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Sách hướng dẫn về Học tập ở Nước ngoài



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG  đến từ Việt Nam,

đang theo học tại Đại học Doshisha

Thật tuyệt vời khi biết các 
công ty tại Kyoto được 
quản lý như thế nào

INTERVIEW
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POINT

K h o a  h ọ c  X ã  h ộ i

Bạn đã chọn trường mình đang theo học như thế nào?
Khi tôi còn nhỏ, bố tôi từng nói về nền kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh mẽ ra sao, và Nhật Bản là quốc gia có nền 
văn hóa tuyệt vời thế nào, điều đó đã thu hút và khơi dậy hứng thú với nước Nhật trong tôi. Khi còn học ở trường phổ 
thông, tôi đã quyết tâm đến Nhật để học tập; và nếu đến đó, tôi nhất định sẽ đến Kyoto, trung tâm văn hoá và lịch sử 
của Nhật Bản. Khi ở Tokyo, tôi đã theo học tại một trường tiếngNhật trong hai năm; trong khoảng thời gian đó, tôi đã 
đến thăm Kyoto vài lần. Tôi đã khám phá ra nhiều điều tuyệt vời về Kyoto, với những điểm du lịch tuyệt đẹp và không 
gian tự nhiên của thành phố. Việc khi đó đang sống tại Tokyo có lẽ thậm chí còn thu hút tôi tới Kyoto nhiều hơn. 
Chương trình MBA của Đại học Doshisha được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, cũng là một điều mà tôi cảm thấy thú vị.

Bạn đã học được những gì?
Khi theo học ngành tài chính và ngân hàng ở trường đại học tại Việt Nam, tôi đã muốn học thêm về kinh tế, vì thế tôi 
đã theo học tại Đại học Kinh doanh thuộc Đại học Doshisha từ năm ngoái. Để có hiểu biết sâu sắc hơn về các công ty 
Nhật Bản, tôi đã đến thăm Tập đoàn Shimadzu, Công ty TNHH Gekkeikan Sake và nhiều công ty khác, ở đó tôi đã có 
cơ hội lắng nghe những điều lãnh đạo công ty chia sẻ. Thật tuyệt vời khi biết các công ty tại Kyoto được quản lý như 
thế nào, khi xem xét tới lịch sử lâu dài của họ. Đề tài luận văn thạc sĩ của tôi là "Luật nghi thức xã giao trong các công 
ty Nhật Bản". Tôi có ý định nghiên cứu về các mối quan hệ con người giữa khách hàng, nhân viên.

Điều gì làm bạn thấy vui hoặc xúc động khi học tập tại Kyoto?
Trước hết, bầu không khí tự nhiên ở đây thật tuyệt vời. Tôi sống gần Ginkakuji. Tôi có thể nhìn thấy những dãy núi khi 
mở cửa sổ, có thể nghe thấy âm thanh của những chú chim bên ngoài vào sáng sớm. Một trong những nơi tôi yêu 
thích là sông Kamogawa, đó là một nơi tuyệt vời để đi dạo hay đọc sách. Chỉ cần ngắm nhìn dòng nước chảy tôi đã 
cảm thấy thật thanh bình. Ngoài ra, người dân Kyoto cũng rất thân thiện. Tôi thường mua sắm tại khu mua sắm 
Demachi, nơi có nhiều cửa hàng quen. Những người bán hàng tại đây luôn chào đón tôi bằng nụ cười tươi trên gương 
mặt, điều đó làm tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

Bạn muốn tận dụng những kinh nghiệm học được từ Nhật Bản trong tương 
lai như thế nào?
Mục tiêu của tôi là được làm việc cho một trong những công ty Nhật Bản đang có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. 
Mặc dù tôi đã nghĩ về việc quay trở về Việt Nam, nhưng trước hết tôi muốn thu được nhiều kinh nghiệm kinh doanh. 
Có rất nhiều công ty Nhật Bản hiện đang có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, như các doanh nghiệp ô tô, máy tính 
cá nhân, các nhà sản xuất phụ tùng, doanh nghiệp phân phối và các công ty liên quan đến dịch vụ. Tôi có danh sách 
hơn 400 công ty và dự định nộp đơn xin thực tập vào khoảng mười công ty trong số đó. Thậm chí một doanh nghiệp 
vừa và nhỏ cũng được, nếu họ có trụ sở tại Việt Nam.

Kyoto có nhiều trường hỗ trợ nhiều chương trình nghiên cứu đa dạng 
trong các lĩnh vực: luật, kinh tế, quản trị kinh doanh, quan hệ quốc tế, 
nghiên cứu xã hội v.v...

Có hơn 1.000 doanh nghiệp lâu đời, shinise, tại Kyoto đã hoạt động kinh doanh từ một thế kỷ trở lên. Nhiều nghiên cứu 
đã được thực hiện về những doanh nghiệp này và về việc quản lý các ngành công nghiệp truyền thống.
Ngoài ra còn rất nhiều các khóa học cấp chứng chỉ trong các trường đại học Kyoto được dạy bằng tiếng Anh.
Kyoto cung cấp cho sinh viên nhiều chương trình thực tập và cơ hội nghiên cứu trong môi trường thực tế.
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Zhang HaoRan  đến từ Trung Quốc,

đang theo học tại Đại học Ngoại ngữ Kyoto

INTERVIEW
CHEN, YING-HAN  đến từ Đài Loan,

đang theo học tại Học viện Văn hoá & Ngôn ngữ Kyoto

INTERVIEW

C á c  t r ư ờ n g  n g ô n  n g ữ  t i ế n g  N h ậ t

K h o a  h ọ c  N h â n  v ă n

Mơ ước của tôi là trở 
thành giảng viên tiếng Nhật

Tôi muốn đạt cấp độ 
JLPT N1 trước khi tốt nghiệp

POINTPOINT

Bạn đã chọn trường mình đang theo học như thế nào?
Tôi sinh ra tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm và đã học chuyên ngành tiếng Nhật tại 
trường đại học ở địa phương. Tôi có một người cô đã từng làm việc tại Nhật Bản, 
nghe cô nói rằng Nhật Bản là "một nơi tuyệt vời" như thế nào, điều đó đã khơi dậy 
hứng thú trong tôi. Lý do tôi đến Kyoto là vì một sinh viên tốt nghiệp từ Đại học 
Ngoại ngữ Kyoto đã dạy tiếng Nhật tại một trường học tại quê nhà.

Bạn đã học được những gì rồi?
Khi ở Trường Cao học Ngoại Ngữ, tôi đã và luôn muốn trở thành giảng viên tiếng 
Nhật. Trong năm đầu, mục tiêu của tôi là sử dụng thành thạo những mẫu câu đã 
học và có thể diễn đạt bản thân chính xác và thoải mái. Trong năm nay, tôi đang 
chuẩn bị cho luận án tiến sỹ dưới sự hướng dẫn của giảng viên của tôi. Đề tài luận 
án của tôi là "Việc sử dụng không đúng các hình thức diễn đạt của người nói tiếng 
Trung bản địa". Tôi muốn hoàn thành luận án này trong năm nay và liên kết nó với 
các nghiên cứu trước đây của mình.

Điều gì làm bạn thấy vui hoặc xúc động khi học tập 
tại Kyoto?
Trong năm đầu, tôi không được tự tin và thực tế thì tôi không nói được tiếng Nhật. 
Khi đó có một sinh viên khác, lớn tuổi hơn tôi nói với tôi "Cố lên, HaoRan, cậu sẽ 
làm được mà." Chị ấy dành thời gian lắng nghe những chia sẻ của tôi và động viên 
tôi. Tôi rất biết ơn chị ấy, vì lời động viên của chị ấy đã cho tôi động lực cải thiện 
tiếng Nhật của mình. Tôi cũng thấy xúc động bởi hình ảnh Arashiyama từ cửa sổ 
của phòng thí nghiệm nghiên cứu. Tôi nhận ra rằng Kyoto là một thành phố có 
thiên nhiên trù phú, nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện với nhau.

Bạn muốn tận dụng những kinh nghiệm học được từ 
Nhật Bản trong tương lai như thế nào?
Ước mơ của tôi là quay trở về Trung Quốc và trở thành một giảng viên tiếng Nhật. 
Nếu có thể, tôi muốn dạy tại trường cũ của tôi, Cao đẳng Nhân văn & Khoa học 
thuộc Đại học Northeast Normal. Tôi đang học để tham gia kỳ thi nhận bằng tiến sĩ 
môn tiếng Nhật. Tôi muốn trở thành một giảng viên tiếng Nhật đem tới các khoá 
đào tạo ngôn ngữ tiếng Nhật với sự kết hợp hài hoà giữa ngữ pháp và các kỹ năng 
đàm thoại. Giới trẻ Trung Quốc hiện rất hứng thú với tiếng Nhật, do đó tôi mong 
muốn họ sẽ bắc nhịp cầu nối giữa hai quốc gia bằng cách giúp họ tiếp tục phát 
triển các kỹ năng giao tiếp của mình.

Là thủ đô cũ của Nhật Bản trong hơn 1.000 năm, Kyoto đã trải qua 
những thời kỳ văn hóa truyền thống cổ xưa về trà đạo, cắm hoa 
cũng như văn hoá trong thế giới hiện đại.

Với loại hình di sản văn hóa phong phú này, sinh viên có thể tìm hiểu sâu sắc về nhiều lĩnh vực liên quan đến 
văn hóa Nhật Bản như: nghiên cứu về văn học, lịch sử và tôn giáo, với khả năng kết hợp trong công việc thực 
tế với toàn bộ thành phố trong phạm vi của mình.

Kyoto có khoảng 20 trường tiếng Nhật khác nhau, nơi có gần 2.000 du học sinh theo 
học với mục đích gia nhập vào một trường đại học hoặc một công ty hoặc để nâng 
cao các kỹ năng ngôn ngữ.

Tại các trường này, trải nghiệm văn hóa đa dạng và các chương trình giao lưu khu vực trong phạm vi toàn thành phố Kyoto rất phổ biến.
Tại khu vực Kyoto, có rất nhiều hoạt động được tổ chức nhằm hỗ trợ những người tìm việc như: hội chợ việc làm và các buổi hội thảo mà 
sinh viên học tiếng Nhật cũng có thể tham dự.

Bạn đã chọn trường mình đang theo học như thế nào?
Mẹ tôi khá giỏi tiếng Nhật và thường dạy tôi những bài hát dành cho trẻ em 
bằng tiếng Nhật khi tôi còn nhỏ, như bài: "Momotaro" và "Amefuri", chúng 
tôi thường hát cùng nhau. Tôi cũng yêu phim hoạt hình của Nhật như 
"Nausicaä of the Valley of the Wind", cũng như yêu thích ngôn ngữ và văn hoá 
Nhật. Mặc dù tôi đã đi làm ở một công ty sau khi tốt nghiệp tại Đài Loan, 
nhưng tôi vẫn đến Kyoto hàng năm. Vì rất yêu Kyoto, tôi muốn được học tập 
tại đây, do đó tôi nghỉ việc và chuyển đến Kyoto.

Bạn đã học được những gì rồi?
Trong năm nay, tôi đang học tiếng và văn hoá Kyoto tại Học viện Văn hoá & 
Ngôn ngữ Kyoto. Khoá học của tôi tập trung vào ngữ pháp, đàm thoại, đọc hiểu 
và nghe tiếng Nhật. Tôi đã thi cấp độ 2 JLPT (Kỳ thi sát hạch tiếng Nhật) Và vẫn 
đang đợi kết quả. Tôi muốn đạt cấp độ JLPT N1 trước khi tốt nghiệp. Trong 
khoá học văn hoá Nhật, tôi tìm hiểu về lịch sử Nhật Bản từ thời kỳ Heian đến 
thời kỳ hiện đại. Tôi thực sự mong muốn được đạp xe đến các điểm di tích lịch 
sử của Kyoto vẫn còn cho đến ngày nay, như Lâu đài Nijo, Ikedaya v.v...

Điều gì làm bạn thấy vui hoặc xúc động khi học tập 
tại Kyoto?
Ba mặt Kyoto được bao quanh bởi các dãy núi và sông Kamogawa chảy qua 
trung tâm thành phố. Điều hấp dẫn nhất của Kyoto là vẻ đẹp nổi bật của cảnh 
quan thiên nhiên. Vì có rất ít nhà cao tầng, bầu trời dường như rộng hơn và 
cảnh hoàng hôn thật tuyệt vời. Nơi này cũng có cuộc sống thuận tiện, vì tôi có 
thể đến trường hay đi mua sắm bằng xe đạp. Gần đây, tôi có cơ hội tiếp xúc 
với các sinh viên đại học Nhật Bản và đi dạo dọc theo sông Kamogawa trong 
một bộ yukata. Tôi đã được tiếp xúc với phương ngữ Kansai và ngôn ngữ 
được sử dụng bởi giới trẻ ở đây, rất thú vị.

Bạn muốn tận dụng những kinh nghiệm học được 
từ Nhật Bản trong tương lai như thế nào?
Tôi từng làm việc 6 năm tại một công ty nhập khẩu tua-bin và động cơ cho 
máy phát điện bằng nước từ các doanh nghiệp nước ngoài, rồi bán lại cho các 
công ty năng lượng tại Đài Loan. Khi đó, tôi đã tận dụng vốn tiếng Anh học 
được hồi Đại học vào các giao dịch với các công ty Úc. Nhưng các nhà sản xuật 
Nhật như Hitachi, Mitsubishi và Toshiba cũng rất nổi bật trong lĩnh vực này. 
Sau khi tốt nghiệp, tôi có thể sẽ quay lại Đài Loan và sử dụng vốn kinh nghiệm 
6 năm làm việc cũng như khả năng tiếng Nhật của mình cho một công ty Nhật 
ở đó để bán các thiết bị liên quan đến phát điện bằng nước cho Đài Loan.



Julia Junghof  đến từ Đức,

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào iPS, Đại học Kyoto

INTERVIEW
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Kyoto có nhiều trường hỗ trợ nhiều chương trình nghiên cứu đa dạng trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, 
bao gồm: y học, dược học, khoa học, kỹ thuật, CNTT, nông nghiệp v.v...
Kyoto cũng là một trung tâm tích cực về nghiên cứu môi trường, là nơi ra đời của Nghị định thư Kyoto.

POINT

K h o a  h ọ c  T ự  n h i ê n

Hiện tôi đang bắt đầu dự án 

của mình, tập trung vào chủ 

đề y học tái tạo

Bạn đã chọn trường mình đang theo học như thế nào?
Lý do lớn nhất là vì Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào iPS (CiRA) thuộc Đại học Kyoto. Tôi 
tốt nghiệp ngành y khoa và ngành toán học và khoa học tự nhiên tại Đại học Bonn, Đức. Cũng trong 
năm đó, Giáo sư Shinya Yamanaka đoạt giải Nobel. Đó là lúc tôi thật sự cảm thấy muốn nghiên cứu về 
tế bào iPS tại Trung tâm CiRA nổi tiếng toàn thế giới. Tôi cũng từng học tại Đại học Kyoto một năm 
theo chương trình trao đổi sinh viên khi còn là sinh viên tại Đại học Bonn. Kể từ đó, tôi đã yêu thích 
văn hóa truyền thống của Kyoto như trà đạo, nghệ thuật cắm hoa và các điệu múa truyền thống. Đây 
cũng là một trong những lý do tôi chọn nơi này.

Bạn đang học gì tại CiRA?
Tôi trở thành nghiên cứu sinh tại CiRA mùa xuân này. Tế bào iPS có rất nhiều ứng dụng. Tôi quan tâm 
đến việc phân biệt và cấy ghép các tế bào tim, vì vậy tôi đang làm việc để hỗ trợ các hoạt động 
nghiên cứu trong phòng thí nghiệm y học tái tạo với các giảng viên hướng dẫn và các nhà nghiên cứu 
khác. Từ mùa hè nay tôi sẽ bắt đầu dự án riêng, tập trung vào chủ đề y học tái tạo. Tôi đã chờ 
khoảnh khắc này từ rất lâu rồi nên tôi đang rất hứng khởi.

Điều gì làm bạn thấy vui hoặc xúc động khi học tập tại Kyoto?
Có một không gian chung trong phòng thí nghiệm nghiên cứu được gọi là "Open Lab". Đó là một 
không gian mở, nơi mà các nhà nghiên cứu có thể tự do giao tiếp với nhau. Rất thoải mái dễ chịu. Tôi 
cảm thấy vui vì đã đến học tại CiRA.

Bạn muốn tận dụng những kinh nghiệm học được từ Nhật Bản 
trong tương lai như thế nào?
Hiện tại, mục tiêu của tôi là vào được Đại học Y khoa thuộc Đại học Kyoto vào năm tới và lấy bằng 
tiến sĩ bằng cách thực hiện nghiên cứu liên quan đến tế bào iPS. Đây là những gì tôi hiện đang theo 
học. Sau khi học xong, tôi muốn trở lại châu Âu, nơi tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu của mình về tế bào iPS 
tại một cơ sở nghiên cứu hoặc một công ty dù của trường đại học hay tư nhân. Tôi muốn cống hiến 
cho nhân loại. Khi mới bảy tuổi, tôi đã có mong muốn được trở thành bác sĩ. Mặc dù mơ ước của tôi 
bây giờ là trở thành một nhà nghiên cứu về y học tái tạo, tôi muốn sử dụng tế bào iPS để đóng góp 
cho xã hội thông qua y học.

Các trường đại học tại Kyot o đã đào tạo ra 
nhiều người đoạt giải Nobel, như Giáo sư 
Shinya Yamanaka, người nổi tiếng với nghiên 
cứu tế bào iPS.



Gu Youngchan  đến từ Hàn Quốc,

đang theo học tại Đại học Kyoto Seika
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Tôi muốn trở thành một nghệ sĩ manga tại Nhật Bản, 

vương quốc của manga!

POINT

Trong những năm gần đây, sự kết hợp của các môn nghệ thuật (như: thiết kế, kiến trúc 
và video) với kỹ thuật đã trở nên nổi bật hơn. Giáo dục trong văn hóa đại chúng như nghệ 
thuật manga và anime cũng đã trở nên phổ biến hơn. Kyoto là vùng đất của nghệ thuật. 
Thành phố có hơn 200 viện bảo tàng và các cơ sở khác trưng bày tác phẩm nghệ thuật và 
các lĩnh vực khác, cũng như các hội chợ liên quan đến nghệ thuật quốc tế được tổ chức 
thường xuyên.

T h i ế t  k ế  v à  N g h ệ  t h u ậ t

Bạn đã chọn trường mình đang theo học như thế nào?
Từ khi còn nhỏ, tôi đã rất yêu thích manga, mượn những cuốn sách từ các cửa hàng cho 
thuê sách và đọc chúng với cả trái tim mình. Khi tôi biết rằng “Doraemon” và “ Slam 
Dunk”—hai cuốn truyện yêu thích của tôi—có nguồn gốc từ Nhật Bản, tôi quyết định rằng 
trong suốt những năm học trung học mình sẽ đến thăm Nhật Bản và trở thành một nghệ 
sĩ manga. Tôi đã theo học một trường trung học chuyên về nghệ thuật, nhưng tôi muốn 
học tại Đại học Kyoto Seika, nơi một số giáo viên và các đồng nghiệp trên tôi từng tốt 
nghiệp. Đó là lý do tôi tới Kyoto.

Bạn đã học được những gì rồi?
Tôi vào trường từ năm 2011; nhưng do phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự nên hiện tôi 
đang là sinh viên năm thứ tư của khoá học manga. Tới năm thứ hai, tôi đã học những 
kiến thức cơ bản trong vẽ manga, như vẽ các đường thẳng và vòng tròn và tạo ra các 
tông màu (sáng/tối). Từ năm ba trở đi, tôi bắt đầu luyện tập với khả năng biểu đạt của 
mình một cách nghiêm túc như một nghệ sĩ manga thực thụ. Ngay bây giờ, tôi chủ yếu 
tập trung vào đồ án tốt nghiệp của mình, trong đó gồm việc cho ra đời một bộ truyện 
manga thực thụ. Tôi làm việc với đồ án này ít nhất tám giờ một ngày. Tác phẩm của tôi 
nói về một cầu thủ bóng đá tên là "Boff Soccer", sau khi được các biên tập viên xem xét 
kỹ tôi đã mang nó đến một nhà xuất bản lớn và giành được giải thưởng trong một cuộc 
thi manga.

Những điều tuyệt vời mà bạn đã trải nghiệm khi học tập 
tại Nhật Bản là gì?
Tôi thực sự rất yêu Kyoto, tôi nghĩ đây là thành phố đẹp nhất trên thế giới. Các yếu tố 
truyền thống và hiện đại hòa quyện với nhau, người dân nơi đây cũng rất tốt bụng và lịch 
thiệp. Mỗi ngày sống ở đây là một ngày ngạc nhiên đối với tôi.

Bạn muốn tận dụng những kinh nghiệm học được từ Nhật 
Bản trong tương lai như thế nào?
Tôi luôn nghĩ rằng tôi muốn tạo ra một điều gì đó thật sự đặc biệt trong cuộc đời của 
mình, để mọi người phải nhớ đến tôi. Với tôi, đó là vẽ manga. Những người muốn trở 
thành nhà thiết kế thời trang thì đến Pháp hoặc Milan. Với tôi, tôi muốn trở thành một 
nghệ sĩ manga tại vương quốc manga của thế giới, chính tại đất nước Nhật Bản này. Có 
ba yếu tố quan trọng đối với nghệ thuật manga là phong cách, tác phẩm và câu chuyện. 
Tôi cảm thấy khá tự tin về khả năng của mình trong việc tạo ra một tác phẩm đưa con 
người vào đó. Tôi muốn tiếp tục học tập và tạo ra những tác phẩm manga thú vị khiến 
mọi người nhớ đến mình.

Là một trong những thành phố hàng đầu Nhật Bản về văn 
hóa nghệ thuật, Kyoto có nhiều trường đại học với chương 
trình giảng dạy tập trung vào nghệ thuật, nơi sinh viên có 
thể tìm hiểu về nghệ thuật, âm nhạc, thủ công truyền 
thống và còn nhiều nữa của Nhật Bản.



ZHANG YIXIANG  đến từ Trung Quốc,

đang học tại Cao đẳng Nghệ thuật Ẩm thực Kyoto
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Cuối cùng, tôi muốn bắt đầu 
nhà hàng của riêng mình tại quê
hương ẩm thực Nhật Bản: Kyoto

POINT

C á c  t r ư ờ n g  d ạ y  n g h ề

Bạn đã chọn trường mình đang theo học như thế nào?
Tôi rất thích các món ăn của Nhật Bản và nghĩ rằng nếu tôi học về các món ăn của Nhật Bản, 
tôi sẽ chọn Kyoto. Đó là lý do tại sao tôi chọn trường dạy nghề nơi tôi có thể học tập, bắt đầu 
từ những điều cơ bản. Vì mẹ tôi đã làm việc tại Nhật Bản kể từ khi tôi còn học phổ thông, tôi 
muốn đến Nhật để sống với bà và học tập. Sau khi đến Nhật sáu năm trước và theo học tại 
trường dạy tiếng Nhật, tôi đã theo học một trường đại học; nhưng khi nhận ra mình hợp với 
công việc nấu ăn hơn, tôi quyết định thay đổi con đường sự nghiệp của mình. Từ mùa xuân 
năm nay, tôi đã đi học để trở thành một đầu bếp.

Bạn đã học được những gì rồi?
Tôi hoàn toàn bị cuốn hút vào Khoá học ẩm thực Nhật Bản nâng cao cùng với học viên khác, 
bắt đầu từ những điều cơ bản. Trong khoá đào tạo thực tế, chúng tôi vẫn tập trung vào các 
vấn đề cơ bản, như học cách sử dụng dao, làm súp thịt v.v...; nhưng tôi mong muốn tìm hiểu 
về cách làm những món ăn Nhật Bản đích thực, cũng như các kỹ năng cần thiết để trở thành 
một đầu bếp chuyên nghiệp. Thông qua các lớp học này, tôi học được những kiến thức cần 
thiết để tham gia kỳ thi trở thành một đầu bếp được cấp phép, như dinh dưỡng, văn hóa ẩm 
thực Nhật Bản v.v... Vào các ngày nghỉ, tôi làm món trứng dashimaki và nikujaga cùng mẹ, 
áp dụng các kỹ năng tôi đã học được ở trường.

Điều gì làm bạn thấy vui hoặc xúc động khi học tập tại Kyoto?
Ba mặt Kyoto được bao quanh bởi các dãy núi, sông Kamogawa và Katsuragawa chảy qua 
trung tâm thành phố. Đó là một thành phố rất đẹp, với thiên nhiên phong phú. Tôi là người 
Quế Lâm, một vùng ở phía nam Trung Quốc. Thành phố cũng có môi trường tự nhiên và dân 
số tương đồng với Kyoto. Tôi rất vui khi đến đây. Cả thành phố đều đẹp, người dân nơi đây có 
ý thức cao về việc bảo vệ môi trường sống của mình. Tôi thường đi bộ dọc theo sông 
Kamogawa hoặc đi đến Khu chợ Nishiki. Mọi người ở đây đều rất thân thiện, điều đó làm tôi 
cảm thấy hạnh phúc.

Bạn muốn tận dụng những kinh nghiệm học được từ Nhật 
Bản trong tương lai như thế nào?
Không có nhiều nhà hàng Nhật Bản thực sự tại Trung Quốc. Khi đến Nhật, tôi mới biết rằng 
các món ăn Nhật ngon đến thế nào. Càng học, tôi càng yêu ẩm thực Nhật Bản hơn. Tôi muốn 
nhận chứng chỉ đầu bếp và tham gia học việc tại một nhà hàng mang phong cách Nhật, ryotei 
tại Kyoto. Sau khi có đủ kinh nghiệm, tôi muốn mở một nhà hàng của riêng mình. Mặc dù tôi 
từng nghĩ về việc mở một nhà hàng Nhật tại Trung Quốc, cuối cùng, tôi muốn bắt đầu nhà 
hàng của riêng mình tại quê hương ẩm thực Nhật Bản: Kyoto.

Ẩm thực Nhật Bản đã được UNESCO ghi nhận là một Di sản văn hóa phi 
vật thể, Kyoto đã tạo được ấn tượng trên toàn thế giới như là trung tâm 
của ẩm thực Nhật Bản.

Ngoài ra còn rất nhiều các trường dạy nghề cung cấp các chương trình giáo dục trong vòng hai đến ba năm cho mỗi 
lĩnh vực kỹ năng, phải kể đến lĩnh vực nghệ thuật, ngôn ngữ, phúc lợi xã hội, y tế, nghệ thuật ẩm thực, khách sạn, 
CNTT, làm đẹp, kỹ thuật và còn nhiều nữa.



Thủ đô Đại học của Nhật Bản

Có những học giả hàng đầu 
thuộc nhiều lĩnh vực đa dạng
Có 15/28 người đoạt giải Nobel!

Có nhiều lý do khiến Kyoto được nhiều du học 
sinh lựa chọn làm điểm đến học tập của mình.
Tất cả mọi điều về Kyoto, từ bầu không khí cho 
đến lịch sử và sự đổi mới, đã khiến cho thành phố 
là một điểm đến hấp dẫn đối với các sinh viên 
nước ngoài.

Số liệu về trường học và sinh viên được lấy từ kết quả Khảo sát Cơ bản về Trường học năm 2020, 
Dân số từ cơ sở dữ liệu của Cục Thống kê (2020)

STUDY KYOTO 12 13 STUDY KYOTO

京都K Y O T O

Quê hương của manga
Truyện tranh manga và hoạt hình Nhật Bản rất được yêu mến trên 
toàn thế giới và người ta cho rằng truyện tranh manga đầu tiên của 
Nhật Bản ra đời ở Kyoto, "Choju-giga" được vẽ từ 800 năm trước và 
được lưu truyền đến Kosanji ở Kyoto. Ngoài ra, khoảng 50.000 ấn 
bản truyện tranh manga được lưu trữ trong một "Bức tường Manga" 
("Manga Wall") trải dài trên tổng cộng 200 mét tại Bảo tàng Manga 
Quốc tế Kyoto trong thành phố, cho phép mọi người có thể tìm đọc. 
Ngoài ra còn có nhiều trường đại học và các trường dạy nghề cung 
cấp các khóa học về truyện tranh manga và hoạt hình.

Cố đô Kyoto từng là kinh đô trong suốt hơn 1.000 năm của 
Nhật Bản. Vô số tài sản văn hóa xuyên suốt chiều dài lịch sử 
vẫn còn được lưu giữ khắp thành phố, trong khi các kỹ nghệ 
thủ công truyền thống và văn hóa truyền thống, như trà đạo 
và cắm hoa, đã được truyền qua nhiều thế hệ cho tới tận kỷ 
nguyên hiện đại. Kyoto là một thành phố, nơi bạn có thể tiếp 
xúc và học hỏi hàng ngày về lịch sử văn hóa Nhật Bản.

Là thủ đô 1000 năm 
lịch sử của Nhật Bản

Tỷ lệ sinh viên so với dân số

Thành phố Kyoto

Khoảng 1/10 người ở 
Kyoto là sinh viên đại học!

23 quận của Tokyo

Đứng đầu trong số các thành phố của Nhật Bản

5.8%

5.0%

4.8%

1.3%

Thành phố Fukuoka

Thành phố Sendai

Thành phố Osaka

10.5%

2022 784 7101867

Tokyo
155 năm

Nara
74 năm

Kyoto
1083 năm



Kyoto có rất nhiều hình thức hỗ trợ dành cho du 
học sinh học tập và sinh sống ở đây. Một số lợi 
ích mà sinh viên được hưởng gồm có chiết khấu 
phí bảo hiểm y tế quốc gia, giới thiệu tới các gia 
đình người bản xứ, miễn phí vé vào cửa tại các 
địa điểm văn hóa lớn, 
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Thành phố Kyoto nằm trong khu lưu vực bao quanh là đồi núi. 
Mặc dù có một vài sườn dốc nhỏ trong thành phố, phần lớn 
Kyoto khá bằng phẳng nên việc di chuyển giữa các địa điểm 
bằng xe đạp rất dễ dàng. Với nhiều khu vực đỗ xe trong khuôn 
viên các trường đại học và trong thành phố, bạn có thể đi 
khắp Kyoto mà không phải dùng các phương tiện công cộng. 

Một trong những 
thành phố đạp xe 
lớn nhất thế giới

Một trong những đặc trưng của Kyoto là phí sinh 
hoạt (chẳng hạn tiền thuê nhà) thấp, so với các 
thành phố lớn như Tokyo hoặc Osaka. Có 2,6 triệu 
người sống ở Kyoto, do đó có nhiều cơ hội làm việc 
bán thời gian tại các nhà hàng, cửa hàng v.v...

Trường hợp 1:
Trường tiếng Nhật

MẪU CHI PHÍ

Chi phí sinh hoạt thấp

(Yên Nhật)

Cá
c 

ch
i p

hí

Tiền thuê nhà

Các chi phí sinh hoạt hàng tháng

Lệ phí nhập học và học phí trung bình

Thức ăn

Sách vở...

Các chi phí cá nhân

Học bổng

Th
u 

nh
ập

Công việc bán thời gian

Tiền từ nước ngoài

□ Quốc gia / Công cộng 282.000 yên (phí nhập học) + 535.800 yên (học phí)

□ Các trường đại học tư thục (nhân văn) 234.991 yên (tiền nhập học) + 851.764 yên (học phí)

□ Các trường đại học tư thục (khoa học) 198.061 yên (tiền nhập học) + 1,289.048 yên (học phí)

□314.860 yên (tiền nhập học) + 520.160 yên (học phí)

Trường đại học Trường dạy nghề

Trường ngôn ngữ tiếng Nhật
□Khóa học một năm:700.000 - 900.000 yên (thay đổi theo trường)
　Các khóa học đặc biệt cho các du học sinh:550.000 - 750.000 yên

(thay đổi theo trường)

* Những số liệu này có thể thay đổi theo từng khoa.
* Tham khảo:Báo cáo thường niên về Cuộc khảo sát giá bán lẻ năm 2020, 
  Cục thống kê, Bộ Nội vụ và Truyền thông

* Những số liệu này có thể thay đổi theo từng khoa.
* Tham khảo:Báo cáo thường niên về Cuộc khảo sát giá bán lẻ năm 2020, 
   Cục thống kê, Bộ Nội vụ và Truyền thông

￥32,000

￥30,000

￥10,000

￥10,000

Chi phí khác ￥0

￥0

￥29,000

￥53,000

Trường hợp 2:
Đại học quốc gia 
(Học bổng)

￥25,000

￥25,000

￥0

￥10,000

￥22,500

￥120,000

￥0

￥0

Trường hợp 3:
Đại học dân lập 
(các ngành xã hội học)

￥50,000

￥20,000

￥15,000

￥15,000

￥6,000

￥0

￥70,000

¥100,000

Trường hợp 4:
Đại học dân lập 
(các ngành nghệ thuật) 

￥42,500

￥35,000

￥5,000

￥5,000

￥6,700

￥60,000

￥30,000

￥40,000

Du học sinh ở Kyoto có thể làm các công việc 
bán thời gian đến 28 tiếng mỗi tuần. Nhiều sinh 
viên đi làm gia sư, làm ở nhà hàng hay ở các 
cửa hàng; nhưng cũng có người làm các công 
việc độc đáo như tham gia đoàn diễu hành trong 
lễ hội Jidai-Matsuri hoặc làm người mẫu kimono. 

Cho phép làm việc 
đến 28 tiếng mỗi 
tuần

Dịch vụ Hỗ trợ 
Sinh viên Quốc tế

KYOTO LIFE

Du lịch/
Internet/Điện thoại…

Laila Purnama sari
Từ Inđônêxia

Omi Tirmare
Từ Ấn Độ

Lionel Mateos
Từ Pháp
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Mặc dù gặp phải nhiều khó khăn do kỹ năng 
tiếng Nhật của tôi chưa tốt lắm, tôi luôn hỏi 
bạn bè và các đồng nghiệp cấp cao hơn khi có 
gì không rõ. Có một mạng lưới lớn với rất nhiều 
người nước ngoài sống tại Kyoto. Người dân ở 
đây luôn giúp đỡ lẫn nhau khi gặp rắc rối.

STUDENTS 
VOICE

Tôi thích obanzai (các món ăn phụ 
kiểu Kyoto) ở đây. Chúng chủ yếu 
được làm từ các loại rau nên rất tốt 
cho sức khỏe. Obanzai được phục 
vụ như một bữa trưa dễ ăn tại một 
số nhà hàng. Do văn hóa ẩm thực 
ở đây rất giống với Hàn Quốc như 
cơm và các món chính nên tôi 
không bao giờ thấy chán cả.
Namgung Hyejin đến từ Hàn Quốc

Có rất nhiều điện thờ và đền thờ và các tòa nhà cũng 
như những ngôi nhà phong cách Kyoto machiya ở đây, 
nơi bạn có thể cảm nhận được lịch sử của vùng đất này. 
Tôi cảm thấy, với nơi đây, mình luôn là một du khách. 
Các sông với điều kiện thiên nhiên phong phú như sông 
Kamogawa và Katsuragawa ở gần thành phố, khi đi 
xuống bờ sông và đọc một cuốn sách sẽ giúp ta thư thái.

Fitriana Puspita đến từ Indonesia

Robin Rauner đến từ HOA KỲ.

Tôi từng bị mất ví khi đi xe buýt. Tôi đã rất lo lắng, 
vì vậy tôi hỏi một người bạn xem cần phải làm gì, 
sau đó tôi gọi cho hãng xe buýt và gửi báo cáo mất 
đồ cho cảnh sát. Sau đó, tôi đã lấy lại được ví. Người 
nhặt được nó đã mang đến đồn cảnh sát. Tôi đã rất 
mừng! Điều này có lẽ sẽ không xảy ra ở bất kỳ quốc 
gia nào khác. Những người bạn Trung Quốc và Nhật 
Bản của tôi đã giúp đỡ khi tôi hỏi cần làm gì.

Jian Li đến từ Trung Quốc

Tôi thực sự thích khu vực 
Kansai. Người dân tốt bụng 
và cuộc sống rất dễ chịu. Tôi 
thực sự yêu Kyoto, bởi tôi 
quan tâm đến lịch sử Nhật 
Bản. Đến sống tại Kyoto, tôi 
vẫn đang khám phá nhiều 
điều tuyệt vời về Kyoto mỗi 
ngày.

Edouard Decaen đến từ Pháp

Tìm hiểu thêm từ những du học sinh đã đến Kyoto học tập

Study Kyoto Magazine
https://www.studykyoto.jp/magazine/ https://www.facebook.com/studykyoto/

Study Kyoto Facebook

Tôi rất thích con sông Kamogawa. Tôi 
thích đi bộ dọc sông khi có thời gian. Sông 
Kamogawa không chỉ là một dòng sông 
tuyệt đẹp. Nó đã ăn sâu vào lối sống của 
người dân Kyoto, từ những cuộc dạo chơi 
quanh sông cho đến các lễ hội o-hanami. 
Khu vực giữa Sanjo và Shijo là một nơi 
hẹn hò phổ biến của các cặp đôi trẻ tuổi.
Chonlada　Charoenviriyakul đến từ Thái Lan
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http://www.pref.kyoto.jp/jobpark/ryuugaku.html

http://www.global-kyoto.net

Hỗ trợ Việc làm

Chương trình thực tập hưởng lương cho các du học sinh

Dịch vụ Kyoto Job Park cho các du học sinh

GLOBAL KYOTO PROJECT

"Chương trình thực tập hưởng lương" được thiết kế để giúp các du học sinh có thể làm việc
và hoạt động tại một môi trường làm việc ở Nhật Bản, bằng cách giúp các du học sinh trải 
nghiệm công việc được trả lương tại các công ty ở Kyoto và hiểu được văn hóa doanh 
nghiệp Nhật Bản và cách thức tiến bộ trong công việc. Chương trình này giúp người tham 
gia có cơ hội được trải nghiệm những tình huống thực tế trong công việc tại một công ty 
và còn được trả lương. Những người tham gia sẽ nhận được 900 yên mỗi giờ và chi phí đi 
lại lên đến 1.000 yên mỗi ngày, cho phép họ trải nghiệm công việc ở Kyoto mà không cần 
lo lắng về vấn đề tài chính, điều đã khiến chương trình được chào đón mạnh mẽ.

Chúng tôi cũng tham gia hỗ trợ giới thiệu việc làm 
cho các du học sinh, thông qua hợp tác với các 
trường đại học và với chính phủ. Luôn có sẵn rất 
nhiều dịch vụ hỗ trợ giới thiệu việc làm từ các công ty 
nói chung.

Hỗ trợ giới thiệu việc làm và cộng đồng giao lưu dành cho du học sinh:
KyoTomorrow Academy
KyoTomorrow Academy là một cộng đồng trong đó các du học sinh đến học tập tại Kyoto có thể 
cân nhắc vị trí công việc ở Kyoto và bắt tay vào làm việc! Cộng đồng này giới thiệu các chương 
trình độc đáo và đa dạng chỉ có thể trải nghiệm ở nơi đây, chẳng hạn như các sự kiện văn hóa 
ruyền thống của Kyoto, các hội thảo với nhân viên công ty, hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Nhật cho quá 
trình tìm việc, các hội thảo về tìm việc và các chương trình thực tập! Những người tham gia không 
chỉ có cơ hội tương tác với các du học sinh khác, mà còn với các nhân viên công ty và các sinh 
viên Nhật Bản để thiết lập những mối quan hệ mới. KyoTomorrow Academy giúp một du học sinh 
được tiếp xúc nhiều hơn với xã hội và đem tới một cuộc sống trọn vẹn hơn!

Sophie Arenas Gutierrez  đến từ Bỉ

Hiện tôi đang làm việc tại Kyocera Corporation;
tôi đã từng theo học tại Đại học Doshisha

INTERVIEW

Một công ty quốc tế có
trụ sở tại Kyoto

POINT

Những người trong lực lượng lao động

Bạn đã chọn trường mình đang theo học như thế 
nào?
Khi tôi học chuyên ngành tiếng Nhật tại Đại học London, tôi tình cờ gặp một 
sinh viên người Nhật đến từ Kyoto. Nhờ người bạn này, tôi được biết nhiều điều 
tuyệt vời về Kyoto, như văn hoá và lịch sử truyền thống. Điều này đã khiến tôi 
quyết định đến Kyoto để tiếp tục theo học tiếng Nhật. 

Bạn đã học được những gì tại Kyoto rồi?
Thực ra thì tôi đã theo học tại Kyoto hai lần rồi. Lần đầu tiên là khóa học một 
năm bắt đầu từ năm 2012 trong chương trình trao đổi sinh viên, lần thứ hai là 
năm 2014 trong một năm, sau khi tôi tốt nghiệp Trường Đại học London. Ở lần 
thứ hai, tôi học tại Đại học Doshisha với tư cách sinh viên quốc tế theo học tự 
túc. Lần đầu tiên ở Nhật, tôi đã học ngôn ngữ và văn hoá Nhật Bản. Những điều 
học được trong suốt thời gian sống tại Kyoto thực sự đã giúp tôi trưởng thành. 
Ở lần thứ hai tới Nhật, tôi quyết định tìm việc làm tại Nhật, do đó tôi tập trung 
nỗ lực của mình vào việc học tiếng Nhật thương mại và tìm hiểu chương trình 
săn việc làm cho du học sinh quốc tế.

Bạn sử dụng kinh nghiệm của mình khi học tập tại 
Kyoto với quá trình tìm việc như thế nào?
Nhờ sống trong một nền văn hoá khác với văn hoá của mình và giao tiếp bằng 
một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ, tôi đã có thể thu được những kiến thức 
khác về những lĩnh vực như lịch sử và văn hoá Nhật Bản, cộng với việc trở nên 
quen thuộc với tiếng Nhật. Tôi cảm thấy rằng điều này giúp tôi tự tin và trợ 
giúp cho quá trình tìm việc làm của tôi tại đây. Mặc dù tôi được trường đại học 
giới thiệu nhà tuyển dụng, yếu tố lớn nhất trong quyết định của tôi đó là đây là 
một công ty quốc tế có trụ sở tại Kyoto. Vì Kyoto là nơi rất đặc biệt đối với tôi, 
nên điều quan trọng là tôi có thể sống và làm việc tại đây.

Hãy cho chúng tôi biết chi tiết về công việc hiện tại 
và kế hoạch tương lai của bạn?
Tôi gia nhập Kyocera Corporation vào tháng 10/2015, năm tôi tốt nghiệm Đại 
học Doshisha. Hiện tại tôi là thành viên của nhóm bán hàng thị trường Châu Âu 
thuộc bộ phận kinh doanh hàng gốm sứ, ở đó tôi tham gia vào hoạt động kinh 
doanh các vật liệu gốm sứ và các bộ phận của các ngành công nghiệp nói 
chung. Đây là một trong những lĩnh vực kinh doanh của Kyocera Corporation 
ngay từ khi công ty bắt đầu hoạt động. Mặc dù việc tìm hiểu về các sản phẩm 
là một việc đòi hỏi nhiều công sức, tôi đang làm việc rất chăm chỉ bằng cách đi 
đến các nhà máy để tìm hiểu vì tôi học hỏi từ các nhân viên cấp trên và các 
quản lý trong cùng lĩnh vực kinh doanh. Trong tương lai, tôi mong muốn các
doanh nghiệp Châu Âu biết tới chất lượng gốm sứ của Kyocera Corporation tốt 
đến đâu, và muốn thu hút thêm nhiều khách hàng mới.

Kyoto là nơi tập trung nhiều công ty công nghệ cao toàn cầu độc đáo như:
Công ty TNHH Nintendo, Tập đoàn Kyocera, Tập đoàn Omron, Công ty 
TNHH Rohm, và Tập đoàn Nidec.

Kinh doanh du lịch cũng rất phổ biến tại Kyoto, vì nơi đây nổi tiếng thế giới như một trung tâm du lịch. Bao gồm nhiều 
doanh nghiệp du lịch, khách sạn, các cơ sở văn hóa và còn nhiều nữa. Có rất nhiều nơi hỗ trợ du học sinh tìm kiếm 
việc làm, bao gồm: các chương trình thực tập và hội chợ việc làm. Nhiều sinh viên tốt nghiệp sau khi hoàn thành các 
khoá học của mình tại Kyoto cũng đã có cơ hội làm việc tại Kyoto.



* Các khoa của các trường cao đẳng, trường cao đẳng bậc đại học, và hệ đại học bốn năm khác nhau. Hãy kiểm tra thông tin chi tiết trên trang web và các nguồn khác.
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Kyoto University

Kyoto University of Education

Kyoto Institute of Technology

Kyoto Prefectural University

Kyoto City University of Arts

Ikenobo Junior College

Otani University
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Kyoto Women's University

Kyoto Seika University

Kyoto Seizan College

The Kyoto College of Graduate
Studies for Informatics

Doshisha Women's College
of Liberal Arts

Heian Jogakuin (St.Agnes') 
University

National Institute of Technology,
Maizuru College

Meiji University of Integrative
Medicine

Ryukoku University・
Ryukoku University Faculty of Junior College

Kyoto University of Foreign Studies・
Kyoto Junior College of Foreign Studies

Kyoto Prefectural University
of Medicine
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trường sau đại học)

◎
(E chỉ dành cho các
trường sau đại học)

◎
(E chỉ dành cho các
trường sau đại học)

○
Chỉ dành cho các
trường cao đẳng

○
Chỉ dành cho các
trường cao đẳng

◎
(E chỉ dành cho 

bậc Đại học)

○
Chỉ dành cho các
trường cao đẳng



Việc thuê nhà tại Kyoto trở nên thật dễ dàng! Trang web của chúng tôi có 
đầy đủ các thông tin du học sinh cần, cũng như hướng dẫn về cách đăng 
ký.

Kyoto Housing Search
for International Students
京都留学生租房
housingsearch.kyoto

Khi đã quyết định học tập ở Kyoto, hãy chọn cho mình ngôi trường phù hợp nhất!

Truy cập trang web sau để biết thêm thông tin về học tập ở Kyoto.
Chúng tôi đang cập nhật trang web này với những thông tin mới nhất về cuộc sống ở Kyoto, 

về những gì cần phải chuẩn bị và phải làm gì nếu gặp khó khăn.

Dành cho những người chưa chắc chắn có học ở Kyoto không

Học theo hình thức 
trao đổi sinh viên

Các trường liên kết
(các trường đại học và sau đại học)

Tôi muốn học tiếng Nhật
và văn hóa Nhật Bản.

Trường Nhật Ngữ

Khóa học đặc biệt tại trường đại học

Chương trình ngắn hạn 
(Tiếng Nhật, Tiếng Anh)

Học tập chính thức ở nước ngoài

Học bằng tiếng Nhật Học bằng tiếng Anh

Khóa tiếng Anh tại trường đại học

Khóa tiếng Anh tại trường sau đại học

Trường đại học

Trường sau đại học

Trường dạy nghề

Trường ngôn ngữ tiếng Nhật

Khóa học đặc biệt tại trường đại học

Lựa chọn một trường đại học

*Tham khảo tài liệu “JASSO MEXT” để biết thông tin về học tập tại Kyoto khi săn 
tìm các học bổng, như học bổng quốc gia dành cho lưu học sinh nước ngoài

www.studykyoto.jp
study kyoto Search
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FLOW
CHART

Giới thiệu về Kyoto

Cách thức điền các giấy tờ cần thiết

Nhà ở

Chi phí sinh hoạt

Công việc bán thời gian

Có nhiều lĩnh vực nghiên cứu và ngành học đa dạng ở Kyoto

Xử lý các trường hợp cấp cứu y tế

Thông tin điểm du lịch

Nhà hàng

Thông tin về mua sắm và giải trí về đêm

Thông tin mới nhất liên quan đến cộng đồng

Các cuộc phỏng vấn với cựu sinh viênCác hoạt động hỗ trợ tìm kiếm việc làm

Các ngành học

○

Ngôn ngữ, 
du lịch, 
lữ hành, 
khách sạn

Thiết kế,
nhiếp ảnh,
nghệ thuật

Trò chơi,
đa phương tiện,

máy tính

Kiến trúc, máy móc,
xây dựng dân dụng,

vẽ phác thảo,
trang trí nội thất

Cắt tóc,
chăm sóc sắc đẹp,

làm tóc và trang điểm,
thẩm mỹ viện

Chăm sóc trẻ em,
giáo dục,

phúc lợi, y tế

Dinh dưỡng,
nấu ăn,

sản xuất bánh kẹo

○ ○

○ ○ ○

○

○ ○

○

○

○

○
(Dịch vụ ô tô)

Kinh doanh,
kế toán,

khoa học xã hội

○
(Khóa học về dịch 
vụ ô tô và xe máy)

Tên trường

Các trường dạy nghề

Các trường Nhật Ngữ

○

Kyoto Career College of 
Foreign Languages

Kyoto Institute of Design

Kyoto Computer Gakuin

YIC Kyoto Polytechnic College

Gakkouhoujin Kyoto YMCA 
Fukushi Senmon Gakkou

Kyoto College of 
Nutritional & Medical Sciences

Kyoto Culinary Art College

Kyoto Pastry Art College

Kyoto College of Hotel, 
Tourism & Bridal management

Nissan Automobile 
Technical College Kyoto

Truyền thông 
đại chúng, 

âm nhạc, nghệ 
thuật biểu diễn

ISI Language School Kyoto Campus

SCG Japanese Language School

Katsugaku Syoin

Academy of Kansai Language School

Kyoshin Language Academy 

Kyoto International Academy

Kyoto Asuka Academia Japanese Language School

Kyoto Institute of Culture and Language

Kyoto Minsai Japanese Language School

Kyoto Reigaku International Academy

Kyoto YMCA College

The Kyoto Center for Japanese 
Linguistic Studies, Kyoto Japanese Language School

Japan International Language Academy

Nihongo Center

○

○
(Bao gồm Manga 

và Anime)



Campus Plaza Kyoto, 
Shiokoji-Sagaru, Nishi-no-Toin-Dori, Shimogyo-Ku, Kyoto-Shi 
600-8216

ĐT：075-353-9278

www.studykyoto.jp study kyoto Search

Các thiết bị về thông tin 
và an ninh của chúng tôi 
sẽ bảo vệ tính mạng, tài 
sản và sự tiện nghi cho 
những người chúng tôi 
phục vụ.

Sách hướng dẫn về Học tập ở Nước ngoài


