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6 đặc trưng đặc sắc “Thật tuyệt vời!”!

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

Giao thông

■ Đi từ nhà ga gần nhất

Mất khoảng 5 phút
đi bộ nếu xuống
từ nhà ga
“Minamisenri”
tuyến senri đường
tàu điện Hankyu
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Quảng trường quốc tế Minamisenri

Khuôn viên Umeda

B

cơ sở Senriyama 
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Quảng trường quốc tế
Minamisenri thuộc Đại học Kansai

■ Ký túc xá sinh viên

Trường trang bị mạng LAN không dây toàn bộ khu phòng học, sân trong – 
sân thượng và cơ sở vật chất giáo dục của khu ký túc xá. 

Ban công
Bàn
Giường
Kệ sách
Tủ
Tủ lạnh
Phòng tắm có
toilet

Khu phòng học
1F～3F

Khu phòng học
1F～3F

Khu ký túc xá
(tổng cộng 165 phòng)
1F～8F

Khu ký túc xá
(tổng cộng 165 phòng)
1F～8F

Cơ sở vật chất    có trang bị mạng LAN không dây.

Phòng học (tổng cộng 10 phòng + phòng lớn)

Phòng học IT

Phòng tự học

Phòng đọc sách

Sảnh

Sân thượng

Welcome Patio (Sân trong)

Phòng đa năng

Phòng kiểu Nhật

Phòng giải trí

Phòng ký túc xá (tổng cộng 165
phòng – trang bị mạng LAN có dây)
Sảnh, nhà bếp dùng chung

Phòng giặt ủi

Văn phòng

Phòng quản lý

Bãi đậu xe

Hệ thống các cụm phòng

Trợ lý cư trú
Sinh viên của Đại học Kansai cùng sống với du học sinh và hỗ trợ họ trong cuộc sống 
hằng ngày với tư cách là Trợ lý cư trú (Resident Assistant).

Giao lưu giữa các nền văn hóa
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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

6 đặc trưng đặc sắc “Thật tuyệt vời!”!
① Bồi dưỡng năng lực ngôn ngữ và kỹ năng tư duy đáp ứng tiêu chuẩn tại các trường đại 

học và sau đại học
②Chương trình giảng dạy độc đáo, tối tân có áp dụng ICT
③ Nhiều chế độ khác nhau để hỗ trợ việc học lên các khoa đại học hay sau đại học của 

trường
④ Trở thành một thành viên của cộng đồng Đại học Kansai
⑤ Ký túc xá đẹp đáp ứng đủ cho tất cả các học viên có nguyện vọng (tòan bộ là phòng đơn)
⑥ Rèn luyện khả năng thích ứng với các nền văn hóa khác nhau thông qua nhiều giao lưu

Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh của Đại học Kansai sẽ kỷ niệm 10 năm thành lập vào năm 2022

Quảng trường quốc tế Minamisenri thuộc Đại học Kansai được xây 
dựng vào tháng 4/2012, kết hợp cơ sở vật chất giáo dục của Khóa 
học đặc biệt dành cho du học sinh và ký túc xá dành cho du học sinh 
với đầy đủ trang thiết bị. Tọa lạc tại địa điểm rất thuận tiện, từ khu 
trung tâm Osaka chỉ mất 30 phút đi bằng tàu điện, từ cơ sở chính 
của Đại học Kansai mất khoảng 15 phút đi bằng xe đạp.

Trường có sảnh và bếp dùng chung ở từng cụm 6-7 phòng, vì thế học viên có thể 
dễ dàng kết bạn. Có thể cùng sinh hoạt và học tập chung với các sinh viên nhiều 
ngành khác trong trường Đại học Kansai. 

Tất cả cơ sở của Đại học Kansai nằm ở Osaka. Osaka là thành phố 
lớn nhất phía Tây Nhật Bản, vốn nổi tiếng từ xưa là vùng đất lan tỏa 
các loại thông tin văn hóa. Từ đây có thể đi đến Kyoto, Nara, Kobe 
trong khoảng 1 tiếng, đây là địa điểm vừa có thể du học ở Đại học 
Kansai, vừa có thể tiếp xúc với văn hóa, lịch sử Nhật Bản.

2022-2023

Quảng trường quốc tế Minamisenri có chức năng vừa là nơi học tập, sinh hoạt trong kí 
túc xá của học viên Khóa học đặc biệt vừa là nơi giao lưu với người dân địa phương. 
Tham gia hoạt động tại “Quảng trường giao lưu giữa các nền văn hóa” này, học viên có 
thể tiếp thu “năng lực thích ứng với nền văn hóa khác” để thích ứng với cuộc sống tương 
lai tại Nhật cũng như môi trường đa dạng xung quanh học viên theo cách rất tự nhiên.

Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh của trường Đại học Kansai tổ chức 
học tập ngoại khóa 2～3lần/năm tại Kyoto hay Nara để học tập văn hóa truyền 
thống và kỹ thuật tiên tiến của Nhật Bản.

● Nằm trong khuôn viên trường, an ninh 
được bảo đảm tuyệt đối

● Tất cả đều là phòng riêng nên đảm bảo
sự riêng tư cá nhân

● Được trang bị các trang thiết bị cần thiết, ngoài phòng
tắm, toilet còn có máy điều hòa, bộ đồ giường, v.v…

● Trang bị mạng LAN có dây cho tất cả các phòng ký túc 
và mạng LAN không dây cho các cơ sở vật chất chung 

● Tiền Ký túc xá bao gồm cả tiền điện nước, phí thuê gia
cụ ngủ, phí internet là 48.000\ mỗi tháng (năm 2022)

※  Phí ký túc xá có thể thay đổi. Vui lòng xác nhận thông tin mới nhất về phí ký túc xá cho năm 2023. 

cơ sở Umeda



Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh của Đại học Kansai

■ Ưu điểm của chương trình giảng dạy

Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh của Đại học Kansai, với đội 
ngũ giảng viên ưu tú có kinh nghiệm sâu rộng trong nghiên cứu giáo 
dục mà nòng cốt các giảng viên có trình độ tiến sĩ, sẽ triển khai nhiều 
giờ học đa dạng mà điển hình là môn tiếng Nhật.

■ Các môn học độc đáo

■Trang bị khả năng tư duy, khả năng vận dụng ngôn ngữ thông
　dụng ở trường đại học, viện sau đại học !

Lớp tiếng Nhật hàn lâm I, II, III

Lớp học bồi dưỡng năng lực ngôn 
ngữ và kỹ năng học thuật trong lĩnh 
vực chuyên môn.

Tập trung luyện tập tiếng Nhật I, II, III
Tổ chức luyện tập cho kỳ thi năng lực 
Nhật ngữ và luyện thi vào đại học, 
viện sau đại học.

■Chuẩn bị cho kỳ thi du học Nhật Bản, kỳ thi năng lực Nhật ngữ!
Tiếng Nhật I~VI (Tổng hợp) (Đọc hiểu) (Từ ngữ nói, viết)
Toàn bộ các môn học tiếng Nhật được dạy cùng lúc với phương pháp của kỳ
thi năng lực Nhật ngữ ở cấp độ phù hợp với trình độ học.

Môn tổng hợp I (Chính trị, kinh tế, xã hội), 
Môn tổng hợp II (Địa lý, lịch sử)
Tiếng Anh I , II , III ,Toán học I, II , Vật lý, Hóa học, Sinh vật 

Bổ sung kiến thức cơ bản của các môn (tiếng Anh, toán học, xã hội, khoa học tự nhiên)
được xem là hiển nhiên cần biết khi học tập tại đại học, viện sau đại học tại Nhật Bản.

■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
■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 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 kỹ thuật hệ thống công nghiệp
■Khoa công nghiệp môi trường đô thị ■Khoa công nghiệp hóa học đời sống

■Trường trung học cơ sở – trung học phổ thông số 1 thuộc Đại học Kansai
■Trường trung học cơ sở – trung học phổ thông  Hokuyo thuộc Đại học Kansai
■Khối tiểu học – trung học cơ sở – trung học phổ thông thuộc Đại học Kansai
■Trường mẫu giáo thuộc Đại học Kansai

Đại học Kansai

■ Giới thiệu khuôn viên trường học

Viện sau đại học

Khoa

Trường thành viên
Khoa Đặc biệt: Khóa học dành cho du học sinh (Chương trình giảng dạy Tiếng Nhật, Văn hóa Nhật v.v…)

Quảng trường quốc tế Minamisenri Cơ sở Senriyama 

Đến
Kitasenri

Tuyến Senri đường tàu điện Hankyu

Khoảng 2 phút
đi tàu điện

Khoảng 1 phút
đi tàu điện

Khoảng 5 phút
đi bộ

Khoảng 5 phút
đi bộ

Khoảng 20 phút
đi tàu

Nhà ga
Minamisenri

Nhà ga
Senriyama

Nhà ga
Kandaimae Osaka-umeda

Khoảng 15 phút
đi xe đạp
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Năm 2022, Đại học Kansai chào mừng kỷ niệm 136 năm thành 
lập. Đây là trường đại học dân lập nổi tiếng ở Nhật Bản với 13 
khoa đại học, 13 khoa nghiên cứu sau đại học và 2 viện chuyên 
ngành sau đại học. Hiện đang có khoảng 30.000 sinh viên đang 
theo học, trong đó có trên 1.200 du học sinh.

Đối với những du học sinh của Khóa học đặc biệt mà có năng lực tiếng Nhật đủ sức 
tham gia các bài giảng của trường đại học thì có thể tham gia nghe giảng, trao dồi khả 
năng từ các buổi giảng của một số môn học của các khoa hay khóa học nghiên cứu 
cao học của trường trong thời gian học khóa học đặc biệt. Ngoài ra, tại nhiều khoa và 
khóa học nghiên cứu cao học của trường còn tiến hành các kỳ thi tuyển sinh tiến cử 
dành cho các du học sinh của Khóa học đặc biệt có thành tích xuất sắc. Thêm vào đó, 
trường hợp du học sinh của Khóa đặc biệt tiếp tục vào học tại các khoa hay khóa học 
nghiên cứu cao học của trường sẽ được giảm một nửa số tiền nhập học, v.v… và có 
thể sử dụng nhiều chế độ hỗ trợ khác nhằm giúp đỡ cho du học sinh của Khóa đặc 
biệt tiếp tục vào học tại các khoa hay khóa học nghiên cứu cao học của trường.

Vị trí cơ sở chính của Đại học Kansai ở cơ sở Senriyama, đi tới Minami 
Senri Plaza, nơi có Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh, mất khoảng 
15 phút xe đạp.
Mỗi sinh viên của đại học Kansai được cấp phát một thẻ sinh viên để có 
thể sử dụng các cơ sở vật chất của trường như thư viện, trung tâm IT, 
phòng luyện tập thể dục. Ngoài ra, sinh viên còn có thể tham gia các hoạt 
động câu lạc bộ trong trường khi được phép.

■ Khái quát về kỳ thi nhập học

■ Học bổng (dự định vào năm 2022)
Nhà trường sẽ cấp “Học bổng khóa học đặc biệt dành cho du học sinh của 
Quỹ hỗ trợ giao lưu quốc tế trường Đại học Kansai” cho các du học sinh 
có thành tích học tập và hạnh kiểm xuất sắc và cần hỗ trợ về kinh tế, với 
số tiền 30.000 yên 1 tháng cho 5 học viên vào mỗi học kỳ (như vậy sẽ là 
10 học viên trong 1 năm). Ngoài học bổng của trường, học viên còn có thể 
nhận được học bổng từ cơ quan nhà nước hoặc quỹ tư nhân.

■ Thời khóa biểu (năm 2022)
Thời khoá biểu của khóa học đặc biệt theo như dưới đây: Ngoài tiết học màu xanh là môn bắt buộc, học 
viên có thể chọn thêm tiết học tự chọn được tô màu da cam tùy theo mục đích và nhu cầu của bản thân.

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Tiết 1: 

9:00~10:30
Tiếng Nhật I~VI

(Tổng hợp)
Tiếng Nhật I~VI

(Tổng hợp)
Tiếng Nhật I~VI

(Tổng hợp)
Tiếng Nhật I~VI

(Tổng hợp)
Tiếng Nhật I~VI

(Tổng hợp)
Tiết 2: 

10:40~12:10
Tiếng Nhật I~VI

(Đọc hiểu)
Tiếng Nhật I~VI

(Đọc hiểu)
Tiếng Nhật I~VI

(Đọc hiểu)
Tiếng Nhật I~VI

(Đọc hiểu)
Tiếng Nhật I~VI

(Đọc hiểu)
Tiết 3:

13:00~14:30
Tiếng Nhật I~VI

(Từ ngữ nói, viết)
Tiếng Nhật I~VI

(Từ ngữ nói, viết)
Tiếng Nhật I~VI

(Từ ngữ nói, viết)
Tiếng Nhật I~VI

(Từ ngữ nói, viết)
Tiếng Nhật I~VI

(Từ ngữ nói, viết)

Tiết 4:
14:40~16:10

Tiếng Nhật hàn lâm A I ①
Tiếng Nhật hàn lâm B I ①
Tiếng Nhật hàn lâm A III①

Tiếng Nhật hàn lâm A III②
Tiếng Anh III

Hóa học
Toán học I

Tiếng Nhật hàn lâm A II
Tình hình Nhật Bản ①
Tình hình Nhật Bản ②

Tiếng Nhật hàn lâm A III②
Tiếng Anh III

Vật lý

Tiếng Nhật hàn lâm A I ①
Tiếng Nhật hàn lâm B I ①
Tiếng Nhật hàn lâm A III①

Tiết 5:
16:20~17:50

Tiếng Nhật hàn lâm A I②
Tiếng Nhật hàn lâm B I②

Môn tổng hợp II
Tiếng Anh I
Toán học II

Tiếng Nhật hàn lâm A II
Tình hình Nhật Bản ①
Tình hình Nhật Bản ②

Môn tổng hợp II
Tiếng Anh I

Sinh học
Tiếng Nhật hàn lâm A I②
Tiếng Nhật hàn lâm B I②

Tiết 6:
18:00~19:30

Môn tổng hợp I
Tiếng Anh II

Môn tổng hợp I
Tiếng Anh II

Nhiều khóa học đặc biệt dành cho du học sinh bậc đại học được nghỉ hè vào tháng 8, tháng 
9, nghỉ xuân vào tháng 2, tháng 3, và thường không tổ chức lớp học trong khoảng thời gian 
này, tuy nhiên Khóa học đặc biệt này vẫn tổ chức những giờ tập trung luyện tập hoặc lớp ôn 
luyện tiếng Nhật và hỗ trợ việc học tập của du học sinh vào cả kỳ nghỉ hè, nghỉ xuân.

Là một phần trong kế hoạch quốc tế hóa mới, tháng 04/2012 quảng trường Quốc tế Minamisenri thuộc Đại học Kansai được xây dựng, và đã 
thiết lập Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh thuộc Đại học Kansai trong khuôn viên này. Khóa học đặc biệt này, ngoài năng lực tiếng Nhật, 
sẽ hỗ trợ tích cực trong việc bồi dưỡng các năng lực như ICT (Information and Communication Technology = Công nghệ thông tin truyền 
thông), v.v… là năng lực nền tảng trong hoạt động học thuật ở trường đại học và viện sau đại học.

Mục đích của Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh Đại học Kansai là 
giảng dạy tiếng Nhật, tình hình Nhật Bản, văn hóa Nhật Bản, v.v … cho 
người nước ngoài có nguyện vọng tiếp lên đại học, sau đại học của Trường 
hoặc các trường đại học, đại học viện khác ở Nhật.
■ Số lượng tuyển

130 người (tổng số học viên nhập học tháng 4 và tháng 9)
■ Tư cách nộp đơn

Người hội đủ tất cả các điều kiện từ (1) đến (3) dưới đây.
(1) Người có quốc tịch nước ngoài.
(2) Người tương ứng với bất kỳ điều nào từ ① đến ⑤ dưới đây.

①  Người đã tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp chương trình giáo dục phổ thông 12 năm 
ở nước sở tại trước thời điểm nhập học Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh. 

②  Người đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông 12 năm ở nước sở tại, người 
đã đạt chứng chỉ trong các kỳ thi quốc gia (bao gồm những kỳ thi tương đương kỳ thi 
quốc gia) được công nhận có học lực tương đương hoặc cao hơn và người đủ 18 
tuổi tính từ thời điểm nhập học.

③  Người đã đạt một trong các bằng đầu vào đại học quốc tế (International Baccalaure-
ate, GCE A-Level, Abitur, Baccalaureate) ở nước sở tại.

④  Người đã hoàn thành chương trình giáo dục 12 năm tại cơ sở giáo dục ở nước sở tại 
được các tổ chức đánh giá quốc tế (WASC, ACSI, CIS) cấp chứng nhận đã tham gia 
chương trình giáo dục v.v...

⑤  Người từ 18 tuổi trở lên tính tại thời điểm nhập học và được trường chúng tôi công 
nhận là có bằng cấp tương đương hoặc cao hơn loại bằng được đề cập từ ① đến ④ .

※  Trường hợp chương trình giáo dục thông thường ở nước ngoài là 11 năm v.v... thì tùy vào 
quốc gia và loại trường học mà Bộ Giáo dục - Văn hóa - Thể thao - Khoa học và Công 
nghệ đã chỉ định, có thể sẽ đáp ứng được điều kiện này nên hãy liên hệ riêng với 
chúng tôi.

※  Các bạn mang hai quốc tịch, quốc tịch Nhật và quốc tịch nước ngoài, xin vui lòng liên hệ 
riêng với chúng tôi.

(3) Người có quá trình học tiếng Nhật từ 1 năm trở lên (từ 300 giờ trở lên). Hoặc người có 
năng lực tiếng Nhật tương đương hoặc cao hơn trình độ N4 của kỳ thi kiểm tra năng 
lực tiếng Nhật.

※  Tuy nhiên, về nguyên tắc, tính đến ngày nhập học vào Khóa học đặc biệt dành cho du 
học sinh, người đã có hơn 1 năm thường trú tại các cở sở đào tạo tiếng Nhật khác ở 
Nhật Bản sẽ không được nộp đơn.

■ Thời gian nộp đơn
Nhập học tháng 4 năm 2023: Đến trường làm thủ tục nhập học từ ngày 2/9 (Thứ Sáu) ~ 
ngày 26/9/2022 (Thứ Hai)
Nhập học tháng 9 năm 2023: Đến trường làm thủ tục nhập học từ ngày 3/4 (Thứ Hai) ~ 
ngày 24/4/2023 (Thứ Hai)

■ Lệ phí thi tuyển sinh
20.000 Yên

■ Cách thức lựa chọn
Lựa chọn hồ sơ và phỏng vấn,v.v…

■ Học phí (đối với học viên nhập học năm 2023) (Đơn vị tiền tệ: Yên)
Chia ra từng kỳ

Phân loại Học kỳ đầu nhập học Sau đó, cứ mỗi học kỳ

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

Thời hạn khoá học là 1 năm, tuy nhiên cũng có trường hợp có thể phê chuẩn gia hạn thời gian khoá học kéo dài 2 năm.

Trong xã hội Nhật Bản hiện đại, ICT chiếm vị trí vô cùng quan trọng 
trong cuộc sống hàng ngày cũng như cuộc sống ở trường đại học và 
viện sau đại học. Khóa học đặc biệt này sử dụng ICT hoặc học theo 
phương pháp điện tử trong học tập hay ngoài giờ học, đồng thời bồi 
dưỡng cho mỗi học viên cả kỹ năng máy tính, kỹ năng thông tin tổng 
hợp (khả năng thu thập và phân tích có ứng dụng ICT)


