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A Message from Director, Center for International Education
Kansai University (KU) is a comprehensive private university with an illustrious 136-year
history. With the long-established history and tradition in education, Kansai University
Japanese Language and Culture Program Preparatory Course (Bekka) is unique to KU.
The course utilizes the most pedagogically reliable ICT (Information and Communication
Technology) to promote proficiency not only in Japanese as a second language, but also
in academic skills, media literacy, and other areas that are essential in higher education.
Students in this course are treated as students of the university, and have full use of KU
facilities on the main campus such as the main library and computer labs. Bekka
students are also able to audit or register some regular classes and participate in
university club activities.
The course is housed in a specially built center called Kansai University Minami-Senri
International Plaza. The Plaza boasts well-equipped facilities and equipment for the
Bekka, and also houses a 165-room dormitory. At the Plaza, Bekka students live and
study with international students, KU students who are Resident Assistants, and also
have opportunities to interact with local Minami-Senri citizens. The Plaza s features and
location were designed to encourage multicultural exchange where all people can learn
together.
During the last 10 years since its establishment, our students proceeded to the next
stage of education at Kansai University and other universities. Furthermore, many of the
undergraduate and graduate programs are offering entrance examinations for candidates
recommended by Bekka giving the students more chances to advance their academic
career paths.
We invite you to study at the Plaza, learn the Japanese language and culture, and gain
the experience needed to continue at colleges and universities at undergraduate and
graduate levels. The Bekka will help nurture your capacity as a global citizen and
embrace your willingness to meet new challenges.
The course instructors, staff, and I very much look forward to welcoming you to our
campus and new facility.
Eiichi YAMAMOTO

国际教育中心
关西大学 一所 有136年
的
综合大学。留学生别科有 地利用 关西大学的教育成
， 有关西大学 有的特 。
，留学生 要培养日语和学术活动的基础能力， 要有 利用 ICT■
(In r ati n■and■C
ni ati n■Te n l g 信息通信 术 )，掌握信息应用能力。同时，留学生
能够利用关西大学的综合图书馆和 IT 中心等设施， 可以作为关西大学的一名学生，旁听 选修部
分大学课程和参加社团活动等。
本课程 在2012年新 成的“关西大学南千里国际校区”开 授课。拥有
设施的留学生别科
165个房间的留学生宿舍。通过宿舍生活，
留学生 间，留学生 可与
住宿助理
（Resident■Assistant）的关西大学的学生进行交流， 里 经在开
各种各样
多 的活动。
外， 校区设 的目的
在于 来自
各地的留学生与关西大学的学生进行交流，
南千里地
区的居民 能参与进来，以实现“共同学习，进行 同文化间的交流”
。
办
有10年，有很多结业生升入本校大学及
大学和研究生院。 外，关西大学的很多本
科专业和研究生院有推荐入学制度，将
升学的机会。
学习日语与日本文化、以及在大学和研究生院所需的能力和 术，在国际化
中
自 。
，
在与关西大学的学生及当地的居民进行 同文化交流的同时， 力 自 成为一名视
的学生。
常欢迎
应对新
的同学 。
体教 员
心
能够在关西大学南千里国际校区 到大家。
本 英一

教育中心
關西大學是一所具有
年
的私立綜合大學。留學生別科活用了關西大學的 富教學經
驗， 具備關西大學獨有的特 。 如，留學生 要培養日語和學 活動的基礎能力，還要有 利用
資訊通信
，掌握資訊應用能力。同時，
（
）
留學生不 能 利用關西大學的綜合圖書館和 中心等設施，還可以作為關西大學的一名學生， 聽
或是選修部分大學課程，參加社團活動等。
本課程 在
年新 成的“關西大學南千里國際校區”開始授課。配備了完善設備的留學生別
科，還設置了
個房間的留學生宿舍。在 宿舍，留學生 與 任住宿助理（
）
的關西大學的學生共同生活，且安 了各種活動。本校區設立的目的不 限
自
各地的留學生
與關西大學的學生 行交流，也希望南千里的 地居民一起加入，實現“共同學習的異文化交流”
。
留學生別科成立 經過了 年，結業生 升學本校及其他大學的學院、研究所。此外，關西大學
的很多學院、研究所也
自己學校的別科生實施推薦甄試入學，升學的 會將 加
。
學習日語與日本文化、以及在大學和研究所所需的能力和
自我。 且，
，在全 化的 境中
在與關西大學的學生和 地居民 行異文化交流的同時，力求成為具國際觀的人 。我 非常歡迎
應 新
的同學 。
我 全體教 員 心 望 能 在關西大學南千里國際校區 到各位。
本 英一
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iám đốc Trung tâm đào tạo quốc tế

Đại học Kansai là trường đại học tổng hợp dân lập với 136 năm lịch sử. Khóa học đặc biệt dành cho du học
sinh (Bekka) vừa vận dụng linh hoạt những thành tựu giáo dục của Đại học Kansai, vừa có các đặc trưng độc
đáo riêng. Ví dụ, sinh viên không chỉ trau dồi năng lực tiếng Nhật và các hoạt động khoa học mà còn ứng
dụng linh hoạt ICT (Information and Communication Technology Công nghệ Thông tin và Truyền thông) để có
thể tự trang bị cho mình năng lực xử lý thông tin. Ngoài ra, các bạn có thể học tập với tư cách là một sinh
viên Đại học Kansai, được hoàn toàn sử dụng các cơ sở như thư viện tổng hợp Đại học Kansai, trung tâm IT,
v.v... được tham gia vào các hoạt động câu lạc bộ, được dự thính và theo học một số lớp của đại học,v.v...
Chương trình này đã bắt đầu tại “Quảng trường quốc tế Minamisenri Đại học Kansai” (thành lập năm 2012).
Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh được trang bị đầy đủ trang thiết bị, 165 phòng ký túc xá cũng được
chuẩn bị chu đáo cho khóa học đặc biệt này. Cuộc sống tại ký túc xá không chỉ có du học sinh mà còn có cả
sự giao lưu với các sinh viên đại học Kansai đóng vai trò trợ lý cư trú (Resident Assistant), nhiều hoạt động
giao lưu với sinh viên đại học Kansai được triển khai đa dạng. Quảng trường này không chỉ là nơi giao lưu
giữa sinh viên Đại học Kansai với những du học sinh từ khắp thế giới, mà còn là nơi giao lưu với nhiều người
dân khu vực Minamisenri, nhằm mục đích “giao lưu giữa các nền văn hóa để học hỏi lẫn nhau”.
Đã 10 năm đến nay kể từ khi thành lập, nhiều sinh viên không chỉ học lên trong đại học Kansai mà còn tiếp
tục học lên các khoa đại học hay viện sau đại học của trường đại học khác. Hơn nữa, tại nhiều khoa và viện
sau đại học của Đại học Kansai, cơ chế thi tuyển tiến cử cũng được áp dụng, dần dần mở rộng thêm cơ hội
học tập cho các sinh viên.
Hãy học tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản, học về những kỹ năng và công nghệ cần thiết tại trường đại học
và sau đại học, hãy thách thức bản thân ngay trong môi trường mang tính toàn cầu này. Hãy trở thành một
sinh viên có tầm nhìn đa chiều bằng việc giao lưu văn hóa với sinh viên Đại học Kansai và người dân địa
phương. Chúng tôi hoan nghênh tất cả các bạn tích cực nỗ lực đối diện với thách thức mới này.
Toàn thể đội ngũ giáo viên chúng tôi vô cùng mong muốn được chào đón các bạn tại Quảng trường quốc tế
Minamisenri Đại học Kansai.
Yamamoto Eiichi

関西大学留学生別科
Kansai University
Japanese Language and Culture Program
Preparatory Course（Bekka）

関西大学
2022 年に創立 136 年を迎える関西大学は、13
の学部と 13 の大学院研究科、2 つの専門職大学

市であり、昔からさまざまな文化の情報発信地と
しても有名です。

院をもつ日本屈指の私立大学で、1,200 人以上

また、京都、奈良、神戸まで約 1 時間で行くこ

の留学生を含む約 30,000 人の学生が学んでいま

とができ、関西大学に留学しながら日本のさまざ

す。また、関西大学の卒業生は 490,000 人にの

まな歴史や文化に触れられる地でもあります。

ぼり、世界各地で活躍しています。
関西大学のキャンパスは６つあり、いずれも
大阪に位置しています。大阪は西日本最大の都

◆ 大学院
▪法学研究科
▪文学研究科
▪経済学研究科
▪商学研究科
▪社会学研究科
▪総合情報学研究科 ▪理工学研究科
▪外国語教育学研究科 ▪心理学研究科
▪社会安全研究科
▪東アジア文化研究科 ▪ガバナンス研究科 ▪人間健康研究科
▪法務研究科（法科大学院）
▪会計研究科（会計専門職大学院）

◆学

部

▪法学部
▪政策創造学部
▪システム理工学部

▪文学部
▪外国語学部
▪環境都市工学部

▪経済学部
▪人間健康学部
▪化学生命工学部

▪商学部
▪総合情報学部

▪社会学部
▪社会安全学部

Kansai University
In 2022, Kansai University celebrates the 136th

All 6 campuses of Kansai University are located

anniversary of its founding as one of the leading

in Osaka, the largest city in Western Japan.

comprehensive universities in Japan. Kansai

Osaka is well known throughout history as a

University is a prestigious and wide-ranging

metropolis, at the forefront in disseminating

institution of higher education with 13

cultural information.

undergraduate, 13 graduate programs and 2

Other important cities such as Kyoto, Nara, and

professional graduate schools. There are about

Kobe are all located within an hour’s train ride

30,000 students enrolled at the university with

giving Kansai University’s international students

over 1,200 international students. Kansai

many opportunities to explore Japanese history

University has graduated 490,000 students and

and culture.

they are participating actively in many fields
around the world.

◆ Graduate Schools
▪ Law
▪ Informatics
▪ Psychology
▪ School of Law

▪ Letters
▪ Economics
▪ Business and Commerce
▪ Science and Engineering ▪ Foreign Language Education and Research
▪ Societal Safety Sciences ▪ East Asian Cultures ▪ Governance
▪ School of Accountancy

▪ Sociology
▪ Health and Well-being

◆ Undergraduate
▪ Law
▪ Letters
▪ Policy Studies ▪ Foreign Language Studies
▪ Informatics
▪ Societal Safety Sciences
▪ Environmental and Urban Engineering

▪ Economics
▪ Business and Commerce
▪ Health and Well-being
▪ Engineering Science
▪ Chemistry, Materials and Bioengineering

▪ Sociology
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关西大学
关西大学于 2022 年迎来了 136 周年华诞。关

化信息发源地。

西大学拥有13个系、13个研究生院及2个专职研究

并且，从关西大学出发还可以在1小时之内到

生院，是日本屈指可数的私立大学，有包括1,200

达京都、奈良、神户，在关西大学留学期間，也

名以上的留学生在内的约30,000名学生在这里求

可以接触到日本丰富多彩的历史和文化。

学。此外，关西大学的毕业生超过490,000人，他
们活跃在世界各地。
关西大学有 6 个校区，均位于大阪。大阪是
西日本地区最大的城市，自古以来就是著名的文

◆ 研究生院（硕士）
■法学研究科

■文学研究科

■经济学研究科

■商学研究科

■理工学研究科

■外语教育学研究科

■心理学研究科

■社会安全研究科 ■东亚文化研究科

■社会学研究科

■综合信息学研究科

■人类健康研究科

■法务研究科（法科研究生部）

■会计研究科（会计专职研究生部）

■法学系

■文学系

■经济学系

■商学系

■社会学系

■政策创造学系

■外语学系

■人类健康学系

■综合信息学系

■社会安全学系

■系统理工学系

■环境城市工学系

■管理研究科

◆ 学部（本科）

■化学生命工学系

關西大學
關西大學於2022年迎接創校136周年。關西

資訊發源地。

大學擁有13個學院、13個研究所及2個專門職研

而且，還可以在1小時之內到達京都、奈良、

究所，是日本屈指可數的私立大學，包括 1,200

神戶，藉由在關西大學留學期間，也可以接觸及

名以上的留學生在內，全校約 30,000 名學生在

體驗日本豐富多彩的歷史和文化。

此 求 學。目 前， 關 西 大 學 的 畢 業 生 已 經 超 過

490,000人，活躍在世界各地。
關西大學有 6 個校區，都在大阪。大阪是西
日本地區最大的城市，自古以來就是著名的文化

◆研究所
■法學研究科

■文學研究科

■經濟學研究科

■商學研究科

■社會學研究科

■綜合資訊學研究科

■理工學研究科

■外語教育學研究科

■心理學研究科

■社會安全研究科

■東亞文化研究科

■管理研究科

■人類健康研究科

■法務研究科（法科研究所）

■會計研究科（會計專職研究所）

◆學院
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■法學院

■文學院

■經濟學院

■商學院

■社會學院

■政策創造學院

■外語學院

■人類健康學院

■綜合資訊學院

■社會安全學院

■系統理工學院

■環境城市工學院

■化學生命工學院

関西大学留学生別科
Kansai University
Japanese Language and Culture Program
Preparatory Course（Bekka）

Đại học Kansai
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 sau đại
học trong các lĩnh vực chuyên môn. Hiện đang
có khoảng 30,000 sinh viên đang theo học, trong
đó có trên 1,200 du học sinh. Ngoài ra, số lượng
sinh viên đã tốt nghiệp Đại học Kansai lên tới
490,000 sinh viên và đang làm việc tại nhiều nơi

trên thế giới.
Tất cả 6 khuôn viên của Đại học Kansai đều tọa
lạc tại Osaka. Osaka là thành phố lớn nhất phía
Tây Nhật Bản, vốn nổi tiếng từ xưa là vùng đất
tuyên truyền thông tin văn hóa đa dạng.
Từ đây có thể đi đến Kyoto, Nara, Kobe trong
khoảng 1 giờ và là nơi vừa có thể du học ở Đại
học Kansai, vừa có thể tiếp xúc với lịch sử và
nền văn hóa đa dạng của Nhật Bản.

♦Viện sau đại học
■Khoa nghiên cứu luật học
■Khoa nghiên cứu văn học
■Khoa nghiên cứu kinh doanh thương mại
■Khoa nghiên cứu thông tin tổng hợp
■Khoa nghiên cứu giảng dạy ngoại ngữ
■Khoa nghiên cứu an sinh xã hội
■Khoa nghiên cứu quản trị
■Khoa nghiên cứu pháp vụ (Viện sau đại học chuyên ngành luật)

■Khoa nghiên cứu kinh tế học
■Khoa nghiên cứu xã hội học
■Khoa nghiên cứu khoa học và kỹ thuật
■Khoa nghiên cứu tâm lý học
■Khoa nghiên cứu văn hóa Đông Á
■Khoa nghiên cứu sức khỏe con người
■Khoa nghiên cứu kế toán (Viện sau đại học chuyên ngành kế toán)

♦Khoa
■Khoa luật học
■Khoa văn học
■Khoa kinh tế
■Khoa hoạch định chính sách
■Khoa ngoại ngữ
■Khoa an sinh xã hội
■Khoa kỹ thuật hệ thống công nghiệp
■Khoa công nghiệp hóa học đời sống

■Khoa kinh doanh thương mại
■Khoa xã hội học
■Khoa sức khỏe con người
■Khoa thông tin tổng hợp
■Khoa công nghiệp môi trường đô thị

海外協定大学（40 ヵ国・地域／ 200大学）
Partner Universities（200 universities in 40 countries and regions）
Overseas Centers(6 locations in 5 countries and regions) April, 2022 海外拠点（5 ヵ国・地域／ 6 ヵ所）2022年 4月現在
Europe 55
Italy
Sapienza University of Rome
The University of Florence
UK
University of Birmingham
SOAS, University of London
Loughborough University
Aston University
University of East Anglia
University of Northumbria at Newcastle
The Manchester Metropolitian University
The University of Leicester
Birkbeck, University of London
University of Northampton
Uzbekistan
Tashkent Institute of Finance
Tashkent State Institute of Oriental Studies
Netherlands
Erasmus University College
The Hague University of Applied Sciences
Hanze University of Applied Sciences
Kyrgyz
American University of Central Asia
Switzerland
University of Zurich
Spain
University of Santiago de Compostela
University of Alcalá
University of Cordoba
Sweden
Linnaeus University
Linköping University
Denmark
Roskilde University
Aalborg University
Germany
University of Göttingen
University of Cologne
University of Konstanz
Friedrich-Alexander University Erlangen-Nremberg
Technische Universität Dresden
Justus Liebig University Giessen
European University Viadrina
Witten / Herdecke University
SRH Hochschule Berlin
Pforzheim University
Norway
Western Norway University of Applied Sciences

University of Le Havre
INSEEC School of Business & Economics
University Paris-Est Créteil
Val de Marne
EIGSI Engineering School
Belgium
University of Leuven
Kansai University European
Center
Ghent University
Russia
Paciﬁc National University
Astrakhan State University
Ulyanovsk State University
Croatia
University of Zadar
Poland
Jagiellonian University
Gdansk University of Technology
Silesian University of Technology
Nicolaus Copernicus University in Toruń
Estonia
Estonian Business School

Asia 98
India
Banaras Hindu University
Parvatibai Chowgule College of
Arts and Science Autonomous
IILM Institute for Higher Education
Indonesia
Universitas Gadjah Mada
Universitas Negeri Padang

Turkey
Canakkale Onsekiz Mart University
Istanbul Aydin University
Marmara University

Thailand
Thammasat University
Chulalongkorn University
King Mongkut's University of Technology Thonburi
Kasetsart University
Chiang Mai University
Panyapiwat Institute of Management
Ramkhamhaeng University
Kansai University Bangkok Oﬃce
Rangsit University
Thai-Nichi Institute of Technology
Korea
Hanyang University
Dong-A University
Yeungnam University
Korea University
Woosong University
Gyeongsang National University
Hankuk University of Foreign Studies
Kyung Hee University
Kyungpook National University
Sungshin University
The Catholic University of Korea
Konkuk University
Dongguk University
Dongseo University
Pukyong National University
Kyungnam University
China
Liaoning University
Fudan University
Northeastern University
Peking University
The Chinese University of Hong Kong
Beijing Foreign Studies University

Europe
55
Middle
East
3

Africa
2

France
Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3
Université Paris Diderot-Paris 7
Université Catholique de L'Ouest

Middle East 3

Sri Lanka
University of Colombo

North
America
25

Asia
98

Oceania
8

Oceania 8

Africa 2
Egypt
Cairo University
South Africa
Stellenbosch University

Australia
Australia National University
The University of Adelaide
The University of Newcastle
New Zealand
Victoria University of Wellington
University of Otago
Otago Polytechnic
Ara Institute of Canterbury
Nelson Marlborough Institute of Technology

Central China Normal University
South China Normal University
Zhejiang Gongshang University
Minzu University of China
Beijing University of Posts and
Telecommunications
The Education University of Hong Kong
Ningbo University
Donghua University
Xiamen University
Kansai University Shanghai Oﬃce
Kansai University Beijing Oﬃce
University of Electronic Science and Technology of China
Hohai University
Shandong Normal University
Shanghai International Studies University
Guangdong University of Foreign Studies
Bangladesh
Daﬀodil International University
North South University
Jahangirnagar University
Philippines
Bulacan State University
Holy Angel University
Technological University of the Philippines
University of the Philippines Baguio
Enderun Colleges
De La Salle University
Vietnam
Vietnam National University, Hanoi
Foreign Trade University
Hanoi University of Science and Technology
Vietnam National University Ho Chi Minh City
University of Social Sciences and Humanities
FPT University
The University of Danang
Ho Chi Minh City University of Technology
Kansai University Vietnam Liaison
Oﬃce
Malaysia
Universiti Sains Malaysia
Universiti Kebangsaan Malaysia
Universiti Malaysia Pahang

South
America
9

South America 9
Ecuador
Universidad Católica de Santiago
Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES)
Brazil
Universidade Estadual Paulista
Universidade de Sao Paulo
The Universidade Estadual de Campinas
Mexico
Autonomous University of Morelos
Autonomous University of the State of Mexico
Instituto Technologico y de Estudios Superiores de Monterrey
Universidad de Monterrey

Universiti Teknologi Malaysia
International Islamic University Malaysia
Taylor's University
University of Malaya
HELP University
Myanmar
University of Yangon
Yangon Technological University
Dagon University
Taiwan
National Taiwan University
Providence University
Cheng Shiu University
National Kaohsiung University of
Science and Technology
National Taiwan Normal University
National University of Kaohsiung
Hsuan Chuang University
National Cheng Kung University
Tamkang University
Chung Yuan Christian University
National Ilan University
Wenzao Ursuline University of
Languages
Kansai University Taiwan Oﬃce
Asia University
Kao Yuan University
National Central University
Shih Chien University
Soochow University
Chinese Culture University
Bhutan
Royal University of Bhutan
The Royal Thimphu College

North America 25
USA
University of Hawai i at Manoa
Webster University
Bridgewater State University
Saint Michael s College
University of Missouri-St. Louis
University of South Carolina
Northern Arizona University
California State University, Fullerton
Purdue University Northwest
Valdosta State University
Southern New Hampshire University
Chatham University
The University of Missouri-Kansas City
Northern Illinois University
State University of New York, Albany
University of Hawai i at Hilo
George Mason University
University of Hawai i Kapi olani Community College
Clemson University
California State University, Bakersﬁeld
Western Washington University
The University of Kansas
Canada
Algoma University
Seneca College
Medicine Hat College
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関西大学留学生別科について

関西大学は、新たな国際化構想の一環として 2012 年 4 月に開設した南千里国際プラザに留学生別
科を設置しています。本別科は、本学の学部・大学院や日本国内の大学・大学院への進学を希望する
外国人に対し、日本語・日本事情・日本文化などを教授する事を目的とする原則として 1 年の教育課
程（※）です。
※修業年限は 1 年ですが、修業年限 2 年を限度として在学期間の延長を認める場合があります。

■ 6 つの特色
大学・大学院で通用する言語運用能力や思考力を身につけることができます
◦基礎学力を養成するクラスや思考力を鍛錬するクラスなどを開講 ◦目的やニーズに合ったクラスを選択、履修
ICT を活用した最先端の独自カリキュラムで大学・大学院での学びに必要な情報活用能力を伸ばすことができます
◦ ICT や e ラーニングを活用した授業内・授業外での学習コンテンツを提供
◦総合的なコンピューター・リテラシーや情報リテラシー（ICT を応用した情報収集や分析能力）も同時に養成
◦ e ラーニングを活用した渡日前教育の実施
関西大学への進学を支援する、さまざまな制度を利用することができます
◦関西大学の多くの学部と大学院への別科特別推薦入試の実施
◦関西大学の学部・大学院研究科における授業科目の聴講・履修（一部除く）
◦関西大学に進学する学生の入学金は半額
「関西大学コミュニティー」の一員となります
◦別科生一人ひとりに関西大学の学生証を発行 ◦関西大学の図書館、IT センター、ジムの利用
◦許可を得てクラブ・サークル活動に参加
関西大学の寮に住み、さまざまな学生とともに学ぶことができます
◦最新の設備を整えた留学生別科の教育施設と留学生寮を併設
◦希望する入学生全員が入寮可能
◦関西大学の学生がレジデント・アシスタント (Resident Assistant) として留学生とともに生活し、留学生の
日常生活をサポート
関西大学の学生や地域コミュニティーとの交流を通して、「異文化適応能力」を培うことができます
◦関西大学の学部・大学院生が日本語授業ボランティアとして留学生の日本語の会話能力の向上をサポート
◦レジデント・アシスタントが実施する様々なアクティビティや地域住民との交流イベントへの参加

入学式

校外学習

授業風景

■ 学年暦（2022年度）（ご参考）
春学期（４月～９月）

秋学期（９月～３月）

入学式

2022 年 ４ 月 2 日

2022 年 ９ 月 24 日

オリエンテーション

2022 年 ４ 月 1 日～ 7 日

2022 年 ９ 月 21 日～ 29 日

授業開始

2022 年 ４ 月 8 日

2022 年 ９ 月 30 日

授業終了

2022 年 ７ 月 28 日

2023 年 ２ 月 2 日

学期末試験

2022 年 ７ 月 29 日～ 30日

2023 年 ２ 月 3 日～ 4 日

日本語集中演習

2022 年 ８ 月 22 日～ 9 月 2 日

2023 年 ２ 月 13 日～ 27 日

修了式

2022 年 ９ 月 9 日

2023 年 ３ 月 10 日

学期終了

2022 年 ９ 月 20 日

2023 年 ３ 月 31 日

■ 合格状況（2021年度における合格実績）

学

部

大学院
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正規課程

関西大学：15 名
大阪学院大学：1 名
大阪観光大学：1 名
大阪経済大学：1 名
大阪産業大学：1 名
関西国際大学：1 名
関西学院大学：1 名
近畿大学：1 名
神戸学院大学：1 名
大東文化大学：1 名
東海大学：1 名
東京工科大学：1 名
東京福祉大学：1 名
同志社大学：1 名

正規課程

関西大学大学院：7 名
愛知大学大学院：1 名
関西学院大学大学院：1 名
東京国際大学大学院：1 名
同志社大学大学院：1 名

非正規課程

関西大学大学院：5 名

京都外国語大学大学院：1 名

関西大学留学生別科
Kansai University
Japanese Language and Culture Program
Preparatory Course（Bekka）

カリキ ュ ラ ム

関西大学留学生別科では、博士号または修士号を持つ講師を中心とした豊富な教育研究経験を有す
る優秀な講師陣が、日本語科目を始めとする多彩な授業を展開します。
■ 授業科目（2022年度）（ご参考）
第

1 群 「日本語科目」（18科目・各2単位）

第
第

関西大学ならではのユニークなプログラム

言語能力レベル
（日本語習熟度レ
ベル）に合わせた
4 技 能（ 読 む・書
く・聞 く・話 す ）
の習得をめざすク 日本語科目の授業
ラスです。
習熟度に合わせたレベルの日本語能力試験・
日本留学試験対策も同時に行います。
第

3 群 「日本事情科目」
(3科目・各4単位）
4 群 「総合科目」

「日本事情」
では
日本で生活する上
で必要となる基本
的知識を学び様々
な体験を通して、
日本文化や日本社
会についての知見
日本事情（弓道体験）
を深めます。
「総合科目」では、日本留学試験の「総合科目
（政治・経済・社会・地理・歴史）」試験の対策
も同時に行います。

2 群 「特別演習科目」（9科目・各4単位）

専門的領域における語学力やアカデミックス
キルを養成するクラスです。
レポートや論文を論理的かつ学術的な文書で
作成したり、プレゼンテーションなどの口頭発
表のスキルを学びます。

第

5 群 「基礎科目」（8科目・各2単位）

日本の大学・大学院において学習するにあた
り必要とされる科目（英語・数学・理科）の基
本的な知識を身につけます。

■ 時間割（2022年度）（ご参考）
関西大学留学生別科の時間割は次のとおりです。水色でハイライトされている科目のほかにオレンジ
色でハイライトされている科目を自分の目的やニーズに合わせて選択、履修することができます。
月

火

水

木

金

1 限 09：00-10：30

日本語Ⅰ～Ⅵ
【総合】

日本語Ⅰ～Ⅵ
【総合】

日本語Ⅰ～Ⅵ
【総合】

日本語Ⅰ～Ⅵ
【総合】

日本語Ⅰ～Ⅵ
【総合】

2 限 10：40-12：10

日本語Ⅰ～Ⅵ
【読解】

日本語Ⅰ～Ⅵ
【読解】

日本語Ⅰ～Ⅵ
【読解】

日本語Ⅰ～Ⅵ
【読解】

日本語Ⅰ～Ⅵ
【読解】

3 限 13：00-14：30

日本語Ⅰ～Ⅵ
【文章・口頭表現】

日本語Ⅰ～Ⅵ
【文章・口頭表現】

日本語Ⅰ～Ⅵ
【文章・口頭表現】

日本語Ⅰ～Ⅵ
【文章・口頭表現】

日本語Ⅰ～Ⅵ
【文章・口頭表現】

アカデミック日本語AⅢ②
アカデミック日本語AⅡ アカデミック日本語AⅢ② アカデミック日本語AⅠ①
英語Ⅲ
日本事情①
英語Ⅲ
アカデミック日本語BⅠ①
化学
日本事情②
物理
アカデミック日本語AⅢ①
アカデミック日本語AⅢ①
数学Ⅰ
アカデミック日本語AⅠ①

4 限 14：40-16：10 アカデミック日本語BⅠ①

5 限 16：20-17：50 アカデミック日本語BⅠ②

総合科目Ⅱ
英語Ⅰ
数学Ⅱ

6 限 18：00-19：30

総合科目Ⅰ
英語Ⅱ

アカデミック日本語AⅠ②

アカデミック日本語AⅡ
日本事情①
日本事情②

総合科目Ⅱ
英語Ⅰ
生物

アカデミック日本語AⅠ②
アカデミック日本語BⅠ②

総合科目Ⅰ
英語Ⅱ

■ 修了要件
1 年以上在学して、合計 32 単位以上の修了要件単位数を修得した者には修了が認定され、修了証書を
授与します。
留学生別科修了生からのメッセージ

童

禎

（中国）

皆さん、こんにちは、童禎と申します。江蘇省の鎮江市から来まし
た。2020 年 9 月に関西大学留学生別科に入学し、留学生特別入学試験
に合格し、2022 年 4 月に商学部に進学しました。別科で過ごした 1 年半
は、何も知らない高校生から、自立し自信に満ちた大学生に成長でき
た、私の人生において非常に貴重な時間でした。2020 年秋の入学時、
新型コロナウイルス感染症の影響で日本に入国できず、オンライン授業
からスタートしました。最初はオンライン授業に少し不安があり、学習
目標が達成できるかどうか心配でした。しかし、先生方はとても細かく
指導してくださり、定期的に小テストもあり、学習環境はとても良く、
勉強に対する自信と将来への抱負を持つことができました。振り返って
みると、オンライン授業は来日前の移行期間として欠かせないものにな
りました。進学については、アカデミック・アドバイザーがマンツーマ
ンで指導し、学力に応じた目標校を選定し、進学計画を立案します。勉
強の質問だけでなく、日本についてわからないことを質問すると、いつ
も親切に説明してくれます。別科での学習は通常の授業以外に、校外学
習も設けられています。2021 年度は、海外にいる学生も日本文化に触
れられるよう、対面とオンラインでの同時中継型ビデオ方式で行われま
した。
「能楽鑑賞」や「やさしい日本語落語」では、伝統芸能の演者を
学校に招いて実演を行い、対面およびオンラインで交流しました。今治
タオル工場のオンライン見学ツアーでは、日本の「職人文化」に大変感

銘を受けました。また、校外学習を通じて、留学は単に言語を学ぶだけ
でなく、その国の文化や生活習慣を学ぶものであることを実感しまし
た。別科の寮では各ユニットにおいて RA（レジデント・アシスタント）
がいて、彼らは関西大学の学生です。RA と交流することで、大学生活
をより知ることができるだけでなく、スピーキングスキルも向上しま
す。RA は留学生の日本語能力を考慮し、比較的理解しやすい言葉を選
びながら、積極的に話しかけてくれます。生活の手助けをしてくれるだ
けでなく、留学中に寂しい思いをしたときの聞き役にもなってくれま
す。
日本語能力試験や日本留学試験など、学業面で注意が必要な試験の申
し込み期限や試験時間については、学校からお知らせがあります。生活
面では、日本に来たばかりの学生は、手続きなどでわからないことが多
いので、別科の職員に質問することもできます。学内では定期的に健康
診断を実施し、感染症予防を呼びかけるなど、健康管理にも気を配って
います。また、すでに日本に滞在している学生でも、健康上の特段な理
由などがあれば、オンライン授業を受講することができます。別科で
は、学習と生活の両面で総合的なサポート体制を整えています。おかげ
で充実した時間を過ごし、希望する大学へ進学し、日本の生活にスムー
ズに溶け込むことができました。近い将来、日本で皆さんにお会いでき
ることを楽しみにしています。
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出願から入学までの流れ

関西大学留学生別科では、セメスター制を採用しているため、春学期（4 月～ 9 月）または秋学期（9
月～翌年 3 月）のいずれの学期でも入学・修了することができます。本別科では、原則として書類選
考および面接等により選考します。
募集人数

出願資格

出願期間
入学検定料
選考方法

130 人（4 月入学、9 月入学合計）
次の⑴から⑶のすべての条件を満たす者。
⑴ 外国籍を有する者。
⑵ 次の①から⑤のいずれかに該当する者。
① 外国において通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者もしくは留学生別科入学日までに修了
見込みの者。
② 外国において学校教育における 12 年の課程を修了した者と同等以上の学力を認定する当該国の検定
（国の検定に準ずるものを含む）に合格した者で、入学日までに 18 歳に達する者。
③ 国際的な大学入学資格（国際バカロレア、GCE Aレベル、アビトゥア、バカロレア）のいずれかを
外国において取得した者。
④ 国際的な評価団体（WASC, ACSI, CIS）から教育活動等に係る認定を受けた外国にある教育施設に
置かれる 12 年の課程を修了した者。
⑤ 入学日の時点で 18 歳以上、かつ、本学において①から④と同等以上の資格を有すると認定された者。
※外国における通常の課程が 11年等の場合は、文部科学省が指定した国及び学校種によっては、この条
件を満たす場合がありますので、別途お問い合わせください。
※外国籍と日本国籍を二重に有する方は、事前に申し出てください。
⑶ 出願時において 1 年以上（300 時間以上）の日本語学習歴を有する者。または、日本語能力試験 N4 レ
ベル相当以上の日本語能力を有する者。
※ただし、留学生別科入学日までに日本国内の他の日本語教育機関に在籍した期間が1 年を超える者は、
原則として出願できません。
2023 年 4 月入学：2022 年 9 月 2 日（金）～ 2022 年 9 月 26 日（月）必着
2023 年 9 月入学：2023 年 4 月 3 日（月）～ 2023 年4 月 24 日（月）必着
20,000 円
書類選考および面接等

入学試験要項と入学願書（様式）は、ウェブサイトからダウンロードできます。

www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/

■ 学費（2023年度入学生）
区 分

入学初学期

以降 1 学期につき

入学金

100,000

─

授業料

365,000

365,000

合

465,000

365,000

種 別

計

出願から入学までの流れ

（単位：円）

入学志願者

関西大学留学生別科

❶ 入学試験要項・様式の
ダウンロード
❷ 入学検定料の納入
❸ オンライン登録

■ 奨学金（2022年度予定）

❹ 出願書類の送付

学業成績や人物がともに優れ、かつ経済的援助
を必要とする留学生に対し、「関西大学国際交流
助成基金留学生別科奨学金」として、各学期 5 名
（年間 10 名）に月額 30,000 円を支給します。本学
の奨学金のほか、公的機関や民間の奨学金が支給
される場合もあります。

❺ 書類選考
❻ 書類選考合格者に
面接等の連絡
❼ 面接 ：インターネットを利用したビデオ通話等による面接
❽ 合格者発表
❾ 入学時納付金の納入

■ 関西大学進学者への経済的支援

 入学前教育の開始

本別科の修了生が関西大学の学部または大学院
に進学した場合、入学金を半額とします。

 在留資格認定証明書（留学）
の代理申請
 在留資格認定証明書（留学）
と入学許可書の送付

■ 入学状況（過去2年間）
志願者数

合格者数

2020 年 9 月入学生

66

51

2021 年 4 月入学生

29

28

2021 年 9 月入学生

58

52

2022 年 4 月入学生

44

41

 査証（ビザ）申請
 日本入国

入学!!
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関西大学留学生別科
Kansai University
Japanese Language and Culture Program
Preparatory Course（Bekka）

南千里 国 際 プ ラ ザ

関西大学南千里国際プラザは 2012 年 4 月に開設され、充実した設備を整えた留学生別科の教育施
設と留学生寮を併設しています。大阪の中心地から電車で 30 分以内と大変便利なばかりではなく、緑
も多く静かで、豊かな生活環境が整った地に立地しています。
■ プラザ
南千里国際プラザは、別科生の学習の場、寮生
の生活の場であると同時に、地域の住民の方々と
の交流の場としての機能も果たしています。学生は、
この「異文化交流プラザ」での活動に参加するこ
とで、日本での今後の生活や学生を取り巻く多様
な環境に適応できる「異文化適応能力」を身につ
けることができます。

寮棟（左） 教室棟（右）

■ 留学生別科・教室棟
関西大学留学生別科では、ICT や e ラーニング
を授業内外の学習に活用し、学生の日本語能力と
情報活用能力を同時に養成します。そのため、教
室棟は全館、また、テラス・中庭や寮棟の共用施
設にも無線 LAN を完備しています。

■ 南千里国際プラザ留学生寮

165室

IT 教室

男女共生寮（各ユニット男女別）

この寮では、6 〜 7 室で構成するユニット毎にラウンジ・キッチンを配置し、入寮者同士が自然に交流
できるよう設計しています。また、関西大学の学生がレジデント・アシスタント（ Resident Assistant ）
として留学生と共に生活し、留学生の日常生活をサポートしています。
◦ キャンパス内にあり、セキュリティも万全
◦ 全て個室で、プライバシーを確保
◦ 各部屋にトイレ・バスのほか、冷蔵庫・冷暖房や寝具など必要設備を完備
◦ 全寮室に有線 LAN、共用施設に無線 LAN を完備
◦ 光熱水費・寝具リース料・インターネット回線料込みで寮費は48,000円
（2022年度）
※寮費等は適宜見直しを行います。2023年度の寮費等の金額については、
最新の情報を確認してください。

ユニット

共用キッチン

寮 室
バルコニー

寮室

机
寮室

ベッド

共用ラウンジ

収納
冷蔵庫

寮室

寮室

洗濯室

寮室

トイレ付
ユニットバス
収納

RA室

ラウンジ

キッチン

歓送会

レジデント・アシスタントからのメッセージ

本棚

寮室

寮室

こんにちは。私は南千里国際プラザ留学生寮で、
レジデント・アシスタント（RA）として活動してい
る宮田恒太です。私たちRAは、普段から留学生寮で
暮らし、留学生の日常生活のサポートや相談にのった
りなど、何か困ったときのお助け役兼留学生のよき友
人として活動しています。
ところで皆さんは、
「寮に住む」と聞けばどのよう
なイメージをもつでしょうか？「寮に住む」というこ
とは、同じ寮で寝食を共にするということです。もち
ろん、そのような状況は様々な問題が発生するときも
あります。時には悩んだりすることもあるかもしれま
せん。また、不慣れな日本での生活が辛いかもしれま
せん。しかし、そんな心配は無用です。私たちRAは
そのためにいるのですから！
ここにいる人たちは年齢も国籍もバラバラです。人
によっては合う・合わないといった問題もあると思い
ます。しかし、寮内でかかわっていくうちに、その人
の性格や考え方などがわかり始め、次第に心を開き、
腹を割り、いろいろと互いに相談し合えるようになれ
ます。それが日本語でいう「仲間」です。仲間ができ
たその時に、以前の自分より何倍も成長ができ、自分
の視野が広がり、人生の糧をいっぱい得ることが出来
ると私は信じています。
南千里国際プラザ留学生寮では、
毎月、
日本文化に
ついて学ぶイベントも企画しています。また、今は新
型コロナウイルス感染症の影響によりできていません
が、
通常は、旅行や食事会などのイベントも豊富です。
そんな寮で、私たちRAは、留学生の皆さんに会え
ることを楽しみに待っています！

法学部

宮田

3 年次生

恒太
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（ Bekka
）
Kansai University

As a part of an international initiative, Kansai University opened Kansai University Minami- Senri
International Plaza in April, 2012. This new Plaza offers Japanese Language and Culture Program
Preparatory Course (Bekka). The purpose of this course is to provide instruction in Japanese
language, Japan studies, and Japanese culture to international students who intend to proceed to
the next stage of education as a student at Kansai University or at other Japanese universities after
passing the entrance examination. This is a one year-program（※）in principle.
※ The period of study can be extended up to two years at maximum with permission from the Center for International Education.

■ 6 Great Course Features
Students will improve their ability to develop Japanese language proficiency and critical thinking skills
needed for studying at undergraduate and graduate programs.
◦ A variety of classes to develop basic academic abilities and thinking skills
◦ Wide range of classes to meet each student's academic needs
Student will develop the ability to utilize information needed for studies at universities.
◦ Extensive learning opportunities with ICT (Information and Communication Technology) and
e-learning in and out of the classrooms
◦ Nurturing computer and information literacy (information gathering and analysis)
◦ Pre-sessional courses utilizing e-learning
Student will be assisted to continue their studies at Kansai University after the Bekka
◦ Special admissions by many graduate and undergraduate programs for candidates recommended by Bekka
◦ Auditing or registering regular classes in both undergraduate and graduate programs
◦50% reduction in the admission fee when proceeding to Kansai University
Students will become a part of the Kansai University community.
◦ Student ID issued to each Bekka student ◦The University library, IT Center and gym available for all Bekka students
◦ Opportunities to join university club activities with prior application screening
Students will enjoy living with other students from diverse backgrounds at the Minami-Senri International
Plaza Dormitory.
◦ On-campus dormitory with the latest facilities ◦ Dormitory room available for every Bekka student
◦ Kansai University students as resident assistants living together to support the Bekka students
Students will develop intercultural adoptation through cultural exchange with other Kansai University
students and people from the local community.
◦ Conversation Partner Program in and out of classroom
◦ Various inter-cultural activities organized by resident assistants and people from the local community

Entrance Ceremony

Field Trip

Classes

■ Academic Calendar (2022) (for reference)
Spring Semester (April – Sept.)

Fall Semester (Sept. – March)

Entrance Ceremony
Orientation
Classes Begin

April 2, 2022
April 1 – 7, 2022
April 8, 2022

September 24, 2022
September 21 – 29, 2022
September 30, 2022

Classes End
Final Examinations
Intensive Japanese

July 28, 2022
July 29 – 30, 2022
August 22 – September 2, 2022

February 2, 2023
February 3 – 4, 2023
February 13 – 27, 2023

Graduation Ceremony

September 9, 2022

March 10, 2023

Semester Ends

September 20, 2022

March 31, 2023

■ Examination Results from Academic Year 2021
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Undergraduate

Full-time

Graduate
Programs

Full-time
Part-time

(The number of students who passed the entrance examinations)

Kansai University (15), Osaka Gakuin University (1), Osaka University of Tourism (1),
Osaka University of Economics (1), Osaka Sangyo University (1), Kansai University of International Studies (1),
Kwansei Gakuin University (1), Kindai University (1), Kobe Gakuin University (1), Daito Bunka University (1),
Tokai University (1), Tokyo University of Technology (1), University of Social Welfare (1), Doshisha University (1)
Kansai University (7), Aichi University (1), Kwansei Gakuin University (1),
Tokyo International University (1), Doshisha University (1)
Kansai University (5), Kyoto University of Foreign Studies (1)

関西大学留学生別科
Kansai University
Japanese Language and Culture Program
Preparatory Course（Bekka）

Curriculum

All the instructors have extensive teaching experience. The full time instructors have a Ph.D., and
most part-time instructors have a master’s degree.
■ Subjects (2022) (for reference)
First Group: Japanese Language Class (18 subjects・ 2 credits each)

Third Group: Japan Studies

These classes are designed to acquire the
four basic language skills (reading, writing,
listening, and speaking) in accordance with
the student's level of Japanese proficiency.

Fourth Group: Japanese and the World

(3 subjects・4 credits each)

Innovative Program at Kansai University

Japan Studies in the third group is designed
to develop understanding of basic knowledge
required in everyday life in Japan through
lectures and other activities.
Japanese and the World in the fourth group
conducts in-depth studies on Japanese
politics, society, economics, geography and
history. This class also provides preparation
for the “Japanese and the World” topic in the
Examination for Japanese University
Admission for International Students (EJU).

Japanese Language Class

Second Group: Special Lectures or Seminar (9 subjects・ 4 credits each)

The Second Group is designed to develop
knowledge about technical terms and
academic skills. Students will work on writing
coherent reports, and delivering oral
presentations utilizing appropriate academic
expressions.

Japan Studies(Japanese Archery Experience)

Fifth Group: General Subject (8 subjects・ 2 credits each)

This class is designed to enhance academic
ability such as English, mathematics, and
science in order to excel at undergraduate or
graduate school level.

■ Timetable (2022) (for reference)
Below is the timetable of the course. Along with the subjects highlighted in blue, the students are able
to choose and enroll in classes highlighted in orange that meet their academic needs.
Mon.

Tue.

Wed.

Thur.

Fri.

JapaneseⅠ-Ⅵ
(General)

JapaneseⅠ-Ⅵ
(General)

JapaneseⅠ-Ⅵ
(General)

JapaneseⅠ-Ⅵ
(General)

1st

09：00-10：30

JapaneseⅠ-Ⅵ
(General)

2nd

10：40-12：10

JapaneseⅠ-Ⅵ
(Reading)

JapaneseⅠ-Ⅵ
(Reading)

JapaneseⅠ-Ⅵ
(Reading)

JapaneseⅠ-Ⅵ
(Reading)

JapaneseⅠ-Ⅵ
(Reading)

3rd

13：00-14：30

JapaneseⅠ-Ⅵ
(Written & Oral
Expressions)

JapaneseⅠ-Ⅵ
(Written & Oral
Expressions)

JapaneseⅠ-Ⅵ
(Written & Oral
Expressions)

JapaneseⅠ-Ⅵ
(Written & Oral
Expressions)

JapaneseⅠ-Ⅵ
(Written & Oral
Expressions)

4th

14：40-16：10

Academic Japanese AⅠ①
Academic Japanese BⅠ①
Academic Japanese AⅢ①

5th

16：20-17：50

Academic Japanese AⅠ②
Academic Japanese BⅠ②

6th

18：00-19：30

Academic Japanese AⅢ②
Academic Japanese AⅡ Academic Japanese AⅢ② Academic Japanese AⅠ①
English Ⅲ
English Ⅲ
Academic Japanese BⅠ①
Japan Studies①
Chemistry
Physics
Academic Japanese AⅢ①
Japan Studies②
Mathematics Ⅰ
General Subject Ⅱ
English Ⅰ
Mathematics Ⅱ

Academic Japanese AⅡ
Japan Studies①
Japan Studies②

General Subject Ⅰ
English Ⅱ

General Subject Ⅱ
EnglishⅠ
Biology

Academic Japanese AⅠ②
Academic Japanese BⅠ②

General Subject Ⅰ
English Ⅱ

■ Certification Requirements
Students who enrolled in the Bekka program for a calendar year, and have earned 32 or more credits,
will be recognized as having completed the Program and will be awarded a certificate of completion.
A Message from a Bekka student

COLEMAN MARIE ROSE
(USA)

At the Bekka, students with various goals are studying together, such
as those who want to enter a Japanese university or graduate school after
graduating from Bekka, find work in Japan, or return to their home country
and utilize their Japanese skills in their career. Here at Bekka, not only are
there 6 Japanese classes available depending on your proficiency level,
general subjects like mathematics, the sciences, and JLPT/EJU preparation classes are also provided. Other classes will teach you how to write a
professional report, or how to effectively give a presentation in Japanese,
skills which will benefit you after graduation as well. You will have your own
academic advisor who helps you choose your course load to suit your
personal needs and goals. I would also recommend the Bekka program to
those interested in entering Kansai University after graduation. Personally,
I was able to get in to the Faculty of Business and Commerce at Kansai
University via the recommendation track through Bekka. Bekka students
who can get the recommendation track are exempted from the written
examinations. In addition, Bekka students who completed the course and
proceed to Kansai University have the advantage of paying half the

entrance fee. Furthermore, Bekka provides the best place to learn with
other foreigners. I would definitely recommend living in the Bekka dormitory. Not only is it a 30 second walk away from the classroom building, it’s
the home to many other international students and resident assistants who
might just become some of your best friends. Also, the office staff can help
you with any troubles you may have in your everyday life here in Japan,
whether that be explaining how to pay your health insurance or how to find
out what scholarships are available to you. While many restrictions are
currently in place due to COVID-19, Bekka has done a remarkably good
job of keeping the classes as normal as possible, while still practicing
proper safety guidelines. Studying abroad in a foreign country is a daunting
endeavor, but you don’t have to go it alone. There is a support system
waiting for you here at Bekka, in the form of the office staff, your teachers,
and your fellow classmates. If you’re looking to get professional instruction
in an immersive classroom environment, as well as spend a year or so
here in beautiful, friendly Osaka, I would definitely recommend the Bekka
program.
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Admissions

The Bekka employs the semester system so that students can enter and graduate from the course
in either the Spring (April – September) or the Fall (September – March) Semester. Acceptance to
the Bekka is based upon application documents and an interview.
Number of students

130 students (Total for April Admission and September Admission)

Qualifications

Those who satisfy all of the following conditions (1) through (3).
(1) Those who with foreign nationality.
(2) Those who fall under any of the following ① through ⑤.
① Those who have completed 12-year curriculum of schooling in their home country or expect to complete
their education before entering the Japanese Language and Culture Program Preparatory Course (Bekka).
② Those who have passed a national examination (including examinations equivalent to national examinations) in a foreign country which certifies that the persons have academic ability equivalent to or higher
than that of persons who have completed 12 years of school education, and who will reach 18 years of age
by the date of enrollment.
③ Those who have acquired any of the international qualifications for admission to a university (International
Baccalaureate, GCE A-Level, Abitur, Baccalaureate) in a foreign country.
④ Those who have completed 12 years of study at an educational institution in a foreign country that has
been certified by an international evaluation body (WASC, ACSI, CIS) for educational activities, etc.
⑤ Those who are recognized by Center for International Education, Kansai University as having the same or
higher qualifications as ① through ④, and will reach 18 years of age by the date of enrollment.
※If your home country has such as an 11-year education system, please contact us separately. Students
who are from such a system can apply for the course when The Ministry of Education, Culture, Sports,
Science and Technology (MEXT) acknowledges it as having an equivalent level of education.
※If you possess dual nationality with Japan and other country, please notify us in advance.
(3) Those who have studied Japanese language for more than a year (more than 300 hours) or have Japanese language proficiency equivalent to Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) N4 level at the time
of application for the course.
※In principle, those who have studied for more than a year at an educational institution in Japan at the time
of entry into this course are not allowed to apply.

Application
Period
Application Fee
Selection Procedure

April Admission 2023: September 2, 2022 (Fri.) – September 26, 2022 (Mon.)
September Admission 2023: April 3, 2023 (Mon.) – April 24, 2023 (Mon.)
JPY 20,000
Reviewing application materials and an interview

Admission Guide and Application Forms are available for download from our website.
www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/English/
■ Tuition

(Admission of 2023 Academic year)

(JPY)

1st Semester

From 2nd
Semester

Admission Fee

100,000

─

Tuition

365,000

365,000

Total

465,000

365,000

Division
Classification

■ Scholarship for 2022

Kansai University Bekka

Applicant
❶ Download Admission
Guide and Forms
❷ Payment of
Application Fee
❸ Online Registration

(Tentative)

Students who have an excellent academic record,
and who are in need of financial support, will be
recommended for “Kansai University Bekka
International Exchange Fund Scholarship”. This
scholarship grants JPY 30,000 per month for total
of 10 students (5 students each semester). In
addition to this scholarship, students may receive
public scholarship or privately funded scholarships.

❹ Submission of the
Application Package

❺ Reviewing
application materials
❻ Interview Notification
for Successful Applicants

❼ Interview : An online video interview via internet phone
❽ Notification of Results
❾ Payment of Admission
Fee and Tuition

■ Financial Aid
Financial aid which constitutes a 50% reduction in
the admission fee is available to international
students who intend to proceed to Kansai
University after completion of the course, and are
successful in passing the entrance examination.

■ Admission Data

Application Flowchart

(from the last 2 years)
Applicants

 Pre-arrival courses start
 Representative application
for the “Certificate of
Eligibility” (College Student)

 Visa Application

Successful
Applicants

September 2020 Admission

66

51

April 2021 Admission

29

28

September 2021 Admission

58

52

April 2022 Admission

44

41

 Submission of the
“Certificate of Eligibility” and
Letter of Acceptance

 Entry into Japan

Admission
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関西大学留学生別科
Kansai University
Japanese Language and Culture Program
Preparatory Course（Bekka）

Minami-Senri International Plaza

Minami-Senri International Plaza opened in April 2012. The Plaza is a well-equipped educational
facility and a dormitory for international students. Being approximately 30 minutes away from
downtown Osaka by train, the Plaza is very convenient, and nestled in a beautiful and quiet living
environment.
■ Plaza
Minami-Senri International Plaza is a venue for
study, for living and also for cultural exchange with
people from the local community. Students can
learn intercultural flexibility and how to live together
within the Japanese community, as well as sharing
their own cultures through attending activities at the
“Intercultural Exchange Plaza.”

Dormitory Building (left) Class Room Building (right)

■ Bekka Classroom Building
The Course provides an ICT system and e-learning
inside and outside of classrooms, and cultivates the
student's Japanese language proficiency and
information literacy at the same time. All
classrooms, the terrace, courtyard and shared
space in the dormitory have wireless internet.

IT Room

■ Minami-Senri International Plaza International Students Dormitory

165 rooms/ residential facility for both males and females with each unit segregated by gender

In this dormitory, each unit is composed of 6 〜 7 rooms, shared kitchen, and lounge so that students can
spend time with other international students and regular students at Kansai University. Resident assistants
who are students at Kansai University live in the dorm to support the daily life of Bekka students.
◦ Safe living environment with on-campus location
◦ All rooms are single occupancy with privacy guaranteed.
◦ Toilet, bath, refrigerator, bedding and all necessary things are provided.
◦ Free internet (wired LAN in all rooms, wireless LAN in facility for
common use)
◦ The dormitory fee of JPY 48,000 per month includes electricity, gas,
water, linen leasing fee, and the Internet (as of 2022).
※ Dormitory fee is subject to change. Please follow the latest information
as for 2023.

Kitchen

Welcome Party

Balcony

Dormitory Room

Message from Resident Assistant
Dormitory Room
Desk

Shared Lounge

Lounge

Dormitory
Room

Unit

Shared Kitchen

Dormitory Room

Dormitory Room

Bed

Bookshelf
Storage Space
Refrigerator

Dormitory Room

RA Room

Dormitory Room

Bath with
toilet

Laundry Room

Dormitory Room

Storage Space

Hi. I am Kota Miyata, a resident assistant (RA) at the
Minami-Senri International Plaza International Students
Dormitory. We, RA, usually live in the dormitory and act
as a good friend and helper to the international students
in case of any problems, providing support and advice
in their daily lives.
What kind of image do you have when you hear the
phrase “living in a dormitory”? “Living in a dormitory”
means that you live with others under the same roof. Of
course, such a situation may sometimes cause various
problems. You may even be troubled at times. You may
also have a hard time living in unfamiliar Japan, but
there is no need to worry. That is what we, RA are there
for!
The people here are of different ages and nationalities.
Some people may have the matter of fitting on with
others or not. However, you begin to understand each
person’s personality and way of thinking, as you get to
know each other in the dormitory. You can gradually
open up, be frank, and discuss various matters with
each other.
That is what we call in Japanese “NAKAMA,” friends. I
believe that when you have friends, you can grow many
times more than you did before, broaden your horizons,
and obtain your life’s nourishment.
We also plans monthly events to learn about Japanese
culture in the dormitory. Although it is not possible now
due to COVID-19, there are usually plenty of events
such as trips and potluck suppers.
We look forward to meeting you in the dormitory!

Faculty of Law, 3rd year

Kota Miyata
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关西大学留学生别科

关西大学于 2012 年 4 月在南千里国际校区设立了留学生别科，这是新的国际文化构思的一个
环节。本别科的教学目的在于，向希望升入本大学本科、研究生院的外国人，讲授日语、日本时事、
日本文化等科目。原则上为 1 年的教育课程（ ）。
※

※

学习年限为 1 年 ；依情况并经许可，最长可延至 2 年。

■ ６个特色
能够掌握在大学・研究生院中通用的语言运用能力和思考能力
◦开设培养基础学力和锻炼思考力的课程 ◦可根据自身需求进行选修
利用 ICT 的最先进教学方式，可以增强在大学和研究生院学习中所必需的信息活用能力
◦提供课内外均可利用的 ICT 和网络化学习方式
◦同时增强综合计算机运用能力和信息活用能力（应用 ICT 收集和分析信息的能力）
◦通过 e-learning 进行赴日前教育
各种制度可以帮助大家升入关西大学
◦关西大学的很多本科专业以及研究生院专业实行别科特别推荐入试
◦可旁听、履修关西大学学部（本科）・研究生院研究科的课程科目（部分）
◦升入本大学的学生可享受入学金减半待遇
成为「关西大学社团」的一员
◦为别科生每人发放关西大学学生证 ◦可利用关西大学的图书馆、IT 中心、体育馆
◦经过许可后，可参加社团活动
可以住在关西大学宿舍，和许多同学一起学习
◦留学生别科拥有最新的教育设施和留学生宿舍
◦申请入住的学生都可以入住。
◦关西大学的学生将作为宿舍助理 (Resident Assistant)，与留学生共同生活，为留学生的日常生活提供帮助
通过和关西大学学生以及与当地居民的交流，能够培养“异文化适应能力”
◦关西大学学部・研究生将作为日语授课志愿者，帮助留学生提高日语会话能力
◦可以参加宿舍助理举办的各种各样的活动以及和当地居民的交流会

入学典礼

校外学习

课堂风景

■ 学年日程表（2022 年度）（供参考）
春学期（４月～９月）

秋学期（９月～３月）

入学典礼

2022 年 ４ 月 2 日

2022 年 ９ 月 24 日

入学教育

2022 年 ４ 月 1 日～ 7 日

2022 年 ９ 月 21 日～ 29 日

开学

2022 年 ４ 月 ８ 日

2022 年 ９ 月 30 日

课程结束

2022 年 ７ 月 28 日

2023 年 ２ 月 2 日

学期末考试

2022 年 ７ 月 29 日～ 30日

2023 年 ２ 月 3 日～ 4 日

日语集中应用练习

2022 年 ８ 月 22 日～ 9月 2日

2023 年 ２ 月 13 日～ 27 日

结业式

2022 年 ９ 月 9 日

2023 年 ３ 月 10 日

学期结束

2022 年 ９ 月 20 日

2023 年 ３ 月 31 日

■ 合格情况（2021度合格实绩）
大学（本科）

研究生院
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正规课程

关西大学 ：15名 大阪学院大学 ：1名 大阪观光大学 ：1名 大阪经济大学 ：1名 大阪产业大学 ：1 名
关西国际大学 ：1名 关西学院大学 ：1名 近畿大学 ：1名 神户学院大学 ：1名 大东文化大学 ：1名
东海大学 ：1名 东京工科大学 ：1名 东京福祉大学 ：1名 同志社大学 ：1名

正规课程

关西大学大学院 ：7名 爱知大学大学院 ：1名 关西学院大学大学院 ：1名
东京国际大学大学院 ：1名 同志社大学大学院 ：1名

非正规课程

关西大学大学院 ：5名

京都外国语大学大学院 ：1名

関西大学留学生別科
Kansai University
Japanese Language and Culture Program
Preparatory Course（Bekka）

课程

关西大学留学生别科以持有博士学位和硕士学位的老师为中心，拥有教育研究经验丰富的优秀教
师团队，讲授日语等丰富多彩的科目。

关西大学独具特色的科目

■ 授课课程（2022年度）（供参考）
第三部分「日本时事科目」

（18科目 / 各2个学分）
第一部分「日语科目」

力求熟练掌握
与日语能力等级
（日语熟练程度）相
应 的 4 大 技 能（ 阅
读、 写 作、 听 力、
会 话 ）的 班 级。同 日语科目课程
时进行采取与熟练
程度相应等级的日语能力考试和日本留学考试的
对策。
（9科目 / 各4个学分）
第二部分「特别应用练习科目」

培养专门领域上的语言能力和学术性应用能
力的班级。
学习撰写逻辑性与学术性文章的报告和论
文，以及演示与口头发表的技能。

第四部分「综合科目」

(3科目 / 各4个学分）

「日本时事」
课
程，通过学习和体
验各种各样在日本
生活中必要的基础
知识，加深对日本
文化和日本社会的
日本时事（射箭体验）
了解。
在「综合科目」里同时进行日本留学考试的
「综合科目（政治、经济、社会、地理、历史）」
应试准备。
（8科目 / 各2个学分）
第五部分「基础科目」

掌握在日本的大学和研究生院里学习所需要
的科目（英语、数学、理科）的基本知识。

■ 课程表（2022年度）（供参考）
关西大学留学生別科的课程表设置如下。根据自己的目的以及需要，除去淡蓝色标记的科目外还可
以选择橙色标记的科目。
星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

第一节 09：00-10：30

日语Ⅰ～Ⅵ
（综合）

日语Ⅰ～Ⅵ
（综合）

日语Ⅰ～Ⅵ
（综合）

日语Ⅰ～Ⅵ
（综合）

日语Ⅰ～Ⅵ
（综合）

第二节 10：40-12：10

日语Ⅰ～Ⅵ
（阅读）

日语Ⅰ～Ⅵ
（阅读）

日语Ⅰ～Ⅵ
（阅读）

日语Ⅰ～Ⅵ
（阅读）

日语Ⅰ～Ⅵ
（阅读）

第三节 13：00-14：30

日语Ⅰ～Ⅵ
（文章・口语表达）

日语Ⅰ～Ⅵ
（文章・口语表达）

日语Ⅰ～Ⅵ
（文章・口语表达）

日语Ⅰ～Ⅵ
（文章・口语表达）

日语Ⅰ～Ⅵ
（文章・口语表达）

第四节 14：40-16：10

学术日语AⅠ①
学术日语BⅠ①
学术日语AⅢ①

学术日语 AⅢ②
英语Ⅲ
化学
数学Ⅰ

学术日语 AⅡ
日本现势①
日本现势②

学术日语 AⅢ②
英语Ⅲ
物理

学术日语AⅠ①
学术日语BⅠ①
学术日语AⅢ①

第五节 16：20-17：50

学术日语AⅠ②
学术日语BⅠ②

综合科目Ⅱ
英语Ⅰ
数学Ⅱ

学术日语 AⅡ
日本现势①
日本现势②

综合科目Ⅱ
英语Ⅰ
生物

学术日语AⅠ②
学术日语BⅠ②

第六节 18：00-19：30

综合科目Ⅰ
英语Ⅱ

综合科目Ⅰ
英语Ⅱ

■ 结业的必要条件
对于在校1年以上，合计修满32个学分以上的学生通过认定，将授予结业证书。
关西大学留学生别科结业生的留言

常

暁昀

（中国）

大家好，我是来自贵州省的常晓昀。我在别科度过了一年半
的学习生活，2022年 4月进入大学院继续研究学习。这短短的一
年半即是我留学生活的开始，也是我最难以忘怀的回忆。
相信大多数人都和我一样，从未在异国长期生活过，今后的
日子一切都充满未知。面对来到日本后的第一个问题，生活方面，
别科在我们赴日之前就准备好了解决方案。新生们都可以入住别
科校区里的宿舍，从房间到教室不过短短两分钟路程。宿舍每层
楼被划分成了几个单元，而每个单元都入住了一位年龄相仿的关
西大学的大学生作为宿舍助理，简称 RA（Resident Assistant）
为我们提供生活方面的建议和帮助。RA们时不时就会组织有趣的
活动，大家不知不觉就成了好朋友，常常聚在一起做饭、聚餐、
聊天，让我在异国感受到了家一般的温暖。
第二个问题，则是最重要的学习方面。别科会根据每位同学
的日语水准匹配不同的日语课程，因材施教。并且在日语能力得
到提高后，还会进一步针对语言的运用和输出进行锻炼，我也从

一个只会刷题的半吊子真正做到了学以致用。此外，除了日语课
程外，还可以根据自己的需求选课，课程内容涵盖了EJU考试科
目、英语、研究计划书写作、面试等多方面。别科的老师们也都
很 亲 切， 每 位 同 学 都 有 自 己 的 专 属 学 术 顾 问 老 师（Academic
advisor）
，老师为我提供了很多建议，他们在课程之外还会帮助
同学们检查报名资料，悉心指导想在日本深造的每一位同学。
在别科的学习生活中，还有另一个值得把握的机会，那就是
别科的同学能够自由利用关西大学主校区的图书馆等设施，并有
机会和关西大学的学生一起选修大学的课程，亲自感受教授的授
课。如果说别科的老师们是我漫长考学战线上最感谢的指路人，
那这片知识的宝库就是我走向目的地途中最宝贵的燃料。
如果有人问我在别科的生活中最大的收获是什么，我一定答
不出来。因为在这里，我遇到了人生中最重要的朋友，实现了梦
想，短暂却丰富的日子里每一天都是满满的收获。希望大家也能
在别科这个温馨的大家庭里找到属于自己的宝藏。
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入学考 试

关西大学留学生别科采用学期制，无论在春季学期（4 月～ 9 月）或是秋季学期（9 月～次年 3 月）
都可入学·结业。本别科原则上通过审查资料和面试进行选拔。
招生人数

报名资格

报名期限
报名费
选拔方式

130 名（4 月份入学、9 月份入学合计人数）
符合下列（1）至（3）全部条件的人。
（1）拥有日本以外的国籍。
（2）符合下列①至⑤其中一项。
① 在日本以外的国家完成或在留学生别科入学之日前预计完成 12 年正规学校教育者。
② 在日本以外的国家完成 12 年学校教育，通过拥有同等或以上水平的国家学力鉴定（含同等国家鉴
定基准的认证）
，并在入学之日时年满 18 周岁者。
③ 在日本以外的国家取得国际性大学入学资格（International Baccalaureate, GCE A-level, Abitur,
Baccalaureate）其中一项者。
④ 在日本以外的国家，经由国际认证机构（WASC, ACSI, CIS）教育活动等认证的教育机构内完成 12
年教育者。
⑤ 在入学之日时年满 18 周岁，且本大学认定具备①至④同等或以上资格者。
※在日本以外的国家完成或预计完成 11 年正规学校教育等情况，根据文部科学省所指定的国家以及学
校类别，有可能符合本大学所认同的报名资格，请另行咨询。
※如果拥有包括日本国籍的双重国籍，请事先告知。
（3）报名时有 1 年以上（300 小时以上）日语学习经历者，或是有相当于日语能力考试 N4 水平以上者。
※ 但是，截止到留学生别科入学之日，在日本国内的其他日语教育机构学习期限超过 1 年者，原则上
不能报名。
2023 年 4 月入学 ：2022 年 9 月 2 日（星期五）～ 2022 年 9 月 26 日（星期一）必到
2023 年 9 月入学 ：2023 年 4 月 3 日（星期一）～ 2023 年 4 月 24 日（星期一）必到
20,000 日元
审查资料和面试等

入学考试须知和入学愿书（样本）等可以在网站下载

www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/gb/

■ 学费（2023 年度入学者）
区 分
类 别

入学时
第一个学期

从报名到入学的流程

（単位 ：日元）

以后每个学期

入学报名者

关西大学留学生别科

❶ 下载入学考试须知和格式

入学金

100,000

─

学

费

365,000

365,000

❷ 缴纳报名费

合

计

465,000

365,000

❸ 网上报名
❹ 邮寄报名资料

■ 奖学金（2022 年度预定）
对于品学兼优并且需要经济援助的留学生，将
发放“关西大学国际交流助成基金留学生特别奖学
金”。每个学期向 5 名（每年 10 名）学生发放每月
30,000日元。除了本校的奖学金以外也有公共机构
和民间团体提供的奖学金。

■ 关于对升入关西大学的留学生的资助

❺ 审查资料
❻ 通知资料选拔
合格者的面试时间等
❼ 面试

：通过网络视频通话等方式进行面试

❽ 发表合格者
❾ 缴纳入学时的各种费用
 实施入学前教育

本别科的结业生升入关西大学的本科或研究生
院时，入学金减半。

 代理申请在留资格认定
证明书（留学）
 邮寄在留资格认定证明书
（留学）和入学许可书

■ 入学情况（最近2年）
报名人数

合格人数

2020 年 9 月入学生

66

51

2021 年 4 月入学生

29

28

2021 年 9 月入学生

58

52

2022 年 4 月入学生

44

41

 申请签证
 抵达日本

入学!!
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関西大学留学生別科
Kansai University
Japanese Language and Culture Program
Preparatory Course（Bekka）

南千里 国 际 校 区

2012 年 4 月创建了关西大学南千里国际校区，并设了拥有完善设备的留学生别科教育设施和留
学生宿舍。从大阪市中心乘坐电车不超过 30 分钟，不仅地理位置方便，而且绿茵葱茏、安静闲适、
生活环境优裕完善。
■ 校区
南千里国际校区，既是别科生学习和生活的场
所，同时也是与当地居民交流的场所。学生参加“异
文化交流校区”的活动，可以自然地获得“异文化
适应能力”
，以适应今后在日本生活和学习的各种环
境。
宿舍楼（左） 教学楼（右）

■ 留学生别科・教学楼
关西大学留学生别科将提供课内外均可利用的
ICT 和网络化学习方式，同时培养学生学习日语能
力和信息应用能力。所以教学楼的全馆和休息厅、
中庭和宿舍楼的公用设施也配备了无线网络。

IT 教室

■ 南千里国际校区留学生宿舍

165间

男女合住宿舍（各单元男女分开）

宿舍设计成6〜7间组成一个单元，共享休息室、厨房，学生之间自然交流。宿舍里有关西大学的学生
作为宿舍助理（Resident Assistant），与留学生共同生活，为留学生的日常生活提供帮助。

◦ 校园里保安设施完善
◦ 均为单人房间，保证个人隐私
◦ 除了厕所、浴室之外，还配备了冰箱、空调以及寝具等必要设备
◦ 宿舍所有房间内配有有线网络，公共设施配有无线网络。
◦ 水电煤气费・寝具租赁费・上网网络费等 每月48,000日元（2022年度）
※ 宿舍费用会根据物价变动等情况做出相应调整，2023年度的住宿费用等请确
认最新情况。

宿舍

休息室

単元

厨房

欢迎会

ܒ܋Ԥ٣

单人房
ဤข

ౢ൰

ඇݑ

ౢ൰
ሤሷ
ྯܒ܋༖൰

ၐԣ

Լ

ౢ൰

来自学生宿舍助理的留言

ѩམ
ౢ൰

ౢ൰

༨ၐ൰

ౢ൰

ւછ֬
ቍލ൛ძ൰
ၐԣ

ේഡሀয়൰

大家好，我叫宫田恒太，在南千里国际校区留学
生宿舍担任宿社助理。我们和留学生共同居住在留学
生宿舍，以朋友的身份给予留学生日常生活方面的支
持和辅导，在他们遇到困难时帮助他们。
想问一下，当你听到“住在宿舍”这个词时你会
想到什么？住在一个宿舍里意味着大家在同一个宿舍
区里共同生活、吃饭和睡觉。当然，这种情况有时会
导致各种问题。你可能会有各种担心，也可能会觉得
一个人在陌生的日本生活很辛苦。然而，没有必要担
心，这就是我们宿舍助理的职责所在。
宿舍里的人来自不同的国家和地区，年龄也不尽
相同，起初可能会存在合不来的问题。但是，随着在
宿舍里的相互了解，大家会逐渐开始接受对方的性格
和思维方式，随之打破隔阂，敞开心扉，相互交流。
这就是我们在日语中所说的“伙伴”
。我相信这些共
同生活的“伙伴”
，会让你成长很多，在你的视野变
得更加开阔的同时收获许多人生的宝贵经验。
在南千里国际校区留学生宿舍，我们每个月会组
织各种活动，帮助留学生们更加深入地了解日本文
化。虽然目前由于新冠疫情的影响，有些活动无法展
开，疫情结束后会有很多活动，如旅行和晚餐聚会
等。
留学生宿舍的宿舍助理们，期待着和大家的相
见。

法学院

宫田

3 年级

恒太
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關西大學留學生別科

關西大學於 2012 年 4 月，在南千里國際校區設置了留學生別科，作為發展國際化構想之重要一環。
本別科的教學目的在於，針對希望升學本校的學院和研究所、日本國內的其他學院和研究所的外國人，
講授日語、日本現勢、日本文化等科目。原則上為 1 年的教育課程（ ※）。
※ 修業年限為 1 年；依情況並經許可，最長可延至 2 年。

■ 6 大特色
可以掌握在大學和研究所通用的語言表達能力和思維能力
◦開設培養基礎學力和鍛鍊思維能力的班級 ◦可選擇符合自己目的和需求的班級
運用 ICT 的最先端獨自開發課程，增強在大學和研究所學習所需之資訊應用能力
◦運用 ICT 與 e 化學習的課堂內外學習內容
◦培養學生的綜合電腦應用能力和資訊應用能力（應用 ICT 收集和分析資訊的能力）
◦利用 e-learning 實施渡日前教育
輔導升學關西大學及各種獎助制度
◦關西大學很多學院和研究所實行別科特別推薦甄試入學
◦聽講、選修關西大學大學部 研究所課程 ( 一部分除外 )
◦繼續升學至關西大學時，入學金將減半
成為“關西大學團體”的一員
◦每位別科生均有關西大學所發行的學生證
◦經許可後，可參加社團活動

◦可以利用關西大學的設施，如圖書館、IT 中心、體育館

可以入住關西大學的宿舍，與各國學生一起學習
◦同校區內設有最新設備的留學生別科教室與留學生宿舍 ◦所有希望住宿的入學生皆可入住。
，與留學生共同生活，為留學生的日常生活提供幫助
◦關西大學的學生作為住宿助理（Resident Assistant）
可以透過與關西大學的學生、社區居民交流，培養“異文化適應能力”
◦關西大學的大學部、研究所的學生，將作為日語課程義工，協助提升留學生的日語會話能力
◦參加住宿助理舉辦的各種活動或是參與和地區居民的交流活動

校外學習

入學典禮

上課景象

■ 學年曆（2022年度）（參考）
春季學期（４月～９月）

秋季學期（９月～３月）

入學典禮

2022 年 ４ 月 2 日

2022 年 ９ 月 24 日

新生訓練

2022 年 ４ 月 1 日～ 7日

2022 年 ９ 月 21 日～ 29 日

開始上課

2022 年 ４ 月 8 日

2022 年 ９ 月 30 日

結束上課

2022 年 ７ 月 28 日

2023 年 ２ 月 2 日

學期末考試

2022 年 ７ 月 29 日～ 30 日

2023 年 ２ 月 3 日～ 4 日

日語集中應用練習

2022 年 ８ 月 22 日～ 9月 2日

2023 年 ２ 月 13 日～ 27 日

修了典禮

2022 年 ９ 月 9 日

2023 年 ３ 月 10 日

學期結束

2022 年 ９ 月 20 日

2023 年 ３ 月 31 日

■ 合格狀況（2021年度合格實績）
大學部

研究所
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正規課程

關西大學 ：15名 大阪學院大學 ：1名 大阪觀光大學 ：1名 大阪經濟大學 ：1名 大阪產業大學 ：1 名
關西國際大學 ：1名 關西學院大學 ：1名 近畿大學 ：1名 神戶學院大學 ：1名 大東文化大學 ：1名
東海大學 ：1名 東京工科大學 ：1名 東京福祉大學 ：1名 同志社大學 ：1名

正規課程

關西大學大學院 ：7名 愛知大學大學院 ：1名 關西學院大學大學院 ：1名
東京國際大學大學院 ：1名 同志社大學大學院 ：1名

非正規課程

關西大學大學院 ：5名

京都外國語大學大學院 ：1名

関西大学留学生別科
Kansai University
Japanese Language and Culture Program
Preparatory Course（Bekka）

課程

關西大學留學生別科以持有博士學位和碩士學位的教師為主，擁有教學經驗豐富的師資團隊，各
學期講授日語科目等豐富多彩的課程。

關西大學特有的獨特科目

■ 授課科目（2022年度）（參考）
第

1 學群「日語科目」（18科目 / 各2個學分）

學習語言能力
等級（日語熟習程
度 ）相 應 的 4 大 技
能（ 閱 讀、 寫 作、
聽力、 會話）的班
級。

第
第

日語科目課程

實施與日語熟悉程度相應等級的日語能力考
試與日本留學考試對策。
第

2 學群「特別應用練習科目」（9科目 / 各4個學分）

培養專門領域上的語言能力和學術性應用能
力。學習撰寫論理性與學術性報告和論文的技
能、演示與口頭發表的技能。

3 學群「日本現勢科目」
(3科目 / 各4個學分）
4 學群「綜合科目」

「日本現勢」課
程學習在日本生活
上所必要的基本知
識，透過各種體驗
加深對日本文化和
日本社會的了解。

日本現勢（射箭體驗）

在「綜合科目」
裡同時進行日本留學考試的「綜合科目（政治、
經濟、社會、地理、歷史）」 應試作準備。
第

5 學群「基礎科目」（8科目 / 各２個學分）

為了在日本的大學和研究所學習時所必要的
科目（英語、數學、理科）等的基本知識。

■ 時間表（2022年度）（參考）
關西大學留學生別科時間表如下。除了標示水藍色的課程以外，學生還可從標示橘色的課程中選擇
符合自己目的與需求的課程。
星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

第 1 節 09：00-10：30

日語Ⅰ～Ⅵ
（綜合）

日語Ⅰ～Ⅵ
（綜合）

日語Ⅰ～Ⅵ
（綜合）

日語Ⅰ～Ⅵ
（綜合）

日語Ⅰ～Ⅵ
（綜合）

第 2 節 10：40-12：10

日語Ⅰ～Ⅵ
（讀解）

日語Ⅰ～Ⅵ
（讀解）

日語Ⅰ～Ⅵ
（讀解）

日語Ⅰ～Ⅵ
（讀解）

日語Ⅰ～Ⅵ
（讀解）

第 3 節 13：00-14：30

日語Ⅰ～Ⅵ
（文章・口頭表達）

日語Ⅰ～Ⅵ
（文章・口頭表達）

日語Ⅰ～Ⅵ
（文章・口頭表達）

日語Ⅰ～Ⅵ
（文章・口頭表達）

日語Ⅰ～Ⅵ
（文章・口頭表達）

第 4 節 14：40-16：10

學術日語AⅠ①
學術日語BⅠ①
學術日語AⅢ①

學術日語 A Ⅲ②
英語Ⅲ
化学
數學Ⅰ

學術日語 A Ⅱ
日本現勢①
日本現勢②

學術日語 A Ⅲ②
英語Ⅲ
物理

學術日語AⅠ①
學術日語BⅠ①
學術日語AⅢ①

第 5 節 16：20-17：50

學術日語AⅠ②
學術日語BⅠ②

綜合科目Ⅱ
英語Ⅰ
數學Ⅱ

學術日語 A Ⅱ
日本現勢①
日本現勢②

綜合科目Ⅱ
英語Ⅰ
生物

學術日語AⅠ②
學術日語BⅠ②

第 6 節 18：00-19：30

綜合科目Ⅰ
英語Ⅱ

綜合科目Ⅰ
英語Ⅱ

■ 結業的必要條件
對於在校1年以上，合計修滿32個學分以上的結業必要學分數的學生，經認定，將授予結業證書。

關西大學留學生別科在校生的留言

周

智綱

(台湾 )

大家好，我叫周智綱，2022年 3月從關大別科結業進入大學的
研究所。在這邊想跟大家分享一下就讀的心得及關大別科的優勢。
首先，在別科入學時會為每個學生安排一位專屬的指導老師，
而這些指導老師都擁有博士學位且教學經驗豐富。在學習上及升
學備考的過程中若是有任何不懂的地方，指導老師都會給予指導
及適度的意見，不管是研究計畫書的內容亦或是面試該注意的地
方，各方面都能得到協助，並且可以利用空堂時間與指導老師預
約進行升學考試時面試的練習。因此我認為指導老師這項制度對
想升學的人非常有幫助。在別科的課程中除了一般的學習教材外，
還有個人發表、分組報告及小論文撰寫，每天的項目都不太一樣，
而這些練習都能成為日後進入大學或研究所不可或缺的養分。另
外關大別科還有一項優勢就是可以搭大約 5分鐘的電車到關西大學
千里山主校區的圖書館自習、借書，在那裡有各式各樣的書可以
借，裡面的位置也夠多，可以選自己喜歡的區域安靜的讀書。而

且不只是校園設施的利用，若是日文能力達到一定程度的話，也
能以別科生的身份選修關西大學學部或研究所的課，學習更多專
業知識，並有機會利用別科的推薦制度進入關西大學就讀。
居住方面，在別科的教學大樓旁大約步行30秒的時間就能走
到宿舍。宿舍裡的環境非常乾淨，平時早上也會有打掃阿姨來幫
忙維護，而且房間裡的家具及衛浴都算蠻新的，我個人認為在日
本用這樣的價錢換到這麼優的居住環境真的非常划算。此外每層
樓都會住3 ～ 4位關西大學的學生作為RA（宿舍助理）來協助留
學生，如果生活上有任何不懂的地方都可以請教他們，在與他們
的交流過程中也能學習到日本年輕人的用語。而且RA們每個月也
會辦各種活動來讓大家參加、互相交流，使宿舍生活更加有趣！
在這一年多的時間裡，不管是學習或生活上都得到了許多以
往從未得到的知識及體驗，如果想在日本升學，我認為關大別科
真的會是一個不錯的選項。
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從報名到入學的流程

關西大學留學生別科採學期制，可從春季學期 (4 月～9 月 ) 或是秋季學期 (9 月～第二年 3 月 ) 入
學、結業。本別科原則上透過書面審查和面試等方式甄選。
招生人數

130 名（4 月份入學、9 月份入學合計）
符合下列⑴至⑶全部條件的人。
⑴ 擁有日本以外國籍的人。
⑵ 符合下列①至⑤其中一項的人。
① 在日本以外的國家完成或在留學生別科入學日前預計完成 12 年正規學校教育的人。
② 在日本以外的國家完成12 年學校教育的人以及通過認定同等或以上學力的國家檢定（包含同等國家檢
定之認定）
，並於入學日時滿 18 歲的人。
③ 在日本以外的國家取得國際性大學入學資格（International Baccalaureate、GCE A-level、Abitur、
Baccalaureate）其中一項的人。
④ 經由國際學校認證機構（WASC、ACSI、CIS）的教育活動等認定，在日本以外國家的教育機構內完
成 12 年教育的人。
⑤ 入學日時滿 18 歲以上，且本校認定為具備①至④同等或以上資格的人。
※在日本以外的國家有 11 年正規教育等情況時，根據文部科學省所指定的國家以及學校類別，有可能符
合此條件，請個別諮詢。
※如果擁有日本以外的國家和日本雙重國籍的人，請事先告知。
⑶ 報名時日語學習經歷達到 1 年以上（300 小時以上）
。或是具備日語能力考試 N4 以上的日語能力。
※但是，至留學生別科入學日為止，在日本國內的其他日語教育機構學習期間超過1 年的人，原則上不能
報名。
2023 年 4 月入學：2022 年 9 月 2 日（五）～ 2022 年 9 月 26 日（一）必達

報名資格

報名期限
入學考報名費
選拔方法

2023 年 9 月入學：2023 年 4 月 3 日（一）～ 2023 年 4 月 24 日（一）必達
20,000 日圓
書面審查與面試等

入學考試須知和入學志願書（格式）可以在網站上下載。
www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/b5/
■ 學費（2023年度入學生）
區
類

分

別

入學時
第一個學期

從報名到入學的流程

（單位：日圓）

以後每個學期

入學報名者
❶ 下載入學考試須知和格式

入學金

100,000

─

學

費

365,000

365,000

合

計

465,000

365,000

❷ 繳納入學考報名費
❸ 上網登入
❹ 郵寄報名資料

■ 獎學金（2022年度預定）

❺ 審查資料

對於品學兼優且需要經濟援助的留學生，將發
放「關西大學國際交流助成基金留學生別科獎學
金」。每個學期將向5名 ( 一年10名 ) 學生發放每月
30,000日圓。除了本校的獎學金以外，也有公家機
關或民間團體提供的獎學金。

■ 關於對升入關西大學的留學生的資助

❻ 通知資料選拔
合格者的面試等
❼ 面試

：使用網路視訊通話等方式進行面試

❽ 公布合格者
❾ 繳納入學時各種費用
 實施入學前教育

本別科的結業生升入關西大學的學院或研究所
時，入學金減半。

 代理申請居留資格認定
證明書（留學）
 郵寄居留資格認定證明書
（留學）和入學許可書

■ 入學狀況（過去2年間）
報名人數

關西大學留學生別科

合格人數

2020 年 9 月入學生

66

51

2021 年 4 月入學生

29

28

2021 年 9 月入學生

58

52

2022 年 4 月入學生

44

41

 申請簽證
 到達日本

入學!!
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関西大学留学生別科
Kansai University
Japanese Language and Culture Program
Preparatory Course（Bekka）

南千里 國 際 校 區

關西大學南千里國際校區於 2012 年 4 月竣工。校區內設置配備完善設備的留學生別科教育設施
和留學生宿舍。從大阪的中心地區乘坐電車不超過 30 分鐘，不僅地理位置優越，交通非常便捷，而且
綠茵蔥蘢，安靜閒適，生活環境優裕完善。
■ 校區
南千里國際校區，既是別科生的學習和生活場
所，同時也發揮了與廣大地區居民的交流平台的功
能。參加“異文化交流校區”的活動，可以自然而
，能夠適應今後在日本
然地掌握“異文化適應能力”
生活和的公用設施學習的各種環境。
宿舍樓（左） 教學樓（右）

■ 留學生別科・教學樓
關西大學留學生別科提供了運用 ICT 與 e 化學
習的課堂內外學習內容，幫助學生學習日語和日本
文化。所以全部的教室樓和休息室，中庭和宿舍樓
都有完備的無線網路。
IT 教室

■ 南千里國際校區留學生宿舍 165間 宿舍男女生共用

（各樓層、各單元男女分開）

此宿舍的設計為6〜7間房間組成一個單元，共享休息室和廚房，使學生之間可自然的交流。而且關西
大學的學生將作為住宿助理（Resident Assistant），與留學生共同生活，為留學生的日常生活提供幫助。
◦ 在校區內，安全性完備
◦ 均為單人房間，保證個人隱私
◦ 除了衛浴之外，還配備了冰箱、冷暖房、寢具等必要設備
◦ 全宿舍房間皆配備有線區域網路、公共設施配備無線網路
◦ 包含水電瓦斯費、寢具租賃費、網路費的宿舍費為48,000日圓（2022年度）
※ 宿舍費用會根據物價變動等情況做出相應調整，2023年度的宿舍費用等請確
認最新資訊 。

單 元

公共廚房

單人房

廚房

歡迎會

大家好，我是住在南千里國際校區留學生宿舍 法學院
的宿舍助理宮田恒太。我們宿舍助理是平常與留學
生共同居住的，如果大家遇到什麼困難的話，我們
幫助留學生是像朋友一樣，都可以一起商量，為大
家在日常生活方面提供幫助。
另外，聽到［住宿舍］會有什麼想法呢，
［住
宿舍］是一起共同居住在宿舍的日常生活，當然會
有遇到各式各樣的問題，也可能會遇到煩惱問題，
也會有不習慣一個人在日本生活的辛苦地方，但是
不需要擔心的，這就是我們宿舍助理的職務存在。
在這裡學生們是有各式樣年齡與國籍。剛開始
可能會存在大家個性合不合的問題。但是因為隨著
在宿舍裡與大家互相了解後，大家會開始去思考並
接受對方的個性與思維,隨著打破隔閡後，開啟心
房並在互相交流。就是日語中稱為［夥伴］
。我相
信大家在成為夥伴後，會比從前的自己，發現讓你
成長許多並且讓你的視野變得更加廣闊。
在南千里國際校區，每個月會舉行各種活動，
幫助留學生學習更了解日本文化的活動。
雖然目前還是因為新冠狀病毒疫情的影響，有些活
動沒有辦法舉行，疫情結束後會像平常一樣一起旅
行和聚餐的。
那我們留學生宿舍助理們，期待著今後與大家
快樂的相遇。

宮田

桌子

整理櫃

床

寝室

書櫃

寝室
公共休息室

休息室

來自住宿助理的留言

陽台

寝室

宿舍

冰箱
寝室

寝室

洗衣室

寝室

帶馬桶的
組合式浴室
整理櫃

住宿助理室

3 年級

恒太
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Về khóa học đặc biệt dành cho du học sinh của
Đại học Kansai

Trường Đại học Kansai mở Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh tại Quảng trường quốc tế Minamisenri
(được xây dựng vào tháng 4/2012) như một phần trong kế hoạch quốc tế hóa mới. Đây là khóa đào tạo bắt
buộc 1 năm nhằm mục đích giáo dục về tiếng Nhật/tình hình Nhật Bản/văn hóa Nhật Bản, v.v... dành cho
đối tượng là người nước ngoài mong muốn tiếp tục học lên các khoa/viện sau đại học của trường hoặc các
trường đại học/viện sau đại học khác tại Nhật Bản.
*Thời hạn khóa học là 1 năm, tuy nhiên cũng có trường hợp có thể phê chuẩn gia hạn thời gian khóa học
kéo dài 2 năm.

■ 6 đặc trưng
Học viên có thể trang bị khả năng tư duy, khả năng vận dụng ngôn ngữ thông dụng ở trường đại học, viện sau
đại học
●Mở

các lớp bồi dưỡng kỹ năng học tập cơ bản và các lớp rèn luyện năng lực tư duy
chọn và theo học các lớp phù hợp với mục tiêu và nhu cầu

●Lựa

Học viên có thể nâng cao năng lực sử dụng thông tin cần thiết vào việc học tập tại các trường đại học/viện
sau đại học nhờ chương trình giảng dạy độc quyền tiên tiến ứng dụng ICT
●Cung

cấp nội dung học tập cả trong và ngoài môn học ứng dụng ICT và e-learning
thời bồi dưỡng kỹ năng máy tính tổng hợp và kỹ năng đánh giá thông tin (khả năng phân tích và tổng hợp thông tin ứng dụng ICT)
●Thực hiện giáo dục trước khi sang Nhật sử dụng hồ sơ điện tử (e-learning)
●Đồng

Học viên có thể sử dụng nhiều chế độ hỗ trợ học tiếp lên Đại học Kansai
●Thực

hiện thi tuyển tiến cử đặc biệt của Khóa học đặc biệt này để vào nhiều khoa và viện sau đại học của Đại học Kansai
thính hoặc theo học các lớp (ngoại trừ một số lớp) trong các khoa nghiên cứu sau đại học/các khoa của Đại học Kansai
●Giảm một nửa phí nhập học cho sinh viên học lên đại học Kansai
●Dự

Trở thành một thành viên của "Cộng đồng Đại học Kansai"
●Phát

hành thẻ sinh viên Đại học Kansai cho từng học viên của Khóa học đặc biệt
dụng thư viện Đại học Kansai, trung tâm IT, phòng thể dục
●Được cho phép tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, hội nhóm
●Sử

Học viên có thể ở trong ký túc xá của trường Đại học Kansai, có thể cùng học tập với rất nhiều sinh viên khác.
●Thiết

kế kết hợp ký túc xá cho du học sinh và cơ sở giáo dục của khóa học đặc biệt dành cho du học sinh với những trang thiết bị mới nhất
cả học viên có nguyện vọng đều có thể vào ở ký túc xá
●Sinh viên của Đại học Kansai cùng sinh hoạt với du học sinh trong tư cách là Trợ lý cư trú (Resident Assistant), nhằm hỗ trợ sinh hoạt thường
ngày cho du học sinh
●Tất

Học viên có thể nâng cao "năng lực thích ứng với nền văn hóa khác" thông qua các hoạt động giao lưu với
cộng đồng địa phương và với sinh viên của Đại học Kansai
●Sinh

viên của khoa/viện sau đại học của Đại học Kansai sẽ hỗ trợ nâng cao khả năng hội thoại bằng tiếng Nhật của du học sinh như là những
tình nguyện viên dạy tiếng Nhật
●Tham gia vào những sự kiện giao lưu với người dân khu vực và các hoạt động đa dạng do Trợ lý cư trú thực hiện

Lễ khai giảng

Học ngoại khóa

Quang cảnh lớp học

■ Lịch năm học (năm 2022) (tham khảo)
Học kỳ mùa xuân (tháng 4 ~ tháng 9)

Học kỳ mùa thu (tháng 9 ~ tháng 3)

Lễ khai giảng

2/4/2022

24/9/2022

Hướng dẫn tổng quan

1 ~ 7/4/2022

21~ 29/9/2022
30/9/2022

Ngày bắt đầu khóa học

8/4/2022

Ngày kết thúc khóa học

28/7/2022

2/2/2023

Thi kiểm tra cuối kỳ

29 ~ 30/7/2022

3 ~ 4/2/2023

Buổi phát biểu tiếng Nhật tập trung

22/8 ~ 2/9/2022

13 ~ 27/2/2023

Lễ bế giảng

9/9/2022

10/3/2023

Ngày kết thúc khóa học

20/9/2022

31/3/2023

■ Tình hình thi đậu (thành tích thực tế năm 2021)
Đại học

Sau đại học
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Hệ chính quy

Đại học Kansai : 15, Đại học Osaka Gakuin : 1, Đại học du lịch Osaka : 1, Đại học Kinh tế Osaka : 1,
Đại học Osaka Sangyo : 1, Đại học nghiên cứu quốc tế Kansai : 1, Đại học Kwansei Gakuin : 1,
Đại học Kinki : 1, Đại học Kobe Gakuin : 1, Đại học Daito Bunka : 1, Đại học Tokai : 1,
Đại học Công nghệ Tokyo : 1, Đại học Phúc lợi xã hội Tokyo : 1, Đại học Doshisha : 1

Hệ chính quy

Viện sau đại học Đại học Kansai :7, Viện sau đại học Đại học Aichi : 1,
Viện sau đại học Đại học Kansai Gakuin : 1, Viện sau đại học Đại học Quốc tế Tokyo : 1,
Viện sau đại học Đại học Doshisha : 1

Hệ không chính quy

Viện sau đại học Đại học Kansai : 5, Viện sau đại học Đại học Ngoại ngữ Kyoto : 1

関西大学留学生別科
Kansai University
Japanese Language and Culture Program
Preparatory Course（Bekka）

Chương trình giảng dạy
Chương trình giảng dạy độc đáo chỉ có tại Đại học Kansai

Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh của Đại học Kansai, với đội ngũ giảng viên ưu tú có kinh nghiệm
phong phú trong nghiên cứu giáo dục mà nòng cốt là những giảng viên có trình độ tiến sĩ hoặc thạc sĩ, sẽ
triển khai nhiều lớp học đa dạng mà tiêu biểu là các môn tiếng Nhật.

■ Các môn học (năm 2022) (tham khảo)
Nhóm 1: "Môn Tiếng Nhật" (18 môn/Mỗi môn 2 tín chỉ)

Nhóm 3: "Môn tình hình Nhật Bản"
Nhóm 4: "Môn tổng hợp"

Đây là lớp hướng đến
học tập 4 kỹ năng
(đọc, viết, nghe, nói)
phù hợp với cấp độ
năng lực ngôn ngữ
(mức độ thông thạo
tiếng Nhật). Đồng thời
thực hiện ôn luyện
Giờ học môn Tiếng Nhật
cho kỳ thi năng lực
Nhật ngữ, kỳ thi du
học Nhật Bản theo mức độ thông thạo.

Nhóm 2: "Môn rèn luyện đặc biệt" (9 môn/Mỗi môn 4 tín chỉ)

Đây là lớp bồi dưỡng năng lực ngôn ngữ và kỹ năng
học tập trong các lĩnh vực chuyên môn.
Học viên sẽ học về cách tạo báo cáo và luận văn bằng
những tài liệu mang tính lý luận và học thuật, hay học
kỹ năng phát biểu bằng miệng như thuyết trình.

(3 môn/Mỗi môn 4 tín chỉ)

Với môn học về
"Tình hình Nhật
Bản", các bạn sẽ
được học các kiến
thức cơ bản cần
thiết để sinh sống
tại Nhật Bản, thông
qua nhiều trải
Tình hình Nhật Bản (Trải nghiệm bắn cung)
nghiệm thực tế để
đào sâu hiểu biết về
văn hóa Nhật Bản và xã hội Nhật Bản.
Ở "Môn tổng hợp", chúng ta sẽ đồng thời thực hiện ôn
luyện cho môn thi "Tổng hợp" (chính trị/kinh tế/xã hội/
địa lý/lịch sử) của kỳ thi du học Nhật Bản.

Nhóm 5: "Môn học cơ sở" (8 môn /Mỗi kỹ năng 2 tín chỉ)

Trang bị những kiến thức cơ bản của các môn học cần
thiết (tiếng Anh/toán học/vật lý) khi học tại các đại học/
viện sau đại học của Nhật Bản.

■ Thời khóa biểu (năm 2022) (tham khảo)
Thời khóa biểu của Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh của Đại học Kansai theo như dưới đây: Thời
khoá biểu của khoá 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 09:00-10:30

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 AⅠ①
Tiếng Nhật hàn lâm BⅠ①
Tiếng Nhật hàn lâm AⅢ①

Tiếng Nhật hàn lâm AⅢ②
Tiếng Anh Ⅲ
Hóa học
Toán học Ⅰ

Tiếng Nhật hàn lâm AⅡ
Tình hình Nhật Bản ①
Tình hình Nhật Bản ②

Tiếng Nhật hàn lâm AⅢ②
Tiếng Anh Ⅲ
Vật lý

Tiếng Nhật hàn lâm AⅠ①
Tiếng Nhật hàn lâm BⅠ①
Tiếng Nhật hàn lâm AⅢ①

Tiết 5 16：20-17：50

Tiếng Nhật hàn lâm AⅠ②
Tiếng Nhật hàn lâm BⅠ②

Môn tổng hợp Ⅱ
Tiếng Anh Ⅰ
Toán học Ⅱ

Tiếng Nhật hàn lâm AⅡ
Tình hình Nhật Bản ①
Tình hình Nhật Bản ②

Môn tổng hợp Ⅱ
Tiếng AnhⅠ
Sinh học

Tiếng Nhật hàn lâm AⅠ②
Tiếng Nhật hàn lâm BⅠ②

Môn tổng hợp Ⅰ
Tiếng Anh Ⅱ

Tiết 6 18：00-19：30

Môn tổng hợp Ⅰ
Tiếng Anh Ⅱ

■ Điều kiện để hoàn thành
Người đang theo học từ 1 năm trở lên và đạt tổng số tín chỉ điều kiện hoàn thành từ 32 tín chỉ trở lên thì
được chứng nhận là đã hoàn thành và nhận được giấy chứng nhận hoàn thành.
Thông điệp từ học viên tốt nghiệp Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh

NGUYEN DAN QUYNH

(Việt Nam)

Chào các bạn, mình là Đan Quỳnh, đến từ Tp. Hồ Chí Minh, Việt
Nam. Mình đã học tại Bekka được hơn 1 năm và mình cảm thấy
Bekka đã giúp ích cho mình rất nhiều trong việc học tiếng Nhật.
Mình từng học tiếng Nhật một thời gian trước khi sang Nhật
nhưng khi sang Nhật mình vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong giao
tiếp vì tốc độ nói của người Nhật rất nhanh. Tuy nhiên sau một
thời gian học tại Bekka, khả năng giao tiếp của mình đã tiến bộ rõ
rệt và mình đã có thể tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Nhật.
Ngoài ra, ở Bekka mình có thể học viết tiếng Nhật, một kỹ năng rất
quan trọng khi học lên đại học hoặc cao học. Thầy cô dạy rất dễ
hiểu, nhiệt tình và sẵn sàng giúp các bạn trong việc học tiếng
Nhật.
Ngoài giờ học tiếng Nhật, trường còn có các lớp tiếng Anh, Tiếng
Nhật học thuật (luyện kỹ năng viết luận và thuyết trình bằng tiếng

Nhật, kiến thức tiếng Nhật để chuẩn bị cho kì thi EJU) hay các lớp
dạy những môn học như Toán, Lý, Hóa, Sinh, môn Xã hội tổng
hợp để chuẩn bị cho kì thi EJU cũng như kiến thức để học lên đại
học, cao học.
Một trong những điều mà mình thích nhất ở đây là ký túc xá. Ký
túc xá của trường được chia theo unit (gồm 6 phòng dành cho du
học sinh và 1 phòng dành cho RA người Nhật) với đầy đủ thiết bị
tiện nghi. RA của từng unit cũng là sinh viên từ trường đại học
Kansai, các anh chị RA rất thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ các bạn
trong việc thích nghi với cuộc sống ở Nhật Bản. Ngoài ra, ký túc
xá còn có các hoạt động như tiệc Giáng Sinh, đi cắm trại,... để các
bạn có thể giao lưu văn hóa và kết bạn.
Lựa chọn học tập tại Bekka là điều mình không hối hận. Mình hy
vọng có thể gặp các bạn tại đây!
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Quy trình từ nộp đơn đến nhập học

Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh của Đại học Kansai áp dụng chế độ học kỳ 6 tháng, do đó học
viên có thể nhập học và hoàn thành trong Học kỳ mùa xuân (tháng 4 ~ tháng 9) hoặc Học kỳ mùa thu
(tháng 9 ~ tháng 3) đều được. Khoá học đặc biệt này sẽ tuyển chọn học viên thông qua chọn lọc hồ sơ và
phỏng vấn. v.v... theo quy định.
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 Baccalaureate, 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 4/2023: phải đến trong khoảng 2/9 ~ 26/9/2022
Nhập học tháng 9/2023: phải đến trong khoảng 3/4 ~ 24/4/2023

Lệ phí thi tuyển sinh

20.000 Yên

Cách thức lựa chọn

Lựa chọn hồ sơ và phỏng vấn, v.v…

Các yêu cầu về thi tuyển sinh và đơn xin nhập học (biểu mẫu) có thể tải xuống từ trang web.

www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/vn/

■ Học phí (đối với học viên nhập học năm 2023)
Phân
loại

Chia ra
từng kỳ

Học kỳ đầu nhập học

Quy trình từ nộp đơn đến nhập học

(Đơn vị tiền tệ: Yên)

Từng học kỳ sau

─

Phí nhập học

100,000

Tiền học phí

365,000

365,000

Tổng cộng

465,000

365,000

Người có nguyện
vọng nhập học
❶Tải

các biểu mẫu, các mục
yêu cầu của kỳ thi nhập học

❷Nộp

lệ phí tuyển sinh

❸Đăng

■ Học bổng (Dự định năm 2022)

❹Gửi

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, sinh viên còn
có thể nhận được học bổng từ cơ quan nhà nước hoặc quỹ tư
nhân.

■ Hỗ trợ về kinh tế cho người học lên Đại
học Kansai

ký trực tuyến

hồ sơ
❺Lựa
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Số lượng đơn ứng tuyển

Số lượng người thi đỗ

Học viên nhập học tháng 9 năm 2020

66

51

Học viên nhập học tháng 4 năm 2021

29

28

Học viên nhập học tháng 9 năm 2021

58

52

Học viên nhập học tháng 4 năm 2022

44

41

chọn các hồ sơ

❻Liên

lạc phỏng vấn với người
đã qua vòng loại hồ sơ

❼Phỏng

vấn

: Phỏng vấn qua cuộc gọi video trên Internet
❽Thông

❾Nộp
❿Bắt

báo kết quả

tiền khi nhập học

đầu tiến hành đào tạo trước khi nhập học
⓫Thay mặt học viên xin giấy chứng

nhận tư cách lưu trú (du học)

Trường hợp học viên đã hoàn thành Khóa học đặc biệt này và
đã học lên các khoa hoặc viện sau đại học của Đại học
Kansai sẽ được giảm một nửa phí nhập học

■ Tình hình nhập học ( Trong 2 năm vừa qua)

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

⓬Gửi giấy chứng nhận tư cách lưu trú

(du học) và giấy báo nhập học

⓭Đăng
⓮Đến

ký Visa

Nhật Bản

Nhập học !!

Quảng trường quốc tế Minamisenri

Quảng trường quốc tế Minamisenri thuộc Đại học Kansai được thành lập vào tháng 4/2012, là một thiết kế
kết hợp giữa cơ sở giáo dục dành cho khóa học đặc biệt của du học sinh và ký túc xá du học sinh với
những trang đầy đủ trang thiết bị. Tọa lạc tại một địa điểm rất thuận tiện, từ khu trung tâm Osaka chỉ mất
30 phút đi bằng tàu điện, Quảng trường kiến tạo một môi trường sinh hoạt vô cùng phong phú, yên tĩnh với
nhiều cây xanh.

■

uảng trường

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. Thông qua việc tham gia hoạt động tại
“Quảng trường giao lưu giữa các nền văn hoá” này,
học viên sẽ trang bị được “năng lực thích ứng với
nền văn hoá khác” để thích ứng với cuộc sống tại
Nhật và môi trường đa dạng xung quanh.

Khu ký túc xá (trái)/Khu phòng học (phải)

■ Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh/
khu ph ng học
Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh Đại học
Kansai ứng dụng ICT và e-learning vào việc học tập
cả trong và ngoài lớp học, đồng thời bồi dưỡng năng
lực tiếng Nhật và năng lực sử dụng thông tin một
cách linh hoạt cho học viên. Do đó, toàn bộ khu
phòng học và các cơ sở chung như sân thượng, sân
trong khuôn viên trường và khu ký túc xá đều được
trang bị đầy đủ mạng LAN không dây.

Phòng học IT

■ Ký túc xá sinh viên uảng trường quốc tế inamis nri tổng cộng 16 ph ng Ký túc xá
chung cho nam và nữ (nam nữ th o cụm ph ng riêng)
Ký túc xá này bố trí sảnh, nhà bếp cho mỗi cụm phòng gồm 6~7 phòng, và được thiết kế sao cho các
sinh viên ký túc xá có thể giao lưu với nhau một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, sinh viên của Đại học
Kansai được bố trí sinh hoạt chung với du học sinh và hỗ trợ họ trong cuộc sống hằng ngày với tư cách
là Trợ lý cư trú (Resident Assistant).
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 tủ
lạnh, máy điều hòa, bộ đồ giường ngủ, 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
Chi phí ký túc xá bao gồm cả tiền điện nước, phí thuê bộ đồ giường ngủ,
phí internet là 48.000 yên/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.

Các cụm
phòng

Phòng ký
túc xá
Phòng ký túc xá

Ban công

Bếp chung

Sảnh chung

Kệ sách

Phòng ký túc xá

Tủ

Giường

Tủ lạnh

Phòng ký túc xá

Phòng RA

Phòng ký túc xá

Phòng giặt ủi

Phòng ký túc xá

Phòng tắm
có toilet
Tủ

Sảnh

Nhà bếp

Tiệc chia tay

Thông điệp từ Trợ lý thường trú

Phòng ký túc xá

Bàn

Phòng ký túc xá

Xin chào. Mình là Miyata Kota, hiện đang là trợ lý cư trú tại Ký
túc xá Sinh viên Quốc tế Minami Senri International Plaza.
Chúng mình, những trợ lý cư trú sống trong ký túc xá sinh viên
quốc tế và hoạt động như người bạn tốt của sinh viên quốc tế
sẽ giúp đỡ trong trường hợp có bất kỳ rắc rối nào và hỗ trợ,
tư vấn trong cuộc sống hàng ngày cho sinh viên quốc tế.
Nhân tiện, bạn sẽ có ấn tượng thế nào khi nghe “sống trong
ký túc xá” vậy “Sống trong ký túc xá” nghĩa là sinh hoạt ăn
ngủ trong cùng một ký túc xá. Tất nhiên, tình huống như vậy
cũng có thể gây ra nhiều vấn đề khác nhau. Đôi khi bạn có
thể lo lắng. Ngoài ra, cuộc sống ở Nhật Bản xa lạ có thể khó
khăn với bạn. Nhưng đừng lo lắng về điều đó. Đây chính là lý
do những trợ lý cư trú chúng mình ở đây!
Các bạn ở đây thuộc nhiều lứa tuổi và quốc tịch khác nhau.
Mình nghĩ rằng tùy vào từng người mà có thể cảm thấy hợp
hoặc không hợp. Tuy nhiên, khi sống trong ký túc xá, mình
bắt đầu hiểu tính cách và cách suy nghĩ của mọi người, dần
dần mở lòng hơn để nói chuyện với nhau bằng nhiều cách
khác nhau. Điều này trong tiếng Nhật gọi là “Nakama (người
bạn)”. Mình tin rằng khi kết bạn, bản thân sẽ có thể trưởng
thành hơn gấp nhiều lần so với trước đây, mở rộng tầm nhìn
và học hỏi được nhiều điều cho cuộc sống.
Ký túc xá sinh viên quốc tế Minami Senri International Plaza
cũng tổ chức các sự kiện hàng tháng để tìm hiểu về văn hóa
Nhật Bản. Ngoài ra, mặc dù bây giờ không thể tổ chức do
ảnh hưởng của Covid-19, nhưng cũng thường có rất nhiều
sự kiện như du lịch và tiệc ăn uống.
Trong ký túc xá như vậy, những trợ lý cư trú chúng mình rất
mong được gặp tất cả các bạn sinh viên quốc tế!

Sinh viên năm 3 Khoa luật

Miyata Kota
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■ Location
札幌
SAPPORO ●

大阪

仙台●
SENDAI

OSAKA
●福岡
FUKUOKA

A 千里山キャンパス

●東京
TOKYO

Senriyama Campus

E

B
神戸
KOBE●

F

●京都
KYOTO

A
C

大阪

大阪駅 OSAKA
Osaka Station

●奈良
NARA

D

B 南千里国際プラザ

Minami-Senri International Plaza

関西国際空港
Kansai
International
Airport
E 高槻キャンパス

Takatsuki Campus

C 梅田キャンパス

●和歌山
WAKAYAMA

Umeda Campus
D 堺キャンパス

F 高槻ミューズキャンパス

Takatsuki Muse Campus

Sakai Campus
●関西大学のキャンパスは6つあり、いずれも大阪に位置しています。京都、奈良、神戸まで1時間で行くことができ、
留学生活を送る上で理想的な環境を提供します。
●All 6 campuses of Kansai University are located in Osaka, the largest city in Western Japan. Other important cities
such as Kyoto, Nara, and Kobe are all located within an hour’s train ride, giving Kansai University’s international
students an ideal living environment.

関西大学留学生別科（日本語・日本文化教育プログラム進学コース）
Kansai University Japanese Language and Culture Program Preparatory Course (Bekka)
〒565-0855

大阪府吹田市佐竹台1-2-20

1-2-20 Satake-dai, Suita-shi, Osaka, 565-0855 Japan
TEL：+81-(0)6-6831-9180

ite
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ok
Facebo

FAX：+81-(0)6-6831-9194

www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/
www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/English/
www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/gb/
www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/b5/
www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/vn/
www.facebook.com/kujpn

(日本語）
(English）
（简体中文）
（繁體中文）
（Tiểng Việt）

Email：ku-jpn@ml.kandai.jp

