Khoá học tiếng Nhật cho du học sinh
■ Sơ đồ tuyến đường
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Đại học Josai là trường đại học tổng hợp nằm ở thành phố
Sakado, tỉnh Saitama. Trường được thành lập vào năm
1 9 6 5 b ởi M ik io M izu ta – ng ư ời từ n g g iữ ch ứ c Bộ trư ởn g
Tài chính Nhật Bản, với tinh thần cốt lõi là “Xây dựng
phát triển con người thông qua việc học tập”.
Khuôn viên trường được bao quanh bởi khung cảnh thiên
nhiên tuyệt vời. Trường gồm có Khoa Xã hội nhân văn,
Khoa học tự nhiên ứng dụng, Trường Cao đẳng Josai và là
một môi trường lí tưởng được trang bị các thiết bị nghiên
cứu tối tân nhất. Bên cạnh đó, trường cũng rất tích cực
trong các hoạt động giao lưu trao đổi quốc tế, và được
trang bị đầy đủ các thiết bị, công nghệ tiên tiến đáp ứng
quá trình quốc tế hóa, thông tin hóa ngày một phát triển.
学校法人 城西大学

Tổ chức pháp nhân trường học – Trường Đại học Josai

Khoa

Trường Đại học Josai

■
■
■
■
■

Khoa Kinh tế / Bộ môn Kinh tế
Khoa Chính sách hiện đại / Bộ môn Hệ thống kinh tế xã hội
Khoa Kinh doanh / Bộ môn Quản lý tổng hợp
Khoa Vật lý / Bộ môn Toán học – Bộ môn Hoá học
Khoa Dược / Bộ môn Dược (6 năm) – Bộ môn Dược liệu (4 năm)
Bộ môn Dinh dưỡng y tế (4 năm)
■ Khoa sau đại học

Cao học

■ Khoa nghiên cứu Kinh tế Chuyên ngành Chính sách kinh tế (Khóa thạc sĩ)
■ Khoa nghiên cứu Quản trị kinh doanh Chuyên ngành Đổi mới trong kinh doanh
(Khóa thạc sĩ)
■ Khoa nghiên cứu Khoa học Chuyên ngành Toán (Khóa thạc sĩ) /
Chuyên ngành Khoa học vật chất (Khóa thạc sĩ)
■ Khoa nghiên cứu Dược Chuyên ngành Dược (Khóa tiến sĩ) /
Chuyên ngành Khoa học dược phẩm (Khóa cho giai đoạn đầu bậc tiến sỹ, Khóa
cho giai đoạn sau bậc tiến sỹ)
Chuyên ngành Dinh dưỡng y tế (Khóa cho giai đoạn đầu bậc tiến sỹ)

Trường Cao đẳng Josai

Trang chủ

■ Bộ môn Kinh doanh tổng hợp

http://www./josai.ac.jp

Thông tin liên hệ

Khoá học tiếng Nhật cho du học sinh của Trường Đại học Josai (Campus Sakado) 1-1 Keyaki-dai, Sakado-shi, Saitama-ken, 350-0295, Japan

Điện thoại:049-271-7791

(+81-49-271-7791)

E-mail : bekka@josai.ac.jp
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Học tiếng Nhật, trải nghiệm văn hóa Nhật
Đó chính là sự lĩnh hội và giao lưu giữa các nền văn hóa khác nhau
Japanese Studies Program for Overseas Students

Khoa dự bị đại học của Đại học Josai có 2 khóa học.
Khóa đào tạo về tiếng Nhật

Khóa đào tạo về văn hóa Nhật Bản

(Khóa học 1 năm)

(Khóa học 1 năm)

Khóa đào tạo về tiếng Nhật là khóa đào tạo dành cho
những sinh viên có mục tiêu học tiếp lên các trường đại học
ở Nhật Bản, giúp những sinh viên này học tiếng Nhật một
cách có hệ thống, đạt được kỹ năng cơ bản để có thể tham
gia chương trình giảng dạy của các trường đại học. Trường
sẽ tổ chức các lớp học riêng biệt theo từng cấp độ, cử các
chuyên gia đào tạo tiếng Nhật hướng dẫn tận tình cho sinh
viên theo năng lực của từng người. Ở bộ môn tiếng Nhật,
sinh viên sẽ được học ngữ pháp, từ vựng, nghe hiểu, đọc
hiểu và cả phương pháp viết bài luận, v.v … với chương
trình giảng dạy chi tiết, chặt chẽ.Sau khi tốt nghiệp, sinh
viên có thể học tiếp vào trường Cao đẳng Josai hoặc vào
các khoa kinh tế, khoa kinh doanh, khoa chính sách hiện
đại của trường Đại học Josai theo hình thức tiến cử. Ngoài
ra, bên cạnh những sinh viên học tiếp lên cao học tại trường
Đại học Josai còn có nhiều sinh viên đã và đang vươn tầm
ra thế giới trong lĩnh vực kinh doanh.

Trường có những lớp học được xây dựng phù hợp với từng trình độ.

Khóa đào tạo về văn hóa Nhật Bản tập trung vào việc giúp sinh viên
nắm rõ văn hóa Nhật Bản, thực hiện các nghiên cứu so sánh văn hóa
Nhật với văn hóa của các nước trên thế giới và đào tạo ra đội ngũ
nhân lực có thể hoạt động trên toàn thế giới. Ngoài văn hóa Nhật
Bản, sinh viên còn có thể lĩnh hội các kiến thức cơ bản liên quan đến
lĩnh vực kinh tế hay kinh doanh.
Ở môn học liên quan đến văn hóa Nhật Bản hay kinh tế xã hội, sinh
viên sẽ được luyện tập thực hành tiếng Nhật giúp nâng cao khả năng
diễn đạt tiếng Nhật, được học thực tế về kỹ thuật sử dụng máy tính
hay tiếng Anh thương mại,v.v … Bên cạnh đó, trường cũng thực hiện
nhiều chương trình khác nhau như tham quan học tập tại các doanh
nghiệp, tham quan các cơ sở phúc lợi xã hội, các di tích văn hóa, di
sản văn hóa,v.v … Các chương trình này được xem như một môn học
nghiên cứu đặc biệt dành cho sinh viên.
Hầu hết các môn học chuyên ngành đều do giảng viên của trường
Đại học Josai phụ trách nhằm đảm bảo chất lượng học tập tốt nhất.

Danh sách môn học

Danh sách môn học

Môn học
về tiếng Nhật

Thực hành
tiếng Nhật

của Khóa học ngắn hạn
Lập rõ mục tiêu đạt được khi học tiếng Nhật

Chế độ nhập học theo hình thức tiến cử đặc biệt

Biên soạn chương trình giảng dạy một cách hệ thống giúp sinh viên đạt được
điểm số cao trong các Kỳ thi năng lực Nhật ngữ, Kỳ thi du học Nhật Bản.
Ngoài ra, trường còn triển khai các giờ học hướng dẫn phương pháp để đạt
được kết quả cao trong các kỳ thi này.

Trường có chế độ tiến cử đặc biệt, giúp sinh viên được ưu tiên nhập học vào
trường Cao đẳng Josai hoặc vào khoa kinh tế, khoa kinh doanh, khoa chính
sách hiện đại của trường Đại học Josai .

Đào tạo đặc biệt đối với du học sinh đến từ các
nước không sử dụng chữ Hán

Đại diện xử lý các thủ tục nhập cảnh

Trường tiến hành chương trình đào tạo chữ Hán đặc biệt, sử dụng giáo trình
được xây dựng riêng (Thẻ Hán tự) đối với sinh viên đến từ các nước không sử
dụng chữ Hán.

Lộ trình sau khi tốt nghiệp
Nhờ những giáo viên phụ trách thực hiện hướng dẫn phù hợp, tương ứng với
mục tiêu và năng lực của từng cá nhân, mà hầu hết các sinh viên đều học tiếp
lên đại học hoặc học lên cao học.

Số đơn vị
Bắt buộc

Tự chọn

Bắt buộc

Chuyên đề văn hoá Nhật Bản I A-B

Mỗi môn 2

Chuyên đề văn hoá Nhật Bản II A-B

Mỗi môn 2

Chuyên đề văn hoá Nhật Bản III A-B Mỗi môn 2

Môn học
về văn hoá,
Chuyên đề văn hoá Nhật Bản IV A-B Mỗi môn 2
xã hội Nhật Bản

Tiếng Nhật I A-B-C-D-E-F

Mỗi môn 1

Tiếng Nhật II A-B-C-D

Mỗi môn 1

Chuyên đề văn hoá Nhật Bản V A-B

Mỗi môn 2

Tiếng Nhật III A-B-C-D

Mỗi môn 1

Thảo luận về văn hoá Nhật Bản A-B

Mỗi môn 1

Tiếng Nhật IV A-B-C-D-E-F

Mỗi môn 1

Thực hành tiếng Nhật I A-B

Mỗi môn 1

Tiếng Nhật V A-B-C-D

Mỗi môn 1

Thực hành tiếng Nhật II A-B

Mỗi môn 1

Tiếng Nhật VI A-B

Mỗi môn 1

Thực hành tiếng Nhật III A-B

Mỗi môn 1

Thực hành tiếng Nhật IV A-B

Mỗi môn 1

Thực hành tiếng Nhật V A-B

Mỗi môn 1

Thực hành máy tính A-B

Mỗi môn 2

Thực hành tiếng Nhật I A-B

Mỗi môn 1

Thực hành tiếng Nhật II A-B

Mỗi môn 1

Thực hành tiếng Nhật III A-B

Mỗi môn 1

Thực hành tiếng Nhật IV A-B

Mỗi môn 1

Thực hành tiếng Nhật V A-B

Mỗi môn 1

Môn học
về tình hình
Nhật Bản

Tình hình Nhật Bản A-B

Mỗi môn 2

Môn học
về đối chiếu
ngôn ngữ

Tiếng Anh I A-B

Mỗi môn 1

A-C-E=Môn học ở học kì đầu B-D-F=Môn học ở học kì sau
Các môn học nghiên cứu sẽ được tiến hành ở học kỳ đầu hoặc học kỳ sau

Tự chọn

Thực hành
tiếng Nhật

Môn học
về nghề nghiệp

Tham quan học tập tại doanh nghiệp

1

Tham quan học tập tại doanh nghiệp,
cơ sở phúc lợi xã hội

1

Môn học nghiên
cứu đặc biệt
Tham quan di tích văn hoá, di sản văn hoá I
Tham quan di tích văn hoá, di sản văn hoá II

Môn học về đối
chiếu ngôn ngữ

Tiếng Anh I A-B

1
1
Mỗi môn 1

Trau dồi năng lực tiếng Nhật để có thể theo học tại các khoa của các trường đại học và học tiếp lên cao học
Sinh viên sau khi tốt nghiệp khóa học ngắn hạn sẽ được nhập học vào các khoa chuyên ngành hay khoa sau đại học
tại các trường đại học trên toàn nước Nhật, tiêu biểu là trường Đại học Josai. Sau khi tốt nghiệp các khoa chuyên
ngành, khoa sau đại học, sinh viên có thể tìm việc làm tại Nhật hoặc về nước và trở thành giáo viên.v.v...
Đối với du học sinh hướng đến mục tiêu thăng tiến sự nghiệp tại Nhật Bản thì việc theo học khóa học ngắn hạn và
trau dồi kỹ năng tiếng Nhật được xem như một bước đệm quan trọng để đạt được mục tiêu trong tương lai.

Trường sẽ đại diện cho du học sinh nộp đơn tới Cục Quản lý Nhập cảnh của
Nhật Bản để xin tư cách lưu trú khi nhập học.

Sử dụng cơ sở vật chất của trường Đại học Josai,
tham gia các sự kiện
Sinh viên của khoá học ngắn hạn có thể sử dụng các cơ sở vật chất của trường giống
như sinh viên của các khoa khác chẳng hạn như thư viện trong trường, bảo tàng mỹ
thuật, phòng máy tính, hồ bơi, quảng trường đa năng,v.v … cũng như có thể tham
gia vào các hoạt động câu lạc bộ và sự kiện toàn trường. Hiện tại trường có rất
nhiều sinh viên của khóa học ngắn hạn tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Nhật.

Trường đang hỗ trợ
du học sinh

●Khoa dự bị đại học có các hoạt động hỗ trợ việc tham dự kì thi năng lực tiếng Nhật.
●Phòng công tác sinh viên và Trung tâm hỗ trợ sinh viên quốc tế có các hoạt động hỗ trợ học tập và sinh hoạt hàng ngày như
cung cấp thông tin về học bổng, nhà ở v.v.
●Trường có Trung tâm y tế để giúp sinh viên có cuộc sống khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần.

