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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」 マジカル・パンチライン

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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進学するアナ
タを応援 !

がんばる読者へ
メンバーから

「プレゼント」
付き!

マジカル ・ パンチライン
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マジカル・パンチライン＝通称マジパン。2016 年 2 月 19 日に結成した５人組のアイドル

グループ。「ガールズファンタジー」をコンセプトに魔法使い見習いのガーリーでキュートな

彼女たちから受験生を応援する魔法の “コトバ” をもらいました。

急にお休みになったら？
たっぷり睡眠！

1 つだけ魔法が使えるとしたら？
記憶力がアップする魔法！
お芝居の台本は好きだからすぐに
覚えられるのに、英単語が頭に
入ってこなくて…（笑）

外国人にオススメの日本の
観光地は？
“長野県軽井沢”
東京から近くて、自然も豊富。
是非、温泉に入って欲しいです！

今一番行きたい国は？
“イタリア” 本場のマルゲリータが
食べたいっ♥

急にお休みになったら？
友だちと遊ぶ !

1 つだけ魔法が使えるとしたら？
瞬間移動！
みんな使いたいんじゃないかな？

外国人にオススメの日本の
観光地は？
海が大好きなので“沖縄”
意外と日本っぽい雰囲気も
多いので是非行って欲しいです！

今一番行きたい国は？
食べ物に美容に買い物に！！
“韓国” に行きたいです！

急にお休みになったら？
ハリーポッターを１から観る。
観るたびに新しい発見があるので
大好きです。

1 つだけ魔法が使えるとしたら？
未来を知る魔法★

外国人にオススメの観光地は？
竹下通り♥日本ならではの、
夢カワイイ文化を伝えられると
思います！

今一番行きたい国は？
イギリス！！
ハリーポッターのロケ地を
回ってみたい！

急にお休みになったら？
１人カラオケに行く！！ボカロが好き
なので、歌いに行きます。

1 つだけ魔法が使えるとしたら？
人の心の中が
まるわかりになる魔法！

外国人にオススメの観光地は？
広島の厳島神社
京都以外にも和を感じれると
思います！

今一番行きたい国は？
アメリカ！！
英語を喋れる様になりたい！

急にお休みになったら？
“カメラを片手に１人旅”
けっこう前から、カメラにハマって
います。最近は鎌倉に行きました。

1 つだけ魔法が使えるとしたら？
瞬間移動が使える魔法！！

外国人にオススメの観光地は？
やっぱり京都！！日本人が行っても
“和” を感じることができるので
オススメです！

オススメのゲームは？
「モンスターハンター」
ちょっとむずかしいけど、
達成感があって楽しい！！

メンバー全員の直筆サイン色紙or サイン入りチェキを各１名様

プレゼントしちゃうぞ。受験生を応援するスペシャルムービーも

webで公開中。マジカルな元気もらっちゃおう！

応募詳細はQtoJAPONのHPから！

今回表紙＆巻頭を飾ってくれたマジカル・パンチラインの活動はこちら！

LIVE情報 : 4/8(日) 新宿ReNYにて3rdワンマンライブを開催！マジカル・パンチラインに会いに行こう！
公式 HP▶ http://magipun.com　Twitter▶@MAGiPUNofficial　LINE BLOG▶https://lineblog.me/magipunofficial/

受験生応援プレゼント！
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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

대학원 823,000 - 1,733,00 엔
 （1 년차 , 입학금 포함 200,000 엔）
대학 1,294,000 - 1,791,000 엔
 （1 년차 , 입학금 포함 200,000 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 7,000 명의 유
학생이 재학하고 있습니다 . 총 13 학부 , 21 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 . 

메이지대학은 1881 년 「메이지 법률학교」로서 3 명의 청년 법률가에 의해 개교되었습니다 . 이후 , 147 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 .

와세다대학교메이지대학교
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/

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/

＊ 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

7,156 명 / 50,221 명

국가와 지역：전세계 111 여개국

●법무연구과（로스쿨） ●경영관리연구과（MBA）＊ 1

●회계연구과 ●공공경영대학원

●정치경제학부＊ 1 ●법학부

●상학부 ●교육학부

●정치학연구과＊ 1 ●경제학연구과＊ 1

●법학연구과＊ 1 ●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

●법학연구과 ●상학연구과

●정치경제학연구과 ●경영학연구과

●문학연구과 ●정보커뮤니케이션연구과

●첨단수리과학연구과 ●글로벌・통치연구과

●이공학연구과 ●농학연구과

●교양디자인연구과 ●국제일본학연구과

●법과대학원 ●거버넌스연구과

●글로벌・비즈니스연구과 ●회계전문직연구과

대학원

전문대학원

학부

●법학부 ●상학부

●정치경제학부 ●문학부

●이공학부 ●농학부

●경영학부 ●정보커뮤니케이션학부

●국제일본학부 ●종합수리학부

대학

유학생

메이지대학은 앞으로 일본에서 정착하고 
싶은 , 혹은 이곳에서의 경험을 살려 한국
이나 또 다른 나라에서 살아가고자 하는 
유학희망자에게 아주 좋은 학교라고 생각
합니다 . 흔히들 말하는 ‘수험생들에게 인
기있는 학교’ 나 ‘훌륭한 입지조건’ 을 넘
어서 , 학교가 제공하는 컨텐츠의 질이 높
은 것이 제가 생각하는 메이지대학의 최대 
강점입니다 . 학교 내 다양한 단체에서 개
최하는 크고 작은 행사들 ( 기업 세미나 , 
OBOG 교류회 등 ), 서클 활동은 일본사
회를 이해하는 데에 많은 도움을 주었습니
다 . 전공 과목은 물론 폭넓은 교양 과목과 
제미 활동을 통해 높은 수준의 학습에 대

한 소양을 가질 수 있었습니다 . 일본에서 
높은 랭크의 대학으로서 해외의 우수한 
대학들과 연결되어 있으므로 새로운 도전
의 기회를 제공하기도 합니다 . 이외에도 
많은 가능성과 기회들이 존재하는 곳입니
다 . 물론 그러한 것들을 활용하고 누리기 
위해서는 , 공부하는 사람으로서의 진취
적인 마음가짐 , 적극적으로 무언가를 해
내고자 하는 마음을 가지고 능동적으로 
행동하는 것이 중요합니다 . 하지만 이는 
다시 말해서 , 마음만 먹으면 좋은 결과를 
얻어낼 수 있는 환경이라는 이야기가 되기
도 합니다 .

尹 相弼（한국）
경영학부 2 학년　재학 중

1,525 명 /33,449 명

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

유학생

중국 789

대만 53

한국 346

기타 337

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 신주쿠도쿄 치요다 스기나미 가나가와나카노 가와사키
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저는 조치대학 법학부 국제관계법학과 학
생입니다 . 장래에 UN 에서 근무하는 것
이 저의 목표 입니다 . 조치대학을 선택한 
이유는 , 국제적인 기반에 매력을 느꼈기 
때문입니다 . 조치대학의 매력은 , 저명한 
교수진 뿐만 아니라 전세계 77 개 국에서 
온 유학생의 존재입니다 . 그들과 함께 배
우고 교류함으로써 제 자신의 어학능력이 
성장했음은 물론이고 , 동시에 가치관에
도 다양한 영향을 받았습니다 . 이러한 경

험을 통해 다른 나라의 학생들은 어떤 사
고를 가지고 , 어떻게 문제를 인식하는지
를 마음 깊은 곳에서부터 이해할 수 있게 
되었습니다 . 국제화의 기본이라고 할 수 
있는 , 외국인에 대한 이해의 깊이를 더하
는 일은 반드시 미래에 세계의 여러 문제
를 해결하는 열쇠가 되어줄 것입니다 . 우
리 유학생들이 이러한 환경해서 공부해 나
갈 수 있는 무대를 제공해 준 조치대학에 
진심으로 감사하고 있습니다 .

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 .

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 .

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
요 츠야 캠퍼스：도쿄도 치요다구 키오이 쵸 7-1　메지로 성모 캠퍼스：도쿄도 신주쿠구 시모오치아이 4-16-11
전화：03-3238-3167　웹사이트：www.sophia.ac.jp

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

대학원

●신학대학원 ●문학대학원

●종합인간과학대학원 ●법학대학원

●경제학대학원 ●외국어학대학원

●외국어학연구과 ●글로벌스터디스대학원

●이공학대학원 ●실천종교학대학원

대학원

●신학부 ●이공학부

●문학부 ●종합글로벌학부

●종합인간과학부 ●법학부

●경제학부 ●국제교양학부

●외국어학부

대학
●문학부 ●이문화커뮤니케이션학부

●경제학부 ●경영학부

●이학부 ●사회학부

●법학부 ●관광학부

●커뮤니티복지학부 ●현대심리학부

대학

1,593 명 / 13,907 명

국가와 지역：중국 , 한국 , 미국 , 프랑스 , 독일 , 그외국가

유학생

주천청 ( 중국 )
법학부 국제관계법학과 재학

김현국 ( 한국 )
경영학부 국제경영학과 

CHINA

U.S.A.

SOUTH KOREA

Other

696

200

215

482

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

863 명 / 20,481 명

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

유학생

한국

미국

중국

그 외 국가

한국

425

209

대만 29

중국

200

기타

학비（2018 년도 첫해 입학금）
대학원（박사코스 전기）： 913,000 - 1,806,500 엔
대학 ： 1,276,000 - 2,003,500 엔

조치대학
도쿄 치요다 신주쿠 가나가와네리마 하타노 오사카도쿄 토시마 사이타마 니이자
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~ 폭넓은 학문 영역과 유학생 수용의 역사와 전통 ~ 호세이대학교는 1880 년에 창립된 138 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 .

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 .

호세이대학교주오대학교
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

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

●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
●법무연구과 ●략경영연구과

전문직 대학원

●법학부 ●종합정책학부

●경제학부 ●상학부

●이공학부 ●문학부

대학

884 명 / 29,494 명

국가와 지역：중국 , 한국 그 외

유학생

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

대학원（박사과정）： 초년도 　660,000 - 1,040,000 엔
 2 년차 이후　460,000 - 840,000 엔
대학원（석사과정）： 초년도　790,000 - 1,190,000 엔
 2 년차　590,000 - 990,000 엔
학부： 초년도　1,280,000 - 1,843,000 엔
 2 년차 이후　1,040,000 - 1,603,000 엔

학비（2018 년실적）

806 명 / 24,880 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 1,262,300 엔
 경제학부 1,277,300 엔
 상학부 1,280,300 엔
 이공학부 1,803,000 엔
 종합정책학부 1,587,200 엔 
 （1 년차 , 입학금 포함 2,400,000 엔）

저는 고등학교 졸업 후 , 모국에서 진학하
지 않고 일본으로 유학을 왔습니다 . 많은 
대학 중에서도 호세이대학교에 매료되어 
4 년간의 수험 공부를 무사히 마치고 합
격했습니다 . 입학한 후 4 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

132다른

중국 554

홍콩 23

한국 97

574

33

166

111기타

중국

대만

한국

도쿄 마치다치요다 고가네이도쿄 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 . 118 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

203 명 / 2,402 명 (2017)

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 .

국립대학법인 전기통신대학 ( 덴츠다이 ) 는 , ‘종합 커뮤니케이션 과학’ 이라는 새로운 과학기술의 개념을 제창하고 있습니다 . 그것은 , 사람과 사물 , 사회 , 자연 사이의 원만한 커뮤니케이션을 지향하며 사
회에 존재하는 여러 공감대를 넘어서고자 하는 사고방식입니다 . 본교의 정보이공학 계열 ( 학부 ) 에서는 , ‘종합 커뮤니케이션 과학’ 의 창출을 짊어질 인재를 육성하기 위하여 정보이공학의 기초를 폭 넓게 
익힌 뒤 , 실질적인 전문지식과 혁신적인 창조능력을 키우는 것을 목적으로 한 커리큘럼을 편성하고 있습니다 . 정보이공학 연구과 ( 대학원 ) 에서는 , 독창적인 교육연구를 통해 폭 넓고 심층적인 과학적 사고
력 , 논리관 , 사회성 , 국제성 , 논리적 커뮤니케이션 능력을 지닌 과학자 및 기술자를 양성합니다 . 

국립대학법인 전기통신대학
주소지：도쿄도 쵸후시 쵸후가오카 1-5-1　이메일：open-camp@office.uec.ac.jp, iso@office.uec.ac.jp　
홈페이지：www.uec.ac.jp, www.fedu.uec.ac.jp

● 정보학 전공

● 정보 • 네트워크 공학 전공

● 기계지능 시스템학 전공

● 기반이공학 전공

대학원 정보이공학연구과 

● 계열 1 ( 정보통신계열 )

● 계열 2 ( 융합계열 )

● 계열 3 ( 이공학계열 )

정보이공학 대학 

275 명 / 4,957 명（2017 년  5 월  1 일  현재）

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

유학생

학비
대학 〮 대학원：
입학금 282,000 엔
수업료　1 학기 , 2 학기 각각 267,900 엔
연구생 제도：
입학금 84,600 엔
수업료　각학기별 178,200 엔
＊연구생 제도란 ?
연구생제도 ( 대학졸업자 대상 ) 대학원 진학을 희망하는 유학생을 대상으로 연구생 
제도를 실시 . 매년 4 월 혹은 10 월에 입학 가능 ( 각각 전년도 12 월 혹은 6 월에 모
집 ) 상세내용은 본교 홈페이지를 참조 .

87기타

중국 157

한국 14

몽골 17

이 신영 ( 한국 )
대학원 정보이공학연구과 기계지능시스템학 전공

저는 고등학교 졸업 후 , 한일공동이공계학
부유학생으로 선발되어 전기통신대학 정
보이공학부 지능기계공학과에 입학했습니
다 . 학부 졸업 후 , 현재는 전기통신대학대
학원 박사과정 1 년차에 재학중이며 , 사람
의 청각기관에 관해 의료현장에 밀접한 바

이오엔지니어링 연구를 하고 있습니다 .  이
와 같이 , 일본내에서도 다양한 분야의 연구
의 선구자로서 손 꼽히는 전기통신대학에
서는 하고 싶은 공부를 찾아 할 수 있다고 생
각합니다 . 그리고 교통이 편리한 것도 큰 장
점이라고 생각합니다 .

도쿄 가나가와스기나미 사가미하라도쿄 쵸후
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무사시노 미술대학은 1929 년 제국미술학교라는 이름으로 탄생하여 , 1962 년에 대학교로서 인가받았습니다 . 이제 곧 개교 90 주년을 맞이합니다 . 일본 최대규모의 미술대학으로 , 창립 당시부터 유학생을 적극
적으로 받아들여 , 그 수가 현제 대학 전체의 10% 에 가깝습니다 . 세계의 저명한 미술대학과 네트워크를 더욱 더 넓혀 국제활동이 왕성한 것 또한 무사시노 미술대학 ( 통칭 무사비 =MUSABI) 의 특징입니다 . 문
부과학성 사업 ' 경제사회의 발전을 견인할 글로벌 인재 육성 지원 ' 프로그램에 전국에서 유일하게 선택된 미술대학입니다 .

무사시노 미술대학 
주소：미타카노다이 캠퍼스 도쿄도 코다이라시 오가와마치 1-736 
전화：042-342-6995　메일：nyushi@musabi.ac.jp（일본어만 가능）   웹사이트：www.musabi.ac.jp

●조형학부（４년제）

 일본화학과

 유화학과 ( 유화전공 · 판화전공 )

 조각학과

 시각전달 디자인학과

 공예공업 디자인학과 

 

 공간연출 디자인학과

 건축학과

 기초디자인 학과

 영상학과

 예술문화학과

 디자인정보학과

대학

박사전기과정 ( 석사 •2 년제 )

●미술전공

 일본화 과정

 유화 과정

 판화 과정

 조각 과정

 조형이론 · 미술사 과정

 예술문화정책 과정

●디자인 전공

 시각디자인 과정

 공예공업 디자인 과정

 공간연출 디자인 과정

 건축 과정

 기초 디자인학 과정

 영상 과정

 사진 과정

 디자인 정보학 과정

박사후기과정 ( 박사 •3 년제 )

●제품제작 연구영역

●환경형성 연구영역

●미술이론 연구영역

대학원

학부 : 1,904,500-1,940,500 엔 
 ( 첫 해 입학금 36 만 엔 포함 )
대학원 : 1,724,500-1,760,500 엔 
 ( 첫 해 입학금 18 만 엔 포함 )

학비

361 명 / 4,530 명

국가와 지역 : 중국（220 명） , 한국（96 명） , 대만（29 명） 기타
*2017 년 5 월 1 일 현재

유학생

주목할 점
무사시노 미술대학에서는 2019 년 4 월 신설을 목표로 새로운 학부 , 학과 ( 조형구상학부 ·
크리에이티브 이노메이션 학과 ) 를 구상하고 있습니다 . ' 창조적 사고력 ' 을 무기로 비즈니
스 혹은 테크놀로지와 창조성을 융합시킬 새로운 분야를 지향하고 있습니다 . 새로운 학과는 
3,4 년차 수업을 도심  캠퍼스 (2019 년 4 월 신설 예정 ) 에서 듣게 됩니다 . 자세한 사항은 , 
본교 홈페이지 등에 공개하고 있으므로 부디 주목해 주시기 바랍니다 .

' 창조적 사고력 ' 을 기르는 3 가지 영역

오랜 전통을 가진
조형교육 

크리에이티브

새로운 가치 또는 서비스의 
창조가 불가결한 시대의 
즉시 실행 가능한 비즈니스

비즈니스

미래사회를 창조할 선진
기술에 대한 이해

기술 ( 테크놀로지 )

art
×

innovation

natural science
×

innovation

social science
×

innovation

 일본 최초로 ' 일식 ' ' 스시 ' 로 세분화해 배울 수 있는 조리 전문학교 . 본교에서는 1 학년부터 ' 일식 ' ' 스시 ' 의 기본을 착실히 익혀 한 사람 한 사람의 숙련도나 개성에 맞춰 세심한 지도가 가능하도록 소
수정예로 실습을 실시하고 있습니다 . 또한 일식의 성립에 있어 빼놓을 수 없는 다양한 문화배경에 대해서도 공부합니다 . 화과자 , 소바 , 사케 , 발효학 , 간장 , 일본차 ( 茶 ) 등의 문화실습을 실시 . 졸업 후에
는 국내외의 일식 · 스시 전문점에서 활약할 수 있는 요리인을 육성합니다 .

도쿄 스시 일식조리 전문학교
주소：도쿄도 세타가야구 이케지리 2-30-14　전화：0120-040-399　메일：info@sushi-tokyo.jp　웹사이트：sushi-tokyo.jp

● 스시 장인 코스 (2 년제 )
 에도시대 전의 니기리 스시 ( 일반적인 형태의 초밥 ) 을 중심으로 , 마끼 ( 말이 ) 스시 , 지라시  

 스시 등의 다양한 스시에 대해 학습합니다 . 니아게 ( 연한 재료를 한 번 튀긴 후 다시 익히기 ),  

 초절임 , 아부리 ( 굽기의 한 방법 ) 등 식재료의 특성에 맞춘 기법을 체득하고 , 세계에서 활약할  

 스시 장인을 목표로 합니다 .

● 일식요리코스 (2 년제 )
 계절에 맞춘 한상에 입각하여 , 일본요리 기법의 기본이 되는 오미 ( 단 맛 , 매운 맛 , 짠 맛 , 쓴 맛 , 

 신 맛 ), 오색 ( 붉은 색 , 녹색 , 황색 , 백색 , 흑색 ), 오법 ( 굽기 , 졸이기 , 찌기 , 튀기기 , 날것 ) 

 을 익힙니다 . 졸업 후 일식 요리인을 목표로 합니다 .

● 연구코스 (1 년제 )
 2 년 과정을 졸업한 후에 진학할 수 있는 1 년제 코스 . 일식과 스시의 더욱 고도의 지식과 기술 

 을 익히며 점포실습이나 시장조사를 통해 요리인이 되기 위한 실질적인 지식과 기술을 습득 .

코스

1 년차 일식조리과 일식요리 코스 / 스시장인 코스 공통
입학금 ： 100,000 엔
수업료 ： 1 학기 375,000 엔／ 2 학기 375,000 엔
실습비 ： 1 학기 225,000 엔／ 2 학기 225,000 엔 
시설이용료 ： 200,000 엔

학비

정원 90 명（일식요리 코스 60 명 , 스시장인 코스 20 명）

중국 , 한국 , 대만 , 몽골 , 러시아 , 캐나다 , 베트남 , 인도네시아 , 미얀마 기타

유학생

유학생 장학금제도  :  30 만 엔
유학생 장학생제도  :  40 만 엔 × 재적년수 ( 최장 2 년 )
친족 장학금제도  :  10 만 엔
세부 사항은 입학상담실 (TEL : 0120-040-399) 로 문의해 주십시오 .

장학금

온 서기（중국）
스시장인 코스 1 학년

일본요리만을 배우는 커리큘럼도 물론 매
력적입니다만 , 제 기수가 2 기생이기 때문
에 교사가 새 건물에 깨끗한 것도 장점 중 하
나겠죠 ! 다른 조리전문학교에 진학한 친구
에게 ' 나도 같이 입학했으면 좋았을텐데 '

라는 말을 종종 듣기도 해서 , 자랑할 만한 
학교에 입학했음을 다시 한 번 실감하고 있
습니다 . 저는 오사카의 일본어학교에 다니
고 있었습니다만 , 도쿄에 있는 이 학교를 
만나서 정말 다행이라고 생각합니다 !

도쿄 키치죠지코다이라도쿄 세타가야
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●건축디자인과

　건축디자인 　주택디자인

●패션디자인과

　패션디자인 　패션스타일리스트

　패션비즈니스

●메이크업디자인과

　메이크업디자인 　네일 디자인

　보디 메이크업 디자인

TDG 에서는 폭넓은 스킬을 갖고있는 디자이너를 육성하고 있습니다 .
본교는 그래픽 디자인 , 일러스트레이션 , 게임 , 만화 , 인테리어 디자인 , 제품 디자인 , 패션 디자인 등 총 9 학과 45 전공이 있습니다 . 재학 기간 중 , 학생들은 여러 가지 이벤트나 콘테스트에 참가해 기술을 
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

348 人 (2017 년실적 )
국가와 지역：중국 , 타이완 , 한국 , 홍콩 , 타이 , 이탈리아 , 러시아

유학생

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

●뮤지션학과

　보컬 　기타

　베이스 　드럼

 키보드

●댄스학과

　댄스퍼포먼스

●배우・탤런트

　무대 배우 　탤런트

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

●영화학과

　종합영화 　영화감독

　영화기술 

●특수메이크학과

　특수메이크 　영상・무대메이크

　특수조형

●매스컴・영상학과

　출판・Web 　영상

●음향・콘서트학과

　테크니컬 　음악비즈니스

●사운드크리에이터학과

　작곡・아렌지 　레코딩엔지니어

학과

1 학년 : 1,397,000 엔
2 학년 : 1,384,000 엔

학비

98 명 (2017 년실적 )
국가와 지역：중국 , 한국 , 타이완 , 아메리카 , 스페인 

유학생

중국 36

한국 7

대만 24

기타 33

東京 中野도쿄 치요다도쿄 치요다

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 . 

레스리・키 ( 싱가포르 )
사진학과 졸업

2006 년 , 스마트라 해일 지진의 쓰나미피
해자의 자선을 목적으로 , 아시아의 유명인 
300 인을 찍은 사진집 「super stars」을 발
표 . 2011 년에는 동일본대지진의 자선을 목
적으로 찍은 사진집 「Love&Hope」으로 
APA 아와드 2012 년 홍보작품집 「경제산업
장관상」을 수상 . 동경 비주얼 아트에서는 
매일 많은 사진을 찍었었고 , 그것이 저의 포
토그래퍼의 시작의 원점이였습니다 . 동경 
비주얼 아트에서는 자유로운 분위기과 , 이것
저것 도전할수 있는 환경이 갖춰져 있는 학교 
입니다 . 제가 학생시절때에는 필름시대였지
만 , 현재는 디지털로 언제든지 사진을 찍을
수 있는 시대이기 때문에 이러한 시대를 살
려서 , 여러분들도 많은 사진을 찍으세요 !
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학과

●카페서비스학과

　파티쉐 　바리스타

　카페비즈니스

●상제디렉터학과

　상제디렉터

●관광비즈니스학과

　국제관광서비스 　일중통역

　일한통역 　아시아일본어

　- 해외유학학과

　여행 　호텔

　브라이덜 　에어라인

●브라이덜학과 

　웨딩플래너 　브라이덜헤어메이크

　브라이덜플라워 　드레스코디네이터

　이벤트프로듀스

●호텔학과

　호텔 　테마파크호텔

　바텐더 　레스토랑・소믈리에

　영어서비스 　서비스업

●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

297 人 (2017 년실적 )
국가와 지역：중국 , 타이완 , 한국 , 홍콩 , 베트남 , 타이 , 필리핀

유학생

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　

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-yyg.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

학과

106 명 (2017 년실적 )
국가와 지역：중국 , 한국 , 대만 , 홍콩 , 베트남 , 러시아 , 프랑스 , 스웨덴　그 외

유학생

1 학년 : 1,247,000 엔
2 학년 : 1,292,000 엔

학비

도쿄 치요다도쿄 시부야

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

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

입학 시험
・ 서류전형
・ 일본어능력시험
・ 면접시험
・ 작문（매스컴출판・예능학과에서만 실시）
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학과
●게임종합학과

　게임 라이터 　게임기획

　게임일러스트 　게임 3DCG

　게임프로그래머 　게임사운드

●애니메이션종합학과

　종합 애니메이터 　하이브리드 애니메이터 

　애니메이션 CG 　애니메이션성우

　3DCG・VFX 　애니메이션사운드

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

175 명 (2017 년실적 )
국가와 지역：중국 , 홍콩 , 한국 , 캐나다 , 스위스 , 노르웨이

유학생

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

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

호스피탈리티 투어리즘 전문학교 facebook：facebook.com/trajaltokyo　도쿄 브라이덜 전문학교 facebook：facebook.com/tokyobridal
전화：03-3360-2801　메일：ryu@trajal.ac.jp　웹 사이트：trajal.jp

호스피탈리티 투어리즘 전문학교　도쿄 브라이덜 전문학교

본교는 관광업계의 니즈에 맞춰 설립된 전문학교입니다 .
일본 학생들과 함께 공부하는 교육환경에서 , 매년 많은 유학생이 관광 및 웨딩 업계에 진출하고 있습니다 . 또한 , 유학생 담당 전임 스태프가 있어 생활면에서의 서포트도 안심하실 수 있
습니다 . 본교에서 배우고 , 동경하는 관광 · 웨딩 업계에서 일해 봅시다 .

●관광학과 ●호텔학과

●테마파크학과  ●항공승무원학과 

●지상직학과 ●지상조업사 학과

호스피탈리티 투어리즘 전문학교

●웨딩 학과

도쿄 브라이덜 전문학교

전학과 공통 1 학년 1,198,000 엔
 2 학년 1,198,000 엔

학비

제가 일본에 유학과 취업을 하겠다고 결심
한 이유는 일본의 서비스를 체험하고 몸에 
익혀많은 사람들에게 좋은 서비스를 하고 
싶어서 결정하게 되었습니다 . 그중에서도 
서비스하면 가장 먼저 떠오르던 것이 호텔 
서비스였기에 한국과 비교해서 일본이 관
광산업과 호텔산업이 발달해 있기에 일본
에서 공부한뒤 일본에서 취업을 하겠다는
목표가 생겼습니다그래서 유학생 취업률
이높기로 유명한 호스피탈리티 투어리즘 
전문학교 호텔과에 입학하게 되었습니다 .
유학생 서포터 부서가 있어서 비자문제나 
그외의 문제가 있을 때마다 여러번 많은 
조언과 도움을 받았고　취업활동에 관련
해서도 일본인 학생들과 같은 조건에서 같
은 수업을 받으며 준비를 했기에 취업활동
에도　큰 도움이 되었기에 그 결과로 제
가 원하던 기업에 취업내정을 받는게 가능
했습니다 . 정말로 호스피탈리티 투어리즘 
전문학교에 입학을 했기에 취업에도 좋은

 결과를 낼수 있었고 , 유학생활도　굉장
히 즐겁게 보낼수 있었기 때문에 학교에는 
정말 감사하고 있습니다 . 일본유학 , 특히 
여행업계나 호텔업계에 취업을 희망하면
서 망설이고 있는 분이라면 적극 추천해드
리고 싶은학교입니다 !

張　鐵眞 ( 한국 )
호텔학과

55 명 / 696 명 

국가와 지역： 한국 , 중국 , 베트남 , 몽골 , 태국 , 네팔 , 말레이시아 , 인도네시아 ,
  독일 , 우즈베키스탄

유학생

・유학생 학비감면제도 
・자격증취득 장학금 제도
・장학생 제도 

장학금

 ホスピタリティツーリズム専門学校　 東京ブライダル専門学校

도쿄 시부야도쿄 나카노

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

입학 시험
・ 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 작문을 실시할 가능성도 있음 .
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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 43 개국 747 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

227 명 / 1,126 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： 94,580 - 113,380 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

츠지조 그룹에서는 「일본 요리 , 프랑스 요리 , 이탈리아 요리 ,  중국 요리 , 양과자 , 화과자 , 빵」등 일반적인 기술과 전문적인 기술을 배울 수가 있습니다 . 프로가 사용하는 것과 같은 기구를 사용하며 , 기
초 기술을 습득하기 위한 커리큘럼이 마련되어 있습니다 . 츠지 그룹의 졸업생은 14 만명 이상의 졸업생이 있습니다 . 지금까지의 실적으로 음식 업계로부터 신용과 신뢰를 받고 있습니다 . 매년 한국 , 대만 , 
중국의 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

（일본 요리 , 프랑스 요리 , 이탈리아 요리 ,  중국 요리）

●고도조리기술 매니지먼트학과 (3 년제 )

●조리기술 매니지먼트학과 (2 년제 )

●조리본과 (1 년제 )

　조리클래스 　조리클래스・프랑스교 유학코스

　캐리어클래스 　더블마스터클래스

츠지조리사전문학교

（양과자 , 화과자 , 빵）

●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

240 명 / 2,184 명

국가와 지역：한국 , 대만 , 중국 기타

유학생

학비
3 년제 학과 5,090,000 엔
 （1 년차 , 입학금 포함 1,916,000 엔）
2 년제 학과 3,790,000 엔
 （1 년차 , 입학금 포함 1,916,000 엔）
1 년제 학과 2,170,000 엔
 （1 년차 , 입학금 포함 2,170,000 엔）

103

76

10

52

한국

대만

중국

기타

도쿄 나카노 시나가와세타가야오사카 아베노
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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 (2 년 ) ●복식연구과 (1 년 )

●패션고도전문사과 (4 년 ) ●패션공과기초과 (3 년 )

●글로벌비즈니스디자인과 (4 년 ) ●패션유통과 (2 년 )

●패션텍스타일과 (3 년 ) ●패션굿즈기초과 (3 년 )

학부

●복장과 (3 년 ) ●패션유통과 (2 년 )

학부 ( 야간 )

751 명 / 3,280 명

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

유학생

1 년차
1,264,500 - 1,374,500 엔

학비

496

107

67

중국

한국

대만

기타

81

・문화복장학원장학금
・일반재단법인 교리쓰 국제교류 장학재단 장학생
・공익재단법인 국제 교와 장학회 사비 외국인 유학생 장학금
・독립행정법인일본학생지원기구문부과학성 외국인유학생학습장려비
・ＰＡＬ이노우에재단 장학금

장학금

도쿄 신주쿠

Hyung goo Kang( 한국 )
문화복장학원 복장과 ２학년

입학 전에는 여러 패션 전문학교를 견학했
습니다 . 문화 복장학원으로 결정한 이유
는 커리큘럼이 빡빡하고 과제도 많기 때문
입니다 . 물론 힘들기도 합니다만 확실히 
공부할 수 있고 제 자신도 더욱 성장할 수 
있다고 생각했습니다 . 패션만을 배우는 
전문성은 물론이고 유학생을 대상으로 한 
학비 할인이 없다는 점에서 오히려 학교를 
더욱 신뢰할 수 있었습니다 .1 학년 때는 
긴장을 풀지 않기 위해 아르바이트와 과제 
중심의 엄격한 생활을 했습니다 . 공부를 
적당히 쉬엄쉬엄 했다면 놀 시간도 낼 수 

있었겠지만 , 저는 정말로 옷을 잘 만드는 
사람이 되고 싶은 마음에 점심시간에도 
빠르게 식사를 마치고 도서관에서 자료를 
보거나 하며 열심히 공부했습니다 . 힘들
었지만 스스로가 성장해 가고 있음을 느낄 
수 있어 기뻤습니다 . 1 학년 때 좋은 성적
을 받았기 때문에 2 학년 때부터는 장학금
을 받게 되어 , 아르바이트 시간을 줄이고 
대회 출전에 집중할 수 있게 되어 ,  YKK 
퍼스닝 어워드에서 그랑프리를 수상했습
니다 . 노력한 만큼 반드시 보상이 따른다
는 사실을 실감할 수 있었습니다 .
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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.

BUNKA FASHION COLLEGE
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

Tiền học năm đầu 
¥1,264,500 ~ ¥ 1,374,500

Học phí

phần
● Khoa trang phục (2 năm)

● Khoa nghiên cứu thời trang (1 năm dành cho đối tượng là 

 sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng.)

● Khoa chuyên gia thời trang (4 năm)

● Khoa kĩ thuật thời trang cơ bản (3 năm)

● Khoa thiết kế kinh doanh toàn cầu (4 năm)

● Khoa phân phối thời trang (2 năm)

● Khoa chất liệu thời trang (3năm)

● Khoa phụ kiện thời trang cơ bản (3 năm)

Khóa học (buổi tối)
● Khoa trang hục

● Khoa 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

Học bổng

751người / 3,280người

Các nước và khu vực：Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, 
 Tiếng Thái, Mỹ, Nga, Việt Nam khác. 

Học sinh

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 Nhật, món ăn Pháp, món ăn Ý, 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, Đài Loan, Trung Quốc 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

240người / 2,184người

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

Học sinh

Hệ 3 năm 5,090,000 ¥
(1,916,000¥ bao gồm cả năm đầu tiên, lệ phí tuyển sinh)

Hệ 2 năm 3,790,000 ¥ 
(1,916,000¥ bao gồm cả năm đầu tiên, lệ phí tuyển sinh)

Hệ 1 năm 2,170,000 ¥
 (2,170,000¥ 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
(món ăn Nhật, món ăn Pháp, món ăn Ý, món ăn Trung Quốc)

● 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
(bánh kẹo,đồ ngọt,bánh mi)

● 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

103

76

10

52

Hàn Quốc

Đài Loan

Trung Quốc

khác

TOKYO SHINJYUKUOSAKA ABENO

Hyung goo Kang(Hàn Quốc)
Bunka Fashion College khoa trang phục 2 năm

Trước khi nhập học vào đây, tôi đã đến 
xem rất nhiều trường chuyên môn về thời 
trang khác. Lý do để tôi lựa chọn Học viện 
văn hòa thời trang là bởi vì trường có môi 
trường học tập rất nghiêm túc, chương 
trình học cũng có chủ đề rất đa dạng. Tuy 
hơi vất vả, nhưng tôi nghĩ đó là điều tốt cho 
bản thân, và hơn nữa tôi cũng sẽ có cơ hội 
được học nhành thật nghiêm túc. Ngoài 
việc trường có chương trình chuyên hẳn về 
thời trang, trường còn có cả chế độ giảm 
học phí cho du học sinh nữa, tôi cho rằng 
đây là một ngôi trường rất đáng để tin cậy.
Năm đầu tiên, tôi chỉ chuyên tâm vào các 
bài tập chuyên ngành của mình và công 
việc làm thêm để có thể trang trải một 
phần sinh hoạt phí. Nếu chỉ học tập vừa 
phải thì tôi nghĩ rằng thời gian thảnh thơi 
để đi chơi đây đó cũng không thiếu, nhưng 

tôi thực sự muốn trở thành một chuyên gia 
trong lĩnh vực thiết kế trang phục, nên kể 
cả giờ nghỉ trưa tôi cũng ăn uống một cách 
thật nhanh chóng và sau đó là vào thư viện 
của trường để đọc tài liệu, tôi đã nỗ lực 
hết sức trong học tập. Dù biết là rất vất vả, 
nhưng khi cảm nhận được thành quả học 
tập của mình thì tôi thực sự đã thấy mình 
lựa chọn vô cùng đúng đắn. Nhờ thành 
tích học tập năm đầu khá tốt mà sang 
năm thứ 2 tôi đã nhận được học bổng, nhờ 
đó mà có thể giảm được thời gian đi làm 
thêm và tập trung vào việc học tập cũng 
như tham gia được một số cuộc thi và tôi 
đã dành được giải Grand Prix tại lễ trao 
giải YKK Fastening. Tôi tin rằng dù là bất kỳ 
ai đi chăng nữa, chỉ cần mình cố gắng thì 
mọi nỗ lực của mình sẽ được đền đáp xứng 
đáng.



27 26

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  43 quốc gia với 747 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

227người / 1,126người

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： 94,580 ¥¥ 113,380 

※ 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

Trung cấp Du lịch và Hospitality facebook：facebook.com/trajaltokyo Trung cấp Tokyo Bridalfacebook：facebook.com/tokyobridal
Số điện thoại：03-3360-2801　E-mail：ryu@trajal.ac.jp　Web：trajal.jp

Trung cấp Du lịch và Hospitality 　Trung cấp Tokyo Bridal

Trường được thành lập dựa trên nguyện vọng của ngành du lịch. Tại đây du học sinh sẽ được học tập cùng với sinh viên người Nhật, và năm nào cũng có rất nhiều du học sinh 
làm việc trong ngành du lịch, cưới hỏi sau khi tốt nghiệp. Trường cũng có giáo viên chuyên đảm nhiệm về vấn đề du học sinh nên các bạn có thể yên tâm trong học tập cũng 
như trong cuộc sống. Hãy cùng chúng tôi thực hiện ước mơ của chính các bạn.

● Khoa Du lịch ● Khoa Khách sạn

● Khoa Công viên giải trí ● Khoa Hướng dẫn hành khách cabin

● Khoa Hành khách (hàng không) ● Khoa Xử lý mặt đất (hàng không)

Trung cấp Du lịch và Hospitality 

● Khoa Bridal

Trung cấp Tokyo Bridal

Chung cho tất cả các khoa Năm thứ nhất 1,198,000 Yên
 Năm thứ hai 1,198,000 Yên

Học phí

Hiện tại mình đã sống ở Nhật Bản 
được hơn 4 năm. Nhật Bản được 
biết tới với phong cách phục vụ 
khách hàng rất chu đáo, hơn nữa 
từ thời cấp 3 mình đã có niềm yêu 
thích với ngành khách sạn, vì vậy 
mà mình quyết định Nhật Bản là nơi 
để du học. Và hiển nhiên ước mơ 
của mình là được trở thành nhân 

viên làm việc trong khách sạn, để 
thực hiện ước mơ đó thì mình đã 
lựa chọn ngôi trường này. Hồi mình 
đi open campus, mình có được trải 
nghiệm thử giờ học của trường, 
thực sự thì mình đã bị lôi cuốn rất 
nhiều. Và trên hết là các thầy cô 
giáo và tiền bối đã để lại trong mình 
ấn tượng rất tốt.

NGUYEN THUY VI(Việt Nam)
Khoa Khách sạn

55người / 696người 

Quốc gia：Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Mông Cổ, Thái Lan,
  Nepal, Malaysia, Indonesia, Đức, Uzbekistan

Học sinh

・Có chế độ miễn giảm học phí
・Có chế độ tiền thưởng khi lấy được các chứng chỉ
・Có chế độ đãi ngộ đặc biệt

Học bổng

 ホスピタリティツーリズム専門学校　 東京ブライダル専門学校

OSAKA ABENOTOKYO NAKANO SHINAGAWASETAGAYAOSAKA ABENOTOKYO NAKANO

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　Web: www.tnw.ac.jp   blog: gaotnw.blog20.fc2.com

175người (Năm học 2017)
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
 Người viết game 

 Kế hoạch game 

 Minh họa game

 Game 3DCG 

 Programmer 

 Âm thanh

● Khoa Anime tổng hợp
 Anime tổng hợp 

 Anime hỗn hợp 

 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.

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

106người ( Năm học 2017 )
Quốc gia： Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, 
 Việt Nam, Nga, Pháp, Thụy Điển khác

Học sinh

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

Học phí

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)

TOKYO SHIBUYATOKYO 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.

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 

Kỳ thi tuyển sinh
・Xét hồ sơ
・Kiểm tra tiếng Nhật
・Phỏng vấn
・Viết luận ngắn (Chỉ với khoa Truyền thông đại chúng xuất bản và văn nghệ)

Kỳ thi tuyển sinh
・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
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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.tit.ac.jp   facebook: www.facebook.com/oreignstudentsteam.tit

297người ( Năm học 2017 )
Quốc gia： Trung Quốc, Đài Loan, Nam Triều Tiên,
 Hồng Kông, Việt Nam, Tiếng Thái, Philippines khác

Học sinh

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

Học phí
Khoa 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 Thương mại dịch vụ 

● 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 Dịch vụ cà phê 

 Bánh ngọt Barista 

 Kinh doanh quán cà phê 

● 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

 Du lịch Khách sạn 

 Lễ cưới Hàng không

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

98người (Năm học 2017) 
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

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 & Web Video

 

● Khoa Hòa nhạc 

 Kỹ thuật Kinh doanh âm nhạc 

● Khoa Âm thanh 

 Sáng tác và sắp xếp Thu âm 

● Khoa Thanh nhạc

 Vocal Guitar 

 Base Drum

 Keyboard 

● Khoa Biểu diễn 

 Biểu diễn múa

● Ngahf diễn viên, tài năng 

 Ngành diễn viên sân khấu Ngành tài năng

TOKYO SHINJYUKUTOKYO CHIYODA

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.

Wibowo Bobbie ( Indonesia )
Sinh viên tốt nghiệp Khoa Du lịch

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

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.
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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 9 phân khoa 45 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

348người ( Năm học 2017 )
Quốc gia： Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông, 
 Tiếng Thái, Ý, Nga

Học sinh

Năm thứ nhất：1,347,000¥
Năm thứ hai：1,364,000¥

Học phí

Khoa 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 Ngành nhân vật - hình họa 

 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

● Khoa Thiết kế trang điểm 

 Thiết kế trang điểm Thiết kế móng 

 Thiết kế trang điểm toàn thân

Đây là trường học đầu tiên chuyên sâu về các món ăn truyền thống và Sushi của Nhật. Tại đây, năm đầu tiên học sinh sẽ được học tập một cách nghiêm chỉnh về “món ăn 
truyền thống” và “sushi” , với số lượng học sinh hạn chế để có thể đưa ra những hướng đào tạo phù hợp với cá tính và trình độ của từng học viên.

Trường trung cấp nấu ăn- sushi truyền thống Tokyo
Địa chỉ：Tokyo-to, Setagaya-ku, ikejiri 2-30-14　Số điện thoại：0120-040-399　E-mail：info@sushi-tokyo.jp　Web:：sushi-tokyo.jp

● Khóa học nghệ nhân sushi (2 năm)
 Học viên sẽ được học rất nhiều kiểu sushi xuay quanh loại Nigirisushi (sushi cơm  

 nắm) thời trước thời kỳ Edo như Makizushi (sushi cuộn lá rong biển), Oshizushi  

 (sushi ép khuôn), Chirashi (sushi rời rạc)…kết hợp với việc học thêm các kỹ năng  

 kết hợp nguyên liệu đặc trưng như Niage (rán sau đó ninh với nước sốt), Sujime  

 (ngâm dấm), Aburi (đốt) với mục tiêu là để trở thành những nghệ nhân sushi có  

 thể làm việc trên toàn thế giới

● Khóa nghệ nhân món truyền thống  (2 năm)
 Tại khóa học này học viên sẽ được về các kỹ năng cơ bản khi chế biến món ăn  

 truyền thống theo từng mùa như ngũ vị (ngọt, cay, mặn, đắng, chua), ngũ sắc (đỏ,  

 xanh, vàng, trắng, đen), ngũ pháp (nướng, ninh, hấp, rán, sống). Mục tiêu sau khi  

 tốt nghiệp là trở thành một đầu bếp chuyên món truyền thống.

● Khóa nghiên cứu (1 năm)
 Sau khi tốt nghiệp khóa học 2 năm, học viên có thể học tiếp 1 khóa học 1 năm  

 nữa. Đây là khóa học nhằm nâng cao hơn nữa về kỹ thuật cũng như trình độ của  

 học viên trong việc chế biến các món ăn truyền thống và sushi, thông qua những  

 lần thực tế tại các cuộc điều tra thị trường hay thực tập thực tế tại các nhà hàng.

Khóa học 

Học phí cho 1 năm 
học của cả 2 khóa món truyền thống và khóa nghệ nhân sushi
Tiền nhập học : 100,000 yên
Học phí : Kỳ đầu 375,000 ¥ , kỳ sau 375,000  ¥
Phí thực hành : Kỳ đầu 225,000 ¥ , kỳ sau 225,000 ¥
Phí trang thiết bị : 200,000 ¥

Học phí

Số lượng tuyển 90 người
Khóa học món ăn truyền thống 60 người, khóa học sushi 20 người.
Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Mông Cổ, Nga, Canada, Việt Nam, 
Indonesia, Malaysia vv

Học sinh

Chế độ học bổng dành cho du học sinh : 300,000 yên
Chế độ du học sinh đặc biệt  : 400,000 yên x số năm theo
   học (tối đa 2 năm)
Chế độ học bổng dành cho người thân : 100,000 yên.
Để biết thêm thông tin chi tiết,  xin mời các bạn liên hệ phòng công tác 
nhập học theo số điẹne thoại sau: 0120-040-39

Học bổng

Wen Shu Qi   (Trung Quốc)
Sinh viên năm 1 khoa Nghệ nhân sushi

Điểm thu hút của trường không chỉ dừng 
lại ở việc trường có chương trình học 
riêng biệt chuyên về món Nhật, mà ngoài 
ra, chúng tôi với tư cách là sinh viên khóa 
thứ 2, được học tập tại một ngôi trường 
có đầy đủ các trang thiết bị và vô cùng 
tiện nghi như thế này cũng là một điều 
may mắn, bạn bè tôi vẫn thường nói rằng 
giá mà họ cũng chọn trường mà tôi đang 

theo học thì tốt biết bao, điều này càng 
làm tôi cảm thấy tự hào về ngôi trường 
mình đang theo học và cảm thấy thật vui 
sướng khi mình đã có một lựa chọn đúng 
đắn. Khi còn học tiếng Nhật tôi đã theo 
học một trường tiếng tại Osaka, nhưng 
khi học lên trung cấp tôi đã chọn trường 
ở Tokyo và cảm thấy mình thật đúng đắn 
khi lực chọn ngôi trường này.

TOKYO CHIYODATOKYO SETAGAYA

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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Trường đại học Mỹ thuật Musashino, tiền thân là trường Mỹ Thuật Teikoku, được thành lập năm 1929 và trở thành trường đại học vào năm 1962. Trường chuẩn bị đón kỷ niệm 90 năm thành lập. Đây là ngôi 

trường về mỹ thuật có quy mô hàng đầu Nhật Bản, từ thời điểm thành lập đến nay trường vẫn luôn tích cực đón nhận các sinh viên quốc tế, và hiện tại con số này đã chiếm gần 10% tổng số sinh viên toàn 

trường. Trường cũng đang mở rộng liên kết với các trường mỹ thuật khác trên thế giới, đặc trưng nổi bật của trường Đại học Mỹ thuật Musashino chính là sự tích cực trong các hoạt động mang tính quốc tế 

(thường được gọi là MUSABI), và là trường đại học duy nhất trên toàn quốc được bộ Văn Hóa chọn vào chương trình “ Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu kéo theo sự phát triển kinh tế xã hội” .

Đại học Mỹ thuật Musashino
Địa chỉ：Cơ sở Takanoda Tokyo-to, Kodaira-shi, Kogawa-cho 1-736
điện thoại：042-342-6995　E-mail：nyushi@musabi.ac.jp（Chỉ tiếng Nhật）   Trang web：www.musabi.ac.jp

● Chuyên ngành Mỹ thuật
 -Khóa tranh Nhật
 -Khóa tranh sơn dầu
 -Khóa tranh in
 -Khóa điêu khắc
 -Khóa lý thuyết nghệ thuật và lịch sử  
  nghệ thuật
 -Khóa chính sách Văn hoá và Nghệ  
  thuật

● Chuyên ngành thiết kế
 -Khóa thiết kế truyền đạt thị giác
 -Khóa thiết kế ngành nghề thủ công
 -Khóa thế kế không gian diễn xuất
 -Khóa kiến trúc
 -Khóa thiết kế cơ bản
 -Khóa hình ảnh
 -Khóa ảnh
 -Khóa thiết kế thông tin

Khóa tiến sỹ (Tiến sỹ- 3 năm)

● Lĩnh vực nghiên cứu chế tác tác phẩm

● Lĩnh vực nghiên cứu hình thành môi trường

● Lĩnh vực nghiên cứu lý thuyết mỹ thuật

Cao học

Hệ đại học：  1,904,500 ¥¥ 1,940,500
 （bao gồm 360,000 yên tiền đầu vào）
Hệ cao học:  1,724,500 ¥¥ 1,760,500
 (bao gồm 180,000 yên tiền đầu vào)

Học phí

361người/ 4,530 người

Quốc gia： Trung Quốc（220người）、Hàn Quốc（96người）、
 Đài Loan（29người） vv ＊ Từ ngày 1/5/2017 đến nay

Học sinh

Giáo dục mô phỏng có 

truyền thống lâu đời

Sự sáng tạo

Sự sáng tạo giá trị mới và sự sáng tạo trong 

ngành dịch vụ là thứ không thể thiếu trong 

thời đại thực chiến thương mại.

Thương mại
Nắm được kỹ thuật tiên tiến 

để phục vụ cho việc sáng tạo 

một xã hội trong tương lai

Công nghệ

Đại học mỹ thuật Musashino đang lên kế hoạch mở một số khoa và ngành học mới vào 

tháng 4 năm 2019 (Khoa mô phỏng, ngành sang tạo đổi mới). Với vũ khí là “khả năng 

tư duy sang tạo” , trường hướng đến mục tiêu xây dựng lĩnh vực mới kết hợp được cả 3 

lĩnh vực là thương mại, kỹ thuật và khả năng sang tạo. ngành học mới này sẽ được đưa 

vào giảng dạy dự kiến trong 3 đến 4 năm tới (tháng 4 năm 2019) sau khi thành lập cơ sở 

học mới trong khu vực trung tâm. Thông tin chi tiết mời các bạn thạm khảo tại website 

chính thức của trường.

Chủ đề

3 lĩnh vực nuôi dưỡng “khả năng tư duy sáng tạo”

art
×

innovation

natural science
×

innovation

social science
×

innovation

Khóa dự bị tiến sỹ (Thạc sỹ- 2 năm)

 -Ngành tranh Nhật
 -Ngành tranh sơn dầu (chuyên ngành  
  tranh sơn dầu- chuyên ngành tranh in)
 -Ngành diêu khắc
 -Ngành thiết kế truyền đạt thi giác
 -Ngành thiết kế ngành nghề thủ công

 -Ngành thiết kế không gian diễn xuất
 -Ngành kiến trúc
 -Ngành thiết kế cơ bản
 -Ngành điện ảnh
 -Ngành văn hóa nghệ thuật
 -Ngành thiết kế thông tin

Đại học
● Khoa tạo hình (4 năm)

Đại học Điện-Truyền thông (Dentsudai: đọc là đêng-chư-đai) đang đề xướng một khái niệm khoa học và kỹ thuật mới gọi là “khoa học truyền thông tổng hợp”. Đó là ý tưởng nhằm vượt qua các ranh giới khác nhau tồn tại 

trong xã hội, thực hiện giao tiếp thông suốt giữa con người, sự vật, xã hội, và tự nhiên. Ở trường khoa học và kỹ thuật thông tin thuộc bậc đại học, để nuôi dưỡng các nhân tài có đủ khả năng sáng tạo ra “khoa học truyền 

thông tổng hợp” , sau khi trang bị ở phạm vi rộng các nền tảng cơ bản của khoa học và kỹ thuật thông tin, chúng tôi đang tổ chức một chương trình giảng dạy nhằm mục đích nuôi dưỡng năng lực sáng tạo có tính cách tân và 

tri thức chuyên môn có tính thực tiễn cho sinh viên. Ở bậc cao học, thông qua nghiên cứu và giáo dục mang tính độc lập và sáng tạo, chúng tôi sẽ đào tạo các nhà khoa học và các nhà kỹ thuật có kỹ năng tư duy khoa học một 

cách sâu rộng, có quan điểm đạo đức, có tính xã hội, có tính quốc tế, và có năng lực giao tiếp một cách logic.

Trường đại học quốc lập Đại học Điện – Truyền thông (UEC Tokyo)
Địa chỉ：1-5-1 Chofugaoka, Chofu, Tokyo 　E-mail：open-camp@office.uec.ac.jp, iso@office.uec.ac.jp　Trang web：www.uec.ac.jp

● Chuyên ngành Khoa học thông tin (Tin học)

● Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và Mạng

● Chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống cơ khí thông minh 

● Chuyên ngành Khoa học và Kỹ thuật cơ bản

Trường sau đại học Khoa học và Kỹ thuật thông tin

● Nhóm I (Hệ Kỹ thuật thông tin và Máy tính) 

● Nhóm II (Hệ Kỹ thuật liên ngành)

● Nhóm III (Hệ Khoa học và Kỹ thuật cơ bản)

Trường Khoa học và Kỹ thuật thông tin (đại học)

Học phí
Đại học – Sau đại học：
Tiền nhập học　 282,000  yên
Học phí (các kỳ mùa xuân và mùa thu)　 267,900  yên

Chế độ sinh viên nghiên cứu：
Tiền nhập học 84,600  yên
Học phí (từng học kỳ)  178,200  yên
※ Định nghĩa chế độ sinh viên nghiên cứu 
Chế độ sinh viên nghiên cứu (dành cho sinh viên đã tốt nghiệp đại học)
 Trường chúng tôi có chế độ sinh viên nghiên cứu dành cho các lưu học 
sinh có nguyện vọng học tiếp lên thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Sinh viên nhập 
học theo chế độ sinh viên nghiên cứu sẽ được phép nghiên cứu theo 
các đề tài nghiên cứu mong muốn dưới sự hướng dẫn của giáo sư. 
Hằng năm, chúng tôi sẽ tuyển sinh hai đợt: đợt một vào tháng 6 cho kỳ 
nhập học tháng 10, và đợt hai vào tháng 12 cho kỳ nhập học tháng 4. 
Thông tin tuyển sinh chi tiết xin mời xem ở trang web chính thức của 
trường chúng tôi.

Số lưu học sinh: 275 sinh viên / Tổng số: 4957 sinh viên  (Thời điểm 1/5/2017 )

Quốc gia： Trung Quốc, Mông Cổ, Hàn Quốc, Việt Nam v.v.

Học sinh

87

157

14

17

Khác

Trung Quốc

Hàn Quốc

Mông Cổ

TOKYO KICHIJOUJIKODAIRATOKYO CHOFU

Nguyễn Đức Thiện (Việt Nam)
Khoa Trí năng xã hội và Thông tin học, 
Trường sau đại học Hệ thống thông tin (hệ thống cũ）

Tôi là sinh viên Ph.D, khoa Trí năng xã 
hội và Thông tin học. Tôi ghi danh vào 
UEC Tokyo từ khoá học thạc sĩ vào 
năm 2012. Trước đó, tôi đã đến Nhật 
vào năm 2006 để làm việc với tư cách 
là kỹ sư phần mềm, sau khi tốt nghiệp 
Đại học Bách Khoa Hà Nội vào năm 
2004. Tôi đã chọn UEC Tokyo bởi vì 
đây là một trường đại học nghiên cứu 
hàng đầu ở Nhật Bản và có lĩnh vực 
nghiên cứu phù hợp với mong muốn 
của tôi. Là du học sinh tư phí, với sự 
giúp đỡ của nhà trường, tôi đã sớm 

nhận được học bổng trong thời gian 
học tập tại đây. Môi trường học tập 
và nghiên cứu ở UEC Tokyo là rất tốt, 
với đầy đủ các trang thiết bị và tài liệu 
cập nhật nhất. Sinh viên được tự do 
theo đuổi các hướng nghiên cứu. Các 
giáo sư luôn hết lòng hỗ trợ sinh viên. 
Tại đây cũng có nhiều câu lạc bộ và sự 
kiện cho phép sinh viên giao lưu văn 
hoá và rèn luyện thể chất. Tôi cũng đã 
đạt được nhất đẳng huyền đai Aikido 
sau bốn năm tập luyện tại câu lạc bộ 
Aikido của trường.
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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 118 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

203người / 2,402người  (2017)
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

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

806người  / 24,880người 

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 1,262,300 ¥
Khoa Kinh tế 1,277,300 ¥
Thương mại 1,280,300 ¥
Khoa học và Công nghệ 1,803,000 ¥
Khoa quản lý chính sách 1,587,200 ¥
※ 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 554

Hồng Kông 23

Hàn Quốc 97

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 KANAGAWASUGINAMI SAGAMIHARATOKYO 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 138 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 4 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 
4 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 

884người / 29,494người

Các nước và khu vực： Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan khác. 
 ( Tính đến tháng 1. 2017 )

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 ¥¥ 1,040,000 
 Năm thứ hai và sau đó : 460,000 ¥¥ 840,000
Thạc sĩ
 Năm đầu tiên :  790,000 ¥¥ 1,190,000
 Năm thứ hai và sau đó : 590,000 ¥¥ 990,000
Đại học
 Năm đầu tiên :  1,280,000 ¥¥ 1,843,000
 Năm thứ hai và sau đó : 1,040,000 ¥¥ 1,603,000

Học phí (Học phí năm 2018)

Kim Sanghyup ( Hàn Quốc )
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

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

863người / 20,481người

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)：  913,000 ¥¥ 1,806,500

Đại học： 1,276,000 ¥¥ 2,003,500

Học phí（ Năm học 2018 ）

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 MACHIDACHIYODA KOGANEITOKYO TOSHIMA SAITAMA NIIZA

Hàn Quốc

425

209

Đài Loan 29

Trung Quốc

200

Khác
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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 đây, 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

1,593người / 13,907người

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 thêm 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 696

Mỹ 200

Hàn Quốc 215

Khác 482

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 147 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

1,525người / 33,449người

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 Quốc tế Nhật học ● Khoa toán lý tổng hợp

Đại học

Cao học：823,000 ¥ - ¥ 1,733,000
( 200,000 ¥ bao gồm cả năm đầu tiên, lệ phí tuyển sinh)

Đại học：1,294,000 ¥ - ¥ 1,791,000
( 200,000 ¥ bao gồm cả năm đầu tiên, lệ phí tuyển sinh)

Học phí

Trung Quốc 789

Đài Loan 53

Hàn Quốc 346

Khác 337

TOKYO CHIYODA SHINJYUKU KANAGAWANERIMA HADANO OSAKATOKYO CHIYODA SUGINAMI KANAGAWANAKANO KAWASAKI

Bạn Chu Xuyên Thanh ( Trung Quốc)
Sinh viên khoa Luật, chuyên ngành Quan hệ Quốc tế

Tôi hiện đang theo học tại khoa Luật, 
chuyên ngành Quan hệ Quốc tế tại 
Đại học Sophia. Mục tiêu trong tương 
lai của tôi là làm việc tại tổ chức Liên 
Hợp Quốc. Tôi quyết định theo học tại 
ngôi trường này bởi môi trường học tại 
Sophia mang tính quốc tế cao. Nhiều 
giáo sư nổi tiếng hiện đang công tác 
giảng dạy tại đây và sự hiện diện của 
sinh viên đến từ 77 quốc gia cũng là 
điểm nổi bật của trường. Với tôi, thông 
qua việc học tập và giao lưu với thầy cô 
và bạn học, kỹ năng ngôn ngữ của tôi 

ngày càng được cải thiện. Tôi cũng lĩnh 
hội được nhiều điều về giá trị sống và 
hiểu được cách mà sinh viên đến từ các 
quốc gia khác tiếp nhận và giải quyết 
vấn đề. Trong môi trường toàn cầu 
hóa hiện nay, việc nhận thức được lối 
tư duy của người nước khác chắc chắn 
sẽ giúp tôi giải quyết các vấn đề mang 
tính quốc tế trong tương lai. Với tư cách 
là sinh viên nước ngoài, tôi cảm thấy 
biết ơn đối với Sophia vì đã đem lại cho 
tôi một môi trường học tập mang tính 
quốc tế như vậy.

Chào các bạn! Mình tên Hưng và mình 
đang là sinh viên năm 2 đại học Meiji, 
khoa Quốc tế Nhật học. Các lớp học ở 
Meiji rất thú vị, trải dài từ ngôn ngữ học 
tới anime nữa! Trường còn giúp học sinh 
kiếm việc; người ta cho mình phỏng 
vấn thử luôn! Không những kết nối với 
các senpai và kouhai người Việt ở Meiji, 
mình còn làm quen được với cộng đồng 
sinh viên rất đa dạng ở đây: Á, mỹ, phi, 
âu, đại tây dương đủ hết! Mascot của 
trường là một con cú màu tím và trắng 
tên Meijirou. Các bạn thấy dễ thương 

không? Trường cũng có nhiều câu lạc bộ, 
bao gồm cả câu lạc bộ Yu-gi-oh. Mới vào 
câu lạc bộ mọi người sẽ dắt đi ăn uống 
chào đón! Trường đặc biệt nổi trội trong 
bóng chày, vào trường thì nhớ đi Meiji 
Jingu cổ vũ nha! Mình rất thích các vị trí 
của trường, ở 4 địa điểm thuận lợi, riêng 
Nakano nơi mình học ở ngay kế Shinjuku. 
Còn Tokyo thí bự lắm, các bạn cứ từ từ 
mà khám phá. Từ Tokyo cũng dễ đi mấy 
vùng khác ở Nhật, cả Hàn Quốc với Đài 
Loan nữa chứ! Các bạn còn chần chừ gì 
nữa mà không nộp? Hẹn gặp ở Meiji!

Đặng Nam Hưng (Việt Nam)
sinh viên năm 2 khoa Quốc tế Nhật học.
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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 7.000 sinh viên đang theo học.Là một trường tổng hợp với tất cả 13 khoa, 21 chuyên ngành, 7 khoa trong 
số đó, có 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

7,156người / 50,221người

Các nước và khu vực：Hơn 111 quốc gia trên toàn thế giới

● Chính trị ＊ 1 ● Khoa Kinh tế ＊ 1

● Khoa Luật ＊ 1 ● 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
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進学するアナ
タを応援 !

マジカル ・ パンチライン

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

Đại học Waseda, Đại học Meiji, Đại học Sophia, Đại học Rikkyo, Đại học Hosei, Đại học Chuo, Đại học 

mỹ thuật nữ sinh / Cao đẳng mỹ thuật nữ sinh, Trường đại học quốc lập Đại học Điện ‒ Truyền thông 

(UEC Tokyo), Đại học Mỹ thuật Musashino, Trường trung cấp nấu ăn- sushi truyền thống Tokyo, 

Tokyo Designer Gakuin College, Tokyo Visual Arts, Tokyo Institute of Tourism, Tokyo School of 

Business, Tokyo Net Wave, Trung cấp Du lịch và Hospitality / Trung cấp Tokyo Bridal, Trường Bách 

khoa Ô tô Tokyo / Trường trung cấp Kỹ thuật Tokyo, Học viện Ẩm thực Tsuji / Trung cấp chế biến bánh 

kẹoTsuji, BUNKA FASHION COLLEGE, Nhật ngữ Tokyo (Naganuma School), Nhật ngữ Melos

がんばる読者へ
メンバーから

「プレゼント」
付き!


