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    Mục đích của Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh 

(Bekka) là giáo dục tiếng Nhật, tình hình Nhật Bản và văn 

hóa Nhật Bản cho người nước ngoài có nguyện vọng học 

tiếp lên các khoa, viện sau đại học tại Đại học Kansai hoặc 

các trường đại học, viện sau đại học khác của Nhật Bản. 

Khóa học cũng hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực 

tài năng với tầm nhìn quốc tế thông qua việc trau dồi các 

năng lực nền tảng của hoạt động học thuật. Để hiện thực 

hóa mục tiêu trên, Chứng chỉ hoàn thành khóa học sẽ được 

trao cho những học viên có năng lực và thái độ tích cực 

như sau đây: 

1. Kiến thức và kỹ năng 

Học viên đã đạt được các kỹ năng ngôn ngữ và kiến thức 

cần thiết để theo học bậc đại học và sau đại học, đồng thời 

có thể vận dụng kiến thức một cách toàn diện. 

2. Khả năng tư duy, phán đoán và diễn đạt 

Học viên có năng lực cơ bản về các hoạt động học thuật, 

có thể phát huy triết lý học thuật “Suy nghĩ và hành động” 

của Đại học Kansai để nhìn nhận bản thân trên quan điểm 

toàn cầu. 

3. Thái độ chủ động 

Học viên đạt được năng lực thích ứng với các nền văn hóa 

khác bằng cách thích nghi với cuộc sống tại Nhật Bản hay 

trong môi trường đa dạng thông qua việc học tiếng Nhật, 

tình hình Nhật Bản,... từ đó có thể chủ động giải quyết 

những thách thức bản thân phải đối mặt. 

 

 

    Tại Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh (Bekka), để có thể 

đạt được mục tiêu nêu trong chính sách văn bằng, chương trình 

giảng dạy được hệ thống thành các môn tiếng Nhật, Bài giảng và 

hội thảo đặc biệt, Tình hình Nhật Bản, Môn tổng hợp, Môn cơ sở 

dựa trên các điểm sau đây. 

1. Nội dung giảng dạy 

(1) Môn tiếng Nhật 

i. Mục tiêu từng bước trang bị 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) từ 

cấp độ cơ bản tới ứng dụng theo trình độ năng lực ngôn ngữ 

(trình độ tiếng Nhật). 

ii. Nâng cao hiểu biết về máy tính và thông tin thông qua tận 

dụng cơ hội học tập rộng rãi với ICT (Công nghệ thông tin và 

truyền thông) và E-learning. 

(2) Bài giảng và hội thảo đặc biệt 

Nâng cao năng lực tiếng Nhật cần thiết cho các hoạt động học 

thuật ở bậc đại học và sau đại học, ví dụ như khả năng viết bài 

báo cáo, luận văn mang tính hợp lý và học thuật, hay khả năng 

phát biểu báo cáo bằng miệng. 

(3) Tình hình Nhật Bản 

Trang bị kiến thức cơ bản về văn hóa và phong tục Nhật Bản cần 

thiết trong cuộc sống hàng ngày ở Nhật Bản thông qua các bài 

giảng và hoạt động ngoại khóa. 

(4) Môn tổng hợp 

Tìm hiểu sâu rộng về chính trị, xã hội, kinh tế, địa lý và lịch sử 

Nhật Bản cần thiết khi học tập tại trường đại học hoặc viện sau 

đại học của Nhật Bản. 

(5) Môn cơ sở 

Nâng cao kiến thức cơ bản môn tiếng Anh, Toán học hay Khoa 

học... cần thiết khi học tập tại trường đại học hoặc viện sau đại 

học của Nhật Bản. 

2. Đánh giá kết quả học tập 

(1) Các kỳ kiểm tra sẽ được thực hiện theo từng quý (3 tháng) đối 

với môn tiếng Nhật và từng học kỳ đối với các môn học khác 

để đánh giá toàn diện tình hình tiếp thu kiến thức và năng lực. 

(2) Năng lực tiếng Nhật của mỗi học viên được đánh giá bằng kết 

quả kỳ thi năng lực tiếng Nhật tại thời điểm nhập học Bekka và 

cuối mỗi học kỳ.  

(3) Vào cuối mỗi học kỳ, sau khi xác nhận sự tiến bộ của học viên 

thông qua đánh giá dựa trên số tín chỉ đã đạt được, điểm GPA 

hay kết quả của kỳ thi năng lực tiếng Nhật, nhà trường sẽ tổ 

chức hướng dẫn học tập thông qua thảo luận riêng với cố vấn 

học tập. 

    Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh (Bekka) tiếp 

nhận rộng rãi những học viên có kiến thức và kĩ năng, có 

khả năng tư duy, phán đoán và diễn đạt, có thái độ tích cực 

chủ động như sau cần thiết trong việc tiếp thu giáo dục dựa 

trên chính sách văn bằng và chính sách chương trình giảng 

dạy. 

1. Có các kỹ năng học tập cơ bản cần có được yêu cầu 

trong chương trình giáo dục phổ thông.  

2. Có thể hiểu tiếng Nhật cơ bản, ví dụ như có quá trình 

học tiếng Nhật trên 300 giờ học. 

3. Có tinh thần chủ động học tiếng Nhật hay Tình hình 

Nhật Bản, đồng thời thông qua học tập để có được nền 

tảng về triết lý học thuật “Suy nghĩ và hành động” của 

Đại học Kansai. 

 

 


