
Chương trình bằng cử nhân nhằm đào tạo 
du học sinh có mối quan tâm đến Nhật Bản
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-4 khóa học hỗ trợ đào tạo chuyên gia -

Sau khi nhập học, bạn sẽ được học tiếng 
Nhật tập trung trong nửa năm đầu.

Bạn có thể tham dự kỳ thi năng 
lực Nhật ngữ cấp độ N3, N2.

Khóa đào tạo kỹ sư nông học  Bằng cấp đạt được: 
Cử nhân (Nông học)

Trang bị những kiến thức chuyên môn liên 
quan đến nông nghiệp, lâm nghiệp.

<Nơi làm việc, mục tiêu sự nghiệp>

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...

Khóa chăm sóc sức khỏe  Bằng cấp đạt được: 
Cử nhân (Chăm sóc sức khỏe)

Trang bị những kiến thức chuyên môn liên 
quan đến nông nghiệp, lâm nghiệp.

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

<Nơi làm việc, mục tiêu sự nghiệp>

Khóa Nghệ thuật và Thiết kế Nhật Bản  Học vị đạt được:
Cử nhân (Nghệ thuật và Thiết kế)

Đào tạo giáo viên và nghệ sĩ, nhà thiết kế, các 
chuyên gia liên quan đến nghệ thuật nhằm truyền 
bá nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản.

<Nơi làm việc, mục tiêu sự nghiệp>

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...

Khóa đào tạo giáo viên tiếng Nhật  Học vị đạt được: 
Cử nhân (giảng dạy tiếng Nhật)

Nâng cao năng lực tiếng Nhật thực tiễn. Ngoài ra còn 
làm sâu sắc hơn sự hiểu biết về văn hóa Nhật Bản, tiếng 
Nhật để hỗ trợ cho việc nâng cao năng lực tiếng Nhật.
Bồi dưỡng giáo viên tiếng Nhật cho người nước ngoài.

<Nơi làm việc, mục tiêu sự 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..

Lịch trình
Thời gian nộp đơn/ngày 1/3/2018 (thứ 5) ~ ngày 12/4/2018 (thứ 5)　
　　　　　　　　★Đăng ký qua Trang chủ
Thi nhập học/ngày 14/5/2018 (thứ 2) ~ ngày 18/5/2018 (thứ 6)
Ngày nhập học/ngày 1/10/2018 (thứ 2)

★Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Trang chủ.
　http://jp-ex.tsukuba.ac.jp/
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Trường đại học Tsukuba đã thiết lập chương trình 
Japan-Expert (cử nhân) (thời gian 4 năm) để thực hiện 
việc đào tạo mang tính tập trung ở các lĩnh vực chuyên 
môn và tiếng Nhật, dành cho các du học sinh có mong 
muốn làm việc tại Nhật hoặc muốn làm các công việc có 
liên quan đến Nhật Bản.
Đây là chương trình nhằm bồi dưỡng những chuyên gia 
nối kết giữa Nhật Bản với đất nước của các bạn trong 
tương lai

Tuyển sinh! 


