
Với truyền thống lịch sử và bề dày thành tích, trường tự 
hào là nơi đào tạo tiếng Nhật chất lượng cao

Thân chào các bạn sinh viên có nguyện vọng du học tại Nhật Bản để phục vụ cho các hoạt động  
tương lai tại nước nhà, Nhật Bản và trên thế giới.

Nhằm mục đích trang bị cho các bạn du học sinh vốn tiếng Nhật cần thiết để học tập tại các trường đại học, trường đào tạo 
sau đại học, v.v… ở Nhật Bản, Khoa đào tạo tiếng Nhật trường Đại học Takushoku đã được thành lập vào năm 1972.

Chúng tôi có bề dày thành tích 49 năm với khoảng 4.800 sinh viên đã tốt nghiệp.  
Các bạn nhất định hãy lựa chọn nơi đây làm nơi học tiếng Nhật khi đi du học nhé.

Trường Đại học Takushoku
Chào mừng các bạn đến với  

Khoa đào tạo tiếng Nhật
Những đặc sắc của Khoa đào tạo tiếng Nhật

Xin chào!

Đây là khóa học cơ bản trong 1 năm từ “Kỳ nhập học mùa xuân” và “Kỳ nhập học mùa 
thu”, và tiếp tục kéo dài thêm thời gian học tập (mỗi 6 tháng) theo lộ trình học tập, v.v…
[Thời gian tối đa 2 năm] *Tham khảo “Giới thiệu khóa học” ở trang tiếp theo1

POINT

Học phí được thanh toán 2 lần/năm (tháng 4 và tháng 9). Ngoài ra, trường còn có học 
bổng dành riêng cho khoa.
Sau khi tiến hành sàng lọc hồ sơ và phỏng vấn dựa trên thành tích học tập tại khoa, v.v... 
của các bạn sinh viên xin cấp học bổng, chúng tôi sẽ chọn ra và cấp học bổng cho bạn 
sinh viên xứng đáng nhất.2

POINT

Ngoài tổ chức lớp học theo năng lực tiếng Nhật, sinh viên học tập phù hợp với từng trình 
độ, khoa còn hướng dẫn lộ trình phù hợp với nhu cầu của các bạn (thi vào các trường đại 
học hệ công lập, tư thục và trường đào tạo sau đại học) như chuẩn bị cho Kỳ thi du học 
sinh Nhật Bản và Kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh, v.v…3

POINT

Sinh viên có thể sử dụng các trang thiết bị của Trường đại học Takushoku. Ngoài thư 
viện, phòng PC, nhà ăn sinh viên và phòng y tế, gần khu học xá còn có ký túc xá dành cho 
du học sinh (ký túc xá nữ).4

POINT

Các bạn có thể giao lưu định kỳ với các bạn sinh viên đang theo học (trợ lý sinh viên của 
khoa)
Trợ lý sinh viên của khoa sẽ hỗ trợ cho cuộc sống sinh viên của các bạn tại Nhật Bản.5

POINT

Có chế độ miễn giảm phí nhập học cho các bạn chuyển 
tiếp đến Đại học Takushoku, trong kỳ thi xét tuyển đầu 
vào, nhập học theo tiến cử của khoa.6

POINT

Trường cách ga gần nhất là ga Myogadani tuyến Tokyo 
Metro Marunouchi (khoảng 3 phút đi bộ), cách Ikebukuro 
khoảng 5 phút, cách Shinjuku, Shibuya và Akihabara 
khoảng 20 phút, và cùng khuôn viên với Khoa Thương 
mại và Khoa Kinh tế - Chính trị của Đại học Takushoku.
Khu học xá của trường là một tòa nhà lịch sử, trước đây từng được Viện Đào tạo Ngoại 
vụ sử dụng, mang đặc trưng kiến trúc Phương Đông.

7
POINT

Tuyến JR Yaman
ot

e

Ikebukuro
Myogadani

Shinjuku

Shibuya

Akihabara

Ochanomizu

Cơ sở Bunkyo
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Khoa đào tạo tiếng  Nhật trường  Đại học Takushoku

Các khóa học cơ bản dài 1 năm bắt đầu từ “Kỳ nhập học mùa xuân”, “Kỳ nhập học mùa thu”, và có thể học nâng cao 
tương ứng với lộ trình học tập.

Giới thiệu khóa học

2022 2023

2024

Kỳ nhập học 
mùa xuân

Kỳ nhập học 
mùa xuân

Kỳ nhập học 
mùa thu

Kỳ nhập học 
mùa thu

Sự kiện 
thường niên 
(trong 1 năm)

Sự kiện 
thường niên
(trong 1 năm)

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5

Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9

Khóa học cơ bản (trong 1 năm)

Lễ nhập học 
mùa xuân

Khóa học cơ bản (trong 1 năm)

(Sơ đồ hình ảnh)

(Kỳ nghỉ mùa hè)

(Đỗ khóa liên thông 2 năm, Nộp học phí, Gia hạn Visa)

(Đỗ khóa liên thông 1,5 năm, Nộp học phí, Gia hạn Visa)

(Lễ  hộ i trườ ng Đạ i họ c) (Kỳ nghỉ mùa đông) (Kỳ nghỉ mùa xuân)

(Đỗ khóa liên thông 2 năm, Nộp học phí, Gia hạn Visa)

Kỳ thi xếp lớp

Hướng dẫn học 
lên tiếp

Chuyến đi ngoại 
khóa mùa xuân

Hướng dẫn học lên tiếp

Lớp học thưởng lãm 
nghệ thuật truyền thống

Kỳ thi chung học kỳ mùa thu

Kỳ thi chung học kỳ 
mùa xuân

Kỳ thi định kỳ

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Lễ nhập học 
mùa thu

Kỳ thi xếp lớp

Hướng dẫn học lên tiếp

Chuyến đi ngoại 
khóa mùa thu

Lễ trao tặng bằng tốt nghiệp 
(học kỳ mùa xuân)

Hướng dẫn học 
lên tiếp

Cuộc thi hùng biện

Hướng dẫn 
học lên tiếp

Tiệc Giáng sinh

Kỳ thi định kỳ

Công bố danh sách học 
sinh được tốt nghiệp

Lễ bế giảng
Tiệc chia tay

Phỏng vấn

Phỏng vấnLễ hội Tanabata Phỏng 
vấn

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật

Kéo dài thêm 6 tháng
(Khóa học 1,5 năm) Kéo dài thêm 6 tháng (Khóa học 2 năm)

Khóa học cơ bản 
(trong 1 năm) Kéo dài thêm 6 tháng (Khóa học 1,5 năm) Kéo dài thêm 6 tháng (Khóa học 2 năm)

(Đỗ khóa liên thông 1,5 năm, Nộp học phí, Gia hạn Visa)

Bên cạnh khóa học dành cho “Kỳ 
nhập học mùa xuân”, “Kỳ nhập 
học mùa thu” là khóa học cơ bản 
dài 1 năm, trường còn có những 
khóa học nâng cao kéo dài thêm 6 
tháng, hoặc thêm 6 tháng nữa theo 
từng giai đoạn, với mục tiêu nâng 
cao hơn nữa năng lực tiếng Nhật, 
theo lộ trình học tập, v.v... 
Đối với khóa học này, cần phải 
kiểm tra và chứng nhận thành tích 
học tập.

Hệ thống đáp ứng nếu 

bạn muốn học thêm nữa!
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Ngoài các môn học bắt buộc, sinh viên phải đạt được tín chỉ của ít nhất 3 môn học bắt buộc tự chọn.
Môn học bắt buộc

Tiếng Nhật

Sinh viên sẽ học tiếng Nhật cần thiết để học tập tại Nhật Bản với tư cách là du học sinh theo các lớp học phù hợp với 
trình độ của mình. Chương trình giảng dạy độc đáo này giúp sinh viên thành thạo tiếng Nhật học thuật và các kỹ năng 
giao tiếp thực tế cần thiết để tham gia các lớp của hệ đại học và hệ đào tạo sau đại học. Tùy thuộc vào trình độ của sinh 
viên, khoa cũng tổ chức các lớp chuẩn bị cho Kỳ thi du học sinh Nhật Bản.
1 Tổng hợp 2 Nghe hiểu - Đọc và nghe hiểu 3 Đọc hiểu 4 Hội thoại 5 Viết văn

Tình hình Nhật Bản
Sinh viên sẽ học những kiến thức cơ bản cần thiết cho cuộc sống ở Nhật Bản (văn hóa, lối sống, xã hội, v.v...) thông 
qua các lớp học và các hoạt động khác nhau (chuyến đi ngoại khóa, chuyến đi ngoại khóa, thưởng lãm nghệ thuật 
truyền thống, v.v...).

Hội thảo tại lớp học Đây là tiết học theo hình thức học chủ động, tạo cơ hội để sinh viên trao đổi với trợ lý sinh viên đến từ các khoa, từ đó 
giúp các bạn hiểu và thích nghi với xã hội Nhật Bản và cuộc sống sinh viên.

Môn học bắt buộc tùy chọn

Luyện tập tiếng Nhật
I ~ IV

Sinh viên sẽ lựa chọn môn học phù hợp với mục tiêu của mình từ các môn học bên dưới để học.

1 Luyện thi chuyên sâu về chữ viết và kỹ năng dùng từ vựng

2 Luyện thi để chuẩn bị cho Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (Kiến thức ngôn ngữ, Đọc hiểu, Nghe hiểu)

3 Hướng dẫn chuẩn bị nhập học vào khoa 4 Hướng dẫn học lên trường đào tạo sau đại học

5 Luyện thi tiếng Nhật chuyên sâu theo định hướng nghề nghiệp v.v…

Môn học bắt buộc – Môn học bắt buộc tự chọn

Học nâng cao thông qua các lớp đào tạo năng lực tiếng Nhật riêng.　* A2 đến C1 là tiêu chuẩn cấp độ của Chuẩn giáo dục tiếng Nhật JF.

Giới thiệu các cấp tiếng Nhật

Đây là môn học mà bạn được lựa chọn để học tập cho phù hợp với môn thi Kỳ thi nhập học theo định hướng mong muốn.

Giáo viên phụ trách sẽ đưa ra định hướng nghề nghiệp chi tiết phù hợp với nguyện vọng của sinh viên. Đối với các bạn có nguyện 
vọng học lên trường đại học, trường trung cấp, giáo viên sẽ hướng dẫn học lên, cung cấp thông tin chính xác, và tận tâm hỗ trợ cho 
các bạn. Trường cũng có hệ thống giới thiệu nội bộ cho các sinh viên muốn vào Đại học Takushoku. Sinh viên muốn học tiếp vào các 
trường đại học khác có thể học tập theo một chương trình giảng dạy trang bị đầy đủ kiến thức để chuẩn bị cho Kỳ thi du học sinh Nhật 
Bản (EJU). Đối với những bạn có nguyện vọng theo học tại trường đào tạo sau đại học, giáo viên sẽ hướng dẫn kỹ lưỡng cho các bạn 
từ cách viết kế hoạch nghiên cứu cho đến chuẩn bị cho kỳ thi vấn đáp.

Môn học tự chọn

Hướng nghiệp

Luyện thi tiếng Anh I - II
Lớp I giúp sinh viên cải thiện khả năng đọc viết tiếng Anh, chủ yếu là kỹ năng ngữ pháp, tương ứng với TOEIC Reading 
và TOEFL Essay Writing
Lớp II giúp sinh viên đạt được khả năng ứng biến tiếng Anh bằng tai (Aural) và miệng (Oral), tương ứng với TOEIC 
Listening và TOEFL Speaking.

Tiếng Anh sơ cấp Lớp học này giúp sinh viên đạt được tín chỉ trong các lớp tiếng Anh bắt buộc của trường.

Toán (Ban Xã Hội, Ban 
Tự Nhiên)

Đây là buổi học nghiên cứu cách dự thi Kỳ thi du học sinh Nhật Bản “Môn Toán 1 (Dành cho Ban xã hội)” và “Môn Toán 
2 (Dành cho Ban tự nhiên)”.

Hóa/Vật lý/Sinh vật Đây là lớp luyện thi cho Kỳ thi du học sinh Nhật Bản (Ban tự nhiên).

Đại cương I - II Đây là lớp luyện thi cho Kỳ thi du học sinh Nhật Bản (Đại cương).
Lớp I là về Công dân và lớp II là về Địa lý/Lịch sử.

* Dự kiến vào năm 2022. Một số thay đổi có thể được thực hiện.

Cao cấp
Mục tiêu là đạt được trình độ tiếng Nhật tương đương với N1 của Kỳ thi năng lực tiếng Nhật, cần thiết cho những người theo học 
tại trường đào tạo sau đại học hoặc trường đại học.
Sinh viên có thể hiểu và trình bày rõ ràng suy nghĩ, ý kiến của bản thân về các chủ đề chuyên môn và trừu tượng.
(Từ trình độ C1 trở lên)

Trung cao cấp
Mục tiêu là đạt được trình độ tiếng Nhật tương đương với N2 của Kỳ thi năng lực tiếng Nhật, cần thiết cho những người theo 
học tại trường đại học hoặc trung cấp.
Sinh viên có thể hiểu ở mức nhất định tiếng Nhật trong các tình huống đa dạng và trình bày được suy nghĩ và ý kiến của bản thân.
(Tương đương trình độ B2)

Trung cấp
Mục tiêu là đạt được trình độ tiếng Nhật tương đương với N3 của Kỳ thi năng lực tiếng Nhật, sử dụng trong các tình huống hàng ngày.
Sinh viên có thể hiểu nội dung ngắn gọn và trình bày ý định về các chủ đề quen thuộc và cá nhân.
(Tương đương trình độ B1)

Sơ trung cấp
Mục tiêu là đạt được trình độ tiếng Nhật cơ bản để giao tiếp trong các tình huống hàng ngày.
Sinh viên có thể hiểu những giải thích đơn giản và trình bày bằng từ ngữ ngắn gọn về các chủ đề quen thuộc và cá nhân.
(Tương đương với trình độ A2)

Sơ cấp
Mục tiêu là đạt được trình độ tiếng Nhật cơ bản để trả lời các câu hỏi đơn giản về các sự kiện cá nhân.
Sinh viên có thể hiểu và sử dụng các cách diễn đạt thường dùng hàng ngày và các cụm từ cơ bản.
(Dưới trình độ A2)
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Khoa đào tạo tiếng  Nhật trường  Đại học Takushoku

Tiết Thứ
Giờ học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Loại Tên môn học Loại Tên môn học Loại Tên môn học Loại Tên môn học Loại Tên môn học Loại Tên môn học

Tiết 1
9:20～�
11:05

Bắt 
buộc

Tiếng Nhật 
tổng hợp 1

Bắt 
buộc

Tiếng Nhật 
tổng hợp 2

Bắt 
buộc

Tiếng Nhật 
tổng hợp 3

Bắt 
buộc

Tình hình 
Nhật Bản

Bắt 
buộc

Tiếng Nhật
Đọc hiểu 2

Tự 
chọn

Toán Ban  
tự nhiên

Tiết 2
11:15～
13:00

Tiếng Nhật
Nghe hiểu, 
nghe – đọc 

hiểu 1

Tiếng Nhật
Đọc hiểu 1

Tiếng Nhật
Nghe hiểu, 
nghe – đọc 

hiểu 2

Hội thảo tại 
lớp học

Tiếng Nhật
Viết văn

Tự 
chọn

Vật lý
Ban xã hội

Tiết 3
13:50～
15:35

Tiếng Nhật
Hội thoại

Tự 
chọn
Bắt 

buộc

Luyện thi 
tiếng Nhật I
Luyện thi 

tiếng Nhật II

Tự 
chọn Sinh vật

Tự 
chọn
Bắt 

buộc

Luyện thi 
tiếng Nhật III

Luyện thi 
tiếng Nhật IV

Tự 
chọn
Bắt 

buộc

Luyện thi 
tiếng Nhật V

Luyện thi 
tiếng Nhật VI

Tiết 4
15:45～
17:30

Tự 
chọn

Đại cương I
Hóa

Tự 
chọn

Đại cương II
Luyện thi 

tiếng Anh I
Tự 

chọn
Tiếng Anh  

sơ cấp
Tự 

chọn
Luyện thi 

tiếng Anh II

* Ngày và giờ, v.v... của môn học có thể thay đổi.

Các buổi học tiếng Nhật được tổ chức mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Thời khóa biểu (Ví dụ)

Học phí

Học bổng, v.v…

Nơi học tiếp lên

Thời gian Phí nhập học Tiền học Tổng cộng

Kỳ nhập học mùa xuân
125.000 yên

Kỳ đầu 252.500 yên

Kỳ sau 252.500 yên
630.000 yên (1 năm)

Kỳ nhập học mùa thu

Học phí bao gồm phí nhập học, tiền học. Học phí được thanh toán 2 lần một năm (kỳ đầu và kỳ sau).

Học bổng Khoa đào tạo tiếng Nhật trường Đại học Takushoku 150.000 yên Khoảng 8 người

Tuyên dương Kỳ thi năng lực Nhật ngữ, 
Khoa đào tạo tiếng Nhật trường Đại học Takushoku

Giải Xuất sắc 30.000 yên 1 suất

Giải Ưu tú 20.000 yên 2 suất

Giải Nỗ lực 10.000 yên 7 suất

Học bổng giáo dục quốc tế Takayama Bình quân tháng 60.000 yên 1 ~ 2 suất

*Có thể thay đổi.

Trường có chế độ học bổng nhằm hỗ trợ học tập cho sinh viên. Hãy liên hệ với chúng tôi về vấn đề tư cách ứng tuyển v.v...

● Hệ thống kỳ thi xét tuyển qua thư tiến cử vào Đại học Takushoku, Đại học ngắn 
hạn Hokkaido thuộc Đại học Takushoku (có tiêu chuẩn tiến cử)
●�Hệ thống kỳ thi xét tuyển chuyển tiếp vào các ngành học của trường Đại học 

Takushoku (căn cứ vào chứng nhận tín chỉ đã lấy được tại quốc gia của bạn)
●�Miễn giảm 1 phần học phí đối với trường hợp xét tuyển thông qua thư tiến cử 

đến Đại học Takushoku, Đại học ngắn hạn Hokkaido thuộc Đại học Takushoku

Tiệc chia tay tại lớp sau lễ bế giảng

Nhờ vào hướng dẫn lộ trình học tập, học viên sẽ học tiếp lên đại học, trường đào tạo sau đại học, lĩnh vực chuyên môn.

Nơi học tiếp lên chủ yếu gần đây (trong 5 năm)
● Sau đại học…Trường Đại học Takushoku, Trường Đại học Nghệ thuật Aichi, 

Trường Đại học Kwansei Gakuin, Trường Đào tạo sau đại học về Thông tin 
Kyoto, Trường Đại học Keio, Trường Đại học Kokushikan, Trường Đại học Tokyo 
Metropolitan, Trường Đại học Quốc tế Josai, Trường Đại học Âm nhạc Senzoku 
Gakuen, Trường Đại học Nghê thuật Tokyo, Trường Đại học Công nghệ Tokyo, 
Trường Đại học Khoa học Tokyo, Trường Đại học Tohoku, Trường Đại học 
Nihon, Trường Đại học Kinh tế Nhật Bản, Trường Đại học Hitotsubashi, Trường 
Đại học Hosei, Trường Đại học Công nghệ Muroran, Trường Đại học Mejiro, 
Trường Đại học Waseda, Trường Đại học Kyoto, v.v…
●�Đại học…Trường Đại học Takushoku, Trường Đại học Điện tử truyền thông 

Osaka, Trường Đại học Nông nghiệp và Thú y Obihiro, Trường Đại học 
Gakushuin, Trường Đại học Gunma, Trường Đại học Keio, Trường Đại học Công 
nghệ Shibaura, Trường Đại học Quốc tế Josai, Trường Đại học Sophia, Trường 
Đại học Surugadai, Trường Đại học Kinh tế Takasaki, Trường Đại học Tokai, 
Trường Đại học Tokyo, Trường Đại học Tokyo Denki, Trường Đại học Khoa học 
Tokyo, Trường Đại học Toyo, Trường Đại học 
Nihon, Trường Đại học Musashino, Trường Đại 
học Nghệ thuật Musashino, Trường Đại học 
Meiji, Trường Đại học Mejiro, Trường Đại học 
Ryutsu Keizai, Trường Đại học Ryukyus, v.v…
●�Đại học ngắn hạn… 

Đại học ngắn hạn Hokkaido thuộc Đại học 
Takushoku 
●�Trường trung cấp… 

Trường trung cấp các loại (du lịch, ẩm thực, v.v...)

Học tiếp lên trường Đại học Takushoku, v.v...

Hướng dẫn học lên tiếp
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Chuyến đi ngoại khóa mùa xuân/ Chuyến 
đi ngoại khóa mùa thu
Năm ngoái, do ảnh hưởng của dịch bệnh Corona nên nhà trường không 
thể tổ chức sự kiện này, thế nhưng, hằng năm chúng tôi đều tổ chức 
chuyến đi ngoại khóa trong ngày vào mùa xuân và hai ngày một đêm vào 
mùa thu để sinh viên trải nghiệm văn hóa Nhật Bản. Sinh viên được tham 
quan các di sản thế giới của Nhật Bản, với nhiều điểm tham quan phong 
phú như trải nghiệm làm mì soba, v.v... Sinh viên có thể giao lưu như cùng 
thưởng thức tiệc BBQ vào bữa trưa, v.v... Có khi tiết học Tình hình Nhật 
Bản sẽ được diễn ra ngoài lớp học tại các bảo tàng về thời kỳ Edo, v.v...

Cuộc thi hùng biện
Đại diện của từng lớp sẽ trình bày về các chủ đề khác nhau để phát 
huy thành quả học tiếng Nhật của mình. Đây là sự kiện chính kết thúc 
1 năm học, như quyết định giải Xuất sắc, giải Ưu tú, giải đặc biệt do 
ban giám khảo bình chọn, giải Nỗ lực, v.v...

Sinh viên trong Khoa đào tạo tiếng Nhật
message

Tôi đã gặp được nhiều bạn du học sinh tại câu lạc bộ ở trường đại học của mình, điều đó đã khiến 
tôi quyết định đi du học Nhật Bản. Tôi chọn học tại Khoa đào tạo tiếng Nhật của Đại học Takushoku 
vì được một sinh viên lớp trên đang theo học tại khoa giới thiệu. Tại đây, các giáo viên không chỉ dạy 
tôi về tiếng Nhật mà thầy cô còn tư vấn, giúp đỡ khi tôi gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, 
bao gồm cả về tình hình Nhật Bản và chuẩn bị cho việc học lên cao hơn. Tôi rất vui khi có cơ hội 
được gặp gỡ những người bạn cùng lớp đến từ khắp nơi trên thế giới. Không chỉ thế, nhờ có khoa 
tiến cử mà tôi còn nhận được học bổng của một tổ chức tư nhân, và tôi đã chăm chỉ học tập trong ký 
túc xá dành cho du học sinh ở gần khu học xá.

Bạn CHU CHU
Đến từ Trung Quốc Đến từ trường Đại học Giao thông Thượng Hải
Nơi học tiếp lên Khoa Nghiên cứu kinh tế học, Viện đào tạo sau đại học Trường Đại học Kyoto

Tôi đã có thể đậu vào trường 
mà tôi mong ước.

Tôi quyết định đến Nhật Bản du học bởi vì tôi rất thích tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản và muốn được 
trải nghiệm thử thách “du học”. Tôi biết đến Khoa đào tạo tiếng Nhật của Đại học Takushoku nhờ 
vào lời giới thiệu từ một người quen của bố tôi. Các giáo viên của khoa luôn tận tình giải đáp thắc 
mắc của sinh viên chúng tôi, các thầy cô hiểu rõ sinh viên cảm thấy khó khăn về điều gì và luôn hết 
lòng giúp đỡ chúng tôi. Ngoài việc học, khoa còn tạo rất nhiều cơ hội cho sinh viên trải nghiệm văn 
hóa Nhật Bản thông qua các sự kiện như hoạt động ngoại khóa, các bữa tiệc, v.v... Nhờ việc được 
sử dụng cơ sở vật chất của trường Đại học Takushoku, tôi đã có thể tập trung hết sức vào học tập 
và nhận được giải thưởng xuất sắc trong Kỳ thi năng lực tiếng Nhật của khoa.

Bạn SEO MINSUK
Đến từ Hàn Quốc Đến từ trường Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang
Nơi học tiếp lên Khoa Toán tổng hợp, Trường Đại học Meiji

Trong Kỳ thi năng lực tiếng 
Nhật, tôi được chọn là người 
đạt giải xuất sắc của khoa.

Trong Kỳ thi năng lực tiếng 

Từ ngày còn nhỏ, tôi đã thường xuyên cùng bố mẹ đến thăm Nhật Bản, điều đó khiến tôi cảm thấy 
rất gắn bó với Nhật Bản và quyết định đến Nhật Bản du học. Tôi chọn Khoa đào tạo tiếng Nhật của 
Đại học Takushoku nhờ lời giới thiệu của một người quen đã nhập học vào khoa. Các sinh viên từ 
Đại học Takushoku sẽ đến khoa một tuần một lần để hỗ trợ cho các lớp học. Thông qua việc tiếp 
xúc với những sinh viên Nhật Bản này, tôi đã có thể cải thiện tiếng Nhật của mình và hiểu thêm về 
văn hóa Nhật Bản. Hơn nữa, tôi cũng rất vui vì học phí của khoa thấp hơn so với các trường Nhật 
ngữ, với giờ học dài hơn và cho phép sinh viên chọn khóa học phù hợp nhất với hoàn cảnh cá nhân 
của mình.

Bạn CHENG JIAXIN
Đến từ Trung Quốc Đến từ trường Đại học Hàng không Vũ trụ Thẩm Dương
Nơi học tiếp lên Khoa Nghiên cứu khoa học xã hội, Viện đào tạo sau đại học Trường Đại học Waseda

Tôi đã được trao giải cao 
nhất tại cuộc thi hùng biện.
Tôi đã được trao giải cao 

Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã yêu thích Nhật Bản, đặc biệt là phim hoạt hình và văn hóa Nhật 
Bản, và tôi đã học tiếng Nhật trước khi đến Nhật Bản. Giáo viên dạy tiếng Nhật ở Indonesia đã nói 
với tôi về Khoa đào tạo tiếng Nhật của Đại học Takushoku, và sau khi tự mình tìm hiểu, tôi đã quyết 
định sẽ theo học ở khoa này. Khoa tổ chức nhiều lớp học khác nhau để sinh viên lựa chọn, chẳng 
hạn như lớp luyện thi chuẩn bị cho Kỳ thi năng lực tiếng Nhật, lớp dự bị đại học, v.v... Ngoài ra, các 
giáo viên còn quan tâm đến từng sinh viên và giúp chúng tôi dễ dàng nói ra những điều mà chúng 
tôi muốn nói. Tôi đã theo học Khoa Thương mại tại Đại học Takushoku thông qua hệ thống tiến cử 
của khoa. Tôi muốn học ngành Kinh doanh quốc tế tại trường và làm việc cho một công ty Nhật Bản 
trong tương lai.

Bạn RIFKY MUHAMMAD HAFIDZ
Đến từ Indonesia Đến từ trường Trường trung học phổ thông quốc gia số 7, Nam Tangerang
Nơi học tiếp lên Bộ môn Kinh doanh quốc tế, Khoa Thương mại, Đại học Takushoku

Tôi đã cố gắng học tập tại 
khoa, trong bối cảnh diễn ra 
Đại dịch Corona.

Tôi đã cố gắng học tập tại 

Trường chúng tôi còn tổ chức các buổi học , cuộc thi như sau!
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