
Chương trình Japan-Expert của Đại học Tsukuba



Đại học Tsukuba
　　Đại học Tsukuba chính thức hoạt động với tư cách là một trường sư phạm vào năm 1872, trở thành Đại học 
Giáo dục Tokyo vào năm 1949, và được thành lập với tên gọi hiện nay vào năm 1973, triết lý thành lập trường là 
“Trường đại học được mở ở cả trong nước và quốc tế”.
 　　Giáo sư Kano Jigoro là người đã làm việc với vị trí là hiệu trưởng của Trường cao đẳng sư phạm Tokyo vốn 
là tiền thân của trường Đại học Tsukuba tổng cộng 25 năm, kể từ năm 1893, với phương châm “Tự tha cộng vinh 
(cả bản thân và mọi người đều được lợi)” và “Tinh lực thiện dụng (sử dụng sức mạnh của bản thân vào việc có 
ích)”, đã nỗ lực để đẩy mạnh “giáo dục con người qua Nhu đạo (Judo)”, “củng cố chất lượng giáo dục trường học 
của Nhật Bản”, “tích cực tiếp nhận du học sinh” và “phát triển thể dục thể thao của Nhật Bản”, ông đã đưa ra 
những gợi ý về nguồn nhân lực cần hướng đến và phương thức phát triển nguồn nhân lực đó ở các trường đại 
học chứ không chỉ riêng mình trường Đại học Tsukuba, và chủ trương về vai trò của Nhật Bản trên Thế giới.
 　　Đại học Tsukuba là trường đại học hiếm có trên Thế giới đạt được cả giải Nobel và huy chương vàng. Có 3 
người đạt giải Nobel <<2 người đạt giải vật lý và 1 người đạt giải hóa học>> (Giáo sư Tomonaga Shinichiro 
[Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học giáo dục Tokyo (tiền thân của Đại học Tsukuba)], giáo sư Esaki Reona 
[Nguyên hiệu trưởng trường Đại học Tsukuba], giáo sư Shirakawa Hideki [Giáo sư danh dự của trường đại học 
Tsukuba]), và trên đấu trường Olympic, đã đạt được tổng cộng 63 huy chương, dẫn đầu là giáo sư danh dự 
Sawao Kato đã giành được tổng cộng 12 huy chương, trong đó có 8 huy chương vàng tính từ năm 1968 đến 
1976 ở môn thi thể dục dụng cụ, và những năm gần đây là tuyển thủ Tanimoto Ayumi đã giành được huy 
chương vàng môn Nhu đạo ở 2 kỳ đại hội liên tiếp, v.v…
　　Trường Đại học Tsukuba trong tương lai cũng sẽ thúc đẩy phát triển tổ chức quản lý và các chức năng giáo 
dục – nghiên cứu mới có tính linh hoạt, đa dạng và giàu tính quốc tế, đồng thời vẫn không ngừng thích ứng với 
những biến đổi của xã hội hiện đại.



Khóa Tài nguyên Sinh vật
Cử nhân (Tài nguyên sinh vật học)

Khóa Điều dưỡng
Cử nhân (Điều dưỡng)

Nhóm chuyên ngành nghệ thuật
Cử nhân (Nghệ thuật và Thiết kế)

Cử nhân (Văn học)

Khóa Nhật ngữ - 
Văn hóa Nhật Bản

Khóa đào tạo kỹ sư nông học
Cử nhân (Nông học)

Khóa Chăm sóc sức khỏe
Cử nhân (Chăm sóc sức khỏe)

Khóa Nghệ thuật và Thiết kế Nhật Bản
Cử nhân (Nghệ thuật và Thiết kế)

Khóa đào tạo 
giáo viên tiếng Nhật

Cử nhân (Giảng dạy tiếng Nhật)

　　Với mục tiêu bồi dưỡng du học sinh có mối quan tâm đến Nhật Bản, hiểu được văn hóa, xã hội Nhật Bản, trường Đại 
học Tsukuba đã thiết lập “Chương trình Japan-Expert (Cử nhân)” (thời gian 4 năm) dành cho các du học sinh có nguyện vọng 
làm việc tại các doanh nghiệp có liên quan đến Nhật Bản tại nước mình hoặc trong nước Nhật.
 　　Do chương trình này được lên kế hoạch nhân thời điểm trường được Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công 
nghệ Nhật Bản lựa chọn cho dự án hỗ trợ xây dựng trường Đại học Supper Global, và được thiết lập với 4 khóa học (khóa 
đào tạo kỹ sư nông học, khóa chăm sóc sức khỏe, khóa Nghệ thuật và Thiết kế Nhật Bản, và khóa đào tạo giáo viên tiếng 
Nhật). Với đối tượng là những du học sinh quan tâm và yêu thích Nhật Bản, các khóa học sẽ giúp học viên hiểu rõ văn hóa, 
xã hội Nhật Bản, trang bị cho mình những kiến thức chuyên môn ở lĩnh vực nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, nghệ thuật và 
thiết kế Nhật Bản hoặc giảng dạy tiếng Nhật, nhằm mục đích đào tạo nguồn nhân lực có năng lực tư duy và kiến thức 
chuyên môn để có thể phát hiện và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn bằng tiếng Nhật. 
 　　Bằng việc nới lỏng các điều kiện về năng lực tiếng Nhật, chương trình này đã mở rộng cơ hội tham gia dự thi cho cả 
những sinh viên trước đây không thể dự thi do không đủ năng lực tiếng Nhật, sau khi nhập học, nhà trường sẽ tổ chức đào 
tạo tiếng Nhật tập trung trong thời gian nửa năm. Chúng tôi mong nhận được đăng ký từ những sinh viên mà trong tương 
lai sẽ là nguồn nhân lực có thể đảm nhiệm vai trò cầu nối giữa nước Nhật và đất nước quê hương.

Chương trình Japan-Expert là gì?

Sơ đồ khái niệm của chương trình Japan-Expert



Năm thứ 1 Năm thứ 2

Tháng 10 ~ tháng 3 Tháng 4 ~ tháng 3

Lớp tập trung tăng cường
tiếng Nhật
Có đủ năng lực tiếng Nhật 
để có thể tham gia các lớp 
đại học

Các môn học chung Japan-Expert

Môn học cơ bản 
 (Ngoại ngữ và văn hóa Nhật Bản - tình hình Nhật Bản, v.v…)

Các môn học cơ bản của các khóa chuyên ngành

Khóa đào tạo kỹ sư nông học

Khóa Chăm sóc sức khỏe

Khóa Nghệ thuật và 
Thiết kế Nhật Bản

Khóa Đào tạo 
giáo viên tiếng Nhật

Các môn học chung Japan-Expert

Môn học bắt buộc

Hội thảo dành cho người mới gia nhập Japan-Expert

Học về những điều cần thiết để có thể trải qua cuộc sống học 
đường trọn vẹn của một sinh viên Chương trình Japan-Expert Đại học Tsukuba

Đề cương Japan-Expert

Tìm hiểu khái quát về lĩnh vực chuyên môn mà 
Nhật Bản tự hào với Thế giới với quan điểm toàn cầu

Môn học tùy chọn

Nhập môn Tài nguyên sinh vật học

Đạo đức học điều dưỡng

Thực hành vẽ tranh phong cách Nhật Bản A/B

Thư pháp A-C

 Thực hành thủ công mỹ nghệ A/B

Khái quát về tiếng Nhật hiện đại

 Khái quát về ngôn ngữ học

 Khái quát về giáo dục tiếng Nhật

  Khái quát về lịch sử Nhật Bản

  Khái quát về văn học Nhật Bản



Năm thứ 3 Năm thứ 4

Tháng 4 ~ tháng 3 Tháng 4 ~ tháng 3 Tháng 4 ~ tháng 9

Giáo trình Chương trình Japan-Expert

Môn học chuyên ngành của khóa đào tạo kỹ sư nông học Thực tập 
Viện nghiên cứu Nông nghiệp và Thực phẩm quốc gia (NARO) 

Môn học chuyên ngành khóa Chăm sóc sức khỏe

Môn học chuyên ngành khóa Nghệ thuật và Thiết kế Nhật Bản

Thực tập tại các Cơ sở chăm sóc sức khỏe, cơ sở y tế

Thực tập tại các cơ quan giáo dục ở đất nước 
quê hương và các doanh nghiệp trong nước Nhật

Môn học chuyên ngành khóa Đào tạo giáo viên tiếng Nhật Thực tập tại các trường trung học cơ sở/
trường tiếng Nhật địa phương

Nghiên cứu tốt nghiệp

hoặc

thực tập

Tốt nghiệp khi đạt 
138.5 ~ 139.5 
đơn vị học trình

Nếu bạn không an tâm vì khả năng tiếng Nhật và muốn nâng cao năng lực tiếng Nhật của mình, bạn 
sẽ có môi trường để có thể thực hành tiếng Nhật trước khi tốt nghiệp, chẳng hạn như tham gia các 
khóa học tiếng Nhật của Trung tâm đào tạo giao tiếp toàn cầu, v.v…

Japan-Expert Môn học chuyên ngành

Khóa đào tạo kỹ sư nông học

Xã hội học nông thôn

Kinh tế học tài nguyên rừng

Động vật và côn trùng học ứng dụng

Dinh dưỡng thực vật học

Lý thuyết kinh doanh nông nghiệp
v.v… v.v…

v.v… v.v…

Khóa Chăm sóc sức khỏe

Khái quát về điều dưỡng học cơ bản

Lý thuyết điều dưỡng xử lý ứng phó lây nhiễm

Lý thuyết tăng cường sức khỏe người cao tuổi

Y tế học quốc tế

Đánh giá thể chất

Khóa Nghệ thuật và Thiết kế Nhật Bản

Lý thuyết mỹ thuật hiện đại

Lý thuyết tạo hình gỗ

Lịch sử thư pháp Nhật Bản I/II

Luyện tập kỹ thuật sơn mài Urushi

Luyện tập thiết kế xây dựng – môi trường

Khóa Đào tạo giáo viên tiếng Nhật

Đào tạo tiếng Nhật I-III

Ngữ âm và âm vị trong tiếng Nhật

Ngôn ngữ của Thế giới và tiếng Nhật

Lịch sử văn hóa của khoa học và công nghệ Nhật Bản

Văn hóa truyền thống của Nhật Bản



Khóa đào tạo kỹ sư nông học

Tìm hiểu về kỹ thuật nông lâm nghiệp của Nhật Bản với công nghệ cao 

Học vị đạt được Cử nhân (Nông học)

Chính sách đào tạo

Mục tiêu nghề nghiệp

Chia sẻ của sinh viên đang học tại trường

Đào tạo nguồn nhân lực có thể mở rộng ra toàn thế giới cách thức vận dụng kỹ thuật nông lâm nghiệp của Nhật Bản với công nghệ cao 
vào các lĩnh vực sản xuất thực phẩm, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, được trang bị tổng hợp cả kiến thức cơ bản cùng kiến 
thức chuyên môn để góp phần giải quyết các vấn đề toàn cầu liên quan đến khu vực kinh tế thứ nhất, có thể hoạt động trong nước Nhật 
và nước ngoài với tư cách hợp tác công nghệ quốc tế vận dụng công nghệ tiên tiến nhất của Nhật Bản.
Hơn nữa, thông qua việc cung cấp đào tạo tiếng Nhật đến trình độ có thể làm việc tại Nhật Bản, chúng tôi hướng tới mục tiêu đào tạo 
nguồn nhân lực có khả năng tác chiến tại các công ty toàn cầu trong nước Nhật và các ngành liên quan.

Hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức nông học liên quan 
đến tài nguyên sinh vật là nền tảng cho sự tồn tại của nhân loại và cuộc sống 
giàu có, an toàn, có khả năng giao tiếp và năng lực hiểu biết đa văn hóa cần 
thiết cho việc hợp tác nước ngoài liên quan đến nông lâm nghiệp và cho việc 
trau dồi kiến thức chuyên môn về nông lâm nghiệp với tầm nhìn mang tính 
khu vực và quốc tế. Ngoài ra, nhà 
trường còn đào tạo mở rộng, bồi 
dưỡngnguồn nhân lực giàu tính 
nhân văn, đặc biệt là có đạo đức 
trong ngành nông lâm nghiệp, 
đào tạo đi cùng với phát triển cá 
tính và ý thức ham học tập.

Nhà nghiên cứu, kỹ sư trong lĩnh vực 
nông lâm nghiệp, nhà hướng dẫn, nhà 
làm nông nghiệp trong và ngoài nước 
Nhật, doanh nghiệp toàn cầu và các 
doanh nghiệp liên quan đến nông 
nghiệp, học lên chương trình sau đại 
học, v.v…

Trung Quốc

Với khóa học đào tạo kỹ sư nông học của Japan-Expert, tôi có thể nghiên cứu về sinh vật và nông 
nghiệp vì sự phát triển của nhân loại, vì vậy tôi đã đăng ký vào khóa học này. Sau khi nhập học, ban đầu, 
vì tiếng Nhật của tôi không được tốt lắm nên cũng gặp không ít khó khăn, nhưng nhờ sự thân thiện, hỗ 
trợ và động viên của các thầy cô nên mọi việc đều ổn thỏa. Sao bạn không đến học cùng với chúng tôi 
tại trường đại học Tsukuba?



Học vị đạt được Cử nhân (Chăm sóc sức khỏe)

Phát huy những đặc điểm của trường đại học tổng hợp, chúng tôi khuyến khích các bạn học viên tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản thông qua các 
môn học văn hóa, v.v…, đồng thời tiến hành trao đổi giao lưu học tập với giáo viên và sinh viên của các khóa học khác. Ở các môn học chuyên 
ngành, để không có khoảng cách khác biệt giữa lý thuyết và thực hành, đặc biệt là ở các buổi thực tập trong nhà trường, chúng tôi có mời đến 
những nhân viên điều dưỡng lâm sàng hiện đang công tác, v.v…, nhằm thực hiện việc đào tạo có thể tương tác với các kỹ thuật tiên tiến nhất. 
Hơn nữa, nhà trường cũng tạo các cơ hội học tập cho sinh viên thông qua việc thực tập trải nghiệm thực tế tại Nhật Bản, đặc biệt là trải nghiệm 
chăm sóc – điều trị y tế mới nhất bằng cách liên kết với các cơ sơ chăm sóc lân cận và các bệnh viện trực thuộc. 

Hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có thể hoạt động với tư cách là 
những nhà quản lý, nhà lập chính sách, nhà phát triển và nhà giáo dục ‒ 
nghiên cứu công nghệ chăm sóc sức khỏe dựa trên nền tảng học vấn về chăm 
sóc sức khỏe, thông qua sự hiểu biết về văn hóa, phong tục và tập quán của 
đất nước quê hương. Ngoài ra, khóa học này không chỉ là khóa học để có được 
chứng chỉ điều dưỡng viên, mà còn là khóa học đào tạo nguồn nhân lực dẫn 
đầu về chính sách y tế trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Nhà quản lý – nhà lập chính sách trong 
lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nhà nghiên 
cứu – giáo dục, kỹ sư phát triển ở các 
công ty liên quan đến quản lý sức khỏe, 
học lên chương trình sau đại học, v.v…

Bệnh viện trực thuộc Đại học Tsukuba

Khóa Chăm sóc sức khỏe

Tìm hiểu về chăm sóc y tế tân tiến nhất thông qua trải nghiệm

Chính sách đào tạo Mục tiêu nghề nghiệp

Chia sẻ của sinh viên đang học tại trường

Trung Quốc

Tôi rất thích những vẻ mặt vui cười. Ở cùng với người khác vui hơn là ở một mình. Trong tương lai tôi 
muốn cố gắng hết sức vì người khác chứ không chỉ cho riêng bản thân mình. Tôi muốn học về điều 
dưỡng chăm sóc người cao tuổi và trẻ em nên đã tham gia khóa học chăm sóc sức khỏe. Trong thời gian 
4 năm học, tôi sẽ cố gắng trau dồi kiến thức điều dưỡng và tiếng Nhật thật vững chắc, và sau khi tốt 
nghiệp, tôi muốn được làm việc tại các cơ sở phúc lợi dành cho người cao tuổi. 



Khóa Nghệ thuật và Thiết kế Nhật Bản

Học vị đạt được
Cử nhân (Nghệ thuật và Thiết kế)

Tìm hiểu về nghệ thuật đương đại và nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản

 Đây là khóa học mà bên cạnh các môn nghệ thuật truyền thống được phát triển tại Nhật Bản như hội họa, thủ công mỹ nghệ, thư pháp, v.v…, 
học viên còn được học chuyên về nghệ thuật đặc sắc của Nhật Bản như nghệ thuật đương đại Nhật Bản hiện đang được đánh giá cao trên Thế 
giới. Cùng với việc tham gia học các môn học riêng chỉ có ở khóa học về nghệ thuật và thiết kế Nhật Bản, học viên được mở rộng tầm nhìn mang 
tính quốc tế và liên ngành ở các môn văn hóa do nhà trường tổ chức, trau dồi năng lực thực tiễn để có thể hoạt động với chuyên môn cao và 
mang tầm quốc tế thông qua việc tham gia cả những lớp chuyên ngành đa dạng được thành lập bởi nhóm chuyên ngành nghệ thuật.

Chính sách đào tạo

Mục tiêu nghề nghiệp

Chia sẻ của sinh viên đang học tại trường

Đức

Hướng tới trang bị cho học viên 
khả năng biểu hiện phong phú và 
năng lực sáng tạo linh hoạt, có khả 
năng học lực vững chắc và tầm 
nhìn mang tính liên ngành và 
quốc tế, đặc biệt là bồi dưỡng các 
chuyên gia về nghệ thuật độc đáo 
bản sắc và nghệ thuật truyền 
thống của Nhật Bản, chẳng hạn 
như các nhà thiết kế - nhà nghệ 
thuật giàu sức sáng tạo, các giáo 
viên có khả năng truyền bá nghệ 
thuật truyền thống của Nhật Bản ra 
nước ngoài, v.v…

Giáo viên, nghệ sĩ, nhà thiết kế, doanh 
nghiệp, hành chính, chính quyền, giảng 
viên đại học, nhà quản lý, tổ chức triển 
lãm nghệ thuật, nhà nghiên cứu, học 
lên chương trình sau đại học, v.v…

Tôi có hứng thú với mỹ thuật lý thuyết và thực hành, do đó tôi đã có nguyện vọng tham gia chương 
trình học này. Vì trường Đại học Tsukuba nằm gần Tokyo, có đông du học sinh và có nhiều chuyên 
ngành phong phú, nên tôi thấy rằng đây là trường đại học rất tốt để theo học. Chương trình Japan-Ex-
pert chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là mình phải cố gắng hết sức với tư cách 
là những sinh viên đầu tiên. Hiện nay, tôi có nhiều giờ học tiếng Nhật, khá vất vả, nhưng vì số lượng học 
viên một lớp không nhiều, nên tôi rất vui vì có thể được hỗ trợ tốt nhất.



Khóa Đào tạo giáo viên tiếng Nhật

Học vị đạt được
Cử nhân (giảng dạy tiếng Nhật)

Đào tạo giáo viên giảng dạy tiếng Nhật ở các cơ quan giáo dục tại đất nước quê hương

 Mục tiêu đào tạo giáo viên tiếng Nhật để có thể giảng dạy tiếng Nhật ở các cơ quan giáo dục tại đất nước quê hương, và góp phần vào sự phát 
triển giáo dục tiếng Nhật ở quê hương. Nửa năm đầu sau khi nhập học, các học viên sẽ học tập trung tiếng Nhật và các môn học tình hình Nhật 
Bản, sau đó sẽ học nhóm các môn tiếng Nhật – văn hóa Nhật Bản chung với các sinh viên người Nhật. Ở năm thứ 3 và thứ 4, học viên sẽ được 
thực hành giảng dạy tiếng Nhật trong trường và thực tập dạy tiếng Nhật ở các công ty trong nước Nhật, các công ty có vốn đầu tư Nhật Bản, các 
cơ quan giáo dục ở quê hương, nhằm trau dồi năng lực thực tiễn tại hiện trường. 

Chính sách đào tạo

Hướng tới mục tiêu đào tạo ra các giáo viên tiếng Nhật hiểu rõ văn hóa Nhật 
Bản, có đủ năng lực chuyên môn cần thiết cho việc giảng dạy tiếng Nhật, có 
thể giảng dạy tiếng Nhật ở quê hương cho những người có nguyện vọng làm 
việc ở nước ngoài và các công ty có vốn đầu tư Nhật Bản.

Mục tiêu nghề nghiệp

Người hướng dẫn đào tạo giáo viên 
tiếng Nhật, giáo viên, doanh nghiệp, 
trường tiếng Nhật bên ngoài nước 
Nhật, học lên chương trình sau đại học, 
v.v…

Chia sẻ của sinh viên đang học tại trường

Trung Quốc

Bạn sẽ gặp được các giáo viên và bạn bè tốt. Và có thể học ở một môi 
trường tuyệt vời.
Nếu các bạn yêu thích tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản, muốn trải nghiệm 
cuộc sống học đường ở một môi trường mang tính quốc tế, hãy tham gia 
khóa đào tạo giáo viên tiếng Nhật.



Hỗ trợ sinh viên

Học phí, v.v…

Tiền học phí, v.v… cần cho năm thứ nhất  Tổng cộng: 837.800 yên

Phí nhập học: 282.000 yên

Tiền học phí: 267.900 yên [phí học kỳ 2 (tháng 10 ~ tháng 3)]

* Phí học kỳ 1 (tháng 4 ~ tháng 9) 267.900 yên

Phí bảo hiểm y tế người dân (1 năm): 20.000 yên

Chi phí sinh hoạt cần cho 1 tháng: Tổng cộng: 100.000 yên (tiêu chuẩn)

Phí nhà ở: 20.000 yên ~ 50.000 yên

Tiền ăn: 30.000 yên

Chi phí tài liệu học: 10.000 yên

Phí liên lạc: 5.000 yên

Chi phí linh tinh khác: 5.000 yên ~ 10.000 yên

Học bổng

Chương trình này có 2 loại học bổng dưới đây.
・ Học bổng Tsukuba (Tsukuba Sholarship) [50.000 yên/tháng]
・ Học bổng quỹ Imagawa FUTURE [80.000 yên/tháng, Tiền chuẩn bị cho các chi phí học chỉ dành cho năm đầu nhập học 50.000 yên
   (giới hạn 1 lần)] (chỉ dành cho khóa Chăm sóc sức khỏe)
Ngoài ra, vì nhà trường không thể trợ cấp học bổng cho tất cả các học viên đăng ký, vì vậy, trên cơ bản, mỗi cá nhân phải tự chuẩn bị
để có thể trang trải học phí và các chi phí sinh hoạt cho mình. 

Ký túc xá sinh viên

Trường có ký túc xá sinh viên gồm 60 lô nhà. Ở mỗi phòng của ký túc xá, nhà trường có trang bị giường ngủ và bồn rửa mặt, v.v…, chỉ càn 
chuẩn bị các vật dụng quen thuộc cần thiết cho cuộc sống là có thể sinh hoạt tại đây. Vì chúng tôi mong muốn các học viên của chương 
trình Japan-Expert có thể hiểu sâu hơn về tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản, thông qua việc giao lưu với các sinh viên người Nhật trong sinh 
hoạt hàng ngày, nên trên nguyên tắc, các bạn sẽ vào sống trong Làng quốc tế (Global Village). Tiền nhà ở là 35.800 yên/tháng. Các khoản 
tiền đặt cọc khác (khi vào ở), chi phí điện, nước được sẽ tính riêng.

Hệ thống hỗ trợ

Điều phối viên chương trình và Điều phối viên giáo dục tiếng Nhật
Ở chương trình này, sẽ có điều phối viên chương trình với tư cách là các giáo viên điều phối toàn bộ chương trình và điều phối viên giáo dục 
tiếng Nhật với tư cách là giáo viên điều phối việc đào tạo tiếng Nhật. Thời gian nửa năm sau khi nhập học, các giáo viên này sẽ hỗ trợ công việc 
học tập, v.v… Ngoài ra, các sinh viên theo học chương trình này sẽ nhận được sự hỗ trợ sinh viên, hỗ trợ giáo dục các loại tại các khóa học (nhóm 
học/lớp học) mà mình theo học.

Trợ giảng
Trường Đại học Tsukuba có hệ thống hỗ trợ các du học sinh, trên nguyên tắc, các sinh viên khóa trước sẽ là người trợ giảng để giúp các du học 
sinh mới nhập học có thể có cuộc sống và học tập thuận lợi. Vai trò cụ thể của các trợ giảng là thực hiện hỗ trợ về cuộc sống, giúp đỡ chuẩn bị 
tài liệu và là đối tượng giao tiếp tiếng Nhật, đặc biệt là hỗ trợ các bạn thiết lập cuộc sống khi mới đến Nhật.



Đại học Tsukuba nhìn từ những con số

 [Số lượng giáo viên]

 [Thời điểm ngày 1/5/2017]

  [Diện tích của trường]

Khoảng 

2.600.000 
　　　　　　　　　　mét vuông

 gấp khoảng 6 lần Thành Quốc Vatican

 [Số lượng nhân viên]

 [Thời điểm ngày 1/5/2017]

 [Số lượng sinh viên]
[Sinh viên các 
ngành học]

[Sinh viên chương
 trình sau đại học]

 [Khác]

 [Thời điểm ngày 1/5/2017]

[Số lượng các môn học]

Khoảng

  [Ngành học]  [Chương trình sau đại học]

 [Năm 2016]

 [Số lượng du học sinh]

 [Thời điểm ngày 1/5/2017]

 [Du học sinh]

  [Sinh viên người Nhật, v.v…]

Số lượng du học sinh người 
nước ngoài theo từng khu vực

Số lượng du học sinh người nước 
ngoài theo từng quốc tịch, v.v…

 Châu Á
Bắc Mỹ

Châu Mỹ Latinh

Châu Âu
(Liên Xô cũ)

Châu Đại Dương
Trung Đông

Châu Phi

Tổng cộng (117 quốc gia/khu vực)

 Trung Quốc
 Hàn Quốc

 Indonesia

 Đài Loan
Việt Nam

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
Malaysia

Thái Lan
Bangladesh

Ấn Độ
Khác

 [Olympic – Paralympic]

Đại học Tsukuba có lịch sử thể thao lâu đời từ trường Đại học giáo dục Tokyo, 
Trường sư phạm Tokyo là các tiền thân của trường, các sinh viên đang theo 
học và sinh viên đã tốt nghiệp đã tham gia và tỏa sáng tại các kỳ Olympic – 
Paralympic.

 [Thời điểm ngày 1/12/2016]

  [Huy chương vàng]

 [Người nhận giải Nobel]

  Tomonaga Shinichiro [Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học giáo dục Tokyo] 
  (Giải thưởng vật lý năm 1965)

  Esaki Reona [Nguyên hiệu trưởng trường Đại học Tsukuba] 
  (Giải thưởng vật lý năm 1973)

  Shirakawa Hideki [Giáo sư danh dự của trường đại học Tsukuba]
  (Giải thưởng hóa học năm 2000)

 [Được xếp hạng là một trong những trường 
 đại học hàng đầu thế giới trong vòng 50 năm 
 thành lập (năm 2017)]

  [Huy chương bạc]

 [Huy chương đồng]

Số lượng huy chương 
tại Olympic

Vị trí thứ  20



 Khóa học

 Khóa đào tạo kỹ sư nông học

 Khóa Chăm sóc sức khỏe

 Khóa Nghệ thuật và Thiết kế

Khóa Đào tạo giáo viên tiếng Nhật

 Trình độ từ N3 trở lên

 Trình độ từ N3 trở lên

 Trình độ từ N3 trở lên

Trình độ từ N2 trở lên

 Từ 400 điểm trở lên

 Từ 400 điểm trở lên

 Từ 400 điểm trở lên

 Từ 600 điểm trở lên

 Từ Trung cấp A 
　　　　　　trở lên

 Từ Trung cấp A 
　　　　　　trở lên

 Từ Trung cấp A 
　　　　　　trở lên

 Từ Trung cấp A 
　　　　　　trở lên

 Người đạt cấp độ 5 ở 5 cấp độ đánh giá

 Người đạt cấp độ 5 ở 5 cấp độ đánh giá

 Người đạt cấp độ 5 ở 5 cấp độ đánh giá

 Người đạt cấp độ 5 ở 5 cấp độ đánh giá

 Kỳ thi tiếng Nhật thực dụng J.TEST

 Kỳ thi năng lực vận dụng tiếng Nhật TOPJ

  Màn cổ động của nhóm cổ vũ WINS tại lễ nhập học

 Tokyo  Tsukuba 45 phút
 (Ga Akihabara)

 Tsukuba 60 phút Narita

Đại học Tsukuba
Văn phòng Chương trình Japan-Expert

         jp-expert@un.tsukuba.ac.jp
Tiếng Nhật　http://jp-ex.tsukuba.ac.jp/
Tiếng Anh　 http://jp-ex.tsukuba.ac.jp/en/ 

 ở trang bìa được thực hiện bởi giáo sư Nakamura Nobuo - Trưởng khoa Nghệ 
 thuật và Thiết kế (chuyên ngành: Thư pháp).

 Chứng chỉ cần có (năng lực Nhật ngữ)
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