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ĐẠI HỌC
KANSAI

Thành lập: năm 1886
Phân loại: Dân lập
13 Khoa đại học
13 Khoa nghiên cứu sau đại học 
2 Viện chuyên ngành sau đại học
Số lượng sinh viên:  Khoảng 29.506  

Đại học: 27.736  
Sau đại học: 1.770  
(Khoảng 1.200 sinh viên quốc tế)

Trường đối tác: 200 trường
      (Thời điểm tháng 3/2022)

Ký túc xá Đại học Kansai

Cơ sở Senriyama
Viện sau đại học
• Khoa nghiên cứu luật học    •Khoa nghiên cứu văn học 
• Khoa nghiên cứu kinh tế học    •Khoa nghiên cứu kinh doanh thương mại
• Khoa nghiên cứu xã hội học    •Khoa nghiên cứu thông tin tổng hợp
• Khoa nghiên cứu khoa học và kỹ thuật 
• Khoa nghiên cứu giảng dạy ngoại ngữ
• Khoa nghiên cứu tâm lý học    •Khoa nghiên cứu an sinh xã hội
• Khoa nghiên cứu văn hóa Đông Á    •Khoa nghiên cứu quản trị
• Khoa nghiên cứu sức khỏe con người
viện sau đại học đào tạo chuyên môn
• Khoa nghiên cứu pháp vụ (Viện sau đại học chuyên ngành luật)
• Khoa nghiên cứu kế toán (Viện sau đại học chuyên ngành kế toán)
Khoa đại học
• Khoa luật học    •Khoa văn học    •Khoa kinh tế
• Khoa kinh doanh thương mại    •Khoa xã hội học
• Khoa hoạch định chính sách    •Khoa ngoại ngữ
• Khoa sức khỏe con người    •Khoa thông tin tổng hợp
• Khoa an sinh xã hội    • Khoa khoa học kỹ thuật
• Khoa môi trường và kỹ thuật đô thị 
• Khoa hóa học, vật liệu và công nghệ sinh học

Cơ sở Takatsuki
Viện sau đại học & Khoa đại học
• Khoa tin học

Cơ sở Takatsuki MUSE
Viện sau đại học & Khoa đại học
• Khoa an sinh xã hội

Cơ sở Sakai
Viện sau đại học & Khoa đại học
• Khoa sức khỏe con người

Cơ sở Umeda

Quảng trường quốc tế Minami-Senri
Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh của Đại học Kansai (Khóa 
học dự bị; Giảng dạy tiếng Nhật - văn hóa Nhật Bản)

Nhà sinh viên Shurei-ryo
● Loại ký túc xá:  Dành cho nam, phòng đơn
● Phí chuyển vào: 15.000 yên
● Tiền thuê phòng:  Phòng đơn A: 36,000yên/tháng 

Phòng đơn B: 38,000yên/tháng
 (Bao gồm điện, ga, nước, Internet và phí thuê gia cụ ngủ)
● Ăn uống: Thanh toán theo hóa đơn thực tế
 Ăn sáng: 250 yên / Ăn tối: 490 yên
● Vị trí: Cách khuôn viên Senriyama 5 phút đi bộ

Quảng trường quốc tế Minamisenri   
Ký túc xá sinh viên quốc tế
  ●  Loại ký túc xá: Dành cho cả nam và nữ,  

phòng đơn 
  ● Phí chuyển vào: Không có
  ● Tiền thuê phòng: 43.000 yên / tháng
  ● Các khoản phí khác: 5.000 yên / tháng
   (Bao gồm điện, ga, nước, Internet và phí thuê gia cụ ngủ)
  ● Ăn uống: Tự nấu
  ●  Vị trí: Cách nhà ga “Minamisenri” tuyến Senri  

đường tàu điện Hankyu 5 phút đi bộ

Ký túc xá Tsukigaoka
● Loại ký túc xá: Dành cho nữ, phòng đôi
● Phí chuyển vào: 15.000 yên
● Tiền thuê phòng: 33,000 yên/tháng
 (Bao gồm điện, ga, nước, Internet và phí thuê gia cụ ngủ)
● Phí thuê gia cụ ngủ: 1.100 yên/tháng
● Ăn uống: Thanh toán theo hóa đơn thực tế
 Ăn sáng: 250 yên / Ăn tối: 490 yên
● Vị trí: Cách khuôn viên Senriyama 15 phút đi bộ

Đại học Kansai Ký túc xá quốc tế
●  Loại ký túc xá: Dành cho cả nam lẫn nữ,  

phòng đơn 
● Phí chuyển vào: 15.000 yên
● Tiền thuê phòng: 25.000 yên / tháng
● Các khoản phí khác: 5.000 yên / tháng
  (Bao gồm điện, ga, nước, Internet và phí  

thuê gia cụ ngủ)
● Ăn uống: Tự nấu
● Vị trí: Cách nhà ga “Minamisenri” 
 tuyến Senri đường tàu điện Hankyu 10 phút đi bộ

Ký túc xá liên kết   KU I-House
●  Để biết thêm thông tin về ký túc xá như phí ký túc xá, đặc trưng của các phòng ký túc xá, 

vui lòng tham khảo trên trang web Ký túc xá Quốc tế của Đại học Kansai ở bên dưới.

 * Các phí liên quan đến ký túc xá có thể thay đổi.
 Xem trang web để biết thông tin mới nhất.
 https://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/Dormitory/en/

3-3-35 Yamate-cho, Suita, Osaka, JAPAN 564-8680
TEL :  +81- (0) 6-6368-1174
FAX :  +81- (0) 6-6330-3027
https://www.kansai-u.ac.jp/English/
https://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/english/
    (Bộ phận Quan hệ quốc tế)

Cơ sở Takatsuki MUSE

Osaka

Cơ sở Sakai

Cơ sở Umeda

Cơ sở Senriyama

Cơ sở Takatsuki

Quảng trường quốc tế Minami-Senri



Graduate SchoolsEnrollment Application Period

 Chương Trình Giảng Dạy Bằng Tiếng Anh
● Viện Sau Đại Học Chuyên Ngành Khoa Học Và Kĩ Thuật
●  Viện Sau Đại Học Chuyên Ngành Khoa Học An Toàn Xã Hội
● Truy cập trang web bên dưới để biết thêm chi tiết:
 https://www.kansai-u.ac.jp/Gr_sch/
 english/eng/index.html#a_info

 Chương trình giảng dạy KUGF
● Giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh(*Một số khóa 
 học được giảng dạy bằng tiếng Nhật.)
● Dành cho cả sinh viên Nhật Bản và sinh viên quốc tế.
●  Xem chi tiết khóa học trên trang web bằng  

cách quét mã QR hoặc truy cập vào URL bên dưới.
  https://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/english/program/

Học tập tại Đại học Kansai

Khóa học đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế (Chương trình giảng dạy Tiếng Nhật, Văn hóa Nhật v.v…) (Kansai University)

 Chương trình đào tạo bằng tiếng Nhật
●  Chương trình đại học và chương trình sau đại học dành cho sinh viên mong muốn có bằng 

cấp.
●  Cần phải đậu kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU) mới có thể được xét tuyển vào đại học.
●  Khi xét tuyển đại học và sau đại học có thể phải nộp bảng điểm hoặc thành tích Kỳ thi trình độ 

Tiếng Anh (TOEIC® L&R, TOEFL®, IELTS™).
●  Ứng viên được phép đăng ký học tại trường sau khi đậu Kỳ thi tuyển sinh đại học dành cho 

sinh viên quốc tế  ( 外国人学部留学生入学試験 ) hoặc Kỳ thi tuyển sinh dành cho sinh viên 
quốc tế (外国人留学生入学試験 ) cho các trường sau đại học.

● Xem thông tin hướng dẫn nộp hồ sơ bên dưới để biết thêm chi tiết.
 (xét tuyển đại học*) https://www.nyusi.kansai-u.ac.jp/admission/ao/index.html
 (xét tuyển sau đại học) https://www.kansai-u.ac.jp/Gr_sch/international/index_en.html
*Chỉ có sẵn thông tin bằng tiếng Nhật.

Viện sau đại học
Kỳ nhập học Tháng tổ chức kỳ thi Viện sau đại học

Kỳ nhập học 
ngày 21/9/2022 Tháng 7 Khoa nghiên cứu văn học, Khoa tin học, Khoa nghiên cứu 

khoa học và kỹ thuật, Khoa nghiên cứu văn hóa Đông Á

Kỳ nhập học 
ngày 1/4/2023

Tháng 7 Khoa an sinh xã hội

Tháng 10 Tất cả khoa thuộc viện sau đại học

Tháng 12 Khoa nghiên cứu giảng dạy ngoại ngữ

Tháng 2 Tất cả khoa thuộc viện sau đại học

Khóa học dự bị (Bekka)
Mục đích của khóa học này là giảng dạy tiếng Nhật, Tình hình Nhật Bản và 
Văn hóa Nhật Bản cho các du học sinh có nguyện vọng trở thành sinh viên tại 
Đại học Kansai hoặc các trường đại học khác ở Nhật Bản trong giai đoạn học 
tập tiếp theo của mình.
Truy cập trang web dưới đây để được hướng dẫn về khóa học: 
https://www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/vn/index.html

■ Thời gian nộp đơn
 Kì nhập học tháng 4: 02/09/2022 (Thứ Sáu) – 26/09/2022 (Thứ Hai)
 Kì nhập học tháng 9: 03/04/2023 (Thứ Hai) – 24/04/2023 (Thứ Hai)

■ Thời gian học:
 Theo nguyên tắc là 1 năm nhưng có thể kéo dài thành 2 năm.

■ Tiền học phí (JPY)
Học kỳ đầu tiên Học kỳ thứ 2 trở đi

Phí nhập học 100.000 -
Tiền học phí 365.000 365.000
Tổng cộng 465.000 365.000

Khóa học Tiếng Nhật, Văn hóa Nhật (JLC)
Mục đích của khóa học này là giảng dạy tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản cho các 
du học sinh đang theo học hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học hoặc cao học bên 
ngoài Nhật Bản. Khóa học bao gồm “Các môn học nâng cao kỹ năng tiếng Nhật”, “Các 
môn Giáo dục Khai phóng Toàn cầu”, “Các môn học dành cho Sinh viên quốc tế” 
được dạy bằng tiếng Nhật, và “Nghiên cứu Nhật Bản”, “Các lớp học Chuyên đề Toàn 
cầu”, “Giáo dục chuyên môn Khoa Luật” được dạy bằng tiếng Anh.
Truy cập trang web dưới đây để được hướng dẫn về khóa học: 
https://www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/vn/other/jlc.html
■ Thời gian nộp đơn
 Kì nhập học tháng 4: 02/09/2022 (Thứ Sáu) – 17/10/2022 (Thứ Hai)
 Kì nhập học tháng 9: 01/03/2023 (Thứ Tư) – 14/04/2023 (Thứ Sáu)
■ Thời gian học và kỳ nhập học:
 1 học kì (nửa năm) hoặc 2 học kì (1 năm)
  Khóa học Tiếng Nhật, Văn hóa Nhật (JLC) được chia theo 

học kỳ, sinh viên có thể bắt đầu học vào Học Kỳ Mùa Xuân 
hoặc Học Kỳ Mùa Thu.

■ Tiền học phí (JPY)
 500.000 mỗi học kỳ

Khóa học Tiếng Nhật, Văn hóa Nhật chuyên sâu (IJLC)
Khóa học chuyên sâu với các lớp đào tạo tiếng Nhật và các cơ 
hội để học văn hoá Nhật Bản dành cho sinh viên đại học hoặc 
sau đại học, hoặc sinh viên đã tốt nghiệp đại học dưới một năm.
Truy cập trang web dưới đây để được hướng dẫn về khóa học: 
https://www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/vn/other/ijlc.html
■ Thời gian học:
 2 đến 3 tuần vào mùa hè và mùa đông
 Bài học chuẩn bị trước kỳ thi JLPT
 Hai lần một tuần trong 3 tháng vào mùa thu

Trường học mùa Hè/ Trường học mùa Đông tại Đại học Kansai
●  Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh này nghiên cứu về Osaka, Thủ đô 

giao thương của Nhật Bản từ các góc độ lịch sử và văn hóa kinh doanh.
  Nhập môn tiếng Nhật được giảng dạy bằng tiếng Anh cũng có sẵn để lựa chọn. 
  Các chương trình được diễn ra hằng năm trong khuôn viên trường. 
 tXem trang web bên dưới để biết chi tiết chương trình.
 https://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/short_term
■ Thời lượng khóa học: hai hoặc bốn tuần.

* Vui lòng kiểm tra thông tin mới nhất trên trang web của chúng tôi.

 Thời gian nộp hồ sơ đối với Kỳ thi tuyển sinh dành cho sinh viên quốc tế
Khoa Đại học (Sinh viên đại học)

Kỳ nhập học Thời gian nộp hồ sơ Khoa
Kỳ nhập học 
ngày 21/9/2022 Tháng 6 Khoa thông tin tổng hợp

Kỳ nhập học 
ngày 1/4/2023

Tháng 9 Khoa luật học, Khoa văn học, Khoa kinh tế, 
Khoa xã hội học, Khoa thông tin tổng hợp

Tháng 11

Khoa văn học, Khoa kinh tế,
Khoa kinh doanh thương mại, 
Khoa hoạch định chính sách, 
Khoa sức khỏe con người, 
Khoa an sinh xã hội, Khoa khoa học kỹ thuật, 
Khoa môi trường và kỹ thuật đô thị, Khoa 
hóa học, vật liệu và công nghệ sinh học

Lịch năm học (2022 / 2023)
Tháng Ngày Đại học/ Sau đại học
Tháng 4 1 Bắt đầu năm học

Bắt đầu học kỳ mùa xuân
Tháng 7 22 Lớp học kỳ mùa xuân kết thúc
Tháng 8 3 Kỳ nghỉ hè (- 20 tháng 9)
Tháng 9 21 Bắt đầu học kỳ mùa thu

Lớp học kỳ mùa thu bắt đầu
Tháng 12 27 Kỳ nghỉ đông (- 6 tháng 1)
Tháng 1 21 Lớp học kỳ mùa thu kết thúc
Tháng 3 - Kỳ nghỉ xuân (21 - 31) / (24 - 31)

31 Kết thúc năm học

 Học bổng
Nhà trường sẽ lựa chọn sinh viên được trao học bổng dựa trên kỳ thi tuyển sinh và kết quả học tập của sinh viên.
Đối với sinh viên theo học Chương trình Tiến sĩ, trường sẽ cấp học bổng cho hầu hết tất cả sinh viên trong thời 
gian học tập tiêu chuẩn.

Số lượng và tiêu chí tuyển chọn cấp học bổng sẽ khác nhau tùy thuộc vào khoa 
đại học và viện sau đại học.
Trường cũng có một số học bổng khác dành tặng các bạn sinh viên. 
Vui lòng truy cập vào trang web để biết thêm thông tin.
https://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/english/from/support.php

xét tuyển đại học* xét tuyển sau đại học

Hệ thống Học tập Cộng tác Trực tuyến Quốc tế 
(Collaborative Online International Learning, COIL) là 
phương pháp sư phạm sáng tạo liên quan đến việc 
dạy và học theo phương thức cộng tác giữa hai hoặc 
nhiều quốc gia thông qua giao tiếp trực tuyến, lần đầu 

tiên được áp dụng tại Nhật Bản bởi Đại học Kansai vào năm 2014.
Đại học Kansai đã dẫn đầu khởi xướng COIL ở Nhật Bản, và mở 
Học viện Giáo dục Toàn cầu Đổi mới (Innovative Global Education, 
IIGE) vào năm 2018 để đặt nền tảng cho sáng kiến COIL tại Nhật 
Bản trong “Dự án Trao đổi Giữa các Trường Đại học” (2018-2023) 
của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật 
Bản (MEXT).

Truy cập trang web của IIGE:
 https://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/IIGE/


