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おすすめスポット
①富岡製糸場

Những địa điểm tiến cử.

①富岡製糸場
Nhà máy chế tạo lụa Tomioka (Tomioka Silk Mill)  

約100km
Khoảng 100 km

画像提供  富岡市

上武大学 Đại học Jobu

①富岡製糸場 Nhà máy chế tạo lụa Tomioka (Tomioka Silk Mill)  

②秋葉原 Akihabara ③浅草 Asakusa

群馬県富岡市に設立された、日本初の本格製糸工場。2014年 6月21日、
「富岡製糸場と絹産業遺産群」として世界遺産に正式登録されました。

①Nhà máy chế tạo lụa Tomioka (Tomioka Silk Mill)  
Nhà máy sản xuất lụa chính thức đầu tiên tại Nhật Bản được xây dựng 
trong thành phố Tomioka tỉnh Gunma.Nhà máy đã chính thức đăng ký di 
sản thế giới “Cụm di sản công nghiệp sản xuất lụa và nhà máy sản xuất 
lụa Tomioka” vào ngày 21 tháng 6 năm 2014,.

Phố điện tử lớn nhất Nhật Bản.Các cửa hiệu phim hoạt hình, 
game,… xếp hàng thành dãy phố.Lấy khoảng không gian trước ga 
Akihabara làm trung tâm, nhiều tòa nhà được xây dựng, thu hút 
nhiều du khách trên thế giới đến tham quan.

日本最大級の電気街。アニメやゲームのショップも多く立ち並んでいます。秋葉
原駅前を中心に多くの複合ビルが建設され、世界中から観光客が訪れます。

②秋葉原

②Akihabara

古くから浅草寺を中心として栄えた町。昔ながらの下町情緒を色濃く残し、東京の
名所となっています。また、一年を通じてさまざまな行事で賑わいを見せています。

Từ xưa là khu phố thịnh vượng với ngôi chùa Asakusa làm 
trung tâm.Là trung tâm sầm uất, giàu tình người từ xa xưa và 
trở thành địa điểm nổi tiếng ở Tokyo.Trong một năm, tổ chức 
nhiều sự kiện đem lại sự nhộn nhịp năng động cho khu phố.

③浅草

③Asakusa

検 索 Tìm kiếmĐại học Jobu



　私は中国国内の朝鮮族の中学校、高等学校で学びました。朝鮮族の学校
では中国語、韓国語を母国語として学ぶほか、英語や日本語を学ぶことがで
きます。その中でも、日本の花道、茶道、着物などの日本文化に興味を持ち、
日本語を選択して学びました。さらに、グローバルな世界で活躍できる人間
になるため先進国である日本への留学を決めました。
　私が上武大学を志望した理由は、中国と韓国、日本、三ヶ国の経済につい
て幅広く勉強をしたいと思ったからです。大学で学びながら自分に合った仕
事の情報を得るということも留学の目標の一つです。
　専門の研究以外にも大学の授業では、自分自身の人生を設計する方法な
ども学びました。また、異文化コミュニケーションも重要だと思い、海外研修
にも参加しました。
　留学生活に慣れてからは他の新たな体験をしてみたいと考え、ボランティ
ア活動を通して留学生や在日外国人が日本で安全安心に暮らせるように働
きかけたり、絵手紙サークルの代表となって留学生と日本の方 と々のコミュ
ニケーションの手伝いをしたりしています。　　　
　これからも、一期一会を大切にし、充実した留学生活を送りたいと思います。

　私は上武大学で国際ビジネスについての勉強をしています。ベトナムの大
学在学中には、日本に関する事業を行っている会社でアルバイトを経験した
り、日系企業の部品展覧会に参加をしたこともありました。その中で、将来日
本で働きたい私には日本語、経済知識、日本人のビジネスマナーが必要だと
気づきました。自分の夢を叶えるには日本へ留学し、生活を体験するというこ
とが最短経路だと思い、そのため、大学を卒業してすぐに留学をしました。
　しかし、ベトナムと比べ物価が高い日本への留学は経済的に大変な困難
があります。上武大学は留学生を対象とした学費減免制度や奨学金などで
生活をサポートしてくれ、さらに優秀な留学生は関東地方または群馬県の奨
学金基金への推薦が貰えます。
　また上武大学には 中国、ベトナム、ネパール、韓国、アメリカからの留学生
たちが多いですが、日本人の学生と一緒に学校の活動に参加しながら楽しく
学習しています。
　成功につながる経路は簡単ではありません。特に、海外に留学するのは
「薔薇の道」だと思います。薔薇の刺、困難を乗り越えられるように努力すれ
ば、素晴らしい将来になるはずです。それでは皆さんのことを上武大学で
待っています！

　Tôi học trường cấp 2, cấp 3 của Triều Tiên trong Trung Quốc.Tại trường 

Triều Tiên, ngoài việc học tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc là tiếng quốc 

ngữ, tôi có thể học thêm tiếng Anh, tiếng Nhật, … Trong đó, tôi cảm thấy rất 

thích thú đối với văn hóa Nhật Bản như nghệ thuật cắm hoa, trà đạo, kimono,

… của Nhật Bản, và tôi đã chọn lựa học tiếng Nhật.Ngoài ra, để trở thành 

người có khả năng hoạt động trên phạm vi toàn thế giới, tôi đã quyết định du 

học tại đất nước tiên tiến Nhật Bản.

　Lý do tôi chọn trường đại học Jobu là vì tôi nghĩ tôi muốn học với phạm vi 

mở rộng về kinh tế của ba nước là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.  Và 

việc vừa học tại trường đại học vừa thu thập thông tin về công việc phù hợp 

với bản thân cũng chính là một trong những mục tiêu du học của tôi.

　 Ngoài ngành nghiên cứu chuyên môn, trong các lớp học ở trường đại học 

tôi cũng học về cách thức xây dựng kế hoạch cuộc sống cho bản thân, …Đối 

với tôi việc giao lưu với nền văn hóa nước khác là rất quan trọng, vì vậy tôi 

đã tham gia khóa đào tạo tại nước ngoài khác Nhật Bản. 

　Sau khi đã quen với cuộc sống du học, tôi muốn trải nghiệm nhiều điều 

mới lạ khác, vì vậy thông qua nhiều hoạt động tình nguyện, tôi đã tham gia 

hoạt động hỗ trợ du học sinh, người nước ngoài tại Nhật, … có thể yên tâm 

sinh sống tại Nhật một cách an toàn, và đồng thời với tư cách là đại diện của 

câu lạc bộ thư hình vẽ thúc đẩy hỗ trợ giao lưu của du học sinh và người 

Nhật.  　　　
　Từ bây giờ, tôi cũng luôn coi trọng đây chính là cơ hội một lần gặp gỡ 

trong đời và luôn muốn trải nghiệm cuộc sống du học thật có ý nghĩa.

　Tôi đang học về kinh doanh quốc tế tại trường đại học Jobu.Trong thời 

gian học tại đại học ở Việt Nam, tôi đã được trải nghiệm kinh nghiệm làm 

thêm tại công ty chuyên tổ chức các sự kiện liên quan đến Nhật Bản, tham 

gia hội triển lãm phụ tùng của công ty Nhật,...Lúc đó tôi đã có suy nghĩ muốn 

làm việc tại Nhật Bản trong tương lai, vì vậy tôi nhận ra mình phải nỗ lực học 

tiếng Nhật, kiến thức kinh tế, cách ứng xử kinh doanh của người Nhật. Để có 

thể hoàn thành giấc mơ của mình, việc du học đến Nhật Bản, trải nghiệm 

cuộc sống chính là con đường ngắn nhất, vì vậy ngay sau khi tốt nghiệp đại 

học, tôi đã đi du học. 

　Tuy nhiên, du học ở Nhật Bản nơi có vật giá đắt đỏ so với Việt Nam, đã 

khiến tôi gặp khó khăn lớn về kinh tế. Trường đại học Jobu đã hỗ trợ cuộc 

sống cho du học sinh thông qua các chế độ miễn giảm học phí, trao học 

bổng,v.v … , và đối với du học sinh ưu tú có thể được trường tiến cử đến quỹ 

học bổng của tỉnh Gunma hoặc địa phương Kanto. 

　Tại trường đại học Jobu, có nhiều du học sinh đến từ khắp nơi trên thế 

giới như Trung Quốc, Việt Nam, Nepal, Hàn Quốc, Mỹ, hoà đồng với sinh 

viên Nhật Bản cùng vui học và tham gia nhiều hoạt động của trường. 

　Con đường dẫn đến thành công không hề đơn giản. Đặc biệt tôi nghĩ rằng 

việc du học ở nước ngoài chính là “con đường hoa hồng” .Nếu chúng ta nỗ 

lực để có thể vượt qua khó khăn, gai của hoa hồng, chắc chắn chúng ta sẽ 

có được tương lai rạng rỡ.Chúng tôi đang đợi các bạn tại trường đại học 

Jobu !

在学生からメッセージ Lời nhắn gửi từ 

ベトナム Việt Nam
Đô Thị Mai

中国 Trung Quốc 
郑 红梅  Zheng Hongmei

Phí sinh hoạt trong 1 tháng1か月あたりの生活費

仕送り 
アルバイト 

ネパール Nepal
SHRESTHA ISHWOR LAL

　私は高校生のころから日本語や日本文化への関心がありました。友人と
一緒に日本のアニメを見たり、日本製のPCゲーム（任天堂、SNK、セガ、ソ
ニーなど）をしていました。そのおかげでいくつかの日本語の単語に通じ
るようになり、日本語や日本文化への興味を持ち始めました。その後、高校
の勉強とともに日本語の勉強も開始。異なる文化を探求し、日本の社会
や言語を学ぶため、私は日本の大学に進学することを決めました。
　日本は私にとって全く新しい世界でした。この今までとは全く別の世
界に住むということに大きな不安を感じていました。しかし、先生方は誠
実に、また、家族のようにフレンドリーに学生に対応してくださいますので、
安心して新生活をスタートすることができました。同じ状況にある各国から
の友人達とも気持ちを共有することができています。
　さらに、上武大学では留学生に奨学金を提供し、経済的に困窮してい
る地域の学生を支援するため、毎年様々な奨学金プログラムを行っていま
す。私も留学生として、また、TOEICやTOEFL試験で高得点を獲得し、奨学
金や給付金を受けています。
　卒業後には日本の企業に就職したいと考えています。大学から得られる
知識を活かして、日本とネパールの国際的なビジネス関係を繋ぐ架け橋
になり、日本の助けを借りて、ネパールの経済部門を発展させるという夢を
現実のものにしたいです。

新世界の日本 Nhật Bản một thế giới mới

収入額

支出額

￥30,000
￥60,000

家賃 
光熱費

携帯電話料金
食費、衣料費など

￥20,000
￥6,000
￥8,000
￥40,000

30,000yên
60,000yên

20,000yên
6,000yên
8,000yên
40,000yên

Trợ cấp từ gia đình

Tiền làm thêm

Tiều thuê nhà 

Tiền điện thoại di động 

Tiền điện nước ga

Tiền ăn, 
tiền quần áo,v.v… 

平日のスケジュール 休日のスケジュール Thời khóa biểu ngày thường Thời khóa biểu ngày nghỉ

睡眠時間
23:00～6:30

睡眠時間
23:00～7:00

自由時間
13:00～19:00 アルバイト

8:00～12:00

授業
12:50～16:00

授業
9:00～12:10

朝食、登校
6:30～9:00

朝食、出勤
7:00～8:00

シャワー
22:00～23:00

昼食
12:10～12:50

帰宅、夕食
16:00～20:00

勉強
時間20:00
～22:00

帰宅、夕食
19:00～20:00

勉強時間
20:00～22:00

シャワー
22:00～23:00

昼食
昼食12:00～13:00

Thời gian ngủ 
23:00～6:30

Thời gian ngủ 
23:00～7:00

Thời gian tự do
13:00～19:00

Làm thêm 
8:00～12:00

Thời gian học
12:50～16:00

Thời gian học
9:00～12:10

Ăn sang, 
đến trường
6:30～9:00 Ăn sáng, đi làm

7:00～8:00

Tắm
22:00～23:00

Ăn trưa
12:10～12:50

Về nhà, 
ăn cơm tối 
16:00～20:00

Thời gian học
20:00～22:00

Về nhà, ăn tối 
19:00～20:00

Thời gian học
20:00～22:00

Tắm
22:00～23:00

Ăn trưa
12:00～13:00

Khoản tiền thu nhập

Khoản tiền chi phí

sinh viên đang theo học tại trường

　Từ thời học sinh trung học cấp 3, tôi đã luôn dành mối quan tâm 

đến tiếng Nhật, văn hóa Nhật Bản,v.v...Tôi và bạn bè cùng xem phim 

hoạt hình Nhật, chơi game vi tính PC của Nhật (Nintendo, SNK, 

Sega, Sony,v.v … ) Nhờ vậy, tôi đã hiểu được một số từ vựng tiếng 

Nhật, và bắt đầu cảm thấy thích thú với tiếng Nhật, văn hóa Nhật, … 

Sau đó, tôi vừa học cấp 3 và cũng bắt đầu học tiếng Nhật.Để có thể 

tìm hiểu về nền văn hóa nước ngoài, học về ngôn ngữ, xã hội Nhật,

…, tôi đã quyết định dự thi vào trường đại học của Nhật.

　Nhật Bản đối với tôi là thế giới hoàn toàn mới.Tôi cảm thấy rất bất 

an về việc sống trong một thế giới hoàn toàn khác biệt so với từ 

trước đến giờ.Tuy nhiên, thầy cô giáo rất nhiệt huyết, luôn đối xử 

thân thiện như gia đình đối với sinh viên, vì vậy tôi đã có thể yên tâm 

bắt đầu cuộc sống mới.Tôi cũng có thể đồng cảm với các bạn đến từ 

các nước trong cùng môi trường giống như mình.

　Ngoài ra, tại trường đại học Jobu, có chế độ cấp tiền học bổng cho 

du học sinh, và thực hiện nhiều chương trình học bổng mỗi năm để 

hỗ trợ cho sinh viên thuộc khu vực khó khăn về tài chính. Tôi với tư 

cách là du học sinh của trường, đã đạt số điểm cao tại kỳ thi TOEIC, 

TOEFL,… và đang được nhận học bổng, tiền trợ cấp,…

　Sau khi tốt nghiệp, tôi dự định muốn làm việc tại công ty Nhật 

Bản.Tôi muốn vận dụng kiến thức đã học ở trường đại học, để thực 

hiện giấc mơ của mình là trở thành cầu nối kết nối mối quan hệ kinh 

doanh quốc tế giữa Nhật Bản và Nepal, và xin được nhận trợ giúp 

của Nhật Bản để phát triển bộ môn kinh tế của Nepal.



ビジネス情報学部
国際ビジネス学科
会計ファイナンスコース／国際ビジネスコース／経営・経済コース

ビジネス情報学部 国際ビジネス学科

国際ビジネスコース
グローバル化された世界に対応できる強靭なビジネス感覚を養成

ビジネス情報学部 国際ビジネス学科

経営・経済コース
地域の中核となって、地域ビジネスや公共を担う人材を育成

ビジネス情報学部 国際ビジネス学科

会計ファイナンスコース
会計ファイナンス分野の実践的な能力を持つ職業人・企業人の育成

Khoa Thông tin kinh doanh

Ngành Kinh doanh quốc tế
Khóa học tài chính kế toán / Khóa học kinh doanh quốc tế / Khóa học kinh doanh – kinh tế

Khoa Thông tin kinh doanh Ngành Kinh doanh quốc tế

Khóa học kinh doanh quốc tế
Rèn luyện tinh thần kinh doanh bản lĩnh để có thể thích nghi với môi trường thế giới toàn cầu hóa

Khoa Thông tin kinh doanh Ngành Kinh doanh quốc tế

Khóa học kinh doanh – kinh tế
Lấy môi trường địa phương làm nồng cốt, đào tạo nhân lực đảm trách lĩnh 
vực công cộng, kinh doanh địa phương,…

Khoa Thông tin kinh doanh Ngành Kinh doanh quốc tế

Khóa học tài chính kế toán
Đào tạo nhân viên, người làm việc có năng lực thực tế trong lĩnh vực tài 
chính kế toán.

　ビジネスの世界では国際化が進んでおり、大企業だけではなく数多くの地方企業が海外に進出しています。こうした国際化を背景に国際ビジネス学科で
は国際感覚を備えた上で、経営に関する知識、会計、情報関連の知識を身に付け、ビジネスの社会で活躍できる人材の育成を目標にしています。国際ビジネ
スコース、会計ファイナンスコース、経営・経済コースが設けられ、各コースで専門的な知識を学ぶと共に資格も取得することができます。

　国際親善、国際友好は国と国との関係もありますが、本学では個人のレベルで積極的に行いたいと考えています。本学でいろいろな知識を身につけて卒業し
た留学生が、母国に帰ってから種々の分野で日本に好意を持ちながらリーダーとして活躍することを期待しているからです。本学は留学生受入れ年数が
長く、実績もあり、大学院にも留学生が在籍しています。留学生は入学後、個人指導が可能な少人数クラスに属し、クラス担任に学業から生活まできめ細かい
指導を受けることになります。各国からの留学生は上武大学で生き生きと学んでいます。

　Trong thế giới kinh doanh, khi khuynh hướng quốc tế hóa đang lớn mạnh, không chỉ công ty lớn mà nhiều công ty địa phương cũng đang phát 

triển kinh doanh ra nước ngoài. Trong bối cảnh quốc tế hóa đó, tại ngành kinh doanh quốc tế, dựa trên việc trang bị bản lĩnh quốc tế, đào tạo 

nhân lực học tập và trang bị cho mình kiến thức liên quan đến kinh tế, kiến thức liên quan đến kế toán, thông tin để có khả năng hoạt động trong 

thế giới kinh doanh rộng lớn chính là mục đích của chúng tôi. Trường có tổ chức các khóa học kinh doanh quốc tế, khóa học tài chính kế toán, 

khóa học kinh doanh, kinh tế, và trong mỗi khóa học các bạn có thể trang bị kiến thức chuyên môn và đạt được các chứng chỉ.

［上武大学は、海外からの外国人留学生を積極的に受け入れている大学です。］

　Chúng tôi luôn chú trọng phát triển những mối quan hệ quốc tế thân thiện, tình hữu hảo quốc tế ở tầm quốc gia, nhưng đồng thời cũng tích cực chú 

ý đến mối quan hệ ở mức cá nhân. Trường đại học luôn kỳ vọng các em du học sinh sau khi trang bị kiến thức và tốt nghiệp ra trường, khi trở về 

nước sẽ cảm thấy yêu mến nước Nhật và có thể hoạt động tích cực với vai trò làm đầu tàu lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực. Trường đại học có thâm 

niên nhiều năm nhận du học sinh, đạt thành tích tốt và nhiều du học sinh cũng đang theo học ở hệ cao học của trường.Du học sinh sau khi nhập học, 

được xếp vào lớp học có số lượng sinh viên ít đảm bảo có thể được hướng dẫn cá nhân, và sẽ được người phụ trách lớp học hướng dẫn nhiệt tình 

cụ thể từ mọi mặt học tập cho đến đời sống. Du học sinh đến từ nhiều nước luôn tràn đầy năng lượng nhiệt huyết học tập tại trường đại học Jobu. 

[Đại học Jobu được biết đến là nơi luôn nhiệt huyết tích cực chào đón du học sinh từ nước ngoài.]

募集学科　Ngành tuyển sinh viên

留学生サポートシステム

トピック1

トピック2

トピック3

その他の私費留学生向け奨学金も
紹介しています。

留学生授業料減免制度1
①入学金全額（20万円）免除
②授業料60%減免
1年次納入金：約65万円
2～4年の各学年納入金：約60万円

留学生授業料減免制度2
①入学金全額（20万円）免除
②授業料80%減免
1年次納入金：約52万円
2～4年の各学年納入金：約47万円

日本留学試験日本語
（読解、聴解・聴読解）
290点以上取得者

外国人留学生学習奨励費給付制度

4年間の在学期間中
最大約60万円給付（月額約5万円） 

Chương trình hỗ trợ du học sinh

Chủ đề 1

Chủ đề 2

Chủ đề 3

Giới thiệu chế độ học bổng khác dành
cho du học sinh tư phí,...

Chế độ miễn giảm học phí cho du học sinh 1
① Khoản tiền nhập học (200.000 yên) Miễn giảm

② Học phí Miễn giảm 60% 
Khoản tiền nộp năm 1 : khoàng 650.000 yên

Khoản tiền nộp mỗi năm trong năm 2 ~ 4 : Khoảng 600.000 yên

Chế độ miễn giảm học phí du học sinh 2
①Khoản tiền nhập học (200.000 yên)
　Miễn giảm
② Học phí Miễn giảm 80%
Khoản tiền nộp năm 1 : Khoảng 520.000 yên
Khoản tiền nộp mỗi năm từ năm 2 ~ 4
: Khoảng 470.000 yên

Tiếng Nhật kỳ thi du học Nhật Bản
 (Đọc hiểu, Nghe hiểu, Nghe đọc hiểu)

Người đạt số điểm từ 290 điểm trở lên

Chế độ cấp học bổng học tập cho du
học sinh người nước ngoài

Hỗ trợ khoản tiền tối đa là 600.000 yên 
trong thời gian học 4 năm 

(Khoản tiền mỗi tháng khoảng 50.000 yên) 
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Khoản tiền nộp bao gồm
học phí du học sinh,…

①募集学部・学科等

国際交流センター議長

星野 為國

　本学はグローバル化を視野に入れた留
学生の支援策で、外国人留学生を積極的
に受け入れています。入学金や授業料の
減免といった経済的支援の他、留学生に
とって優れた学習環境を提供し、日本人学
生とコミュニケーションを取りながら楽し
く学べるよう日々心がけています。上武大
学で学んだ留学生が日本に好意を抱き、
帰国した後リーダーとして活躍することを
心より期待しています。

日本企業への就職サポート、各種資格支援サポート、
インターンシップ制度 など

学部 学科（キャンパス名） 募集人員 学費減免

ビジネス
情報

国際ビジネス学科
（高崎キャンパス） 20名 あり

②選考方法・学費等

③サポート体制

① Khoa, ngành tuyển sinh viên,…

Khoa
Ngành (tên khuôn 

viên trường đại học) 
Số lượng sinh 
viên tuyển sinh Miễn giảm học phí

Thông tin 
kinh doanh

Ngành Kinh doanh quốc tế 
(khuôn viên trường đại 
học  Takasaki)

20 người Có

学科 国際ビジネス学科

出願時
日本留学試験日本語
(読解･聴解･聴読解 )
290点以上取得者

上武大学奨学制度
成績優秀者奨学制度、資格合格奨学金制度

国際交流センター
修学上や生活上での様々な問題について、指導・助言を行っています。

日本留学試験
日本語290点未満
および未受験者

選考方法

1.個人面接 
  （約20分）
2.書類審査

1.日本語試験  
  （60分）
2.個人面接    
  （約20分）　　
3.書類審査

学費等減免 入学金全額（20万円）免除
授業料（80％）減免

入学金全額（20万円）免除
授業料（60％）減免

入学手続時
（合格後） 299,300円 365,300円

後期
（10月） 216,000円 282,000円

1年次合計 515,300円 647,300円

2~4年次の
各学年納入金 467,000円 599,000円

② Phương pháp xét truyển, học phí,...

Ngành Ngành Kinh doanh quốc tế

Khi nộp đơn 
xét tuyển

Người đạt điểm từ 290 điểm trở lên 
trong kỳ thi tiếng Nhật kỳ thi du học 
Nhật Bản (Đọc hiểu, nghe hiểu, nghe 
đọc hiểu)

Trường hợp thí sinh không đạt đủ 
290 điểm tiếng Nhật kỳ thi du học 
Nhật Bản và thí sinh không dự kỳ thi 

Phương 
pháp 

xét tuyển

1.Phỏng vấn cá nhân 
(khoảng 20 phút)  
 2. Thẩm định hồ sơ

1.Kỳ thi tiếng Nhật 
 (60 phút)
2.Phỏng vấn cá nhân
 (khoảng 20 phút)　
3.Thẩm định hồ sơ

Miễn giảm 
học phí,…

Khoản tiền nhập học (200.000 yên)
Miễn giảm   Học phí Miễn giảm
(80%)

Khoản tiền nhập học (200.000 yên)
Miễn giảm 　Học phí
Miễn giảm (60%)

Khi làm thủ tục 
nhập học 

(sau khi đậu) 
299.300 yên 365,300yên

Học kỳ sau
 (tháng 10) 216.000 yên 282,000yên

Tổng kết 
năm 1 515.300 yên 647,300yên

Tiền nộp mỗi
năm học từ

năm 2~4
467.000 yên 599,000yên

   Thông qua chế độ hỗ trợ du học sinh với 

tầm nhìn toàn cầu hóa, trường đại học chúng 

tôi nhiệt tình tích cực chào đón tất cả các bạn 

du học sinh nước ngoài.Ngoài hỗ trợ kinh tế 

như miễn giảm tiền nhập học, học phí,…, 

chúng tôi luôn cố gắng đem lại môi trường 

học tiên tiến cho du học sinh, môi trường vui 

học lành mạnh đẩy mạnh việc giao lưu của 

sinh viên Nhật Bản và du học sinh.Chúng tôi 

luôn hy vọng du học sinh sau quá trình học tập 

tại đại học Jobu, sẽ mang hình ảnh đẹp về 

nước Nhật và khi về nước sẽ hoạt động hiệu 

quả trong vai trò lãnh đạo.

Chế độ hỗ trợ vào làm việc tại công ty Nhật Bản, Chế độ hỗ trợ thi 

chứng chỉ các loại, Chế độ học việc,v.v… 

③ Chế độ hỗ trợ

Chế độ học bổng trường đại học Jobu
Chế độ học bổng dành cho sinh viên ưu tú, chế độ học bổng dàng cho sinh viên đạt chứng chỉ

Trung tâm giao lưu quốc tế
Thực hiện hướng dẫn, thảo luận về mọi vấn đề từ học tập cho đến 

các vấn đề trong cuộc sống,...

Trưởng trung tâm giao lưu quốc tế 

Narukuni Hoshino

日本特有の四季折々の多彩な自然に彩られた烏川沿いにある高崎キャンパス。
快適なキャンパスライフをおくる環境が整っています。
Khuôn viên đại học Takasaki nằm bên dòng sông Karasugawa được ưu ái bởi cảnh sắc thiên 
nhiên tươi đẹp, phong phú 4 mùa đặc trưng của Nhật Bản.Môi trường lý tưởng để các bạn có 
thể trải nghiệm cuộc sống tuyệt vời ở khuôn viên trường đại học.   

最先端の情報技術と研究施設を兼ね備えた充実のキャンパス。
Khuôn viên đại học tiên tiến tra

ng bị đầy đủ cơ sở nghiên cứu và kỹ thuật thông tin hiện đại nhất. 

JOBU

Khuôn viên đại học Takasaki  Bản đồ khuôn viên đại học
高崎キャンパス キャンパスマップ Hãy tận hưởng!

Đài tưởng niệm Mitsumata xây dựng
Xây dựng 3

Xây dựng số 2

Xây dựng số 1

Sinh viên Hall

Xây dựng số 4


