyo 

34　Học viện Nghê thuật thị giác Tokyo

35　Học viện thiết kế Tokyo

36　Đại học Joshibi, Cao đẳng Joshibi

37　Đại học Chuo 

38　Đại học Hosei 

39　Đại học Rikkyo

40　Đại học Sophia

41　Đại học Meiji 

42　Đại học Waseda

セレイナ・アン ファーストワンマンライブ『 ONE 』 
・2017 年 4 月 16 日 ( 日 )  ・18:00 開演 ( 17:00 開場 )  ＠恵比寿リキッドルーム

チケット絶賛発売中！

プレミアムスタンディグチケット ( プレミアムグッズ付き )  4,300 円 (SOLDOUT)、

スタンディングチケット 3,800 円 ( 税込 )

※1 ドリンク別（当日入場時に別途 500 円必要）

※未就学児童入場不可 / 小学生は要保護者同伴・有料

※公演に関する問い合わせ：サンライズプロモーション東京　0570-00-3337（10:00-18:00）

【 お取り扱いプレイガイド 】

　チケットぴあ⇒ http://w.pia.jp/t/celeinaann-t/
　イープラス⇒ http://eplus.jp/celeinaann/
　ローソンチケット⇒ http://l-tike.com/celeinaann/

�中学・高校とミュージカル部に所属していたと伺

いました。今後、音楽活動以外に舞台やドラマなど

活動の幅を広げたい！などの、願望はありますか？

セレイナ・アン（以下：セ）＞チャンスがあれば楽し

いと思いますが、今は音楽のお仕事を一生懸命頑張

ろうと思っています！観劇も好きなので、これからもた

くさん見て、私の音楽の糧にしていけたらと思います。

� YouTube で見た動画に影響を受けて、ご自身

も動画配信を始めたと伺いました。きっかけになった

同世代の方は誰なんでしょうか？

セ＞ Tiffany Alvord、Alyssa Bernal、Christina

Grimmi。この 3 人のチャンネルを見たことが、ギター

を弾き始める直接的なきっかけになりました。

�大学生になるまで動画配信を我慢されていたと

聞きましたが、なぜですか？

セ＞校則で芸能活動が禁止されていたからです。真

面目だったというか、校則を破る勇気がなかったとい

うか。（笑）今でも、決められたルールは真面目に守

るタイプです。顔が外国風ですが、中身は 100% 日

本人です。（笑）

�作曲するときも、レコーディングのときも、歌っ

てオーディエンスの反応を見るときも、いつでも楽し

いと伺いました。辛いときやネガティブなときはない

んですか？

セ＞もちろんありますよ！音楽面で言えば、思うよう

な曲が書けない時、自信作にいいフィードバックをも

らえない時、レコーディング中にディレクションに納

得がいかない時。そういう時は、一人で泣きそうになっ

たりします。

ただ、何に目線を向けて、何に重きを置くかだと思

うんです。アンハッピーを感じる自分がいるからこそ、

ハッピーを感じることができて。だからネガティヴに

なるってことは、それだけポジティヴになれるポテン

シャルがあるってことなのかなと思います。

私は自分の中に決まったサイズの箱があるって考えて

いて、ネガティヴが充満した箱の中に無理やりポジ

ティヴを入れ込むことはできなくて。だから、ネガティ

ヴな時は、そのネガティヴを取り除くようにしてます。

泣きたい時は悲しい映画とか音楽を聴いていっぱい泣

くようにしてます。

� 20 歳を迎えられたということで、お酒にまつわ

る質問です。率直にお酒は好きですか？

セ＞お酒はまだ私にとって未開拓地です。（笑）

これから挑戦していきたい分野です！

�TV出演が長らく続いていますが、私生活で変わっ

た事など教えてください！

セ＞これまでは長い間家を空けたり、国内旅行の経

験が少なかったので、生活の全てが変わりました！で

も、この一年でかなり旅には慣れたので、荷物のパッ

キングもお手の物ですし、旅行プランは私に任せて！

っていう感じです。

�学業とアーティスト活動でとても忙しいと思いま

すが、セレイナさんが日々気を使っている事はなんで

すか？

セ＞できる限り 12 時までには寝て、6 時に起きるこ

とです！お休みで遅くまで寝れる日でも 7 時半までに

は起きる！最近はアラームをかけなくても気持ち良く

目覚めるようになりました。朝から余裕を持って 1 日

をスタートさせて、ゆっくり朝食を作ったり、太陽の

光を浴びながら少し読書したり、そういうちょっとした

ひとりの時間に幸せを感じています。

�ワンマンライブを控えていますが、こっそり頑張っ

ている事などありましたらお聞かせください。

セ＞ストレッチ！昔から体が硬いのですが、柔らかい

方が体がこりにくかったり、歌いやすかったりといいこ

とづくしなので、毎日忘れずにやるように心がけてい

ます。

�最後に、新たな一歩を踏み出そうとしている読

者の方に超ポジティブな一言お願いします！

セ＞ Be Positive, Stay Optimistic!

( 何事も楽観的に！そうすれば自然とポジティブに！)
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학부 학사과정 1,237,620 – 1,785,000 엔
대학원 석사과정 872,000 – 2,987,000 엔
대학원 박사과정 736,000 – 1,163,000 엔

학비

와세다대학교는 1882 년에 설립된 유명 사립 대학교로 국제 감각을 지닌 차세대 글로벌 리더를 육성하기 위한 다양한 교육 프로그램을 폭 넓게 전개하고 있습니다 . 전  세계 100 여개국의 약 5,000 명의 유
학생이 재학하고 있습니다 . 총 13 학부 , 20 연구과로 구성되어 있으며 그 중에서도 7 학부 , 14 연구과는 영어로도 학위 취득이 가능합니다 . 약 60 만명의 졸업생들이 전 세계에서 활약하고 있어 강한 인적 
네트워크를 자랑하는 대학교입니다 . 

와세다대학교
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/

＊ 1 석사 , 박사과정을 영어로 학위 취득이 가능한 연구과
＊ 2 박사과정만 영어로 학위 취득이 가능한 연구과

●사회과학부＊ 1 ●문화구상학부＊ 1

●문학부 ●인간과학부

●스포츠과학부 ●기간이공학부＊ 1

●창조이공학부＊ 1 ●선진이공학부＊ 1

●국제교양학부＊ 1

5,084 명 / 51,129 명

국가와 지역：전세계 108 여개국

●법무연구과（로스쿨） ●경영관리연구과（MBA）＊ 1

●회계연구과 ●공공경영대학원

●정치경제학부＊ 1 ●법학부

●상학부 ●교육학부

●정치학연구과＊ 1 ●경제학연구과＊ 1

●법학연구과 ●상학연구과＊ 2

●문학연구과＊ 2 ●사회과학연구과＊ 1

●교육학연구과 ●인간과학연구과

●스포츠과학연구과＊ 2 ●기간이공학연구과＊ 1

●창조이공학연구과＊ 1 ●선진이공학연구과＊ 1

●국제커뮤니케이션연구과＊ 1 ●아시아태평양연구과＊ 1

●일본어교육연구과 ●정보생산시스템연구과＊ 1

●환경・에너지연구과

대학원

전문대학원

학부

유학생

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

와세다대학교에 관심이 있다면 지금 바로 검색 해보세요 !

저는 고등학교 때 자신의 가능성에 한계를 
두고 싶지 않았기 때문에 다채로운 학문 분
야를 망라한 폭 넓은 코스가 설치 되어 있
는 와세다대학교의 국제교양학부에 진학
했습니다 . 와세다대학교는 오랜 역사와 전 
세계에서 활약하고 있는 많은 졸업생 , 그
리고 질 높은 교육 환경을 갖고 있는 것이 

매력입니다 . 입학 후에는 서클 활동과 아르
바이트에 적극적으로 참여하고 여행 등 가
능한 많은 경험을 통해 자신의 시야를 넓혀 
왔습니다 . 그 덕분에 졸업 후 일본의 외국
계 기업에 취직할 수도 있었습니다 . 와세다
대학교에서 많은 것을 배울 수 있어 정말 가
치 있는 시간이였다고 느끼고 있습니다 .

동 인 통 ( 출신 : 대만 )
와세다대학교 국제교양학부 졸업생

도쿄 신주쿠
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대학원 742,500 yen - 1,732,500 엔
 （1 년차 , 입학금 포함 200,000 엔）
대학 1,283,500 yen - 1,785,500 엔
 （1 년차 , 입학금 포함 200,000 엔）

학비

메이지대학은 1881 년 「메이지 법률학교」로서 3 명의 청년 법률가에 의해 개교되었습니다 . 이후 , 140 년의 가까운 역사 속에서 일본의 유명 사립 대학으로서 전통에 만족하지 않고 , 항상 시대의 변화를 
선도하는 대학으로서 계속 발전해 나가고 있습니다 .「세계로 - 「개성」을 바탕으로 세계를 잇고 , 미래로 -」를 대학의 사명으로 하여 , 항상 새로운 도전으로 세계를 리드하며 시대를 개척하고 있습니다 .

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

●법학연구과 ●상학연구과

●정치경제학연구과 ●경영학연구과

●문학연구과 ●정보커뮤니케이션연구과

●첨단수리과학연구과 ●글로벌・통치연구과

●이공학연구과 ●농학연구과

●교양디자인연구과 ●국제일본학연구과

●법과대학원 ●거버넌스연구과

●글로벌・비즈니스연구과 ●회계전문직연구과

대학원

●법학부 ●상학부

●정치경제학부 ●문학부

●이공학부 ●농학부

●경영학부 ●정보커뮤니케이션학부

●국제일본학부 ●종합수리학부

대학

우선 제가 속해있는 경영학부에 대해 먼저 
소개하자면 , 말 그대로 급격하게변하는 
경제의 글로벌화에 맞추어 대응하기위해 
국제경영전략에관한 과목이나 지식정보
화의진전에 대응하기위해 정보와 기술의

매니지먼트에관한 과목등 넓은 분야의 지
식을 배우고있습니다 . 메이지대학은 입지
나 환경도 좋을뿐만아니라 , 충실한 대학
생활을 보낼수있는 대학이라고 생각합니
다 . 

안 祥祐（한국）
 경영 학부 4 학년　재학 중

1,372 명 /33,309 명

국가와 지역：
중국 , 한국 , 대만 , 말레이시아 , 미국 , 프랑스 , 홍콩 , 태국 , 베트남 , 기타

유학생

중국 693

대만 48

한국 332

기타 299

도쿄 치요다 스기나미 가나가와나카노 가와사키
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저는 조치대학에서 지구환경법을 전공하
고 있습니다 . 본교에 지원하게 된 계기는 
일본에서 유일하게 지구환경법을 전공할 
수 있는 곳이 조치대학이기 때문입니다 . 
법률학부에서는 수업이 일본어로 진행되
기 때문에 공부에 시간이 걸리는 편입니
다 . 하지만 모르는 부분은 교수나 선배들
에게 도움을 받으며 공부에 임하고 있습니

다 . 그 뿐만 아니라 , 학교에는 장학금 , 취
업 , 주택 정보 등 다양한 정보를 얻을 수 
있는 제도가 마련되어 있고 , 고민 상담 및 
조언을 얻을 수 있는 창구도 있어 학교 생
활에 대한 조언을 얻고 있습니다 . 저는 이
러한 환경에서 매일매일 충실한 생활을 하
고 있습니다 .

조치대학 - 세계를 하나로 연결하다 . 
조치대학은 일본의 정치 , 경제 , 문화의 중심지인 도쿄 요츠야에 있습니다 . 황궁 , 국회 의사당 , 아카사카 영빈관 , 그리고 다국적 기업이 즐비한 이곳에서 학생들은 세계를 대표하는 도쿄의 활력과 도시의 
분위기를 느끼며 시대의 흐름을 따라갈 수 있습니다 .

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

●신학대학원 ●문학대학원

●종합인간과학대학원 ●법학대학원

●경제학대학원 ●외국어학대학원

●외국어학연구과 ●글로벌스터디스대학원

●이공학대학원 ●실천종교학대학원

대학원

●신학부 ●이공학부

●문학부 ●종합글로벌학부

●종합인간과학부 ●법학부

●경제학부 ●국제교양학부

●외국어학부

대학

1,465 명 / 13,901 명

국가와 지역：중국 , 한국 , 미국 , 프랑스 , 독일 , 그외국가

유학생

AN XING / 安星 ( 중국 )
법학부 지구환경법학과 재학

CHINA

U.S.A.

SOUTH KOREA

Other

565

194

233

473

대학원 ( 입학금 포함 )： 500,000 -  1,600,000 엔
학원 ( 입학금 포함 )： 1,200,000 -  1,700,000 엔
＊학비 상세금액은 본교 홈페이지에서 확인가능합니다 . （www.sophia.ac.jp)

학비

한국

미국

중국

그 외 국가

조치대학
도쿄 치요다 신주쿠 가나가와네리마 하타노 오사카
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저는 릿쿄대학에서 학문만이 아닌 인간으
로서도 성장해 나가고 있습니다 . 릿쿄대
학에는 개성적이고 우수한 사람들이 많이 
있습니다 . 써클이나 수업 , 행사 등을 통
해 다양한 사람과 만나고 교류하는 것으
로 많은 자극과 배려심을 얻을 수 있는 날
들을 보내고 있습니다 . 유학생은 물론 다

양한 배경과 문화를 가지고 있는 일본의 
학생과 교류함으로써 , 혼자서는 얻을 수 
없는 넓은 시야와 포용력도 기를 수 있습
니다 . 자신의 개성을 소중히 여기며 타인
에 대한 벽을 만들지 않는 것이 릿쿄생의 
특징이며 강점이라고 생각합니다 .

ー어서 오십시오 ! “자유의 학부” Welcome to “ The academy of freedom”　미국 성공회의 선교사 , 체닝・무어・윌리암스 주교는 1874 년 도쿄 쓰키지의 외국인 거류지에 영문학과 성서를 가르치는 
사숙을 열었습니다 . 불과 몇 사람의 학생으로 시작된 이 작은 학교는 「릿쿄학교」라고 불렸습니다 . 그리고 143 년이 지난 지금도 릿쿄대학교의 건학 정신은 서유럽의 전통인 리버럴・아트를 기준으로 한 ”
Pro Deo et Patria” ( 신을 위해서 , 세계를 위해서 ) 라고 하는 기독교에 근거한 가르침이 교육 이념입니다 .

릿쿄대학교
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

●기독교학연구과 ●문학연구과

●이문화커뮤니케이션연구과 ●경제학연구과

●경영학연구과 ●이학연구과

●사회학연구과 ●법학연구과

●관광학연구과 ●커뮤니티복지학연구과

●현대심리학연구과 ●비즈니스디자인연구과

● 21 세기사회디자인연구과 ●법무연구과

대학원

●문학부 ●이문화커뮤니케이션학부

●경제학부 ●경영학부

●이학부 ●사회학부

●법학부 ●관광학부

●커뮤니티복지학부 ●현대심리학부

대학

김현국 ( 한국 )
경영학부 국제경영학과 4 년차

741 명 / 19,655 명

국가와 지역：중국 , 한국 , 미국 , 대만 , 프랑스 , 독일 , 호주

유학생

한국

332

182

대만 25

중국

202

기타

학비（2017 년도 첫해 입학금）
대학원（박사코스 전기）： 913,500 - 1,524,140 엔
대학 ： 1,276,000 - 1,781,500 엔

도쿄 토시마 사이타마 니이자
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~ 폭넓은 학문 영역과 유학생 수용의 역사와 전통 ~ 호세이대학교는 1880 년에 창립된 137 년의 역사를 자랑하는 종합 대학교입니다 . 문과・이과 등 폭넓게 펼쳐져 있는 학문 영역은 15 학부 38 학과・대
학원 15 연구과・전문직 대학원 2 연구과에 이릅니다 . 대학교에 다니는 학생도 다양하며 여러가지 가치관을 지닌 학생들과 교류할 수 있습니다 . 호세이대학교는 개교 때부터 유학생을 적극적으로 수용하고 
있으며 지금도 세계 각지에서 오는 많은 학생들을 각 방면으로 배출하고 있습니다 .

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

●인문과학연구과 ●국제문화연구과

●경제학연구과 ●법학연구과

●정치학연구과 ●사회학연구과

●경영학연구과 ●인간사회연구과

●정책창조연구과 ●공공정책연구과

●캐리어디자인학연구과 ●정보과학연구과

●디자인공학연구과 ●이공학연구과

●연대 사회 인스티튜트 ●법과대학원

●회계대학원 ●이노베이션ㆍ매니지먼트전공

대학원 ( 석사・박사 학위 )

●법학부 ●문학부

●경제학부 ●사회학부

●경영학부 ●국제문화학부

●인간환경학부 ●현대복지학부

●캐리어디자인학부 ●글로벌교양학부 (GIS)

●스포츠건강학부 ●정보과학부

●디자인공학부 ●이공학부

●생명과학부

학부

756 명 / 30,364 명

국가와 지역：중국 , 한국 그 외

유학생

대학원（박사과정）： 초년도 　660,000 - 1,120,000 엔
 2 년차 이후　460,000 - 920,000 엔
대학원（석사과정）： 초년도　790,000 - 1,270,000 엔
 2 년차　590,000 - 1,070,000 엔
학부： 초년도　1,256,000 - 1,810,000 엔
 2 년차 이후　1,016,000 - 1,570,000 엔

학비（2017 년실적）

저는 고등학교 졸업 후 , 모국에서 진학하
지 않고 일본으로 유학을 왔습니다 . 많은 
대학 중에서도 호세이대학교에 매료되어 
3 년간의 수험 공부를 무사히 마치고 합
격했습니다 . 입학한 후 3 년간 폭넓은 지
식을 배울 수 있었고 시야도 넓어졌습니
다 . 이 학과에서는 이론적인 수업 뿐만이 
아닌 직접 취재하러 가는 기회도 많기 때

문에 미디어에 관한 지식을 경험하면서 몸
에 익힐 수 있습니다 . 또한 호세이대학교
에서는 외국인 유학생을 위한 학비 감면 
제도와 장학금 제도를 잘 갖추고 있어 , 대
학 생활을 서포트해 줍니다 . 저와 함께 호
세이대학교에서 즐거운 학교 생활을 보내
지 않겠습니까 ?

오우 첸유이 ( 중국 )
사회학부 미디어사회학과 재학

503

23

151

79기타

중국

대만

한국

도쿄 마치다치요다 고가네이
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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 대
학원 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 유니
버시티・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

●법학연구과 ●이공학연구과

●문학연구과 ●종합정책연구과

●경제학연구과 ●상학연구과

대학원

●법무연구과 ●략경영연구과

전문직 대학원

●법학부 ●종합정책학부

●경제학부 ●상학부

●이공학부 ●문학부

대학

저는 국제사회에서도 통용될 수 있는 인
간이 되기 위해서 주오대학교의 경제학부
에 입학했습니다 . 주오대학교의 자유로운 
교풍 , 지식과 진리에의 추구 , 적극적인 교
류와 활동 등 , 매우 매력적입니다 . 주오대
학교에 다니면 자신의 꿈에 가까워지는 것 
뿐만이 아니라 인생에서 잊을 수 없는 좋
은 체험을 할 수 있었다고 생각합니다 .

요 쇼치안 ( 중국 )
경제학부 국제경제학과 재학

797 명 / 25,080 명

국가와 지역：중국 , 한국 , 대만 , 홍콩 , 프랑스 , 말레이시아 다른

유학생

학비（첫해）
대학원
 법학연구과 , 경제연구과 , 상학연구과 , 문학연구과 927,900 엔
 문학연구과 1,305,700 엔
 종합정책연구과 1,148,800 엔
대학
 법학부 , 문학부 1,232,900 엔
 경제학부 1,247,900 엔
 상학부 1,250,900 엔
 이공학부 1,772,700 엔
 종합정책학부 1,548,400 엔 
 （1 년차 , 입학금 포함 2,400,000 엔）

127다른

중국 529

대만 27

한국 114

도쿄 하치오지 분쿄 신주쿠
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여자미술대학은 1900 년에 「예술에 의한 여성의 자립」, 「여성의 사회적 지위의 향상」, 「전문 기술자・미술 교사의 양성」을 목표로 설립되었습니다 . 117 년 지난 현재에도 질 높은 교육을 통해 탁월한 여성 크리
에이터를 배출하기 위해 전력을 다해 노력하고 있습니다 . 캠퍼스는 2 곳이 있습니다 . 도쿄 교외에 해당하는 사가미하라시와 도쿄 중심지에 해당하는 스기나미구에 있습니다 . 두 캠퍼스 모두 학생이 재능과 스킬 , 
가능성을 충분히 기를 수 있도록 완벽한 시설을 갖추고 있습니다 .  

조시비미술대학교 ( 여자미술대확교 )  조시비미술대학교 단기대학부
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

 디자인전공

 예술문화전공

박사전기과정
 미술전공

 디자인전공

 예술문화전공

대학원

예술학부

●미술학과 ( 사가미하라 캠퍼스 )
표현이나 기술의 추구에 머무르지 않고 작품의 배경에 있는 생각과 역사적 계보를 이해하면서 새로

운 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 미술 교원을 육성합니다 .

- 예술 문화 전공
학생은 예술을 예술 표상 , 색채학 , 미술사라고 하는 3 가지의 다른 시점으로부터 이론적으로 배웁

니다 . 국내외의 예술과 문화를 이해하기 위해 커리큘럼에는 일본의 고미술 연수 여행과 해외 연수 

여행 등이 포함되어 있습니다 .

●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 .

대학 1 년차 전기에 18 개의 실기 과목에서 4 개를 자유롭게 선택 . 1 년차 후기에 몇 가지의 코스를 선택하

는 시스템입니다 . 단기대학부 졸업 후 , 1 년제의 전공과나 여자미술대학교 예술학부 3 년차 편입으

로의 추천 제도가 있습니다 .

●조형학과 (2 년제 ) ●전공과 (1 년제 )
 미술 코스
 디자인 코스

단기대학부

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

학비

145 명 / 2,926 명

국가와 지역 : 중국 , 대만 , 한국 , 말레이시아 , 캄보디아 , 인도네시아 , 스웨덴

유학생

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

입학 시험

- 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 하면서 새로운 사회에 대응 , 실천할 수 있는 크리에이티브

한 인재를 기르는 학과입니다 .

- 미디어표현 영역
첨단 테크놀로지를 사용해 영상 , 애니메이션 , Web, 그래픽 , 게임 , 캐릭터 등을 배웁니다 .

- 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 습득하는 것과 동시에 기획 , 입안, 제작, 발표까지를 배웁니다.

- 아트프로듀스표현 영역
학생은 시각 예술 , 음악 , 영상이라고 하는 다양한 분야의 예술의 전시・프로듀스에 관련된 기술을 

배웁니다 .

도쿄 가나가와스기나미 사가미하라



11

●건축디자인과

　건축디자인 　주택디자인

●패션디자인과

　패션디자인 　패션스타일리스트

　패션비즈니스 　패션플래닝

●메이크업디자인과

　메이크업디자인 　네일 디자인

　보디 메이크업 디자인

●디자인연구과 (1 년제 )

　캐리어업디자이너

TDG 에서는 폭넓은 스킬을 갖고있는 디자이너를 육성하고 있습니다 .
본교는 그래픽 디자인 , 일러스트레이션 , 게임 , 만화 , 인테리어 디자인 , 제품 디자인 , 패션 디자인 등 총 11 학과 47 전공이 있습니다 . 재학 기간 중 , 학생들은 여러 가지 이벤트나 콘테스트에 참가해 기술
을 기를수 있습니다 . 또한 선택 수업을 자유롭게 선택할수가 있고 , 자신이 되고 싶은 디자이너를 목표로 할수 있습니다 .

도쿄디자이너학원 (TDG)
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

●그래픽디자인과

　그래픽디자인 　일러스트디자인

　광고디자인 　잡지편집디자인

　Web 디자인 　캐릭터디자인

●영상디자인과 

　CG 　3DCG

　VFX 　모션그래픽스

●일러스트레이션과

　일러스트레이션 　코믹일러스트

　디지털일러스트 　게임일러스트

　미디어일러스트 　캐릭터・피규어

　패션일러스트 　그림책창작

●만화과 

　만화 　디지털만화

　만화스토리

●제품디자인과

　공업디자인 　잡화디자인

　가구디자인 　토이디자인

　카디자인

●인테리어디자인과 

　인테리어디자인 　인테리어코디네이터

　숍디자인 　공간연출디자인

학과

368 人 (2016 년실적 )
국가와 지역：중국 , 타이완 , 한국 , 홍콩 , 이탈리아 , 러시아 , 미국

유학생

학비
1 학년 : 1,347,000 엔
2 학년 : 1,364,000 엔

예크스트롬・오사 ( 스웨덴 )
그래픽디자인학과 졸업

재학중으로부터 블로그 「북미여자 오사
가 발견한 일본의 불가사의」가 장르 1 위
를 획득 . 현재 카도카와 출판에 의해 서
적판이 발표되어 , 호평에 의해 중판도 결
정 . TDG 에서는 많은 선택수업에 도전할

수 있는 환경이 갖춰져 있고 , 유학생들도 
정중하게 배울수 있는 훌륭한 학교입니다. 
TDG 에서 배운 스킬은 프리랜서인 현재
에도 많은 도움이 되고 있습니다 . 

東京 中野도쿄 치요다
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●성우・배우학과

　성우전공 　배우전공

●댄스학과

　댄스퍼포먼스

미래를 서포트 하는 엔터테인먼트와 크리에이티브의 종합 학교 !
본교는 사진 , 텔레비전 , 영화 , 음향 , 가수 등 크리에이티브와 엔터테인먼트의 프로 인재를 육성하는 학교입니다 . 학생에게 적극적으로 이벤트에 참가하도록 하여 , 프로의 시선에서 현장의 일을 체험하여 
기술력을 길릅니다 . 기업과 협력하는 콜라보레이션 프로젝트나 종합 학교만이 가능한 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)
주소：도쿄도 치요다 구 욘방쵸 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

●사진학과

　종합사진 　카메라맨

　사진표현

●방송학과

　종합프로그램 　기획연출

　제작기술 　미술제작

●영화학과

　종합영화 　영화감독

　영화기술 

●특수메이크학과

　특수메이크 　영상・무대메이크

　특수조형

●매스컴・영상학과

　출판・편집 　영상

　Web

●음향・콘서트학과

　테크니컬 　음악비즈니스

●사운드크리에이터학과

　작곡・아렌지 　레코딩엔지니어

●보컬 & 뮤지션학과

　보컬 　기타

　베이스 　드럼

학과

1 학년 : 1,397,000 엔
2 학년 : 1,384,000 엔

학비

100 명 (2016 년실적 )
국가와 지역：중국 , 한국 , 타이완 , 아메리카 , 스페인 

유학생

중국 36

한국 7

대만 24

기타 33

레스리・키 ( 싱가포르 )
사진학과 졸업

2006 년 , 스마트라 해일 지진의 쓰나미
피해 자 의 자 선을 목 적으 로 , 아시아 의 
유 명 인 300 인 을 찍 은 사 진 집 「super 
stars」 을 발 표 . 2011 년 에 는 동 일 본
대지진의 자선을 목적으로 찍은 사진집 

「Love&Hope」으로 APA 아와드 2012
년 홍보작품집 「경제산업장관상」을 수상 . 
동경 비주얼 아트에서는 매일 많은 사진을 
찍었었고 , 그것이 저의 포토그래퍼의 시
작의 원점이였습니다 . 동경 비주얼 아트
에서는 자유로운 분위기과 , 이것저것 도
전할수 있는 환경이 갖춰져 있는 학교 입
니다 . 제가 학생시절때에는 필름시대였지
만 , 현재는 디지털로 언제든지 사진을 찍
을수 있는 시대이기 때문에 이러한 시대를 
살려서 , 여러분들도 많은 사진을 찍으세
요 !

도쿄 치요다
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학과

●에어라인전과 (1 년제 )

●카페서비스학과

　파티쉐 　바리스타

　카페비즈니스

●오모테나시비지니스

　오모테나시비지니스

●상제디렉터학과

　상제디렉터

●관광비즈니스학과

　국제관광서비스 　일중통역

　일한통역 　아시아일본어

●해외유학학과 (3 년제 )

　여행 　호텔

　브라이덜 　에어라인

●브라이덜학과 

　웨딩플래너 　브라이덜헤어메이크

　브라이덜플라워 　드레스코디네이터

　이벤트프로듀스

●호텔학과

　호텔 　테마파크호텔

　바텐더 　레스토랑・소믈리에

　영어서비스

●철도서비스학과

　철도서비스 　멘테난스

●여행학과 

　여행 　투어컨덕터

　여행플래너 　여행카운터

　국내여행 　이벤트・스포츠

　비짓재팬

●에어라인서비스학과

　캐빈어텐던트 　그랜드스탭

　그랜드핸들링 　에어라인인글리쉬

학비
1 학년 : 1,365,000 엔
2 학년 : 1,414,000 엔

210 人 (2016 년실적 )
국가와 지역：중국 , 한국 , 홍콩 , 타이완 , 터키 , 이탈리아 , 스웨덴 

유학생

동경 관경 전문학교의 선생님들부터 이것저것 어드바이스를받아 대단히 감사하고 있습니다 .
현재는 , 자신이 가장 하고싶었던 JTB 에서 일하고 있습니다 . 어학을 살린 일을 할수가 있어서 ,
굉장히 큰 보람을 느끼고 있습니다 .

비보우오 보비 님 ( 인도네시아 )
여행학과 졸업

동경하는 관광 , 서비스업을 2 년간 모두 배울수 있다 !
본교의 목표는 관광 , 서비스업계의 프로페셔널 인재를 육성 하는 것 . 충실한 취업 서포트 . 교내에는 실제 직장 같은 시설과 설비가 갖추어져 있어 실습 프로그램에 의한 학생들의 실습력과 기술을 몸에 익힐 
수 있습니다 . 그리고 취업에 유리한 자격증의 취득을 적극적으로 서포트해드립니다 .

도쿄관광전문학교 (TIT)
주소：도쿄도 신주쿠 구 이치가야 타마치 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　

도쿄 치요다
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1 학년 : 1,247,000 엔
2 학년 : 1,292,000 엔

93 명 (2016 년실적 )
국가와 지역：중국 , 한국 , 대만 , 홍콩 , 러시아 , 프랑스 , 루마니아 , 그 외

주소：도쿄도 시부야 구 요요 기 1-56　전화 ：0120-65-6006/+81-3-3370-2222　메일：info@tsb.ac.jp　웹 사이트：www.tsb-yyy.ac.jp
facebook：www.facebook.com/tsb.fs　LINE：＠ tsb-yyg

도쿄 스쿨・오브・비즈니스 (TSB)

사회인스킬과 비지니스스킬을 익힐수있는 종합비지니스교 .

본교는 비즈니스 , 경영 , 광고 , IT, 애완동물 , 매스컴 , 스포츠 , 패션 등의 전문 분야가 설치되어 있으며 , 취업 , 진학 , 창업등 유학생이 안심하고 졸업할수있도록 전력으로 학생들을 서포
트해 드리고 있습니다 . 취업에 유리한 자격증취득강좌나 , 일본어강좌들도 준비해 드리고 있으므로 동경 스쿨・오브・비즈니스에서 미래의 사회인에 대비해 철저히 준비합시다 !

●샵비즈니스학과

　잡화비즈니스 　샵매니지먼트

●패션비즈니스학과

　패션스타일리스트 　아파렐샵스탭

●플라워비즈니스학과 

　플라워코디네이터 　브라이덜플라워

　플라워샵

●의료비즈니스학과

　의료사무・비서 　의료・복지서비스

●펫비즈니스종합학과 (4 년제 )

●펫비즈니스학과

　토리마 　도크토레이너

　동물간호 　매뉴얼세라피

　도그＆캣

●매스컴출판・예능학과

　종합출판편집 　패션잡지편집

　스포츠잡지편집 　애니메이션・성우잡지편집

　엔터테인먼트프로듀스

●스포츠비즈니스학과

　스포츠비지니스 　이벤트프로듀스

　스포츠마케팅

●경영학과

　비즈니스매니지먼트 　유통・마케팅

　글로벌비즈니스 　회계파이낸스

● IT 비즈니스 학과

　프로그래머 　모바일어플

●오피스비즈니스학과

　비즈니스컴퓨팅 　비즈니스라이센스

　비서

학교의 오픈캠퍼스에 방문하였을때 취업률에 대한 이야기를 듣고 입학을 결정하였습니다 . 실제
로 재학중인 SPI 수업과 비지니스 매너 , 비지니스 문서등 여러가지 지도를 해준다고 친구에게도 
이야기를 들어 입학을 결정하였습니다 . 실제로 일본의 비지니스 매너와 일본문화의 공부를 할
수있게되었고 , 현재 취업활동을 계속해서 진행하고 있습니다 . 학교의 취업 서포트에 대해서는 
충분히 만족하고 있습니다 .

Gorishebu Nikita( 러시아 )
경영학과 졸업

34

22

28

중국

대만

한국

기타

9
학과

유학생

학비

도쿄 시부야
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학과
●게임종합학과

　게임선전 　게임기획

　게임일러스트 　게임 3DCG

　게임프로그래머 　게임무비

　게임사운드

●애니메이션종합학과

　애니메이션 　애니메이션캐릭터

　애니메이션 CG 　애니메이션성우

　3DCG・VFX 　애니메이션사운드

학비
1 학년 : 1,247,000 엔
2 학년 : 1,294,000 엔

95 명 (2016 년실적 )
국가와 지역：중국 , 홍콩 , 한국 , 캐나다 , 스위스 , 노르웨이

유학생

유학생에게 친절한 서포트체제에 매력을 느꼈습니다 . 수업에서 배운 지식이 낭비되는것은 하나
도 없었습니다 . 유학생인 이상 뜻대로 되지않는것이나 모르는부분도 많이 있을지 모르겠지만 , 
무서워하지말고 도망가지말고 앞을 향해 낳아가길 바랍니다 .

오우신우 님 ( 중국 )
게임 종합 학과 졸업

팀에서 작품을 제작하는 실습수업이 다수 ! 커뮤니케이션력과 풍부한 감성을 길러 업계에서 활약할수 있는 힘을 기른다 .

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)
주소：도쿄도 시부야 구 센다 가야 1-8-17　전화：0120-65-6226/+81-3-3294-2834　메일：info@tnw.ac.jp　웹 사이트：www.tnw.ac.jp
facebook：www.facebook.com/foreignstudentsteam.tdg　Twitter: @TDG_official　LINE：＠ tdg1963

39

11

37

8

중국

홍콩

한국

기타

＊동경디자이너 학원의 게임 크리에이터과와 애니메이션과는 , 2017 년 4 월부터 동경넷
웨이브로 이전해 새로운 학교로 탄생하였습니다 .

도쿄 시부야
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액세스가 편리한 도쿄 도심 ( 신주쿠・시부야・시나가와 에리어 ) 에 4 개의 캠퍼스를 갖추고 , 10 분야의학과로 구성되어 있는 종합 학원입니다 .1969 년 개교한 오랜 역사를 가지고 있으며 , 1975 년부터 
유학생을 받아들여 세계 41 개국 712 명의 졸업생이 사회에서 활약하고 있습니다 . 졸업 후 , 기술・인문 지식・국제 업무 비자를 취득해 일본에서 취직을 할 수도 있고 기업과 제휴한 실천적인 수업 내용 ( 문
부과학대신 인정의 ” 직업 실천 전문 과정” ) 으로 유명 기업에 취직할 수도 있습니다 .

동경공과자동차대학교 동 경 테 크 니 컬 컬 리 지
전화：0120-1969-04（일본）+82-2-522-1130（한국）　메일：info@tera-house.ac.jp　웹 사이트：www.tera-house.ac.jp
facebook：나카노교 fb.com/terahouse.n　세타 가야 교 fb.com/terahouse.s　시나가와 교 fb.com/terahouse.ss　히가시 나카노 교 fb.com/terahouse.h

［ 나 카 노 ］

● 1 급자동차정비과 ●엔진멘테넌스과

●자동차정비과

［세타가야］

● 1 급자동차엔지니어과 ●자동차정비과

●메르세데스・벤츠코스 ●자동차정비과（야간） ＊

［시나가와］

● 1 급자동차정비과 ●자동차정비과

●할리데이비슨전과

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 대상입니다 .

학과 ( 동경테크니컬컬리지 )

저는 일본의 발전된 인테리어 기술을 공
부하기 위해 , 중국으로부터 직접 도쿄테
크니컬컬리지에 입학했습니다 . 도쿄테크
니컬컬리지는 중국의 교육과 달리 수업이 
아주 정중하며 , 실천적인 수업이 많이 있
습니다 . 교외 학습으로 기업과 쇼룸을 26
곳이나 방문해 , 일본의 인테리어 업계가 
어떻게 돌아가고 있는지 이해할 수 있었
습니다 . 그리고 직접 가구를 제작하고 노
트북 PC 를 사용해 CAD, 3 DCG 뿐만 아
니라 애니메이션까지 공부함으로써 일에 
도움이 되는 기술을 습득할 수 있었습니
다 . 졸업 후에는 일본 기업에 취업이 결정

되어 앞으로 홍콩 지사에서 일을 할 예정
입니다 . 앞으로도 학교에서 습득한 기술
을 살려 사회에서 성공할 수 있도록 노력
해 가고 싶습니다 .

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

151 명 / 1,065 명

국가와 지역：중국 , 한국 , 대만 , 베트남 , 미얀마 기타

유학생

학비（초년도）
입 학 금： 290,000 - 300,000 엔
1 년학비： 980,000 - 1,040,000 엔
별도비용： 92,580 - 111,380 엔

・지정교 추천 유학생 할인 ( 수업료 면제 시스템 )
・고야마학원 후원회 장확긍 ( 외국인 유학생 )
・고야마학원 후원회 고도 교육 장확긍
・할리데이비슨재팬패밀리 장학샘
・고야마학원 특대생 제도

장학금

나 카 노 교
세 타 가 야 교
시 나 가 와 교

히가시 나카노교

도쿄 나카노 시나가와세타가야
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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 .  

문화복장학원
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

●복장과 ●복식연구과

●패션고도전문사과 ●패션공과기초과

●글로벌비즈니스디자인과 ●패션유통과

●패션텍스타일과 ●패션굿즈기초과

학부

●복장과 ●패션유통과

학부 ( 야간 )

756 명 / 3,333 명

국가와 지역 : 중국 , 한국 , 대만 , 태국 , 미국 , 러시아 , 말레이시아 , 기타

유학생

매년
약 1,270,000 - 1,380,000 엔

학비

어렸을때부터 일본문화에 관심이 있었고 , 문화복장학원에 대한 동경심을 갖고 있었습
니다 . 문화복장학원의 학생이 된 이후 , 매일매일 너무나도 즐거운 학교 생활을 보냈습
니다 . 뭐라 말할 수 없을 정도로 , 선생님들과 클래스메이트가 너무 좋습니다 . 

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

492

113

62

중국

한국

대만

기타

89

・문화복장학원장학금
・재단법인쿄리츠국제교류장학재단장학생
・재단법인국제쿄와장학회 사비외국인유학생장학생
・독립행정법인일본학생지원기구문부과학성 외국인유학생학습장려비
・ＰＡＬ이노우에재단 장학금

장학금

도쿄 신주쿠



大人気物件続出大人気物件続出　　　だいにんき　　　　　　　　ぶっけん　　　ぞくしゅつ

グッドシェアーズでみつけた
GOOD SHARES

オタク♪ 女性のみ♪ シェアハウス♪
じょせい share house

※写真はイメージです

プレシェア志村坂上Ⅰ・Ⅱ

3Dでお部屋
の中をチェ

ックできる

3Dでお部屋
の中をチェ

ックできる

パートナー企業募集 提携日本語学校募集

グッドシェアーズでは、オーナー様のニーズに合わせたワンストップ

サービスで安定高収益を実現します。収益のシミュレーション、融資

のご案内、リノベーションプランなど、入居までを一括サポート。

シェアハウス運営で不動産の有効活用と安定した賃料収入のお手伝い

をいたします。シェアハウス導入に関することなら何でもご相談頂け

る相談会も開催中！お気軽にご連絡くださ。

“お部屋探ししてるのに、内見に行く時間がな

い”そんな、お悩みを持つあなたにピッタリ。バー

チャル体験でお部屋をチェックしよう。外観、内

観はもちろん。3D だかこそ、住んだ時の自分が

イメージできるぞ！まさに、新しいお部屋探しの

カタチ。他にも家賃が１ヶ月無料になるキャン

ペーンもあるぞ！

外国人に人気な物件を学校で運営しませんか？

留学生にも安心して住んでいただけるシェアハウスの運営はもちろん。

女性のみ、オタク部屋（痛部屋）など、ユニークな物件を多数所持し

ています。今後も都内を中心に多くの物件をオープン予定。

私たちの導入しませんか？

とうきょう　　　　　　　　　　　life

partne　　　　　　　きぎょうぼしゅう ていけい    にほんご     がっこう ぼしゅう

0800-111-3618（10:00~19:00）
www.pre-share.com/

物件に関するお問い合わせは、

女性専用のシェアハウス探し PRESHARE

東京都港区芝浦４－１２－３８ 平野ビル 4Ｆ
03-6809-5044　http://g-shares.com/company/

その他のお問い合わせは、

株式会社グッドシェアーズ

TEL : 0800-555-0050   お電話からもお申込みいただけます TEL : 0800-111-3618   （平日・土・日 10:00～18:00）

東京板橋区前野町 3-47-8・板橋区志村 1-26-15

都営三田線　志村坂上駅　徒歩８分

志村坂上Ⅰ　賃料 55,000 円　共益費 15,000 円
志村坂上Ⅱ　賃料 57,000 円　共益費 15,000 円

机、イス、ベッド、TV、エアコン、冷蔵庫、

モニター付きインターホン、暗唱番号式ロック。

調理器具、炊飯器、電子レンジ、

シャワールーム、洗面台、洗濯機、

衣類乾燥機、ダイニングテーブル、

掃除機、WI-FI 完備。

QtoJAPONのサマーコースでもこの物件にとまれるよ！

あこがれの東京ライフ
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츠지조 그룹에서는 「프랑스 요리 , 이탈리아 요리 , 일본 요리 , 중국 요리 , 양과자 , 화과자 , 빵」등 일반적인 기술과 전문적인 기술을 배울 수가 있습니다 . 프로가 사용하는 것과 같은 기구를 사용하며 , 기초 
기술을 습득하기 위한 커리큘럼이 마련되어 있습니다 . 츠지 그룹의 졸업생은 13 만 7500 명 이상의 졸업생이 있습니다 . 지금까지의 실적으로 음식 업계로부터 신용과 신뢰를 받고 있습니다 . 매년 한국 , 중
국 , 대만의 유학생 이외에도 다양한 국적의 유학생이 많이 있습니다 .

츠지조리사전문학교　　츠지제과전문학교
전화：0120-24-2418　메일：ryugakusei@tsuji.ac.jp　웹 사이트：www.tsuji.ac.jp/kr
facebook：fb.com/tsujicho　Twitter@tsujichopress

●고도조리기술 매니지먼트학과 (3 년제 )

●조리기술 매니지먼트학과 (2 년제 )

●조리본과 (1 년제 )

　조리클래스 　조리클래스・프랑스교 유학코스

　캐리어클래스 　더블마스터클래스

츠지조리사전문학교

●제과기술 매니지먼트과 (2 년제 )

●제과위생사본과 (1 년제 )

　제과클래스 　제과클래스・프랑스교 유학코스

　더블라이센스클래스

츠지제과전문학교

제과에 관심을 갖게 된 것은 드라마 「앤티
크 ~ 서양 골동 양과자점 ~」를 본 것이 계
기입니다 . 드라마에서 본 것을 지금 직접 
체험할 수 있는 것이 행복합니다 . 저도 저 
과자를 만들고 싶다고 생각했습니다 . 이 
드라마에는 사랑스럽고 맛있을 것 같은 과
자가 많이 나옵니다 . 그 과자들을 만든 것
이 츠지 선생님이라는 것을 알고 , 츠지제

과전문학교에 입학을 결심했습니다 . 원
래는 그저 먹는 과자에 불과했던 것을 지
금은 자신이 직접 만들고 있습니다 . 그리
고 매일 즐겁게 공부하고 있습니다 . 저는 
일본식 과자와 빵에도 관심을 가지고 있기 
때문에 장래에는 과자를 만드는 장인이 되
고 싶습니다 .

린 유인제 ( 대만 )
제과위생사본과 졸업

츠지조리사전문학교／츠지제과전문학교

191 명 / 1,081 명

국가와 지역：한국 , 대만 , 중국 기타

유학생

학비
3 년제 학과 4,960,000 엔
 （1 년차 , 입학금 포함 1,886,000 엔）
2 년제 학과 3,710,000 엔
 （1 년차 , 입학금 포함 1,886,000 엔）
1 년제 학과 2,140,000 엔
 （1 년차 , 입학금 포함 2,140,000 엔）

81

65

12

33

한국

대만

중국

기타

오사카 아베노



大人気物件続出大人気物件続出　　　だいにんき　　　　　　　　ぶっけん　　　ぞくしゅつ

グッドシェアーズでみつけた
GOOD SHARES

オタク♪ 女性のみ♪ シェアハウス♪
じょせい share house

※写真はイメージです

プレシェア志村坂上Ⅰ・Ⅱ

3Dでお部屋
の中をチェ

ックできる

3Dでお部屋
の中をチェ

ックできる

パートナー企業募集 提携日本語学校募集

グッドシェアーズでは、オーナー様のニーズに合わせたワンストップ

サービスで安定高収益を実現します。収益のシミュレーション、融資

のご案内、リノベーションプランなど、入居までを一括サポート。

シェアハウス運営で不動産の有効活用と安定した賃料収入のお手伝い

をいたします。シェアハウス導入に関することなら何でもご相談頂け

る相談会も開催中！お気軽にご連絡くださ。

“お部屋探ししてるのに、内見に行く時間がな
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外国人に人気な物件を学校で運営しませんか？

留学生にも安心して住んでいただけるシェアハウスの運営はもちろん。
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ています。今後も都内を中心に多くの物件をオープン予定。

私たちの導入しませんか？

とうきょう　　　　　　　　　　　life

partne　　　　　　　きぎょうぼしゅう ていけい    にほんご     がっこう ぼしゅう

0800-111-3618（10:00~19:00）
www.pre-share.com/

物件に関するお問い合わせは、

女性専用のシェアハウス探し PRESHARE

東京都港区芝浦４－１２－３８ 平野ビル 4Ｆ
03-6809-5044　http://g-shares.com/company/

その他のお問い合わせは、

株式会社グッドシェアーズ

TEL : 0800-555-0050   お電話からもお申込みいただけます TEL : 0800-111-3618   （平日・土・日 10:00～18:00）

東京板橋区前野町 3-47-8・板橋区志村 1-26-15

都営三田線　志村坂上駅　徒歩８分

志村坂上Ⅰ　賃料 55,000 円　共益費 15,000 円
志村坂上Ⅱ　賃料 57,000 円　共益費 15,000 円

机、イス、ベッド、TV、エアコン、冷蔵庫、

モニター付きインターホン、暗唱番号式ロック。

調理器具、炊飯器、電子レンジ、

シャワールーム、洗面台、洗濯機、

衣類乾燥機、ダイニングテーブル、

掃除機、WI-FI 完備。

QtoJAPONのサマーコースでもこの物件にとまれるよ！

あこがれの東京ライフ
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Advanced course
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International
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Junior college Vocational

School System of Japan

Map and Departments

Tuition Fee
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Many foreign students are 

transferring to national universities
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84,600 yen 234,600 yen / Year

0 100 200 300 400 500

Master’s course

Bachelors course

1,220,000yen1,220,000yen

2,020,000yen2,020,000yen

2,420,000yen2,420,000yen

5,190,000yen5,190,000yen
57

as of 05.01.2015

Mongolia

KOSENKOSEN

유학생의�경우는(일본의) 고등전문학교 3 

학년에� 편입할� 수� 있고, 대부분의 

학생들이�대학, 대학원에�진학합니다.

Trường hợp là du sinh viên sau 3 

năm học cao đẳng thì có thể liên 

thông lên rất nhiều trường đại học 

và cao học.

일본에는 51교의� 고등전문학교가� 있으며, 크게 

나누어 7개의�학과가�존재합니다. 외국인을�대상으로 

한� 전형� 방법은� 원서� 출원, 면접� 시험, 일본� 유학 

시험(EJU)의� 성적, 영어(TOEFL, TOEIC or IELTS 

Score)의 4항목을�종합적으로�평가해�결정합니다.

※ 상선� 학과에는� 신체� 검사에� 관한� 기준이� 있으며, 

다른�수험�과목이나�공통�출원에�대한�제한이�있으므로 

최신정보를�확인해�주시기�바랍니다.

Nhật Bản có 51 trường cao đẳng kỹ thuật, 

được chia thành 7 phân khoa. Đối với đối 

tượng tuyển sinh là du học sinh nước ngoài, sẽ 

được đánh giá thông qua 4 điều kiện là Giấy 

đắng ký xét tuyển, kỳ thi phỏng vấn, kết quả 

kỳ thi EJU, Tiếng Anh (TOEFL, TOEIC hoặc 

IELTS).※ Đối với ngành Hàng hải ngoài những 

điều kiện trên còn phải có một cơ thể đạt 

chuẩn, vì vậy khi đăng ký dự tuyển ngành này 

cần phải cập nhật thông tin mới nhất. 

모든�고등전문학교에�기숙사가�완비

되어�있으며, 기숙사비는�식사비�포

함으로�한달에 3.5만~4만엔�정도입

니다. 또한� 다양한� 장학금� 제도를 

통해�여러분의�취학�환경을�서포트

합니다.
※ 1 그�외, 교과서�대금�등의�경비가�필요합
니다.
※ 2 교재비・연수� 여행비� 등의� 다양한 
잡비는�포함하고�있지�않습니다.

Tại tất cả các trường cao đẳng 

kỹ thuật đều có Ký túc xá, và 

phí ký túc xá đã bao gồm tiền 

ăn là khoảng 35~40 nghìn yên 

1 tháng. Ngoài ra các trường 

này cũng có hệ thống học 

bổng rất đa dạng để hỗ trợ học 

sinh có môi trường học tập tốt 

nhất.
※ 1. Ngoài ra, còn có chi phí sách 
giáo khoa.
※ 2. Không bao gồm chi phí nguyên 
vật liệu giảng dạy và chi phí đi đào 
tạo.

몽골과�말레이시아으로부터�정부�파견�유학생을�받아�들이고�있고�그 

외의�나라로부터의�학생들은�일본�정부(문부�과학성)의�장학금으로 

배울�수�있습니다. 또한�사비�유학생은�복수의�고등전문학교에�공통의 

입학�시험을�통해�입학할�수�있게�되어�있습니다.

Không chỉ những sinh viên quốc phí từ 2 nước Mông Cổ và 

Malaisia, hay những sinh viên của các nước khác nhận học 

bổng của chính phủ nhật Bản mà ngoài ra những du học 

sinh tư phí cũng đều có có chung kỳ thi nhập học vào rất 

nhiều trường cao đẳng của Nhật

※1

※2

고등전문학교 3 학년에�입학했을�경우�졸업까지�납부하는�수업료

Học phí cần cho 3 năm học đến khi tốt nghiệp tại các trường cao đẳng kỹ thuật

Information Tech.

Electrical • Electronic Eng.

Mechanical • Material Eng.

Others

Maritime Tech.

Civil • Architectural Eng.

Biological • Chemical Eng.

234,600yen 3year 118,800yen 585,000yen× − =

KOSEN System

Number of International Students
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유학생의�경우는(일본의) 고등전문학교 3 

학년에� 편입할� 수� 있고, 대부분의 

학생들이�대학, 대학원에�진학합니다.

Trường hợp là du sinh viên sau 3 

năm học cao đẳng thì có thể liên 

thông lên rất nhiều trường đại học 

và cao học.

일본에는 51교의� 고등전문학교가� 있으며, 크게 

나누어 7개의�학과가�존재합니다. 외국인을�대상으로 

한� 전형� 방법은� 원서� 출원, 면접� 시험, 일본� 유학 

시험(EJU)의� 성적, 영어(TOEFL, TOEIC or IELTS 

Score)의 4항목을�종합적으로�평가해�결정합니다.

※ 상선� 학과에는� 신체� 검사에� 관한� 기준이� 있으며, 

다른�수험�과목이나�공통�출원에�대한�제한이�있으므로 

최신정보를�확인해�주시기�바랍니다.

Nhật Bản có 51 trường cao đẳng kỹ thuật, 

được chia thành 7 phân khoa. Đối với đối 

tượng tuyển sinh là du học sinh nước ngoài, sẽ 

được đánh giá thông qua 4 điều kiện là Giấy 

đắng ký xét tuyển, kỳ thi phỏng vấn, kết quả 

kỳ thi EJU, Tiếng Anh (TOEFL, TOEIC hoặc 

IELTS).※ Đối với ngành Hàng hải ngoài những 

điều kiện trên còn phải có một cơ thể đạt 

chuẩn, vì vậy khi đăng ký dự tuyển ngành này 

cần phải cập nhật thông tin mới nhất. 

모든�고등전문학교에�기숙사가�완비

되어�있으며, 기숙사비는�식사비�포

함으로�한달에 3.5만~4만엔�정도입

니다. 또한� 다양한� 장학금� 제도를 

통해�여러분의�취학�환경을�서포트

합니다.
※ 1 그�외, 교과서�대금�등의�경비가�필요합
니다.
※ 2 교재비・연수� 여행비� 등의� 다양한 
잡비는�포함하고�있지�않습니다.

Tại tất cả các trường cao đẳng 

kỹ thuật đều có Ký túc xá, và 

phí ký túc xá đã bao gồm tiền 

ăn là khoảng 35~40 nghìn yên 

1 tháng. Ngoài ra các trường 

này cũng có hệ thống học 

bổng rất đa dạng để hỗ trợ học 

sinh có môi trường học tập tốt 

nhất.
※ 1. Ngoài ra, còn có chi phí sách 
giáo khoa.
※ 2. Không bao gồm chi phí nguyên 
vật liệu giảng dạy và chi phí đi đào 
tạo.

몽골과�말레이시아으로부터�정부�파견�유학생을�받아�들이고�있고�그 

외의�나라로부터의�학생들은�일본�정부(문부�과학성)의�장학금으로 

배울�수�있습니다. 또한�사비�유학생은�복수의�고등전문학교에�공통의 

입학�시험을�통해�입학할�수�있게�되어�있습니다.

Không chỉ những sinh viên quốc phí từ 2 nước Mông Cổ và 

Malaisia, hay những sinh viên của các nước khác nhận học 

bổng của chính phủ nhật Bản mà ngoài ra những du học 

sinh tư phí cũng đều có có chung kỳ thi nhập học vào rất 

nhiều trường cao đẳng của Nhật

※1

※2

고등전문학교 3 학년에�입학했을�경우�졸업까지�납부하는�수업료

Học phí cần cho 3 năm học đến khi tốt nghiệp tại các trường cao đẳng kỹ thuật

Information Tech.

Electrical • Electronic Eng.

Mechanical • Material Eng.

Others

Maritime Tech.

Civil • Architectural Eng.

Biological • Chemical Eng.

234,600yen 3year 118,800yen 585,000yen× − =

KOSEN System

Number of International Students



名前 学費 教育分野 QR

以下の万円
専門学校をご紹介

必見!!
日本語学校の先生も

分納 場所

名前 学費 教育分野 QR分納 場所

学費がリーズナブルで
留学生に人気のある

アール情報ビジネス
専門学校

約 60万円
（奨学金適応の場合）
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○

○

○

×

○

○

○

○

○

○
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○

○

○

○

○

○
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上野法科ビジネス専門学校 約 65万円

お茶の水
スクール・オブ・ビジネス

約 75万円
（ビジネス学科 1年課程 /

特待生制度込み）

神奈川経済専門学校 約 60万円

国際電子会計専門学校 約 61万円

グレッグ外語専門学校 約 89.5 万円
（各校に減免あり）

国際デュアルビジネス
専門学校

約 72万円
（奨学金適応の場合）

新宿情報ビジネス専門学校 約 82万円

秀林外語専門学校 約 77万円
（スカラシップ入試）

専門学校東京国際
ビジネスカレッジ

約 75万円

デジタルアーツ東京
専門学校

約 72万円

専門学校中央工学院 約 69万円

TES東京英語専門学校 約 61万円

日商簿記三鷹福祉
専門学校

約 67万円

ファッションカレッジ桜丘 約 79万円

横浜ファッションデザイン
専門学校

約 98万円
（各種に奨学金あり）

横浜デザイン学院 約 82万円

横浜 YMCA学院専門学校 約 79万円
（国際情報ビジネス科）

明生情報ビジネス専門学校 約 72万円

早稲田文理専門学校 約 73万円

茨城県・土浦市

千葉県・千葉市

埼玉県・越谷市

神奈川県・横浜市

東京都・新宿 /目黒区

東京都・台東区

東京都・中野区

東京都・墨田 /江東区

東京都・千代田区

東京都・豊島区

東京都・台東区

東京都・中央区

東京都・三鷹市

東京都・千代田区

神奈川県・横浜市

神奈川県・横浜市

神奈川県・横浜市

千葉県・松戸市

東京都・豊島区

東京都・北区

神奈川県・相模原市

ビジネス

医療・福祉

情報・通信

針・鍼灸

SE

会計士・税理士

ゲームクリエイター

マンガ・アニメ

ホスピタリティ

公務員

CG

建築

商業・経済

インテリア

通訳

ホテル

航空

アプリ開発

観光

広告・グラフィック

舞台製作

スポーツ

ファッション

アール医療福祉専門学校 約 55万円
（奨学金適応の場合）

○ 茨城県・土浦市

○中央情報専門学校 約 73万円 埼玉県・新座市

New

“専門学校にいきたいけど、学費が…” “卒業まであと少しなのに、

どうしても進路が決まらない” そんな留学生をお助け！！リーズナブル

な学費で専門技術を学べる専門学校を大公開。卒業後は憧れだっ

た日本での就職も夢じゃない！色別エリア分け、分納制度の有無、

学科のジャンル分けで気になる学校をすぐに見つけられるぞ。

きっとあなたにピッタリの専門学校が見つかる！全 22 校掲載。

※詳しい学習内容や学費は、各学校に直接お問い合わせください。
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必見!!
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上野法科ビジネス専門学校 約 65万円

お茶の水
スクール・オブ・ビジネス

約 75万円
（ビジネス学科 1年課程 /

特待生制度込み）

神奈川経済専門学校 約 60万円

国際電子会計専門学校 約 61万円

グレッグ外語専門学校 約 89.5 万円
（各校に減免あり）

国際デュアルビジネス
専門学校

約 72万円
（奨学金適応の場合）

新宿情報ビジネス専門学校 約 82万円

秀林外語専門学校 約 77万円
（スカラシップ入試）

専門学校東京国際
ビジネスカレッジ

約 75万円

デジタルアーツ東京
専門学校

約 72万円

専門学校中央工学院 約 69万円

TES東京英語専門学校 約 61万円

日商簿記三鷹福祉
専門学校

約 67万円

ファッションカレッジ桜丘 約 79万円

横浜ファッションデザイン
専門学校

約 98万円
（各種に奨学金あり）

横浜デザイン学院 約 82万円

横浜 YMCA学院専門学校 約 79万円
（国際情報ビジネス科）

明生情報ビジネス専門学校 約 72万円

早稲田文理専門学校 約 73万円

茨城県・土浦市

千葉県・千葉市

埼玉県・越谷市

神奈川県・横浜市

東京都・新宿 /目黒区

東京都・台東区

東京都・中野区

東京都・墨田 /江東区

東京都・千代田区

東京都・豊島区

東京都・台東区

東京都・中央区

東京都・三鷹市

東京都・千代田区

神奈川県・横浜市

神奈川県・横浜市

神奈川県・横浜市

千葉県・松戸市

東京都・豊島区

東京都・北区

神奈川県・相模原市

ビジネス

医療・福祉

情報・通信

針・鍼灸

SE

会計士・税理士

ゲームクリエイター

マンガ・アニメ

ホスピタリティ

公務員

CG

建築

商業・経済

インテリア

通訳

ホテル

航空

アプリ開発

観光

広告・グラフィック

舞台製作

スポーツ

ファッション

アール医療福祉専門学校 約 55万円
（奨学金適応の場合）

○ 茨城県・土浦市

○中央情報専門学校 約 73万円 埼玉県・新座市

New



오전에는 일본어 수업, 오후에는 과외 활동. 
주말에는 짧은 여행도.

희망자는 일본의 대학원·대학에 대해 알 수 있는 
이벤트에도 참가할 수 있습니다.
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Lin yun jie (Đài Loan)
Tốt nghiệp khoa quản lý an toàn vệ sinh bánh kẹo.

Tại tập đoàn Tsujicho, học viên có thể được học về "món ăn Pháp, món ăn Ý, món ăn Nhật món ăn Trung Quốc, bánh kẹo, đồ ngọt, bánh mì". Với các chương trình học cơ bản sử 
dụng các thiết bị như các nhà chuyên nghiệp sử dụng. Sinh viên tốt nghiệp của tập đoàn Tsujicho có 137.500 người. Những thành tích mà chúng tôi đạt được cho đến ngày hôm 
nay đã trở thành sự tin tưởng trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống. Mỗi năm, ngoài những sinh viên Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan còn có rất nhiều sinh viên nước 
khác cũng theo học.

Học viện Ẩm thực Tsuji　Trung cấp chế biến bánh kẹoTsuji
Số điện thoại：0120-24-2418 E-mail：ryugakusei@tsuji.ac.jp
Web：http://www.tsuji.ac.jp/en/　http://www.tsuji.ac.jp/common_global/pdf/guide_Vietnam.pdf　facebook：fbcom/tsujicho

Học viện Ẩm thực Tsuji /Trung cấp bánh kẹo Tsuji

191người / 1,081người

Các nước và khu vực：Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc khác.

Học sinh

Hệ 3 năm 4,960,000 ¥
(1,886,000¥ bao gồm cả năm đầu tiên, lệ phí tuyển sinh)

Hệ 2 năm 3,970,000 ¥ 
(1,886,000¥ bao gồm cả năm đầu tiên, lệ phí tuyển sinh)

Hệ 1 năm 2,140,000 ¥
 (2,140,000¥ bao gồm cả năm đầu tiên, lệ phí tuyển sinh)

Học phí

Lý do quan tâm đến bánh kẹo, là vì 
tôi đã xem bộ phim"Antique - Antique 
Baker y ~".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.

Học viện Ẩm thực Tsuji
● Khoa quản lý công nghệ nấu ăn cao cấp (3 năm) 

● Khoa quản lý công nghệ nấu ăn (2 năm) 

● Kho Nấu ăn (1 năm)
　Lớp học nấu ăn 
　Có khóa dạy nấu ăn tại Pháp 

　Carrier-class 
　Lớp thạc sĩ kép

Trung cấp chế biến bánh kẹoTsuji
● Khoa quản lý công nghệ bánh kẹo (2 năm) 

● Nhà quản lý vệ sinh bánh kẹo (một năm) 
　Khóa bánh kẹo 
　Khóa bánh kẹo tại Pháp 

　Khóa giấy phép kép

81

65

12

33

Hàn Quốc

Đài Loan

Trung Quốc

khác

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

・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

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.

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

756người / 3,333người

Các nước và khu vực：Trung Quốc, Nam Triều Tiên, Đài Loan, 
 Nước Thái Lan, Mỹ, Nga, Malaysia khác. 

Học sinh

Approximately 
1,270,000 ¥¥ 1,380,000

Học phí

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. 

phần
● 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

● Dệt may thời trang

● Hàng thời trang cơ sở

Phần (buổi tối)
● Khoa trang hục

● Khoa phân phối thời trang

Học bổng

492

113

62

Trung Quốc

Nam Triều Tiên

Đài Loan

khác

89

TOKYO SHINJYUKU
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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  41 quốc gia với 712 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) 

NAKANO FB：fb.com/terahouse.n　SETAGAYA FB：fb.com/terahouse.s　SHINAGAWA FB：fb.com/terahouse.ss　HIGASHI-NAKANO 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

151người / 1,065người

Quốc gia：Trung Quốc, Nam Triều Tiên, Đài Loan, Việt Nam, Myanmar vv

Học sinh

Tiên nhập học ： 290,000 ¥¥ 300,000
Học phí 1 năm ： 980,000 ¥¥ 1,040,000
Các chi phi khác： 92,580 ¥¥ 111,380 

※ Có chương trình học bổng khác nhau. 
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin. 

Học phí

［Khuôn viên SHINAGAWA］

● Khoa Bảo trì xe cấp 1 ● Khoa Thiết bị ô tô

● Chuyên khoa Harley-Davidson 

Trường Bách khoa Ô tô Tokyo
［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) ※

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.

Trường Bách khoa Ô tô Tokyo
N a k a n o
S e t a g ay a
Shinagawa Trường trung cấp Kỹ thuật Tokyo Higashi-nakano

OSAKA ABENOTOKYO NAKANO SHINAGAWASETAGAYA

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.

Lian Zhao Xia (Trung Quốc)
Trường trung cấp Kỹ thuật Tokyo (Higashi-Nakano) Khoa Nội thất tốt nghiệp 2013
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Đa phần các giờ học của trường thiên về thực hành chế tác sản phẩm theo nhóm. Với mục tiêu giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng của bản thân đồng thời năng cao năng lực giao 
tiếp. Tại đây, sinh viên có thể theo học các chuyên ngành game, hình ảnh 3DCG, CG. Đặc trưng của trường là lớp học ít người, với những vấn đề chưa giải đáp được học sinh có 
thể hỏi giáo viên được ngay. Trong thời gian học tập tại trường, sinh viên cũng sẽ được tham gia rất nhiều các sự kiện để rèn giũa kỹ năng của bản thân. Sau khi tốt nghiệp còn 
được trường tận tình hỗ trợ công tác xin việc.

Tokyo Net Wave
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

95người( Năm học 2016 )
Quốc gia： Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc, Canada,
 Thụy Sĩ, Na Uy . 

Học sinh

Năm thứ nhất：1,247,000¥
Năm thứ hai：1,294,000¥

Học phí

Khoa đào tạo
● Khoa Game tổng hợp
 Quảng cáo game 

 Kế hoạch game 

 Minh họa game

 Game 3DCG 

 Programmer 

 Game phim 

 Âm thanh

● Khoa Anime tổng hợp
 Animation 

 Nhân vật hoạt hình 

 Anime CG 

 Diễn viên lồng tiếng phim hoạt hình 

 3DCG · VFX 

 Âm thanh

※ Khoa sáng tạo game và khoa Anime của trường Tokyo Designer Gakuin 
đổi tên sau khi sát nhập vào trường Tokyo Net Wave tháng Tư năm 2017.

39

11

37

Trung Quốc

Hồng Kông

Hàn Quốc

Khác

8

TOKYO SHIBUYA

Wang Qin Ru(China)
Sinh viên tốt nghiệp Khoa game tổng hợp

Tôi cảm thấy bị thu hút bởi hệ thống hỗ 
trợ cho du học sinh. Tất cả những kiến 
thức mà chúng tôi được học đều rất bổ 
ích. Cuộc sống du học sinh khiến cho 

tôi đôi khi cảm thấy chán nản và mệt 
mỏi, nhưng không vì thế mà bỏ cuộc, 
tôi vẫn luôn cố gắng hết mình để tiến 
về phía trước.
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Ngôi trường thương mại tổng hợp giúp học sinh nâng cao những kỹ năng xã hội và kinh doanh.
Trường có nhiều chuyên ngành đa dạng như thương mại, kinh doanh, truyền thông, IT, chăm sóc vật nuôi, thể thao, thời trang… và luôn luôn dành toàn bộ tâm huyết hỗ trợ 
để du học sinh có thể yên tâm về khả năng xin việc hay học lên cao sau khi tốt nghiệp.

Tokyo School of Business
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
Web: www.tsb-yyg.ac.jp　facebook: www.facebook.com/tsb.fs　LINE: ＠ tsb-yyg

93người ( Năm học 2016 )
Quốc gia： Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, 
 Nga,Pháp, Romania khác

Học sinh

Năm thứ nhất：1,247,000¥
Năm thứ hai：1,292,000¥

Học phí

Tôi đã tham gia buổi giới thiệu về 
trường và được biết đến tỉ lệ xin việc 
cao tại đây. Đồng thời, tôi cũng nghe 
bạn bè chia sẻ rằng trường có những 
giờ học SPI, cách ứng xử cũng như 
cách hành văn trong thương mại, từ 
đó tôi quyết định nhập học tại trường. 

Tôi đang trau dồi thêm các kiến thức 
về văn hóa cũng như các quy tắc ứng 
xử trong công việc, bên cạnh đó tiến 
hành các hoạt động tìm kiếm việc làm. 
Tôi thực sự hài lòng với sự hỗ trợ của 
trường.

Golishev Nikita( Nga )
Sinh viên tốt nghiêp Quản lý kinh doanh 

Khoa đào tạo
● Khoa Dịch vụ thú cưng

 Cắt tỉa lông Huấn luyện chó 

 Thú y Trị liệu động vật 

 Chó mèo 

● Khoa Truyền thông xuất bản và nghệ thuật 

 Biên tập và xuất bản tổng hợp Biên tập tạp chí thời trang 

 Biên tập tạp chí thể thao Biên tập tạp chí anime 

 Sản xuất giải trí 

● Khoa Kinh doanh thể thao 

 Kinh doanh thể thao Tiếp thị thể theo 

 Tổ chức sự kiện 

● Khoa Kinh doanh 

 Quản trị kinh doanh Phân phố và tiếp thị 

 Kinh doanh quốc tế Kế toán tài chính 

● Khoa Kinh doanh IT 

 Lập trình viên Ứng dụng di động 

● Khoa Kinh doanh văn phòng

 Kinh doanh máy tính Giấy phép kinh doanh 

 Thư ký 

● Khoa Kinh doanh cửa hàng 

 Kinh doanh tạp hóa Quản lý cửa hàng 

● Khoa Kinh doanh thời trang 

 Stylist Trang phục nhân viên

● Khoa Kinh doanh hoa 

 Phối hoa Hoa cưới 

 Cửa hàng hoa 

● Khoa Kinh doanh thiết bị y tế 

 Hành chính y tế, thư ký Dịch vụ y tế và phúc lợi 

● Khoa Nghiên cứu Kinh doanh vật nuôi (4 năm)

34
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Trung Quốc

Đài Loan

Hàn Quốc

Khác

9

TOKYO SHIBUYA
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Tất cả những dự định, mong ước trong ngành du lịch, dịch vụ đều có thể thực hiện được sau 2 năm!
Mục tiêu của trường là đào tạo ra những nguồn nhân lực có chuyên môn cao. Trường có những chế độ đặc biệt hỗ trợ học sinh tối đa trong hoạt động tìm việc. Cơ sở vật chất 
trong trường được trang bị thực tế nhất, chương trình học tập trung vào thực hành giúp sinh viên có được những kỹ năng hoàn thiện nhất. Ngoài ra, trường luôn nỗ lực hết 
mình hỗ trợ sinh viên trong việc thi lấy các loại chứng chỉ có ích cho công việc sau này.

Tokyo Institute of Tourism
Địa chỉ：3-21, Ichigayatamachi, Shinjuku-ku, Tokyo　Số điện thoại：0120-62-6006/+81-3-3235-2228　E-mail：info@tit.ac.jp　
Web:www.tlt.ac.jp   facebook: www.facebook.com/oreignstudentsteam.tit

210người ( Năm học 2016 )
Quốc gia： Trung Quốc, Đài Loan, Nam Triều Tiên,
 Hồng Kông, Nước Bỉ, Ý, Thụy Điển khác

Học sinh

Năm thứ nhất：1,365,000¥
Năm thứ hai：1,414,000¥

Học phíKhoa đào tạo
● Khoa Cô dâu

 Lập kế hoạch hôn lễ Trang điểm tóc cô dâu 

 Hoa cưới Dịch vụ nhà hàng và thử rượu 

 Sản xuất sự kiện 

● Khoa Khách sạn 

 Khách sạn Khách sạn giải trí 

 Người pha rượu Phục vụ nhà hàng 

 Dịch vụ tiếng Anh 

● Khoa Dịch vụ đường sắt 

  Dịch vụ đường sắt Bảo trì 

● Khoa Du lịch 

 Du lịch Hướng dẫn viên du lịch 

 Kế hoạch du lịch Tư vấn du lịch 

 Du lịch nước ngoài Du lịch trong nước 

 Sự kiện thể thao Du lịch Nhật Bản 

● Khoa Dịch vụ hàng không 

 Tiếp viên Nhân viên mặt đất 

 Xử lý mặt đất Hãng hàng không Anh 

● Khoa Hàng không (1 năm) 

● Khoa Dịch vụ cà phê 

 Bánh ngọt Barista 

 Kinh doanh quán cà phê 

● 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 Phiên dịch Nhật - Trung 

 Phiên dịch Nhật-Hàn Tiếng Nhật và châu Á 

● Khoa Du học nước ngoài (3 năm) 

 Du lịch Khách sạn 

 Lễ cưới Hàng không

Tôi cảm thấy rất biết ơn các thầy cô tại 
trường Tokyo Institute of Tourism bởi 
những lời khuyên hữu ích thầy cô dành 
cho tôi. Hiện tại, tôi đang làm việc tại 
công ty lữ hành JTB - nơi mà tôi mong 

muốn được làm việc nhất. Tôi có thể sử 
dụng vốn ngoại ngữ mà mình đã tích 
lũy trong công việc hàng ngày, điều này 
làm tôi cảm thấy công việc của mình 
thật có ý nghĩa.

TOKYO SHINJYUKU

Wibowo Bobbie ( Indonesia )
Sinh viên tốt nghiệp Khoa Du lịch
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Leslie Kee （Singapore）
Khoa Nhiếp ảnh - đã tốt nghiệp

Ngôi trường tổng hợp ươm mầm những tài năng trong lịch vực giải trí và sáng tạo cho tương lai! Trường chúng tôi là trường đào tạo ra những nguồn nhân lực chuyên tạo ra 
những sản phẩm như hình ảnh, truyền hình, phim ảnh, âm thanh, ca sĩ. Các sinh viên đều được yêu cầu tích cực tham gia các sự kiện, để trải nghiệm các hoạt động thực tế của 
chuyên ngành mình theo học, mài dũa năng lực cho bản thân. Ngoài ra, thông qua dự án hợp tác với các công ty sản xuất hay hợp tác giữa các khoa trong trường, trường đã đưa 
những hoạt động sáng tạo sản phẩm và tổ chức sự kiện vào chương trình học, giúp sinh viên có cơ hội làm việc trong môi trường học tập gần gũi với thực tế nhất.

Tokyo Visual Arts
Địa chỉ：4-11 Chiyoda-ku, Tokyo   Số điện thoại：0120-64-6006/+81-3-3221-0202　E-mail: info@tva.ac.jp　LINE: ＠ tva1963
Web: www.tva.ac.jp　facebook：www.facebook.com/TokyoVisualArtsCollege　www.facebook.com/TVAForeignStudentRoom

100người (Năm học 2016 ) 
Quốc gia： Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Indonesia, 
 Thụy Điển, Hồng Kông, Thái Lan khác

Học sinh

Năm thứ nhất：1,397,000¥
Năm thứ hai：1,384,000¥

Học phí

Năm 2006, Leslie Kee đã công bố bộ 
sưu tập ảnh "Super star"chụp 30 0 
nhân vật nổi tiếng châu Á với mục đích 
từ thiện cho các nạn nhân sóng thần 
sau trận động đất Samatora. Năm 
2012, anh nhận giải thưởng nhiếp ảnh 
APA Awards do Bộ trưởng Bộ Kinh tế, 
thương mại và công nghiệp cho bộ sưu 
tập ảnh "Love&Hope" cới mục đích tình 
nguyện cho nạn nhân sóng thần tại 
phía Đông Nhật Bản từ năm 2011. Tác 
giả của bộ sưu tập tâm sự rằng anh bắt 
đầu khởi nghiệp với nghề nhiếp ảnh từ 
khi còn là sinh viên tại trường Tokyo 
Visual Arts, với vô vàn những bức ảnh 
chụp hàng ngày. Khi đó vẫn còn là thời 
đại của ảnh phim, nhưng nhờ có không 
gian học tập thoải mái mà anh đã cố 

gắng thử sức mình trong kiểu ảnh mới. 

Bây giờ thì anh đã có thể chụp được 
những tấm hình kỹ thuật số một cách 
đơn giản. Hãy tận hưởng ưu đãi mà 
thiên nhiên ban tặng để tạo ra thật 
nhiều bức ảnh ý nghĩa nhé.

Khoa đào tạo
● Khoa Nhiếp ảnh 

 Nhiếp ảnh tổng hợp Nhiếp ảnh gia 

 Nhiếp ảnh biểu hiện

● Khoa Truyền hình 

 Chương trình tổng hợp Kế hoạch diễn xuất 

 Công nghệ sản xuất Sản xuất nghệ thuật 

● Khoa Điện ảnh 

 Phim tổng hợp Đạo diễn phim 

 Công nghệ phim 

● Khoa Hóa trang 

 Hóa trang Hóa trang sân khấu, hình ảnh 

 Tạo hình 

● Khoa Truyền thông và hình ảnh 

 Sản xuất & biên tập Video 

 Web 

● Khoa Hòa nhạc 

 Kỹ thuật Kinh doanh âm nhạc 

● Khoa Âm thanh 

 Sáng tác và sắp xếp Thu âm 

● Khoa Thanh nhạc và sáng tác ca khúc

 Vocal Guitar 

 Base Drum 

● Khoa Diễn viên lồng tiếng 

 Diễn viên lồng tiếng Diễn viên 

● Khoa Biểu diễn 

 Biểu diễn múa

TOKYO CHIYODA
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TDG nuôi dưỡng các nhà thiết kế thực sự với kỹ năng chuyên nghiệp.
Trường có các chuyên ngành về thiết kế đồ họa, minh họa, game, truyện tranh, thiết kế nội thất, thiết kế sản phẩm, thiết kế thời trang với tổng cộng 11 phân khoa 47 chuyên 
ngành.Trong khoảng thời gian học tập tại trường, sinh viên sẽ được tham gia vào các sự kiện và các cuộc thi để cạnh tranh về công nghệ.Ngoài ra, học sinh còn có thể chọn 
các môn học tự chọn theo sở thích, tạo cho bản thân một phong cách thiết kế riêng biệt.

Tokyo Designer Gakuin College
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 
Web: www.tdg.ac.jp　facebook: www.facebook.com/foreignstudentsteam.tdg　Twitter: @TDG_official　LINE: @tdg1963

368người ( Năm học 2016 )
Quốc gia： Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, 
 Hồng Kông, Ý, Nga, Mỹ khác

Học sinh

Năm thứ nhất：1,347,000¥
Năm thứ hai：1,364,000¥
Năm ba：1,364,000¥
※ Năm thứ ba chỉ dành cho sinh viên chuyên ngành Thiết kế đồ họa
  phòng thu.

Học phíKhoa đào tạo
● Khoa Thiết kế đồ họa 

 Thiết kế đồ họa Thiết kế minh họa 

 Thiết kế quảng cáo Thiết kế biên tập tạp chí 

 Thiết kế Web Thiết kế nhân vật 

● Khoa Thiết kế video 

 CG 3DCG 

 VFX Chuyển động đồ họa 

● Khoa Minh họa 

 Tranh minh họa Truyện tranh 

 Minh họa kỹ thuật số Minh họa game 

 Truyền thông minh họa Số liệu nhân vật 

 Minh họa thời trang Sáng tác sách ảnh 

● Khoa Manga 

 Truyện tranh Manga kỹ thuật số 

 Cốt truyện 

● Khoa Thiết kế sản phẩm 

 Kiểu dáng công nghiệp Thiết kế tạp hóa 

 Thiết kế nội thất Thiết kế đồ chơi 

 Thiết kế xe 

● Khoa Thiết kế nội thất 

 Thiết kế nội thất Phối hợp nội thất 

 Thiết kế cửa hàng Thiết kế không gian 

● Khoa Thiết kế kiến   trúc 

 Thiết kế kiến   trúc Thiết kế nhà 

● Khoa Thiết kế thời trang 

 Thiết kế thời trang Stylist thời trang 

 Kinh doanh thời trang Lập kế hoạch thời trang 

● Khoa Thiết kế trang điểm 

 Thiết kế trang điểm Thiết kế móng 

 Thiết kế trang điểm toàn thân 

● Khoa Nghiên cứu Thiết kế (1 năm) 

 Thiết kế sự nghiệp

TOKYO CHIYODA

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

Blog "Những điều bí ẩn về Nhật Bản 
trong mắt phụ nữ phương Tây" đã 
giành vị trí Top 1 trong bảng xếp hạng.  
Hiện nay, nhà xuất bản Kadogawa đã 
quyết định sẽ xuất bản thành sách câu 
truyện trên. TDG luôn tạo dựng không 

gian học tập nghiêm túc cũng như xây 
dựng các giờ học chất lượng cho học 
sinh. Những kỹ năng mà học sinh được 
học tại trường sẽ luôn hữu dụng cho 
cả những người sẽ theo đuổi sự nghiệp 
sáng tạo tự do. 
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Joshibi thành lập vào năm 1900, với mục tiêu "độc lập của phụ nữ bằng nghệ thuật", "trao quyền cho phụ nữ", được thành lập với mục đích "đào tạo các nhà công nghệ chuyên 
nghiệp và giáo viên nghệ thuật." Trải qua 117 năm, ngay cả hiện tại, trường vẫn chuyên tâm vào sáng tạo của phụ nữ xuất sắc thông qua giáo dục chất lượng cao. Trường có 2 
cơ sở Sagamihara vùng ngoại ô của Tokyo, và 1 cơ sở ở Suginami-ku, trung tâm của Tokyo. Cả hai cơ sở đều chuyên tâm vào việc đào tạo ra những sinh viên tài năng.

Đại học mỹ thuật nữ sinh　Cao đẳng mỹ thuật nữ sinh 
điện thoại：042-778-6123　E-mail：prs@venus.joshibi.jp　Trang web：www.joshibi.ac.jp/english
facebook: www.facebook.com/JOSHIBIofficial

145người / 2,926người  (2016)
Quốc gia： Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Campuchia,
 Indonesia, Thụy Điển

Học sinh

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

Học phí

● 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
Học sinh được học tập từ 3 luận điểm của nghệ thuật, biểu diễn nghệ thuật, khoa 
học màu sắc. Để hiểu được nghệ thuật trong và ngoài nước, học sinh được học theo 
2 bộ môn chính là Nghiên cứu nghể thuật cổ Nhật Bản, và Nghiên cứu nghệ thuật hải 
ngoại.

● 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

Khoa Nghệ thuật（4 năm）

● Khoa nghiên cứu mỹ thuật

 Khóa đào tạo Tiến sỹ
 Chuyên ngành Mỹ thuật
 Chuyên ngành thiết kế
 Chuyên ngành văn hóa nghệ thuật.

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

Hệ cao học ● Khoa Nghệ thuật và Thiết kế （ Cơ sở Suginami ）
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.

- 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.

- 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
Học sinh sẽ được học các kỹ thuật liên quan đến triển lãm, sản xuất nghệ thuật như 
hình ảnh, âm nhạc, thị giác.

● Khoa mô hình（2 năm）

● Khóa học Nâng cao（1 năm）

 Khóa học Nghệ thuật 
 Khóa học thiết kế

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.

Hệ cao đẳng（ 2 năm ）

Chi tiết lịch trình tuyển sinh 2016 Vui lòng tham khảo trang web của trường.
www.joshibi.ac.jp/admission

Kỳ thi tuyển sinh

TOKYO KANAGAWASUGINAMI SAGAMIHARA
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Năm 1885, trường được thành lập với tư cách là một "trường luật pháp Anh Quốc."Năm 2015 tổ chức kỷ niệm 130 năm thành lập trường. 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.

Đại học Chuo
Tel: 042-674-2144　E-mail: chuo-i@tamajs.chuo-u.ac.jp　Web: global.chuo-u.ac.jp/english/

● 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 Kinh tế

● Khoa Nghiên cứu Thương mại

Cao học

● Chuyên ngành Luật

● Chuyên ngành chiến lược kinh doanh

Trường đại học chuyên nghiệp

● Khoa Luật ● Khoa Chính sách tổng hợp

● Khoa Kinh tế ● Khoa Thương mại

● Khoa Khoa học Công nghệ ● Khoa Văn học

Đại học

797người  / 24,821người 

Các nước và khu vực: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông,
  Pháp, Malaysia vv

Học sinh

Cao học
Khoa  Luật, Khoa Nghiên cứu Kinh tế, 
Thương Mại, Văn học 927,900 ¥
Khoa Công nghệ 1,305,700 ¥
Khoa chính sách tổng hợp 1,148,800 ¥
Đại học
Khoa Luật,Khoa văn học 1,232,900 ¥
Khoa Kinh tế 1,247,900 ¥
Thương mại 1,250,900 ¥
Khoa học và Công nghệ 1,772,700 ¥
Khoa quản lý chính sách 1,548,400 ¥
※ 240,000¥ bao gồm cả năm đầu tiên, lệ phí tuyển sinh
www.chuo-u.ac.jp/admission/fees/faculties/

Học phí（1st）

Trung Quốc 529

Đài Loan 27

Hàn Quốc 114

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

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.

TOKYO HACHIOUJI BUNKYOU SHINJYUKU
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- 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 137 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
E-mail：kokusain@hosei.ac.jp　trang web：http://www.hosei.ac.jp 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

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 3 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 
3 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?

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

756người / 30,364người

Các nước và khu vực： Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan khác. 
 ( Tính đến tháng 1. 2016 )

Du học sinh

● 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

Cao học

Đại học
● 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

Tiến sĩ
 Năm đầu tiên : 660,000 ¥¥ 1,200,000 
 Năm thứ hai và sau đó : 460,000 ¥¥ 920,000
Thạc sĩ
 Năm đầu tiên :  790,000 ¥¥ 1,270,000
 Năm thứ hai và sau đó : 590,000 ¥¥ 1,070,000
Đại học
 Năm đầu tiên :  1,256,000 ¥¥ 1,810,000
 Năm thứ hai và sau đó : 1,016,000 ¥¥ 1,570,000

Học phí (Học phí năm 2017)

TOKYO MACHIDACHIYODA KOGANEI
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Kim Sanghyup ( Hàn Quốc )
Sinh viên năm 4 Khoa Quản trị Kinh doanh 

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 143 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
Địa chỉ：Khuôn viên Ikebukuro　Toshima-ku, Tokyo Nishi-Ikebukuro 3-34-1　Địa chỉ：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

● 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

Cao học

● Khoa văn học

● Khoa khác biệt văn hóa giao tiếp

● Khoa Kinh tế ● 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

Đại học

741người / 19,655người

Các nước và khu vực： Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Đài Loan, Pháp,
 Đức, Úc, vv

Học sinh

Sau đại học ( Khóa học Thạc sỹ)：  913,500 ¥¥ 1,524,140

Đại học： 1,276,000 ¥¥ 1,781,500

Học phí（ Năm học 2017 ）

Đến với Rikkyo không phải chỉ là học 
tập kiến thức mà tôi còn muốn học hỏi 
để trưởng thành. Trường Rikkyo có vô 
cùng nhiều những cá nhân xuất sắc. 
Trong giờ học, giải lao hay tổ chức sự 
kiện chúng tôi luôn có rất nhiều cơ hội 
để giao tiếp, trao đổi. Không chỉ với 
du học sinh mà cả với những sinh viên 
người Nhật với sự đa dạng về nền tảng. 

Ở đó tôi được học cách bao dung,học 
được những quan điểm, tầm nhìn mới 
mẻ, điều mà bản thân tôi sẽ không bao 
giờ thể học được nếu chỉ có một mình. 
Vừa khẳng đinh cái tôi của bản thân 
vừa giao lưu với mọi người mà không 
tạo ra khoảng cách, tôi cho rằng đay 
chính là điểm mạnh trong cách giáo 
dục của Rikkyo.

TOKYO TOSHIMA SAITAMA NIIZA

Hàn Quốc

332

182

Đài Loan 25

Trung Quốc

202

Khác
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AN XING / 安星 (Trung Quốc）
Khoa Luật, chuyên ngành Luật Môi trường Toàn cầu

Hiện tại, tôi đang học chuyên ngành 
Luật về môi trường tại Sophia. Tôi 
quyết định ghi danh vào học vì đây là 
nơi duy nhất tại Nhật Bản mà tôi có thể 
học về các vấn đề pháp lý liên quan 
đến môi trường. Vì tất cả các môn học 
trong khoa Luật đều được giảng dạy 
bằng tiếng Nhật, tôi cũng gặp một số 
trở ngại khi theo học. Tuy nhiên, tôi 
luôn được các giáo sư và các anh chị 

khóa trên chỉ bảo tận tình. Họ luôn 
lắng nghe những khúc mắc của tôi và 
đưa ra những lời khuyên tốt. Ngoài ra, 
trường cũng cung cấp nhiều thông tin 
hữu ích về việc học tập, sinh hoạt, học 
bổng, việc làm, nhà ở, v.v Hơn nữa, ở 
trường cũng có rất nhiều hoạt động 
ngoại khóa. Nhờ những điều này, đối 
với tôi, mỗi ngày học tại Sophia đều là 
những trải nghiệm lý thú.

Đại học Sophia - Mang thế giới lại gần nhau hơn
Đại học Sophia nằm ở Yotsuya, trung tâm Tokyo. Khu vực xung quanh trường từ trước đến nay vốn là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của Nhật Bản. Cung điện Hoàng 
gia, Nhà Quốc hội, Nhà khách Chính phủ và văn phòng của các tập đoàn lớn đa quốc gia đều tập trung ở khu vực này và chỉ cách trường vài phút đi bộ. Tại khu vực này, bạn 
luôn có thể cảm nhận được sự năng động của Tokyo, trải nghiệm bầu không khí đô thị và hòa nhịp với xu thế của thời đại.

Đại học Sophia
Địa chỉ: 7-1 Kioi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-8554 Nhật Bản　Số điện thoại：+81-3-3238-4018　Web: www.sophia.ac.jp

1,465người / 13,901người

Quốc gia: Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Pháp, Đức, v.v

Sinh viên quốc tế

Cao học: 500,000 JPY - 1,600,000 JPY
Đại học: 1,200,000 JPY -1,700,000 JPY

www.sophia.ac.jp
＊ Để biết chi tiết, vui lòng truy cập trang web của Đại học Sophia 

Học phí

● Khoa Thần học ● Khoa Nhân văn

● Khoa Nhân học ● Khoa Luật

● Khoa Kinh tế ● Khoa Ngoại ngữ

● Khoa Nghiên cứu Toàn cầu ● Khoa Giáo dục Đại cương 

● Khoa nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật

Đại học

● Khoa Thần học ● Khoa Nhân văn

● Khoa Tôn giáo Thực hành ● Khoa Nhân học

● Khoa Luật ● Khoa  Kinh tế

● Khoa Ngoại ngữ và Ngôn ngữ học

● Khoa Nghiên cứu Toàn cầu

● Khoa nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật

● Khoa Nghiên cứu Môi trường Trái Đất

Cao học

Trung Quốc 565

Mỹ 194

Hàn Quốc 233

Khác 473

TOKYO CHIYODA SHINJYUKU KANAGAWANERIMA HARUNOOSAKA
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Đại học Meiji, được thành lập bởi 3 vị luật sư trẻ tuổi vào năm 1881, với cái tên "Trường luật Meiji." Và sau đó trở thành một trong những trường đại học dân lập hàng đầu tại 
Nhật Bản, không hề tự mãn với gần 140 năm lịch sử, trường luôn luôn bước và phát triển và dẫn đầu trong xu thế thay đổi của thời đại."Vươn tầm thế giới – Bằng nhấn mạnh 
cái tôi, kết nối với thế giới để vươn tới tương lai” là sứ mệnh của trường. Thông qua những thử thách mới để đãn đầu thế giới và mở ra một thời đại mới

Đại học Meiji
Đại học：http://www.meiji.ac.jp/cip/prospective/admission_exams/undergraduate.html
Cao học：http://www.meiji.ac.jp/cip/prospective/admission_exams/postgraduate.html

1,372người / 33,309người

Các nước và khu vực：Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, 
 Mỹ, Pháp, Hồng Kông, Thái Lan, Việt Nam, vv

Học sinh

● 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 Tán 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

Cao học

● 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

Đại học

Cao học：742,500 ¥ - ¥ 1,732,500
( 200,000 ¥ bao gồm cả năm đầu tiên, lệ phí tuyển sinh)

Đại học：1,203,500 ¥ - ¥ 1,745,500
( 200,000 ¥ bao gồm cả năm đầu tiên, lệ phí tuyển sinh)

Học phí

Trung Quốc 693

Đài Loan 48

Hàn Quốc 332

Khác 299

TOKYO CHIYODA SUGINAMI KANAGAWANAKANO KAWASAKI

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.

LIN CHE-YU(Đài Loan - Hoa Kỳ)
Sinh viên khoa nghiên cứu Nhật Bản quốc tế, năm 4
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Khi tôi còn học trung học, bởi vì tôi 
không muốn bản thân phải bó buộc 
trong những l ĩnh 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 
tíchlũy 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, 20 chuyên ngành, 7 khoa trong 
số đó, có 14  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.

Đại học Waseda
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/

" ＊ 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)

● Khoa quản trị kinh doanh ＊ 1

● Khoa Luật ● Khoa Kế toán

● Khoa giáo dục ● Khoa kinh tế công

Khóa đào tạo tiến sỹ 736,000 ¥¥ 1,163,000
Khóa đào tạo thạc sỹ 872,000 ¥¥ 2,987,000
Đại học 1,237,620 ¥¥ 1,785,000

Học phí

5,084người / 51,129người

Các nước và khu vực：Hơn 108 quốc gia trên toàn thế giới

● Chính trị ＊ 1 ● Khoa Kinh tế ＊ 1

● Khoa Luật ● Khoa văn học ＊ 1

● Khoa thương mại ＊ 2 ● 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 giáo dục ● Khoa Nhân văn

● Khoa Xã hội ＊ 2 ● Khoa Thể thao ＊ 2

● 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 Thông tin, sản xuất và hệ thống ＊ 1

● Khoa Môi trường và Kỹ thuật Năng lượng

Cao học

Trường trung cấp

● 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

Đại học

Học sinh

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

TOKYO SHINJYUKU

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

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



将来を見据えた実践教育の数々
しょうらい　　　　　　　みす　　　　　　　　　　　じっせん　　きょういく　　　　　  かずかず

多彩な職業体験があなたを変える
たさい　　　　　　しょくぎょう　  たいけん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か

多彩な専門課程がある安達学園のグループ校であることを最大限に生かし、様々な職業
体験や日本人学生との交流など、他校ではできない授業プログラムをご用意しています。

2015年 3月、グループの専門学校卒業生実績では、のべ 4,096件の求人がありました。
卒業後にグループの専門学校に進学すると30 万円の特別奨学金を得ることもできます。
語学勉強から日本での就職までをノンストップでサポートします。

安達学園グループ

〒162-0843  東京都新宿区市谷田町3-11

システム桐葉外語

学校見学受付中！！ お気軽にご相談ください。

学べる分野日本語を勉強しながら

・デザイン系
アニメ、ゲーム、CG、まんが、インテリア、建築、ファッ

ション、メイク

・エンタメ＆クリエイティブ系
写真、放送、映画、映像、特殊メイク、出版、音楽、音響、

芸能、声優

・ビジネス系
経営、IT、貿易、通関士、マーケティング、

マスコミ、ファイナンス、ペット、

フラワー、スポーツ

・観光サービス系
観光、ホテル、旅行、エアライン、

ブライダル、通訳、カフェ



日本のすてきな学校・仕事・カルチャー情報誌 「きゅーとじゃぽん」 セレイナ・アン

vol..41 SCHOOL GUIDE
HANDBOOK日

本
の
す
て
き
な
学
校
・
仕
事
・
カ
ル
チ
ャ
ー
情
報
誌「
Q
toJAPO

N
」

[キ
ュ
ー
ト
ジ
ャ
ポ
ン
] ¥FREE vol.41（

SCHO
O
L G
U
ID
E BO

O
K）

発
行
所
：
株
式
会
社
キ
ュ
ー
ト
ジ
ャ
ポ
ン
　
〒
150-0022　

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
南
3-7-5 203

編
集
部
：
TEL 03-6890-0910　

　
広
告
掲
載
の
お
問
合
せ
：
TEL 0120-974-910

２０
17
年
3
月
22日

発
行
  発
行
人
／
金
沢
真
登
  編
集
人
／
宮
本
寛
之
 

Đại học Waseda,  Đại học Meiji, Đại học Sophia, Đại học Rikkyo, Đại học Hosei, Đại học Chuo, Đại học Joshibi, 
Cao đẳng Joshibi, Học viện thiết kế Tokyo, Học viện Nghê thuật thị giác Tokyo, Trung cấp du lịch Tokyo, 
Trung cấp thương mại Tokyo, Học viện Tokyo Net Wave, Trường Bách khoa Ô tô Tokyo, Trường trung cấp Kỹ 
thuật Tokyo, Học viện văn hóa thời trang, Trung cấp nấu ăn Tsuji, Trung cấp chế biến bánh kẹo Tsuji, 
ESMOD JAPON, Trung tâm nghiên cứu Vantan Design, Trung cấp nấu ăn truyền thống Sushi Tokyo, Nhật 
ngữ Tokyo (Naganuma School), Nhật ngữ Melos, Nhật ngữ · Hệ thống ngoại ngữ Toyou

特集
学費のリーズナブルな
専門学校を紹介
高専で高い技術を取得しよう！
話題のシェアハウスで憧れの東京ライフ

巻頭
ワンマンライブ直前

セレイナ・アン
独占インタビュー！

おすすめの大学・大学院・専門学校・スクールを大特集！
だい　がく　　だい　がく  いん　　せん   もん　がっ  こう　　　 　　　　　　　　　　　　  だ  　とく しゅう
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