
STUDY in HIROSHIMA TOGETHER!

Địa chỉ: Hòm thư 730-0037, 6F Crystal Plaza, 
8-18 Naka-machi, Naka-ku, Hiroshima-shi

Trung tâm quốc tế Hiroshima - Trung tâm hỗ trợ hoạt động du học sinh tỉnh Hiroshima

Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO)

Trang thông tin về du học Nhật Bản

Trang chủ > Hỗ trợ du học sinh

Study in Japan Hướng dẫn tổng hợp về du 
học tại Nhật Bản (Bộ Ngoại giao)

Trang thông tin về du học Nhật Bản

Cơ quan hỗ trợ du học sinh Hiroshima 
(nhà ở / trung tâm giao lưu)

Hội quán du học sinh thành phố Hiroshima

Quảng trường Sun Square Higashi Hiroshima

Điện thoại 082-541-3781 Fax 082-243-2001
E-mail office@int-students-hiroshima.jp
URL http://www.int-students-hiroshima.jp/

Facebook
@hints.sc

LINE
@hiroshima-int

Website

http://www.jasso.go.jp/ryugaku/index.html

http://www.studyjapan.go.jp/jp/index.html

http://www.i-house-hiroshima.jp/

http://www.jkk-hiroshima.or.jp/chintai/sunsquare/
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Hiroshima - Thành phố dễ sống Hiroshima - Thành phố thanh bình

Hiroshima - Thành phố kết nối 

Hiroshima - Thành phố của lịch sử và di sản thế giới 

Hiroshima là tỉnh lớn nhất (về dân số, quy mô kinh tế) trong các địa phương Chugoku-Shikoku. Là “thành phố” tiện nghi và 

dễ sống với chi phí sinh hoạt và chi phí nhà ở thấp so với các thành phố lớn như Tokyo và Osaka.

Đường bay cố định (Tuyến quốc tế)

Tuyến Shinkansen JR

Đường bay cố định (Tuyến nội địa)

Đại Liên

Bắc Kinh

Thượng Hải

Thành Đô

Hồng Kông

Seoul

Đài Bắc

Singapore

Đường bay cố định (Tuyến nội địa)

Xuất phát từ Sân bay Hiroshima　Thời gian bay(Tháng 2 năm 2018)

Dân số: khoảng 2,83 triệu người
Diện tích: khoảng 8500 ㎢

Tỉnh Hiroshima

tỉnh 
Shimane

tỉnh 
Okayama

tỉnh 
Yamaguchi

tỉnh 
Ehime Thời gian di chuyển bằng 

Shinkansen qua các thành phố

H
akata sta. 

Shin-O
saka sta.

K
yoto sta.

Tokyo sta.

N
agoya sta.Hiroshima sta.

1h55m

1h20m

1h40m
Narita

Sapporo

Sendai

1h50m
Okinawa

Số lượng người nước ngoài lưu trú và 
số lượng du học sinh của Hiroshima 

2,833người
3,102người

3,452người

3,991người39,842người

42,899người

46,047người
47,663người

Nguồn: Số lượng du học sinh/ Trung tâm hỗ trợ hoạt động du học sinh tỉnh Hiroshima,
Số lượng người nước ngoài lưu trú/ Cục quản lý nhập cảnh

Năm2014 Năm2015 Năm2016 Năm2017

Số lượng du học sinh

Số lượng người nước ngoài lưu trú

1h20m
Haneda

Sân bay 
Hiroshima

Fukuoka

Osaka

Tokyo

Nguồn: “Điều tra thực trạng đời sống du học sinh tự túc người nước ngoài (năm 2015)” (JASSO)

Chi phí sinh hoạt trong 1 tháng 
của du học sinh

Vùng Chugoku
(bao gồm Hiroshima)

Vùng Kinki
(bao gồm Osaka)

Vùng Kantou
(bao gồm Tokyo)

Bình quân
toàn quốc

Chi phí lưu trú

Chi phí sinh hoạt

Nhiệt độ và lượng mưa trung bình 
của thành phố Hiroshima (1981-2010)

Lượng mưa/㎜Nhiệt độ/℃

Nguồn: “Thông số trung bình của Hiroshima (theo năm/ tháng)” (Cục khí tượng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nhiệt độ trung bình Lượng mưa

Tiếng nói của du học sinh sinh sống tại Hiroshima

Tôi nghĩ rằng Hiroshima ít động đất, bão, sóng thần nên rất dễ 

sống. Thành phố cũng được ở chỗ là có vật giá thấp. Ngoài ra, 

người dân Hiroshima cũng thân thiện. Khi tôi bị lạc đường lúc mới 

vừa đến Hiroshima, tôi đã được hai ông bà giúp đỡ, nên rất cảm 

động. 

Bây giờ, tôi đang nghiên cứu ngoài trời ở Miyajima cho môn học tại 

trường đại học. Trên đảo cũng có xe hơi chạy, tuy nhiên tôi chưa 

từng nghe thấy tiếng còi xe bao giờ. Tôi nghĩ thành phố rất thân 

thiện với khách du lịch. Ở đây cũng có rất nhiều hươu nai, và tôi rất 

thích những nơi mà con người và hươu nai thân thiết như bạn bè.

DANG THI HUYEN

Viện Đại học Quốc tế 

Hiroshima

Số lượng du khách người nước
 ngoài của tỉnh Hiroshima

Bảng xếp hạng điểm tham quan của Nhật Bản 
được người nước ngoài ưa thích 2017

Nguồn: Số lượng du khách người nước ngoài 
theo quốc tịch và khu vực (tỉnh Hiroshima)

Nguồn: TripAdvisor

Hạng 3: 

Hạng 4: 

Hạng 24: 

2014 104
Vạn người

2015 166
Vạn người

2016 201
Vạn người

Hướng dẫn du học HiroshimaHướng dẫn du học Hiroshima

Sống ở Hiroshima
広島に住む。

Hiroshima có dãy núi Chugoku thanh bình trải rộng 

ra phía Bắc, phía Nam tiếp giáp với Biển nội địa 

Seto ấm áp. Đây là thành phố có thiên nhiên đẹp, 

hầu như không có động đất, khí hậu ôn hòa.

Ở Hiroshima có 2 di sản thế giới là “Đền Itsukushima” lưu giữ lịch sử và văn hóa 

Nhật Bản đến ngày nay, “Khu tưởng niệm Hòa bình Hiroshima (Vòm bom nguyên 

tử)” còn lưu lại chứng tích của vũ khí hạt nhân. Tại công viên kỷ niệm hòa bình 

được xây dựng với ước muốn về hòa bình, vừa tổ chức lễ kỷ niệm hòa bình vào 

ngày 6 tháng 8 hằng năm.

Đền Itsukushima Khu tưởng niệm Hòa bình Hiroshima (Vòm bom nguyên tử)
Itsukushima (Miyajima) từ xưa người ta đã có tín ngưỡng 

tôn thờ hòn đảo cũng như những gì trên đó như những vị 

thần. Đền Itsukushima được xây dựng một cách thần bí trên 

biển đã được công nhận là di sản thế giới vào năm 1996. 

Biểu tượng “Hiroshima” đã thể hiện ước nguyện về hòa 

bình thế giới. Người dân thành phố đồng lòng tác động để 

kêu gọi hòa bình thế giới, và khu tưởng niệm đã được đăng 

ký thành di sản thế giới vào năm 1996.

Hiroshima có mạng lưới giao thông như tàu điện và xe buýt, 

v.v... hoàn thiện, có thể dễ dàng di chuyển trong thành phố 

Hiroshima bằng tàu điện trên mặt đất với giá rẻ. Thành phố kết 

nối với nhiều địa phương trong và ngoài nước Nhật bằng đường 

hàng không, Shinkansen, tàu điện, xe buýt cao tốc, v.v…

Bảo tàng kỷ niệm hòa bình 
Hiroshima (Vòm bom nguyên tử)

Núi Misen (tỉnh Miyajima, 
thành phố Hatsukaichi)

Đền Itsukushima (Miyajima)
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Member’s Card 在籍期間中有効

Discount Card for Cultural Facilities in HiroshimaDiscount Card for Cultural Facilities in Hiroshima

Khách du lịch người nước ngoài đến thăm Hiroshima đã vượt mốc 2 triệu người mỗi 

năm. Đền Itsukushima và Khu tưởng niệm Hòa bình Hiroshima (Vòm bom nguyên tử), 

các công trình xây dựng lịch sử như thành Hiroshima hay địa danh, công trình, v.v... ở 

các địa phương trong tỉnh là những điểm tham quan nổi tiếng của Nhật Bản. Ngoài ra, 

các đảo trên biển nội địa Seto với thiên nhiên tuyệt vời cũng thu hút nhiều người tới 

thăm.  Những thắng cảnh này cũng được đưa lên làm phim trường, sân khấu trong 

nhiều phim điện ảnh, phim truyền hình, phim hoạt hình.

Tận hưởng “Lịch sử và thiên nhiên” của Hiroshima01

Hiroshima có công trình văn hóa như bảo tảng mỹ thuật, bảo tàng, 

bảo tàng tư liệu, v.v... ở khắp các địa phương trong tỉnh, bạn có thể 

dễ dàng tận hưởng văn hóa và nghệ thuật. Hiroshima có chế độ giảm 

giá vé cho du học sinh. Ngoài ra, còn nhiều buổi hòa nhạc của các 

nghệ sĩ nổi tiếng cùng với buổi 

công diễn của các đoàn kịch 

đang được tổ chức. 

Tận hưởng “Văn hóa và nghệ thuật” của Hiroshima03
Còn gì tuyệt hơn đạp xe đạp và cảm nhận cơn gió biển của Biển 

nội địa Seto. Ðại hội chạy bộ rất được yêu thích cũng được tổ 

chức ở các địa phương. Bạn có thể tắm biển và chơi các môn 

thể thao trên biển vào mùa hè, trượt tuyết vào mùa đông, tận 

hưởng các môn thể thao suốt năm. Ngoài ra, ở Hiroshima có các 

đội thể thao chuyên nghiệp về 

bóng chày, bóng đá, bóng rổ 

được rất nhiều người nhiệt tình 

cổ động.  

Tận hưởng “Thể thao” của Hiroshima04

Bóng chày chuyên nghiệp

Đội Bóng chày 
Hiroshima Toyo Carp

Bóng đá chuyên nghiệp

Câu lạc bộ bóng đá 
Sanfrecce Hiroshima

Bóng rổ chuyên nghiệp

Đội bóng rổ 
Hiroshima Dragonflies

Nói đến “ẩm thực” của Hiroshima có tiếng trên toàn 

quốc phải kể đến hàu, bánh xèo Nhật Bản, chanh. 

Ngoài ra, Hiroshima còn có nhiều món ăn ngon như 

cá biển nội địa Seto, các loại mì, v.v...

Tận hưởng “Ẩm thực” của Hiroshima05

Hàu: Là đại diện của món ăn Hiroshima. Hàu mùa đông là món ăn hảo hạng.

Bánh xèo Nhật Bản: Là món ăn tượng trưng cho Hiroshima, 

                                  có rất nhiều quán bánh xèo ở Hiroshima.

Chanh Hiroshima: Hiroshima đứng đầu Nhật Bản về sản lượng sản xuất chanh.

Lễ hội hoa Hiroshima
(Thành phố Hiroshima / Tháng 5)

Lễ hội Tokasan 
(Thành phố Hiroshima / Tháng 6)

Sự kiện, Lễ hội

Lễ hội pháo hoa, Lễ hội

Lễ hội pháo hoa ở các địa 
phương trong tỉnh ( Tháng 7 - Tháng 8)

Lễ hội Mihara Yassa 
(Thành phố Mihara / Tháng 7)

Lễ hội

Trình diễn ánh sáng 
Hiroshima Dreamination
(Thành phố Hiroshima / Tháng 11 - Tháng 1)
Trình diễn ánh sáng Bihoku Illumi
(Thành phố Shobara , Tháng 11 - Tháng 1)

Lễ hội rượu Saijo
(Thành phố Higashi-Hiroshima / Tháng 10)
Lễ hội thắp nến Takehara Shokei-no-Michi 
(Thành phố Takehara / Tháng 10)
Lễ hội Ebessan (Thành phố Hiroshima / Tháng 11)

Trình diễn ánh sáng

Tại Hiroshima, nhiều sự kiện được tổ chức quanh năm.

Chỉ cần tới xem, bạn cũng có thể tận hưởng được văn hóa và lòng 

mến khách của Nhật Bản.

Tận hưởng “Sự kiện (event)” của Hiroshima02

Hiroshima（Shukkeien）

Hẻm núi Sandankyo

Okunoshima

lễ hội cấy lúa Mibu-no-Hanadaue

Kure（Yamato Museum）
Takehara

Onomichi
đường xuyên biển Shimanami Kaido

Tomonoura

Thung lũng Taishaku

Đường Saijo Sakagura

nông trại Serakogen

Đền
Itsukushima Khu vực

Kure

Khu vực
Hiroshima

lễ hội cấy lúa
Mibu-no-

Hanadaue

quần thể
sinh vật 

Tengushide
Gunraku

Hẻm núi
Sandankyo

Thành phố
Miyoshi

Thành phố
Akitakata

Quận Yamagata

Thành phố Hiroshima

Thành phố Hatsukaichi

Thành phố
Otake

Thành phố Etajima

Thành phố Shobara

Quận Jinseki

Thành phố
Fuchu

Thành phố
Kure

Quận Toyota

Quận Aki

Thành phố FukuyamaThành phố
Onomichi

Thành phố
Mihara

Thành phố
Takehara

Thành phố
Higashi-Hiroshima

Quận Sera

Khu vực
Takehara Okuno

shima

Fudekage
yama

nông trại
Serakogen

Khu vực
Onomichi

đường
xuyên biển
Shimanami

Kaido

Công viên
Bihokukyuryo

Đường
Sanjoshukura

Thung lũng
Taishaku

Tomonoura

Nghệ thuật truyền thống "Hiroshima Kagura"

[Đối tượng du học sinh]
Chương trình ưu đãi của các trung tâm văn hóa

(Số trung tâm hợp tác)

70 trung tâm 
ở tất cả các địa 
phương trong tỉnh

Nhằm hỗ trợ du học sinh thêm hiểu sâu sắc hơn nữa về văn hóa và nghệ 

thuật của Nhật Bản cũng như Hiroshima, tỉnh phát hành thẻ ưu đãi miễn 

giảm giá vé vào cửa (giảm 50% hoặc 100% giá vé) của các trung tâm 

văn hóa trong tỉnh.

Mùa xuân

MÙA HÈ

Rơi

Mùa đông

Tận hưởng Hiroshima
広島を楽しむ。

Trang du lịch Hiroshima
●Cổng thông tin du lịch Hiroshima

●VISIT HIROSHIMA

https://www.hiroshima-kankou.com/

http://visithiroshima.net/ Cổng thông tin du lịch 
Hiroshima VISIT HIROSHIMA

Hướng dẫn du học HiroshimaHướng dẫn du học Hiroshima
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Một ngày của du học sinhMột ngày của du học sinh

Tôi học chuyên ngành tiếng Nhật tại �ường đại học ở 
Trung Quốc, vì yêu thích việc dạy tiếng Nhật nên tôi đã 
quyết định du học Nhật Bản. Tr�g một môi �ường học 
tập tuyệt vời mang tính quốc tế và thực tiễn, tôi đang 
�ưởng thành từng ngày. Sự hỗ �ợ nồng hậu cho du học 
sinh tại �ường đại học đang mang đến cho tôi một cuộc 
sống du học sinh tuyệt vời �ên giảng đường xinh tuyệt bao 
quanh bởi thiên nhiên!

Ở Hiroshima, có rất nhiều sự kiện vui vẻ cho du học sinh, 

sinh viên người Nhật, người dân của các địa phương có 

thể giao lưu. HiCIS cũng tổ chức nhiều sự kiện giao lưu. 

Tận hưởng “Sự giao lưu của 
những nền văn hóa khác nhau”06

Giới thiệu cuộc sống giảng đường của du học sinh học 

tập tại các trường đại học của Hiroshima.

Tận hưởng “Cuộc sống giảng đường”07

Tôi đến trường đại học bằng xe 

hơi mất khoảng 15 phút. Tôi 

được tận hưởng cảnh sắc như 

hoa anh đào và lá đỏ, v.v.... 

trên con đường đi học. Tôi 

cũng được tiếp thêm sức mạnh 

mỗi sáng từ các sinh viên đang 

nỗ lực trong hoạt động câu lạc 

bộ của trường!

Nhiều giờ học được tổ chức theo hình thức sinh viên lên thuyết trình. Sinh viên truyền đạt 

suy nghĩ và giá trị quan của mình, nhận ý kiến và lời khuyên từ giáo viên và các sinh viên 

khác, cùng nhau thảo luận, vừa đào sâu kiến thức và thực tiễn vừa nghiên cứu học hỏi. 

Vì tôi thích nấu ăn nên hầu như ngày 

nào tôi cũng làm cơm hộp và mang 

theo ăn cùng với các bạn. Những khi 

không có thời gian, tôi ăn ở nhà ăn. 

Nhà ăn rẻ và ngon nên rất có lợi cho 

sinh viên.

Tôi thích nhiếp ảnh từ lâu rồi, tôi muốn 

chụp phong cảnh của các nơi trên Nhật 

Bản cùng với những người yêu thích nhiếp 

ảnh, nên tôi đã vào khoa nhiếp ảnh. Mọi 

người trong khoa rất thân thiện và tôi rất 

chờ mong buổi họp khoa diễn ra 1 lần mỗi 

tuần và hội nhiếp ảnh diễn ra khoảng 1 

lần mỗi tháng. 

Thư viện có không gian học tập, 

phòng cá nhân, phòng học nhóm, góc 

tạp chí và báo, phòng máy tính, mạng 

LAN không dây, nên là môi trường 

tuyệt vời cho sinh viên dễ dàng học 

tập và đọc sách. Thư viện còn có ghế 

salon, những lúc học tập mệt mỏi, 

sinh viên cũng có thể nghỉ ngơi tại đó.

李午梅
(Li Wumei)

Đại học Hiroshima　Xuất thân: Trung Quốc　
Cư trú: Ký túc xá của trường đại học Khoảng 
10,000 Yên/ tháng
Thuộc khoa nhiếp ảnh

Đi học

Lớp học

Ăn trưa Đi loanh quanh

Học tập ở thư viện

Sự kiện tổ chức thăm các điểm 

tham quan của Hiroshima và 

giao lưu giữa du học sinh và 

sinh viên người Nhật Bản với 

người dân của địa phương diễn 

ra 2 lần mỗi năm. Đây là sự 

kiện rất được du học sinh yêu 

thích vì được biết thêm về địa 

phương, được giao lưu với 

người dân của Hiroshima.

Sự kiện giao lưu du học sinh
Lễ hội của Hội quán 
du học sinh
Là lễ hội do Hội quán du học sinh của Thành 

phố Hiroshima tổ chức vào tháng 11 hằng 

năm. Tại lễ hội, du học sinh của các nước trên 

thế giới sẽ giới thiệu về nước mình.

Trung tâm hỗ trợ hoạt động 
du học sinh tỉnh Hiroshima
Có khoảng 4.000 du học sinh 

trong tỉnh Hiroshima vào năm 

2017. Tỉnh đang hướng đến mục 

tiêu đạt 5.000 người vào năm 

2020.

Cơ quan hỗ trợ hoạt động giao lưu 

và hoạt động tìm kiếm việc làm 

cho các bạn du học sinh trong tỉnh 

suốt thời gian du học là HiCIS.

Bên cạnh sự hỗ trợ của các trường 

đại học, bạn hãy tích cực tận dụng 

các chương trình của trung tâm 

này để có được một cuộc sống 

sinh viên trọn vẹn.

Dấu nhãn này thể hiện “Sự nỗ lực hỗ trợ du học 

sinh của Hiroshima” do Trung tâm hỗ trợ hoạt 

động du học sinh tỉnh Hiroshima (HiCIS), Trung 

tâm quốc tế Hiroshima (HIC), tỉnh Hiroshima 

thực hiện.

Sự kiện trải nghiệm văn hóa Nhật BảnCác sự kiện trải nghiệm văn hóa Nhật Bản và giao lưu cộng đồng địa phương đang được tổ 

chức. Là sự kiện thưởng lãm “Kịch No” – một loại hình nghệ thuật truyền thống Nhật Bản, giao 

lưu thông qua trải nghiệm trò chơi trên tuyết và nấu ăn.

Thưởng lãm kịch No
trải nghiệm sinh hoạt trên tuyết

Các bạn du học sinh học tập tại Hiroshima đóng vai trò như là “Đại sứ du học Hiroshima”, đang giúp lan truyền sức hấp dẫn của Hiroshima và thông tin về hoạt động du học sinh ra thế giới thông qua SNS và các trang web!

Đại sứ du học Hiroshima

Dự án quảng bá 

HIROSHIMA bởi du học sinh

Du học sinh từ trên khắp Nhật Bản tham gia quảng bá rộng rãi 

về HIROSHIMA - nơi mình đã học tập qua các chương trình học 

tập về hòa bình, giao lưu, trải nghiệm văn hóa thông qua SNS.

Tiếng nói của du học sinh học tập tại Hiroshima

Trường đại học ở Nhật Bản khác với trường 

đại học ở nước tôi là sinh viên được tự chọn 

môn học đăng ký, nên có thể đăng ký nhiều 

lớp học thú vị. Tôi thích giao lưu với mọi 

người, nên khi là sinh viên năm ba tôi đã 

tham gia lớp học “Doanh nghiệp địa 

phương và đào tạo nguồn nhân lực toàn 

cầu”. Trong lớp học này tôi đã cùng với 

những người đã đi làm và sinh viên của các 

trường khác làm nghiên cứu về việc “Làm 

như thế nào để thu hút khách” đối với mặt hàng rượu Nhật Bản và bánh kẹo 

của Hiroshima tại các siêu thị của Nhật Bản ở tại Thượng Hải.

Ngoài ra, không chỉ học tập, tôi còn tham gia vào nhiều hoạt động giao lưu. 

Tôi cũng phụ trách làm trưởng nhóm trong sự kiện của  “HiCIS”. Với trách 

nhiệm của người trưởng nhóm, tôi thấy mình đã trưởng thành hơn!

周暁荷

(Chu Hiếu Hà)

Đại học Shudo Hiroshima

Hướng dẫn du học HiroshimaHướng dẫn du học Hiroshima
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Hình ảnh này được giữ bản quyền bởi Mazda. 
Vui lòng  không tự ý sử dụng hoặc sao chép dưới mọi hình thức.

dự án

dự án

Hiroshima có “Chế độ học bổng của Hiroshima” nhằm hỗ trợ 

du học sinh học tập tại tỉnh.

Học bổng của Hiroshima01

•Cấp 30.000 yên mỗi tháng cho 54 người (1 

năm)

•Cấp 180.000 yên chi phí sang Nhật cho 20 

người

•Học bổng của Trung tâm  
 quốc tế Hiroshima

•Học bổng của Trung tâm văn hóa và hòa bình 
 Hiroshima

Trong tỉnh Hiroshima có 21 trường đại học (1 trường quốc lập, 4 trường công lập, 16 trường tư), 5 trường đại học ngắn hạn, 

sinh viên có thể tiếp cận nghiên cứu và học tập trong nhiều lĩnh vực đa dạng. Trên toàn bộ trường đại học, trường đào tạo ngắn 

hạn có khoảng 62.400 sinh viên đang theo học, trong đó du học sinh chiếm khoảng 2.300 người.

Ngoài ra, tỉnh có 2 trường cao đẳng 

chuyên ngành, 12 trường tiếng Nhật, với 

khoảng 1.700 du học sinh đang học tập và 

trau dồi năng lực nghề nghiệp và năng lực 

tiếng Nhật.

Nhìn chung, du học sinh đến từ 76 quốc 

gia và khu vực. 

Lĩnh vực học vấn có thể học tại trường đại học và trường đại học ngắn hạn của Hiroshima và các trường khác04

HiCIS đang tổ chức nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ du học sinh tìm kiếm việc làm tại Hiroshima.

Hỗ trợ tìm kiếm việc làm03

* Ngoài ra, còn có học bổng dành cho đối tượng du học sinh.

  Chi tiết được hướng dẫn tại các trường đại học, v.v…

Hỗ trợ học tiếng Nhật02

* Tình hình ở thời điểm năm 2017 

Sinh viên có thể tham gia vào chương trình 

thực tập khoảng 3 ngày đến 1 tuần tại doanh 

nghiệp trong tỉnh để trải nghiệm doanh 

nghiệp Nhật Bản.

•Thực tập

Doanh nghiệp muốn tuyển dụng du học sinh 

sẽ giới thiệu thông tin doanh nghiệp và thông 

tin tuyển dụng. Buổi giới thiệu về doanh 

nghiệp dành riêng cho đối tượng là du học 

sinh là sự kiện quan trọng giúp du học sinh 

tìm kiếm việc làm tại doanh nghiệp Nhật Bản.

•Buổi giới thiệu về doanh nghiệp cho du học sinh

Hội thảo dành cho đối tượng là du học sinh học 

tập kiến thức và kỹ năng cần thiết cho hoạt 

động tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản từ những 

giảng viên chuyên ngành.

•Hội thảo chuyên đề hoạt 
 động tìm việc

Tư vấn viên nghề nghiệp sẽ hỗ trợ tận tình 

hoạt động tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản cho 

du học sinh.

•Tư vấn cá nhân trong hoạt 
 động tìm kiếm việc làm

•Cấp 30.000 yên mỗi tháng cho 30 người (1 năm)

Ngành công nghiệp của Hiroshima gồm từ công nghiệp nặng như xe hơi, đóng tàu, thép, v.v... đến công nghiệp 

tiên tiến như cơ điện, linh kiện điện tử, v.v…, có đặc trưng là nhóm ngành công nghiệp lớn với nền tảng là kỹ thuật 

“sản xuất” bậc cao.

Kim ngạch sản xuất mặt hàng chế tạo thuộc nhóm dẫn đầu tại vùng Tây Nhật Bản.

Ngoài ra, tỉnh cũng có nhiều doanh nghiệp duy nhất “Only-one” có kỹ thuật độc đáo hiếm thấy trên thế giới trong 

nhiều lĩnh vực, doanh nghiệp dẫn đầu “Number one” tự hào với thị phần cao trên toàn Nhật Bản và trên thế giới, và 

doanh nghiệp toàn cầu đang tích cực hoạt động ở nước ngoài, v.v…

Sinh viên có thể học tiếng Nhật 1 kèm 1 với giáo viên tình nguyện người Nhật.

•Học tiếng Nhật một cặp

Sinh viên có thể học “Tiếng Nhật thương mại” rất hữu ích cho việc tìm kiếm việc làm ở 

các công ty Nhật Bản.

•Chương trình đào tạo tiếng Nhật thương mại

Sinh viên có thể học Tiếng Nhật bậc cao cần 

thiết cho việc viết luận văn và thuyết trình.

•Chương trình đào tạo tiếng 
 Nhật bậc cao của Hiroshima

Ngành công nghiệp xe hơi Ngành công nghiệp đóng tàu

Ngành công nghiệp và doanh nghiệp của Hiroshima

Ngoài các trường trên còn có 1 trường đại học. (Sources) Cổng thông tin trường đại học tỉnh Hiroshima

Tiếng nói của du học sinh đã quyết định tìm kiếm việc làm tại doanh nghiệp ở Hiroshima 

Tôi đã trưởng thành và thành người có thể thách thức với mọi thứ sau 6 năm du học. Năm nay là năm cuối ở trường đại học, và tôi chuẩn bị 

hoạt động tìm kiếm việc làm - là bước ngoặt quan trọng nhất trong đời người. Không có kinh nghiệm tìm kiếm việc làm nên tôi đã rất lo lắng, 

nhưng thật hạnh phúc khi không chỉ các giáo viên trong phòng giới thiệu việc làm của trường đại học, mà các giáo viên của “HiCIS” cũng cung 

cấp cho tôi rất nhiều thông tin tìm kiếm việc làm. Tôi đã được giới thiệu nơi để thực tập, được tư vấn chi tiết về giao tiếp khi phỏng vấn và tự PR 

bản thân. Ngoài ra, việc tôi tham gia vào buổi giới thiệu doanh nghiệp hợp tác tập hợp các doanh nghiệp muốn tuyển dụng du học sinh cũng rất 

hữu ích. Hoạt động tìm kiếm việc làm của tôi tiến triển suôn sẻ và có thể quyết định tìm việc làm nhanh chóng là nhờ sự hỗ trợ của các giáo 

viên. Từ đáy lòng tôi rất cảm kích. Đến Hiroshima du học là một điều tuyệt vời.馬  勇 (Mã Dũng)
Viện Đại học Quốc tế Hiroshima

Văn học
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Pháp luật

K
inh tế học

Xã hội học và phúc lợi xã hội

Vật lý

K
ỹ thuật công nghiệp

N
ông nghiệp

Y học và nha khoa

D
ư

ợ
c

Chăm sóc sức khỏe và vệ sinh

G
ia đình

Thể dục thể thao

N
ghệ thuật

Lĩnh vực học tập

Trư
ờng đại

học công lập
Trường đại

học quốc lập
Trư

ờng đại học tư
 thục

C
ao đẳng

Tên trường đại học và 
trường đại học ngắn hạn

Loại trư
ờng 

đại học

Trường đại học và trường đại học ngắn hạn

Đại học Hiroshima

Đại học Onomichi

Đại học Công lập Hiroshima

Đại học thành phố Hiroshima

Đại học Thành phố Fukuyama

Đại học Âm nhạc Elizabeth

Khoa Công nghiệp Trường Đại học Kinki

Đại học Hijiyama

Đại học Kinh tế Hiroshima

Đại học Công nghiệp Hiroshima

Đại học Quốc tế Hiroshima

Viện Đại học Quốc tế Hiroshima

Đại học Shudo Hiroshima

Viện đại học nữ sinh Hiroshima

Đại học Hiroshima Cosmopolitan

Đại học Hiroshima Bunka Gakuen

Trường Đại học nữ sinh Bunkyo Hiroshima

Đại học Fukuyama

Đại học Heisei Fukuyama

Đại học nữ sinh Yasuda

Trường Cao đẳng nữ sinh Sanyo

Trường Cao đẳng Học viện văn hóa Hiroshima

Hệ Cao đẳng của Đại học Hijiyama

Học viện quốc tế Hiroshima Đại học ngắn hạn ôtô

Trường Cao đẳng nữ sinh Yasuda

Tên trường

Trang

Trường chuyên môn phúc lợi y tế IGL

Cao đẳng Thương mại quốc tế Hiroshima

Học viện Ngoại ngữ quốc tế Fukuyama

Trường Điều Dưỡng Phúc Lợi Xã Hội Hiroshima

Trường Trung cấp chuyên nghiệp YMCA Hiroshima

Trường trung cấp chuyên nghiệp Human Welfare Hiroshima

Trường trung cấp chuyên nghiệp kinh doanh quốc tế YMCA Fukuyama

Pháp nhân giáo dục Học viện Yamanaka Học viện Ngoại ngữ quốc tế Mihara

Anabuki Trường chuyên môn phúc lợi y tế

Trường Hiroshima, trường Trung cấp Thể thao Wellness Nhật Bản

Học viện Hiroshima

Trường Nhật ngữ Học viện Văn hóa quốc tế Miroku no Sato

Trường tiếng Nhật

Tên trường

Trang

Trường trung học chuyên nghiệp công nghệ Kure

Trường trung học chuyên nghiệp hàng hải Hiroshima

Trường cao đẳng chuyên ngành

Học tập tại Hiroshima
広島で学ぶ。

dự án

Hướng dẫn du học HiroshimaHướng dẫn du học Hiroshima
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Tổng số sinh viên

Số lượng du học sinh　

Tổng số sinh viên

Số lượng du học sinh　

Tổng số sinh viên

Số lượng du học sinh　

Tổng số sinh viên

Số lượng du học sinh　

Đại học Hiroshima
Đại học Quốc gia Higashi Hiroshima-shi;

Minami-ku·Naka-ku, Hiroshima-shi

Mihara-shi; Shobara-shi; 
Minami-ku, Hiroshima-shi Asaminami-ku, Hiroshima-shi

Onomichi-shi

Khoa Nghiên cứu Văn học  Quốc tịch:Trung Quốc 

Tôi đã tham gia chương trình trao đổi du học ngắn hạn (HUSA) ở Đại học 
Hiroshima 3 năm trước, hiện tại tôi đang học với tư cách một sinh viên đại học 
chính quy. Đại học Hiroshima có sự giao lưu quốc tế đa dạng, trường đang trở 
thành một môi trường giao thoa văn hóa với nhiều nền văn hóa khác nhau. 
Thông qua các hoạt động lễ hội, homestay, v.v... du học sinh chúng tôi có thể 
hòa nhập với sinh hoạt gia đình, văn hóa truyền thống của Nhật Bản; qua 
những giờ học về "Thực tập" và "Tình hình Nhật Bản - Tiếng Nhật" chúng tôi 
có thể trang bị cho mình những kiến thức về tổ chức - xã hội Nhật Bản.

Đại học Hiroshima là trường đại học quốc lập duy nhất ở tỉnh Hiroshima, chúng tôi có 11 ngành học và 11 khoa nghiên cứu 
và cũng là một trường đại học tổng hợp bao gồm rất nhiều lĩnh vực môn học như giáo dục đại cương, khoa học kỹ thuật, y 
dược. Chúng tôi có nhiều đặc trưng như đội ngũ giảng viên xuất sắc cùng trang thiết bị dùng trong nghiên cứu được trang 
bị đầy đủ, trung tâm nghiên cứu tiên tiến hàng đầu được đánh giá cao từ trong và ngoài nước, hệ thống đào tạo độc đáo 
như "Chương trình đào tạo theo hình thức mục tiêu đạt được" tập trung đảm bảo chất lượng đào tạo và hỗ trợ học tập 
chuyên sâu đáp ứng nhu cầu của từng sinh viên, v.v... Ngoài ra, vào năm 2014, trường được Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể 
thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản chọn là một trong các trường đại học hàng đầu của thế giới.
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•Chế độ miễn giảm học phí
•Chế độ học bổng độc đáo
•Cung cấp ký túc xá cho sinh viên đại 
 học, v.v...
•Tổ chức sự kiện giao lưu quốc tế
•Bố trí người hỗ trợ cho các du học 
 sinh mới nhập học

•Chế độ miễn giảm học phí
•Sự kiện giao lưu cho du học sinh

[Ngành học]  
•Khoa Thông tin kinh tế 
•Khoa Văn hóa nghệ thuật
[Học viện]  
•Ngành nghiên cứu Thông tin kinh tế
•Ngành nghiên cứu Văn học Nhật Bản
•Ngành nghiên cứu Mỹ thuật

[Ngành học]  
•Khoa Quốc tế 
•Khoa Khoa học thông tin
•Khoa Nghệ thuật
[Học viện]  
•Ngành Nghiên cứu Quốc tế
•Ngành Nghiên cứu Khoa học thông tin
•Ngành Nghiên cứu Nghệ thuật

[Ngành học]  •Khoa Khoa học tổng hợp  •Khoa Văn học 
•Khoa Giáo dục học  •Khoa Luật  •Khoa Kinh tế 
•Khoa Khoa học tự nhiên  •Khoa Y   •Khoa Nha 
•Khoa Dược  •Khoa Kỹ thuật công nghiệp 
•Khoa Khoa học sinh vật ứng dụng
[Học viện]  •Khoa Nghiên cứu Khoa học Tổng hợp 
•Khoa Nghiên cứu Văn học  •Khoa Nghiên cứu Giáo dục 
•Khoa Nghiên cứu Khoa học Xã hội  
•Khoa Nghiên cứu Khoa học Tự nhiên
•Khoa Nghiên cứu Vật chất Tiên tiến
•Khoa Nghiên cứu Y nha dược Bảo vệ Sức khoẻ
•Khoa Nghiên cứu Kỹ thuật  •Khoa Nghiên cứu sinh học 
•Khoa Nghiên cứu Hợp tác Quốc tế
•Khoa Nghiên cứu Pháp vụ

[Ngành học]  
•Khoa Văn hóa dân gian (Hiroshima) 
•Khoa Thông tin quản lý (Hiroshima) 
•Khoa Môi trường và đời sống (Shobara)
•Khoa Sức khỏe và Phúc lợi (Mihara)
[Học viện]  
•Khoa nghiên cứu Khoa học tổng hợp
・Chuyên ngành Văn hóa dân gian (Hiroshima)
・Chuyên ngành Quản trị thông tin (Hiroshima)
・Chuyên ngành Khoa học hệ thống đời sống (Shobara)
・Chuyên ngành Y tế và Phúc lợi (Mihara) 
•Khoa Nghiên cứu quản trị kinh doanh (Hiroshima)
* Thành lập khoa Hộ sinh (Shobara) (hệ 1 năm)

余　盼盼 (YU PANPAN)

inquiry@office.hiroshima-u.ac.jp 

http://www.hiroshima-u.ac.jp/

Nội dung hỗ trợ du 
học sinh Quốc tế

Trang web chinh thưc

Đại học Onomichi
Đại học Công lập

閔　丹亮 (MIN DANLIANG)
Khoa Văn hóa nghệ thuật  Quốc tịch:Trung Quốc 

Đại học Onomichi là một ngôi trường ấm áp nằm ở một thị trấn cảng, được bao quanh 
bởi thiên nhiên. Bạn sẽ học các lớp học có số lượng sinh viên ít và nghiên cứu nhiều 
lĩnh vực chuyên môn khác nhau như văn hoá truyền thống, lối sống, lịch sử, chính trị, 
kinh tế, v.v... Bạn có thể thảo luận những khó khăn trong học tập hay trong cuộc sống 
với giáo viên hướng dẫn và phòng tham vấn, và bạn có thể nghiên cứu một lĩnh vực 
chuyên môn đặc biệt nếu muốn ở buổi hội thảo có số lượng sinh viên ít. Bên cạnh đó, 
bạn còn có cơ hội tham gia các buổi giao lưu dành cho du học sinh, làm đơn xin học 
bổng, v.v.... Tại trường Đại học Onomichi, cuộc sống du học sinh ở nước ngoài của tôi 
như mang nhiều màu sắc hơn, tôi cảm thấy thật may mắn vì đã đến Nhật Bản. 

Trường Đại học Onomichi lấy việc “Sáng tạo và tìm kiếm vẻ đẹp tri thức” làm kim chỉ nam, đã và đang 
mang đến cho sinh viên một môi trường học tập nghệ thuật và mở rộng học vấn. Là một ngôi trường có 
quy mô nhỏ nên ở đại học Onomichi khoảng cách giữa giáo viên với học viên, giữa học viên với học 
viên đều rất gần gũi, tạo nên một môi trường học tập vui vẻ trong sự gắn kết giữa con người với con 
người, du học sinh không chỉ trang bị được kiến thức chuyên môn mà còn có thể hiểu biết thêm về tiếng 
Nhật và văn hóa Nhật Bản. Ngoài ra, trong trường hợp là du học sinh thì phí thi đầu vào, phí nhập học, 
học phí, v.v... sẽ bằng một nửa so với mức quy định.

jimukyok@onomichi-u.ac.jp (Trung tâm quốc tế)

http://www.onomichi-u.ac.jp/
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Nội dung hỗ trợ du 
học sinh Quốc tế

Trang web chinh thưc

[ Giới thiệu các trường cơ quan giáo dục bậc sau phổ thông, trong tỉnh ] (Tính tới ngày 1 tháng 5 năm 2017)

Hướng dẫn du học HiroshimaHướng dẫn du học Hiroshima

http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/http://www.city.higashihiroshima.lg.jp/http://www.city.hiroshima.lg.jp/

Thành phố Fukuyama nằm ở vị trí phía Đông của tỉnh Hiroshima, 
là thành phố hạt nhân được ban tặng thiên nhiên trù phú và khí 
hậu ôn hòa. Thành phố đã nuôi dưỡng nền văn hóa và lịch sử đậm 
đà bản sắc riêng như “Thành Fukuyama” có thể ngắm nhìn từ cửa 
tàu Shinkansen, “Tomonoura” từ xưa đã là một cảng đón thủy 
triều rất thịnh vượng, hay “Hoa hồng” là biểu tượng của sự phục 
hồi sau chiến tranh. Ngoài ra, thành phố còn là thành phố “phát 
triển sản xuất” có tiếng tại Nhật Bản với nhiều doanh nghiệp duy 
nhất “Only-one” và doanh nghiệp dẫn đầu “Number one” có công 
nghệ vượt trội đóng trụ sở tại đây. Vào năm 2016, thành phố đón 
kỷ niệm 100 năm chuyển đổi sang thành phố, số hoa hồng trong 
thành phố đã đạt đến 1 triệu cây. “Lễ hội hoa hồng Fukuyama” 
được tổ chức vào tháng 5 hằng năm là lễ hội lớn nhất thành phố 
được nhiều người từ trong và ngoài thành phố đến thăm quan. 

Thành phố Higashi-Hiroshima gần như nằm ở trung tâm của 
tỉnh Hiroshima, bên cạnh được ban tặng thiên nhiên trù phú, 
thành phố có nền văn hóa phát triển đa dạng tồn tại vô số tài 
sản văn hóa đặc biệt là “Quần thể cơ sở sản xuất rượu Saijo” 
đã được bầu chọn là một trong “20 di sản thế kỷ 20 của Nhật 
Bản”, v.v…  Trong thành phố có 4 trường đại học, tập trung 
nguồn tài nguyên tri thức của các cơ quan thử nghiệm và 
nghiên cứu cùng các ngành công nghiệp, và đang không 
ngừng phát triển. Ngoài ra, thành phố có nhiều người nước 
ngoài, đặc biệt là du học sinh đang sinh sống, Sunsquare 
Higashi Hiroshima gần ga JR Saijo tập trung nhiều nhà giá rẻ 
dành cho du học sinh.

Thành phố Hiroshima là thành phố có lịch sử phát triển với 
trung tâm là vùng đồng bằng hạ lưu sông Ota. Ngày 6 tháng 8 
năm 1945, thành phố Hiroshima đã hứng chịu thiệt hại và tàn 
phá do bị bom nguyên tử thả xuống, tước đi sinh mạng của rất 
nhiều người. Tuy nhiên, sau đó nhờ sự nỗ lực không ngừng 
nghỉ của người dân thành phố cùng với sự hỗ trợ nồng ấm từ 
trong và ngoài nước Nhật, thành phố đã phục hồi nhanh 
chóng, và phát tr iển thành đô thị hạt nhân của vùng 
Chugoku-Shikoku. Thành phố Hiroshima đang xúc tiến phát 
triển đô thị với phố phường nhộn nhịp, đông đúc dân cư, giàu 
văn hóa và tính nhân văn hướng đến trở thành “thành phố văn 
hóa và hòa bình quốc tế” thu hút thế giới nhằm đoạn tuyệt với 
vũ khí hạt nhân và hòa bình vĩnh cửu trên thế giới.  

Nội dung hỗ trợ người 
nước ngoài, du học sinh

Nội dung hỗ trợ người 
nước ngoài, du học sinh

Nội dung hỗ trợ người 
nước ngoài, du học sinh•Bố trí “Góc tư vấn sinh hoạt cho người nước ngoài tại 

 Thành phố Hiroshima” và bố trí “Nhân viên tư vấn và thông dịch”
•Bố trí tình nguyện viên thông dịch về thiệt hại của Thành phố 
 Hiroshima
•Phân phát “Sách hướng dẫn sinh hoạt cho người nước ngoài”

•Bố trí quầy tư vấn sinh hoạt cho người nước ngoài
•Chương trình cấp học bổng và hỗ trợ chi phí nhà ở cho du học 
 sinh tự túc
•Tổ chức nhiều sự kiện giao lưu quốc tế như trải nghiệm văn hóa 
 Nhật Bản
•Mở lớp tiếng Nhật

•Bố trí quầy tư vấn cư dân người nước ngoài và nhân viên tư vấn, 
 thông dịch
•Phát hành bản tin bằng nhiều ngôn ngữ
•Tổ chức chương trình hỗ trợ học tiếng Nhật
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Đại học Công lập Hiroshima Đại học thành phố Hiroshima
Đại học Công lập Đại học Công lập

•Chế độ miễn giảm học phí
•Sự kiện giao lưu cho du học sinh
•Ký túc xá cho du học sinh 
 (cơ sở Shobara)
•Chế độ đảm bảo nơi ở cho du học sinh
•Hỗ trợ từ sinh viên Nhật Bản

•Chế độ miễn giảm học phí
•Sự kiện giao lưu cho du học sinh
•Giới thiệu chế độ học bổng
•Ký túc xá cho sinh viên quốc tế 
 (Tháng 4/2018)
•Hoạt động câu lạc bộ 
 hỗ trợ sinh viên quốc tế

Với mục tiêu “Đào tạo nguồn nhân lực có năng lực thực tiễn, có thể chủ động trong suy nghĩ, hành 
động, và hoạt động trong cộng đồng khu vực” , cùng với việc thiết lập các môn học đào tạo chung cho 
toàn trường thông qua chương trình đào tạo 4 năm đại học của khóa học cử nhân, nhà trường còn 
mang lại cho sinh viên nội dung đào tạo cân bằng thông qua việc vừa lên kế hoạch liên kết với các môn 
chung, vừa thiết lập thành hệ thống cho “Các môn học đào tạo chuyên môn” .Nhà trường còn triển khai 
công tác giáo dục nghiêm chỉnh với chế độ đào tạo ít học viên từ khi mới nhập học cho tới khi làm luận 
văn tốt nghiệp

Trường đang nhắm tới mục tiêu trở thành trường đại học mang tính quốc tế, chúng tôi đang xây dựng 
chế độ tuyển chọn đặc biệt đối với người nước ngoài và tích cực tiếp nhận du học sinh nước ngoài. 
Thêm vào đó, để việc học tập và sinh hoạt tại Nhật của du học sinh được nhận vào trường diễn ra 
thuận lợi, chúng tôi sẽ có các hỗ trợ chẳng hạn như cung cấp đầy đủ các khoá học tiếng Nhật và thông 
tin của nước Nhật cũng như giới thiệu học bổng cho du học sinh được nhận vào trường,v.v...

puh-ie-s@pu-hiroshima.ac.jp (Trung tâm giao lưu quốc tế)

http://www.pu-hiroshima.ac.jp/

iepc@office.hiroshima-cu.ac.jp (Trung tâm Xúc tiến Giao lưu Quốc tế)

http://www.hiroshima-cu.ac.jp/

PHAM THI NINH
Khoa nghiên cứu Khoa học tổng hợp  Quốc tịch:Việt Nam

Trường đại học tỉnh Hiroshima là nơi được trang bị các thiết bị tối tân phục vụ 
cho việc học tập và nghiên cứu. thư viện với nhiều loại sách khác nhau, phòng 
máy tính, phòng nghiên cứu phục vụ hoàn hảo cho việc học tập và nghiên 
cứu. Trong trường còn có các giáo viên chỉ bảo nhiệt tình về chuyên môn và 
giáo viên hỗ trợ đặc biệt cho các du học sinh. Ngoài ra trường còn có các chế 
độ miễn giảm học phí và học bổng giúp du học sinh có thể tập trung hoàn toàn 
vào việc học mà không phải lo lắng những vấn đề khác.

DURÓ ÁGOTA
Ngành nghiên cứu Quốc tế học  Quốc tịch:Hungary

Khi tôi tham gia Khóa học mùa hè ở Đại học thành phố Hiroshima (H&P), tôi 
đã rất có hứng thú với Hiroshima, hòa bình, vụ thả bom nguyên tử, và tôi đã 
nhập học vào khoa Nghiên cứu quốc tế học trình độ tiến sĩ giai đoạn 2 của Đại 
học thành phố Hiroshima. Hậu quả khủng khiếp do tia phóng xạ của hai quả 
bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima và Nagasaki là một ký ức vĩnh viễn 
không thể nào quên và nhân loại sẽ không bao giờ để thảm cảnh đó lặp lại 
một lần nữa. Tôi muốn đóng góp vào hòa bình thế giới lâu dài, mục tiêu thành 
phố Hiroshima đang nghiên cứu hướng đến hiện tại với tư cách một công dân 
Hungary.

Vịnh Hiroshima

Tỉnh Shimane
Tỉnh Tottori

Tỉnh Okayama

Tỉnh Yamaguchi

Đại học Hiroshima
Đại học Onomichi
Đại học Công lập Hiroshima
Đại học thành phố Hiroshima
Đại học Thành phố Fukuyama
Đại học Âm nhạc Elizabeth
Khoa Công nghiệp Trường Đại 
học Kinki
Đại học Hijiyama
Đại học Kinh tế Hiroshima
Đại học Công nghiệp Hiroshima
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●
●
●
●

●
●
●

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Đại học Quốc tế Hiroshima
Viện Đại học Quốc tế Hiroshima
Đại học Shudo Hiroshima
Viện đại học nữ sinh Hiroshima
Đại học Hiroshima Cosmopolitan
Đại học Hiroshima Bunka Gakuen
Trường Đại học nữ sinh Bunkyo 
Hiroshima
Đại học Fukuyama
Đại học Heisei Fukuyama
Đại học nữ sinh Yasuda

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

Trường Cao đẳng nữ sinh Sanyo
Trường Cao đẳng Học viện văn hóa Hiroshima
Hệ Cao đẳng của Đại học Hijiyama
Học viện quốc tế Hiroshima Đại học ngắn hạn ôtô
Trường Cao đẳng nữ sinh Yasuda
Trường trung học chuyên nghiệp công nghệ Kure
Trường trung học chuyên nghiệp hàng hải Hiroshima
Trường chuyên môn phúc lợi y tế IGL
Cao đẳng Thương mại quốc tế Hiroshima
Học viện Ngoại ngữ quốc tế Fukuyama
Trường Điều Dưỡng Phúc Lợi Xã Hội Hiroshima

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Trường Trung cấp chuyên nghiệp YMCA Hiroshima
Trường trung cấp chuyên nghiệp Human Welfare Hiroshima
Trường trung cấp chuyên nghiệp kinh doanh quốc tế 
YMCA Fukuyama
Pháp nhân giáo dục Học viện Yamanaka Học viện Ngoại 
ngữ quốc tế Mihara
Anabuki Trường chuyên môn phúc lợi y tế
Trường Hiroshima, trường Trung cấp Thể thao Wellness 
Nhật Bản
Học viện Hiroshima
Trường Nhật ngữ Học viện Văn hóa quốc tế Miroku no Sato

●
●
●

●

●
●

●
●

32
33
34

35

36
37

38
39

Bản đồ trường đại học - trường đại học ngắn hạn - trường cao đẳng chuyên ngành - trường tiếng Nhật của Hiroshima

Naka-ku

Saeki-ku

Asaminami-ku
Asakita-ku

Higashi-ku

Aki-ku

Aki-ku

Minami-ku

Nishi-ku Quận Aki
Fuchu-cho

Quận Aki
Kaita-cho

Quận Aki
Saka-cho

Đặc trưng 

Đặc trưng 

Đặc trưng 

Đặc trưng 
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Tổng số sinh viên

Số lượng du học sinh　

Đặc trưng 

Tổng số sinh viên

Số lượng du học sinh　

Đặc trưng 

Tổng số sinh viên

Số lượng du học sinh　

Tổng số sinh viên

Số lượng du học sinh　

Đặc trưng Đặc trưng 

Tổng số sinh viên

Số lượng du học sinh　

Tổng số sinh viên

Số lượng du học sinh　

Tổng số sinh viên

Số lượng du học sinh　

Tổng số sinh viên

Số lượng du học sinh　

Nội dung hỗ trợ du 
học sinh Quốc tế

Nội dung hỗ trợ du 
học sinh Quốc tế

Saeki-ku, Hiroshima-shiFukuyama-shi

Higashi Hiroshima-shi Thành phố Hiroshima, 
quận Higashi

Naka-ku, Hiroshima-shi Asaminami-ku, Hiroshima-shi

Aki-ku, Hiroshima-shi
Naka-ku, Hiroshima-shi; 
Kure-shi; Higashi Hiroshima-shi

4,627
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•Chế độ miễn giảm học phí
•Chế độ học bổng độc đáo
•Sự kiện giao lưu cho du học sinh, v.v…

•Chế độ miễn giảm học phí
•Sự kiện giao cho lưu du học sinh
•Hỗ trợ thủ tục, giới thiệu nơi ở
•Hỗ trợ việc làm tại Nhật Bản

Nội dung hỗ trợ du 
học sinh Quốc tế

Nội dung hỗ trợ du 
học sinh Quốc tế

Nội dung hỗ trợ du 
học sinh Quốc tế

Nội dung hỗ trợ du 
học sinh Quốc tế

Nội dung hỗ trợ du 
học sinh Quốc tế

Nội dung hỗ trợ du 
học sinh Quốc tế

[Ngành học] 
•Khoa Kỹ thuật công nghiệp
•Khoa Thông tin
•Khoa Môi trường
•Khoa Nhân sinh học
[Học viện] 
•Ngành nghiên cứu về kỹ thuật công nghiệp

[Ngành học] 
•Khoa Giáo dục học
•Khoa Quản lý đô thị
[Học viện] 
•Khoa Nghiên cứu Giáo dục
•Khoa Nghiên cứu Quản lý Đô thị

[Ngành học]  
•Khoa Kỹ thuật công nghiệp
[Học viện] 
•Ngành nghiên cứu Kỹ thuật công nghiệp hệ thống

[Ngành học]  
•Ngành Văn hoá Hiện đại
•Khoa sức khỏe và dinh dưỡng
[Học viện] 
•Khoa Nghiên cứu Văn hoá Hiện đại

[Ngành học]  
•Khoa Âm nhạc
[Học viện] 
•Ngành nghiên cứu Âm nhạc

[Ngành học]  
•Khoa kinh tế
(Khoa Kinh tế học, Khoa Kinh doanh học, 
 Khoa Thông tin kinh doanh, 
 Khoa Kinh doanh và truyền thông, 
 Khoa Kinh doanh thể thao)
[Học viện] 
•Ngành nghiên cứu Kinh tế học

[Ngành học]
•Khoa Kỹ thuật công nghiệp
•Khoa Văn hoá Thông tin
[Học viện] 
•Ngành nghiên cứu Kỹ thuật công nghiệp
•Ngành nghiên cứu Xã hội hiện đại

[Ngành học]  
•Ngành Y tế bảo vệ sức khoẻ  
•Ngành Phục hồi chức năng tổng hợp
•Ngành Phúc lợi y tế  •Khoa Tâm lý  •Khoa Điều dưỡng  
•Khoa Dược  •Khoa Dinh dưỡng y tế  
•Khoa Kinh doanh y tế
[Học viện] 
•Khoa Nghiên cứu y tế - Khoa học phúc lợi
•Khoa Nghiên cứu Tâm lý học
•Khoa Nghiên cứu điều dưỡng học
•Khoa Nghiên cứu dược học
•Khoa Hộ sinh

Đại học Công nghiệp Hiroshima
Đại học Dân lập

Khoa Nghiên cứu Kỹ thuật Công nghiệp  Quốc tịch:Myanmar

Tôi đã nhập học tại trường Cao đẳng Công nghiệp Hiroshima vào tháng 4 năm 
2014. Tôi học khoa Kỹ thuật xây dựng, học về xây dựng các tòa nhà và quy 
hoạch thị trấn. Ngoài ra, vào tháng 4 năm 2016 tôi đã tiếp tục học chuyên 
ngành Kỹ thuật công nghiệp khoa Nghiên cứu Kỹ thuật Công nghiệp của đại 
học Công nghiệp Hiroshima. Từ bây giờ tôi muốn trải nghiệm cuộc sống đại 
học thú vị và vui vẻ hơn.

Năm 1961, thành lập trường Cao đẳng Công nghiệp Hiroshima, năm 1962 thành lập trường Đại học 
Công nghiệp Hiroshima (Khoa Công nghệ). Sau đó, thành lập khoa nghiên cứu công nghệ của Viện đại 
học, tổ chức lại các khoa, ngành, tiếp tục phát triển cơ sở vật chất, thiết bị, trong đó, đã đào tạo được 
hoảng 40.000 sinh viên tốt nghiệp. Hiện nay, có 4 khoa gồm 12 ngành là khoa công nghệ, khoa thông 
tin, khoa môi trường, khoa đời sống. Dựa vào nền tảng "xã hội, môi trường, đạo đức", chúng tôi đào tạo 
nên những nhân sự có chuyên môn cao có thể cống hiến cho sự phát triển của xã hội trong thế kỷ 21 
được xem là thế kỷ đề cao kỹ thuật cùng với tính nhân văn.

Trang web chinh thưc

1,084

4

2,267

10

1,598

13

280

16

2,862

70

4,227

3

Viện Đại học Quốc tế Hiroshima xây dựng kết hợp khoa Kỹ thuật công nghiệp (ngành Khoa học - kỹ 
thuật) và khoa Văn hóa thông tin (ngành Nhân văn), các ngành học vừa được dạy tương tác với nhau, 
vừa được dạy một cách cẩn thận chuyên sâu cho từng ngành. Ngoài ra, viện đang đào tạo ra các 
chuyên gia có chuyên môn cao hơn trong các lĩnh vực xã hội và kỹ thuật công nghiệp. 136 du học sinh 
đến từ 6 quốc gia nhận được các sự hỗ trợ về cuộc sống hằng ngày, học tập và tìm kiếm việc làm trong 
tương lai, kết quả, vào tháng 3/2017 trong số 21 du học sinh đã tốt nghiệp, có 17 người đã tìm được 
công việc và có cuộc sống ổn định.

703

136

Đại học Kinh tế Hiroshima
Đại học Dân lập

Tôi đã từng đi học ở Kyushu và cảm thấy Hiroshima là một nơi dễ sống do giá 
cả phải chăng, giao thông thuận tiện tới các khu trường đại học ở vùng lân 
cận. Ưu điểm ở trường đại học này là nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của 
các bạn sinh viên người Nhật cả trong học tập, lĩnh vực chuyên môn và cả 
tiếng Nhật. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể yên tâm học hành do có các chế 
độ học bổng và miễn giảm học phí. Hơn nữa, trường cũng có một chế độ để 
khuyến khích sinh viên như hệ thống khuyến khích tiếp nhận bằng cấp chứng 
chỉ. Tôi đang tìm việc làm tại một công ty Nhật Bản, tôi đã được giúp đỡ rất 
nhiều từ hệ thống hỗ trợ sinh viên quốc tế của trường.

Đại học Kinh tế Hiroshima là đại học chuyên ngành kinh tế duy nhất của vùng Chugoku - Shikoku, 
trường đã đón kỷ niệm 50 năm thành lập vào năm 2017.
Nhà trường xây dựng chương trình giáo dục dựa trên 3 tiêu chí "Tri thức", "Năng lực con người" và " 
Năng lực trình bày", đồng thời cung cấp một môi trường giáo dục hàng đầu vùng Chugoku - Shikoku 
qua các nơi để thực nghiệm như "Meidokukan" nơi thúc đẩy khả năng thể hiện và ý muốn học hỏi toàn 
diện, "Kyodokan" nơi trau dồi năng lực con người qua các dự án cho toàn thể sinh viên, "Thư viện" nơi 
làm tăng hàm lượng tri thức, v.v...

Đại học Thành phố Fukuyama
Đại học Công lập

Ở khoa Quản lý đô thị, đại học Thành phố Fukuyama, sinh viên không chỉ đơn 
thuần học về kinh tế học, mà còn có thể học được kiến thức mang tính tổng 
hợp về quy hoạch đô thị và chính sách công, v.v … Sinh viên cũng có thể trao 
đổi với các giáo viên và “Trung tâm hỗ trợ thể chất và tinh thần” về những điều 
khó khăn trong đời sống, v.v … Tôi nghĩ đối với du học sinh, thành phố 
Fukuyama là một thành phố rất dễ sống.

Đại học Thành phố Fukuyama đang triển khai giáo dục đại học theo mô hình thế kỷ 21, gắn với năng lực 
giao tiếp cao, tầm nhìn rộng lớn có thể gánh vác vai trò xã hội trong thời đại toàn cầu hóa, hướng tới 
mục tiêu "Từ Seto vươn ra thế giới", hướng tầm nhìn ra thế giới, kết nối với thế giới.
Đối với một trường đại học nhỏ với quy mô 1 năm khoảng 250 sinh viên, chúng tôi có thể dễ dàng chăm 
sóc cho từng sinh viên, hỗ trợ tối đa các em trong hoạt động tìm việc.

“Đào tạo người được mọi người yêu mến, người được tin cậy, người được tôn trọng” Học hỏi kiến thức 
và kỹ năng có thể đóng góp cho ngành công nghiệp với nền tảng nhân cách tốt. Tinh thần sáng lập của 
trường Đại học Kinki là “Giáo dục thực hành” và “Bồi dưỡng nhân cách” . Dưới tinh thần sáng lập này, 
Khoa Kỹ thuật, Đại học Kinki hướng đến 3 mục tiêu giáo dục là trau dồi năng lực chuyên môn như kỹ sư 
(tính chuyên môn), bồi dưỡng nguồn nhân lực có nhân cách và quan điểm đạo đức cao đẹp (tính nhân 
văn), bồi dưỡng khả năng tồn tại trong thời đại quốc tế hóa (tính quốc tế).

Đại học Âm nhạc Elizabeth
Đại học Dân lập

Môi trường và cơ sở vật chất của trường Đại học Âm nhạc Elizabeth chúng tôi rất tuyệt 
vời, bạn có thể luyện tập trên cây đàn piano lớn cũng như đàn piano đứng. Thư viện 
cung cấp các tài liệu liên quan đến âm nhạc, phòng hòa nhạc Cecilia Hall là niềm tự 
hào của trường, cho mọi người thấy vẻ đẹp tuyệt mỹ của âm thanh. Triết lý giảng dạy 
của các giảng viên theo xu hướng tiến bộ, và họ rất sẵn lòng hướng dẫn chi tiết cho 
từng người. Bạn cũng có thể luyện tập trên cây đàn harpsichord và đàn đại phong cầm 
của Đại học Catholic. Có nhiều hoạt động trao đổi du học sinh quốc tế và bạn cũng có 
thể nhận được hướng dẫn từ các nhạc sĩ nổi tiếng trên toàn thế giới. Sức hấp dẫn của 
trường đại học này cũng nằm ở vị trí tại trung tâm thành phố Hiroshima.

Đại học Âm nhạc Elizabeth đề cao quan điểm giáo dục “Đào tạo nhạc sĩ có văn hóa, thực lực và lòng 
yêu thương” , và thực hiện đào tạo những sinh viên có khả năng thực hiện mọi việc bằng suy nghĩ thấu 
đáo và sáng tạo. Trong khoảng hơn 60 năm kể từ khi thành lập, trường tổ chức đào tạo kỹ lưỡng trong 
bầu không khí gia đình, và hiện đang phát triển thành trường Đại học Âm nhạc đảm nhận đào tạo từ 
một khoa duy nhất trong vùng Chu-Shikoku, Kyushu cho đến khóa học tiến sĩ. Ngoài ra, trường còn nỗ 
lực tiếp nhận du học sinh từ lúc đầu xây dựng chương trình cao học.

Trường thực hiện chế độ miễn giảm học phí nhằm mục đích tiếp nhận những du học sinh có ý chí học 
tập cao. Số du học sinh đang theo học còn ít nhưng vẫn có sinh viên luôn có ý chí hăng say học tập và 
có những sinh viên được tuyên dương là sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập. Trường tổ chức 
những môn học về tiếng Nhật, tình hình Nhật Bản theo kế hoạch dành riêng cho các du học sinh của 
khoa để du học sinh có thể theo kịp tiến độ học tập. Những môn học này có thể thay thế tín chỉ của 
những môn học chung. Ngoài ra, trường cũng xây dựng chế độ tư vấn, hỗ trợ việc làm thêm cho du học 
sinh.

Tôi đến từ Tứ Xuyên Trung Quốc và đã du học ở Nhật Bản vào 3 năm trước, 
hiện tại, tôi là sinh viên năm thứ 2 của ngành nghiên cứu Xã hội hiện đại. Do 
Viện Đại học Quốc tế Hiroshima có thiết lập chế độ học bổng cho du học sinh 
nên tôi rất cố gắng học tập. Để cuộc sống du học sinh của mình trở nên ý 
nghĩa hơn, vào năm nhất tôi tham gia Hiệp hội du học sinh, hiện nay tôi đang 
cố gắng với vị trí trưởng hiệp hội du học sinh. Trong tương lai, tôi nghĩ mình 
nhất định sẽ tiếp tục làm việc ở Nhật Bản.

Với mong muốn có được kiến thức chuyên môn về ngành quản lý dịch vụ sức khỏe, tôi đã quyết 
định du học tại Nhật Bản. Sau khi hoàn tất khóa học cử nhân 4 năm tại trường Đại học Quốc Tế 
Hiroshima, với mục tiêu tìm hiểu sâu hơn về chuyên ngành mình đang theo học, tôi đang tiếp tục 
theo học chương trình Thạc sỹ tại trường Đại học Quốc Tế Hiroshima. Chương trình Thạc sỹ với 
lượng kiến thức và từ ngữ chuyên ngành rộng tôi đã gây cho tôi không ít khó khăn lúc bắt đầu. Hiện 
tại, tôi đang trong quá trình thu thập tài liệu cũng như viết các báo cáo để chuẩn bị cho đề tài luận 
án Thạc sỹ. Tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống du học sinh tại Nhật Bản nơi tôi không 
chỉ có được kiến thức chuyên môn mà tôi còn học được thêm về cuộc sống và văn hóa Nhật Bản.

Tại Trường Đại học Quốc tế Hiroshima, chúng tôi đào tạo nhân tài có thể nắm bắt được các vấn đề 
quốc tế bằng tầm nhìn rộng lớn và có thể đóng vai trò tích cực trong các lĩnh vực "chăm sóc y tế", "phúc 
lợi" và "quản lý y tế" ở Nhật Bản và nước ngoài. Để thực hiện điều này, chúng tôi đang tích cực tiếp 
nhận sinh viên nước ngoài sẽ trở thành cầu nối với các nước. Để chắc chắn rằng du học sinh có cuộc 
sống ký túc xá thoải mái, chúng tôi mang đến các chế độ hỗ trợ đa dạng.

DAO MY LINH
Khoa kinh tế  Quốc tịch:Trung Quốc

KJU KJU NWE

李　強(LI QIANG)
Khoa Văn hoá Thông tin  Quốc tịch:Trung Quốc

岳　洪雪(YUE HONGXUE)
Khoa Nghiên cứu y tế - Khoa học phúc lợi  Quốc tịch:Trung Quốc

陳　圓圓(CHEN YUAN YUAN)
Khoa Quản lý đô thị  Quốc tịch:Trung Quốc

楊　卿(YANG QING)
Ngành nghiên cứu Âm nhạc  Quốc tịch:Trung Quốc

int-sc@hue.ac.jp (Trung tâm Trao đổi Giáo dục Quốc tế)

http://www.hue.ac.jp/

intl@it-hiroshima.ac.jp (Trung tâm Giao lưu quốc tế) 

http://www.it-hiroshima.ac.jp/

Trang web chinh thưc

info@fcu.ac.jp

http://www.fcu.ac.jp/

Trang web chinh thưc

kikaku01@eum.ac.jp

http://www.eum.ac.jp/

Trang web chinh thưc

nyuushi@office.hkg.ac.jp (Phòng Tuyển sinh)

http://www.hkg.ac.jp/

•Chế độ miễn giảm học phí
 (Giảm 60% và giảm 30%)
•Chế độ phúc lợi và học bổng
•Giao lưu cho du học sinh
•Hiệp hội du học sinh

Trang web chinh thưc

HIU.Nyushi@josho.ac.jp (Trung tâm Tuyển sinh)

http://www.hirokoku-u.ac.jp/

•Có thể vào ở ký túc xá sinh viên 
 20,000 yên/tháng
•Sự kiện giao lưu
•Miễn giảm học phí
•Học bổng độc đáo của trường đại học

Trang web chinh thưc

gakusei@hiro.kindai.ac.jp (Phòng Hỗ trợ Sinh viên)

http://www.hiro.kindai.ac.jp/

Trang web chinh thưc

•Có chế độ đặc biệt cho du học sinh
•Có học bổng độc đáo cho du học sinh

hijim@hijiyama-u.ac.jp  

http://www.hijiyama-u.ac.jp/

Trang web chinh thưc

•Chế độ miễn giảm học phí
•Sự kiện giao lưu cho du học sinh

•Chế độ miễn giảm học phí. Giảm từ 
 30~100％ học phí tùy theo thành tích 
 và xếp loại của kỳ thi đầu vào
•Có học bổng độc đáo cho du học sinh.
•Hướng dẫn tìm việc làm cho du học sinh
•Thực hiện nghiên cứu giao thoa văn 
 hóa/2 lần một năm

•Bố trí giáo viên hướng dẫn cho du học sinh
•Giới thiệu học bổng dành cho du học sinh
•Hỗ trợ tìm việc làm
•Tổ chức các buổi giao lưu với sinh 
 viên đại học của nước ngoài
•Hỗ trợ du học ở nước ngoài

Viện Đại học Quốc tế Hiroshima
Đại học Dân lập

Đại học Quốc tế Hiroshima
Đại học Dân lập

Khoa Công nghiệp Trường Đại học Kinki
Đại học Dân lập Đại học Dân lập

Đại học Hijiyama

[ Giới thiệu các trường cơ quan giáo dục bậc sau phổ thông, trong tỉnh ]

Hướng dẫn du học HiroshimaHướng dẫn du học Hiroshima

Đặc trưng Đặc trưng 

Đặc trưng Đặc trưng 
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Đại học nữ sinh Yasuda

Lúc đầu, tôi đã đến học ở trường này do sự giới thiệu của người thân và bạn 
bè. Nhờ sự giúp đỡ giúp đỡ ấm áp của thầy cô và các bạn cùng lớp cùng với 
môi trường học tập tuyệt vời, tôi đã nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở 
đây. Hơn nữa, tôi có rất nhiều người bạn Nhật Bản, tôi có thể mở rộng tầm 
hiểu biết, hiểu rõ thêm về văn hóa Nhật Bản qua những buổi giao lưu hằng 
ngày. Mọi người nhất đ ịnh hãy đến với Hiroshima, vào Đại học Heisei 
Fukuyama, không ngừng cố gắng với những người bạn của mình nhé.

Hiện tại tôi đang đảm nhiệm chức hội trưởng hội du học sinh, thực hiện các 
hoạt động thúc đẩy giao lưu giữa du học sinh và sinh viên Nhật Bản. Khuôn 
viên trường đại học của chúng tôi rất đẹp và có thể tham gia vào các hoạt 
động của khoa, tôi nghĩ rằng đó là một trường đại học thực sự tuyệt vời. Bên 
cạnh đó, trong giờ học, với các giáo viên có kiến thức chuyên môn vững chắc, 
bạn sẽ trang bị được cho mình nhiều kiến thức có ích cho tương lai. Ngoài ra, 
nếu có vấn đề, giáo viên sẽ luôn luôn hỗ trợ bạn. Tôi đã cảm thấy thực sự may 
mắn khi lựa chọn học ở trường đại học này.

Đại học Shudo Hiroshima là đại học tư thục hàng đầu ở khu vực Chugoku và 
Shikoku, sinh viên có thể học lĩnh vực mà mình muốn học trong môi trường 
được trang bị các thiết bị mới nhất, dưới sự hướng dẫn của các giáo viên 
nhiệt tình. Hơn nữa, trường cũng thực hiện các chính sách hỗ trợ về kinh tế 
như miễn giảm tiền thanh toán và học bổng, v.v … Vì được quý thầy cô hỗ trợ 
cả về mặt đời sống nên du học sinh có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống sinh 
viên.

Tôi đã vào học ở Viện đại học nữ sinh Hiroshima được 2 năm. Giáo viên và 
nhân viên rất tử tế với du học sinh như chúng tôi. Khi có bất kỳ khó khăn gì, tôi 
cũng có thể tham khảo ý kiến, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi vào học tại 
Viện đại học nữ sinh Hiroshima. Bây giờ, mỗi ngày tôi đều rất bận rộn với công 
việc của mình. Từng ngày tôi cố gắng để thực hiện ước mơ của mình và tôi 
chưa bao giờ hối hận vì điều đó. Mọi người cũng phải nỗ lực vì giấc mơ của 
mình nhé.

Hiện tại, tôi đang là sinh viên năm 4 khoa Thương mại toàn cầu ngành Thông 
tin xã hội. Ở trường đại học, ngoài các sinh viên Nhật Bản, do còn có nhiều 
sinh viên quốc tế đến từ Trung Quốc, Mỹ và Nepal, tôi muốn vừa trang bị thêm 
cho mình các kiến thức chuyên môn bắt buộc trong các doanh nghiệp Nhật 
Bản để áp dụng khi về Việt Nam, vừa muốn trao dồi tư duy toàn cầu, khả năng 
giao tiếp. Có các giáo viên hướng dẫn tận tình và theo sat quá trình học tập 
của du học sinh nên tôi có thể thoải mái hưởng thụ cuộc sống ở trường đại 
học.

NGUYEN THI THANH NGAN

koho@h-bunkyo.ac.jp

http://www.h-bunkyo.ac.jp/university/

呉　暁娜(WU XIAONA)
Ngành nghiên cứu Kinh doanh học   Quốc tịch:Trung Quốc

s-gakumu@heisei-u.ac.jp (Văn phòng sinh viên)

http://www.heisei-u.ac.jp/

李　迪(LI DI)
Khoa Nhân văn - Văn hóa  Quốc tịch:Trung Quốc 

kokusai@fucc.fukuyama-u.ac.jp (Ban Giao lưu quốc tế) 

http://www.fukuyama-u.ac.jp/

nyushi.box@yasuda-u.ac.jp

http://www.yasuda-u.ac.jp/

BUI THI BICH NGOC
Khoa Kinh tế  Quốc tịch:Việt Nam

kokusai@js.shudo-u.ac.jp (Trung tâm quốc tế)

http://www.shudo-u.ac.jp/

jimu@hcu.ac.jp

http://www.hcu.ac.jp/

鮑　俊華(BAO JUNHUA)
Ngành Nghiên cứu Ngôn ngữ - Văn hóa  Quốc tịch:Trung Quốc

kokusai@gaines.hju.ac.jp (Trung tâm Trao đổi Sinh viên Quốc tế)

https://www.hju.ac.jp/

VU THI HOANG YEN
Khoa Thông tin xã hội  Quốc tịch:Việt Nam

sakagakuseibu@hbg.ac.jp

http://www.hbg.ac.jp/

Nội dung hỗ trợ du 
học sinh Quốc tế

Nội dung hỗ trợ du 
học sinh Quốc tế

Fukuyama-shiAsaminami-ku, Hiroshima-shi

Minami-ku･Asaminami-ku, 
Hiroshima-shi

Saka-cho, Aki-gun; Kure-shi; 
Asaminami-ku, Hiroshima-shi

Higashi-ku, Hiroshima-shi Asakita-ku, Hiroshima-shi

Asaminami-ku, Hiroshima-shiFukuyama-shi

•Chế độ miễn giảm học phí
•Sự kiện giao lưu cho du học sinh 
 nước ngoài
•Hỗ trợ xin tư cách lưu trú tại thời điểm 
 nhập học Chuẩn bị tài liệu cập nhật 
 thời hạn 
•Đơn xin cấp học bổng các loại

•Giảm học phí cho sinh viên quốc tế
 do tư nhân tài trợ
•Học bổng cho du học sinh quốc tế

Nội dung hỗ trợ du 
học sinh Quốc tế

Nội dung hỗ trợ du 
học sinh Quốc tế

Nội dung hỗ trợ du 
học sinh Quốc tế

Nội dung hỗ trợ du 
học sinh Quốc tế

Nội dung hỗ trợ du 
học sinh Quốc tế

Nội dung hỗ trợ du 
học sinh Quốc tế

[Ngành học]  
•Khoa Kinh tế •Khoa Nhân văn - Văn hóa
•Khoa Kỹ thuật công nghiệp
•Khoa Công nghệ sinh học
•Khoa Dược
[Học viện]
•Khoa Nghiên cứu kinh tế
•Khoa Nghiên cứu nhân sinh học
•Khoa nghiên cứu dược học
•Khoa Nghiên cứu kỹ thuật công nghệ học
•Khoa Nghiên cứu kỹ thuật công nghệ học 
 (Ngành Kỹ thuật nhân sinh học）

[Ngành học]   
•Khoa Thương mại  •Khoa Nhân văn
•Khoa Luật  •Khoa Kinh tế
•Khoa Môi trường và Con người
•Khoa Khoa học sức khỏe
•Khoa Cộng đồng quốc tế 
[Học viện] 
•Ngành Nghiên cứu Thương mại
•Ngành Nghiên cứu Khoa học Nhân văn
•Ngành Nghiên cứu Pháp luật
•Ngành Nghiên cứu Khoa học Kinh tế

[Ngành học]  
•Khoa Điều dưỡng
•Khoa Giáo dục mầm non
•Khoa Phục hồi chức năng

[Ngành học] 
•Khoa Thông tin xã hội
•Khoa Điều dưỡng
•Khoa Giảng dạy và nghệ thuật
[Học viện]
•Ngành nghiên cứu Thông tin xã hội
•Ngành nghiên cứu Điều dưỡng học
•Ngành nghiên cứu giáo dục học

[Ngành học]  
•Khoa Nhân văn
•Khoa Con người và cuộc sống
[Học viện]
•Ngành Nghiên cứu Ngôn ngữ - Văn hóa
•Ngành nghiên cứu Con người và Cuộc sống

[Ngành học]  
•Khoa Nhân chủng học
[Học viện]
•Chuyên ngành giáo dục
•Chuyên ngành phúc lợi con người

[Ngành học]  
•Khoa Văn học
•Khoa Giáo dục học
•Khoa Tâm lý học
•Khoa Kinh doanh hiện đại
•Khoa Tài chính Gia đình
•Khoa Dược
•Khoa Điều dưỡng
[Học viện]
•Khoa Nghiên cứu Văn hoá
•Khoa Nghiên cứu tài chính Gia đình
•Khoa Nghiên cứu dược học

[Ngành học]  
•Khoa Kinh doanh
•Khoa Y tế và phúc lợi
•Khoa Điều dưỡng
[Học viện]
•Ngành nghiên cứu Kinh doanh học
•Ngành nghiên cứu Khoa học sức khỏe thể thao
•Ngành nghiên cứu Điều dưỡng học

Đại học Fukuyama
Đại học Dân lập

Trường Đại học Fukuyama là ngôi trường được thành lập năm 1975, được xây dựng trên mặt bằng 
rộng 360.000 m2 với 34 tòa nhà nghiên cứu giáo dục, trong đó có 14 chuyên ngành thuộc 5 khoa và 13 
khoa chuyên môn thuộc 4 ngành nghiên cứu. 
Nhà trường luôn đề cao việc "giáo dục nhân cách con người", hướng đến việc đào tạo ra những con 
người có nền tảng nhân cách tốt đẹp để có thể hòa hợp với mọi hoàn cảnh sống, đồng thời mong muốn 
gây dựng một thế hệ nhân tài có đủ tư cách đạo đức và kiến thức chuyên môn để cống hiến cho xã hội.

Trang web chinh thưc

Trường Đại học Nữ sinh Yasuda năm 2015 đã kỷ niệm 100 năm thành lập. Năm 1966, trường đã mở 
Khoa Văn học, gần đây vào năm 2012 mở thêm Khoa giáo dục, Khoa tâm lý, tiếp đó năm 2013 mở thêm 
2 khoa đào tạo sau đại học là khoa Nghiên cứu tài chính gia đình, khoa Nghiên cứu dược học. Năm 
2014, trường đã mở thêm khoa Điều dưỡng, và trở thành trường đại học tổng hợp với 3 khoa nghiên 
cứu bậc sau đại học, 7 khoa bậc đại học, 1 trường đại học ngắn hạn (Khoa văn học, Khoa giáo dục, 
Khoa tâm lý, Khoa thương mại hiện đại, Khoa tài chính gia đình, Khoa dược, Khoa điều dưỡng, Trường 
đại học ngắn hạn).

Trường Đại học nữ sinh Bunkyo Hiroshima
Đại học Dân lập

Tôi là một du học sinh đến từ Việt Nam vào học trường Đại học nữ sinh 
Bunkyo Hiroshima. Mỗi ngày tôi đều trải qua cuộc sống du học sinh một cách 
rất vui vẻ, ở trường tôi được học tiếng Nhật, tham gia nhiều giờ học. Tôi có rất 
nhiều bạn bè, các thầy cô giáo cũng nhiệt tình giảng dạy. Vì đang học một 
trường đại học ở Hiroshima nên tôi có thể học được văn hóa và lịch sử của 
Hiroshima, tôi đã rất cảm động. Thức ăn ở Hiroshima thì rất ngon, con người 
ở Hiroshima rất tốt bụng, họ sẵn sàng chỉ dạy tận tình khi bạn có thắc mắc.
Các bạn cũng nhất định hãy lựa chọn học ở Hiroshima nhé.

Bắt nguồn từ 1 ngành là Ngành Khoa học Nhân văn, trường chúng tôi hiện nay đang sở hữu 5 khoa bao 
gồm, Khoa Giáo dục Tiểu học, Khoa Phúc lợi Nhân sinh, Khoa Tâm lý, Khoa Dinh dưỡng Con người 
Khoa Truyền thông Toàn cầu. Chúng tôi có trung tâm tiện ích chuyên dụng cho việc rèn luyện tiếng Anh 
BECC (Bunkyo English Communication Center) đ ược xem l à c ơ s ở tiện í ch m ang n ét đ ặc trưng c 
ủa trường. Ở đ ây, chúng tôi có rất nhiều cơ chế và phương thức khác nhau nhằm giúp tất cả sinh viên 
chú ý đến năng lực giao tiếp tiếng Anh của mình.

Đại học Shudo Hiroshima
Đại học Dân lập

Chúng tôi đang tích cực thực hiện tiếp nhận – phái cử du học sinh đến 31 trường đại học liên kết ở 
nước ngoài của 14 quốc gia và khu vực. Ngoài việc hỗ trợ kinh tế như nhiều chế độ miễn giảm tiền 
thanh toán và chế độ học bổng độc đáo cho các đối tượng là du học sinh nước ngoài, chúng tôi cũng bổ 
sung cả thể chế hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày. Các cơ hội giao lưu với nhóm du học sinh, sinh viên Nhật 
cũng rất phong phú. Có nhiều du học sinh đang theo học khoa Thương mại đang giảng dạy chuyên môn 
cao về Kinh doanh và Quản trị, và khoa Kinh tế để trau dồi các kỹ năng và kiến thức chuyên môn về 
kinh tế học hiện đại.

Thành lập Ngành Sức khoẻ và Khoa Điều dưỡng vào tháng 4 năm 2009, sau đó, mở trường tại Ujina 
quận Minami thuộc thành phố Hiroshima. Tháng 4 năm 2013 mở tại quận Asaminami, huyện 
Otsukahigashi thuộc thành phố Hiroshima Khoa Phục hồi Chức năng, chuyên môn Vật lý Trị liệu và 
chuyên môn Thao tác Trị liệu vào. Mở Khoa giáo dục mầm non Ngành giáo dục mầm non, tại Ujina quận 
Minami thuộc thành phố Hiroshima vào tháng 4 năm 2014. Theo tinh thần "nhất thể tinh thần và kỹ 
thuật" của các vị sáng lập trường, chúng tôi đã thực hiện việc đào tạo ra nguồn nhân lực có thể áp dụng 
kiến thức và công nghệ cao đóng góp vào tương lai thịnh vượng.

Viện đại học nữ sinh Hiroshima
Đại học Dân lập

Viện đại học Nữ sinh Hiroshima là trường truyền giáo do giáo đoàn Tin lành điều hành, trường được 
thành lập vào năm 1886. Mặc dù ký túc xá của trường nằm gần ngay trung tâm thành phố Hiroshima, 
nhưng môi trường nơi đây vẫn rất bình yên nhờ vào thiên nhiên tươi đẹp. Một trong những điểm hấp 
dẫn của trường đó là với số lượng sinh viên ít, các bạn có thể nhận được sự chỉ dẫn chi tiết. Ngoài ra, 
nhà trường còn có các chế độ hỗ trợ về kinh tế - đời sống như chế độ giáo viên hướng dẫn và học 
bổng. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu các bạn có mong muốn du học đến trường.

Trường Đại học Hiroshima Bunka Gakuen là trường đại học tổng hợp có 3 ngành 5 khoa bao gồm 
Ngành Thông tin xã hội (Khoa Thương mại toàn cầu, Khoa Sức khoẻ phúc lợi), Ngành Điều dưỡng 
(Khoa Điều dưỡng), Ngành Khoa học và Nghệ thuật (Khoa Thiếu nhi, Khoa Âm nhạc). 
Từ năm 2018, chúng tôi sẽ ngưng việc nhận du học sinh vào ngành Nghiên cứu Thông tin xã hội và 
khoa Thông tin xã hội. Chúng tôi dự định (đang nộp đơn chờ phê duyệt) thành lập ngành mới là ngành 
Chăm sóc sức khỏe con người (khoa Phúc lợi sức khỏe). Và trường của chúng tôi sẽ tiếp tục các hỗ trợ 
cho du học sinh để họ thực hiện ước mơ.

Đại học Heisei Fukuyama hướng đến trang bị cho sinh viên vốn tri thức và nền tảng kỹ thuật, dựa vào đó sinh viên 
có thể có “Năng lực giải quyết các vấn đề mang tính tổng hợp” , đồng thời có thể tự bản thân lựa chọn cách nghĩ 
cách làm cho riêng mình và có trách nhiệm với những suy nghĩ, hành động đó. Từ nay trở đi, nhà trường đặt mục 
tiêu lớn nhất là đào tạo ra những nhân tài được xã hội đánh giá và tôn trọng. Để làm được điều này, chúng tôi thành 
lập ra các từng ngành chuyên môn trong các lĩnh vực kinh doanh, phúc lợi, sức khỏe, điều dưỡng; đồng thời đề 
cao phương pháp tự học, tự nghiên cứu giúp sinh viên phát huy tối đa khả năng sáng tạo, mở rộng tầm nhìn, mở 
rộng cách suy nghĩ. Ở khoa Kinh doanh, chúng tôi được tiếp nhận những sinh viên vô cùng ưu 
tú, chúng tôi tập trung đào tạo theo hướng dạy lý thuyết kết hợp với 
thực hành thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của xã hội.

Trường Đại học nữ sinh Bunkyo Hiroshima  Quốc tịch:Việt Nam
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Trang web chinh thưc

•Có chế độ miễn giảm học phí
•Sự kiện giao lưu cho du học sinh
•Đơn xin nhận học bổng các loại
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•Chế độ miễn giảm học phí

•Chế độ miễn giảm học phí
•Sự kiện giao lưu cho du học sinh

•Có nhiều chế độ miễn giảm tiền thanh
 toán và chế độ học bổng độc đáo!
•Các cơ hội giao lưu trong trường
 như lễ chào đón du học sinh, diễn 
 đàn du học sinh cũng rất phong phú!

Đại học Dân lập

Đại học Heisei Fukuyama
Đại học Dân lập

Đại học Hiroshima Cosmopolitan
Đại học Dân lập Đại học Dân lập

Đại học Hiroshima Bunka Gakuen
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[ Giới thiệu các trường cơ quan giáo dục bậc sau phổ thông, trong tỉnh ]
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NGUYEN THI HONG THAO
Khoa tiếng Nhật   Quốc tịch:Việt Nam

Tôi quyết định du học Nhật Bản vì muốn mở rộng vốn hiểu biết của bản thân. 
Tôi rất thích thú khi được trò chuyện tiếng Nhật cùng người bản địa và dần 
dần tôi càng yêu tiếng Nhật hơn. Giáo viên trường IGL không chỉ tận tình 
giảng dạy cho chúng tôi mà còn quan tâm đến khả năng của từng học sinh để 
có cách giảng dạy phù hợp. Ngoài ra, thầy cô luôn bên cạnh chúng tôi và đưa 
ra những lời khuyên bổ ích về việc lựa chọn học chuyển tiếp .Tương lai tôi 
muốn trở thành thông dịch viên có thể thành thạo cả tiếng Nhật, tiếng Anh, 
tiếng Việt.

BUI NGOC SAM
Ngành Tiếng Nhật  Quốc tịch:Việt Nam

Tôi đã đến Nhật vào tháng 4 năm 2013. Vì là lần đầu tiên đến Nhật nên tôi đã 
gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng mình đã cất 
công rời xa quê hương, được cha kỳ vọng để đến Nhật, nên phải cố gắng học 
tiếng Nhật. Nếu có thời gian, dù là ở đâu hay khi nào tôi cũng đều học tiếng 
Nhật. Một năm sau đó, tôi đã đạt được thành tích tốt và đã nhận được học 
bổng, đó là niềm vui lớn nhất của tôi. 
Hiện tại tôi đang là nhân viên trường tiếng Nhật Sanin, mỗi ngày theo dõi hỗ 
trợ các du học sinh.
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Đối với du học sinh hướng tới việc học lên, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm của trường sẽ tổ chức 
các buổi hướng dẫn lộ trình học lên, phương pháp thi cử, cung cấp đầy đủ các bài giảng. Sau khi tốt 
nghiệp khoa tiếng Nhật, những người muốn học thêm tiếng Nhật có thể học tiếng Nhật để lấy chứng chỉ 
N1, N2 và hướng đến việc học lên các trường đại học cao cấp, v.v... ở khoa Giao tiếp giáo dục quốc tế. 
Du học sinh có thể học tiếp lên trong các khoa Chăm sóc sức khỏe, khoa Chăm sóc răng miệng, khoa 
Châm cứu, khoa Jusei, nhằm mục đích lấy chứng chỉ quốc gia. Hơn nữa, trường có nhân viên chuyên 
trách hỗ trợ cho du học sinh sẽ thực hiện hỗ trợ tường tận, kỹ lưỡng về mặt đời sống 
cho du học sinh.

Trong ngành Tiếng Nhật, sinh viên sẽ được tiếp thu kiến thức và khả năng vận dụng tiếng Nhật sử dụng 
trong công ty Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp ngành Tiếng Nhật, trường có ngành Giao tiếp Văn hóa Quốc 
tế dành cho du học sinh muốn hướng đến đại học cao cấp hơn. Ngoài ra còn có ngành Kinh doanh và 
Thông dịch Quốc tế với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có khả năng quản lý nghề nghiệp để giải quyết 
các vấn đề quốc tế, hướng dẫn đến cả hoạt động tìm việc, có ngành Vẽ đồ họa kiến trúc CAD học các 
kiến thức về thiết kế kiến trúc, hai ngành này cũng có thể giúp bạn được nhận học vị “Senmonshi 
(Chuyên gia)” .

igl-iryofuku-info@igl.or.jp (Khoa Quan hệ công chúng)

http://www.igl.ac.jp/int/

nihongo@hibc.jp

http://www.hibc.jp/

•Sự kiện giao lưu quốc tế
•Nhân viên chuyên trách du học sinh
•Trang bị đầy đủ thiết bị ký túc xá
•Chế độ giới thiệu việc làm thêm

•Chế độ miễn giảm học phí
•Chế độ học bổng (JASSO)
•Học bổng độc đáo của trường
•Sự kiện giao lưu du học sinh
•Ký túc xá sinh viên

Trường chuyên môn phúc lợi y tế IGL Cao đẳng Thương mại quốc tế Hiroshima

Trường trung học chuyên nghiệp công nghệ Kure Trường trung học chuyên nghiệp hàng hải Hiroshima

•Chế độ miễn giảm học phí
•Sự kiện giao lưu du học sinh
•Ký túc xá sinh viên

•Chế độ miễn giảm học phí
•Chế độ quỹ hỗ trợ nhập học trường 
 trung học, v.v…
•Chuyến đi trải nghiệm thực tế
•Trải nghiệm trượt tuyết - trượt ván 
 trên tuyết
•Trang bị đầy đủ ký túc xá sinh viên

Trường trung học chuyên nghiệp là tổ chức giáo dục bậc cao thực hiện giáo dục nhất quán, đào tạo 5 
năm chương trình chính quy, chuyên ngành nâng cao trong 7 năm. Có 4 ngành trong Trường trung học 
chuyên nghiệp công nghệ Kure là ngành Cơ khí Công nghiệp, ngành Thông tin Điện khí công nghiệp, 
ngành Môi trường Đô thị Công nghiệp và ngành Kiến trúc. Ngoài ra còn có chuyên ngành Kỹ thuật thiết 
kế dự án trong chuyên ngành nâng cao. Trường tiếp nhận du học sinh như du học sinh nước ngoài 
nhận học bổng du học của chính phủ Quốc gia và du học sinh do chính phủ nước ngoài cử đi học, v.v…, 
trường trang bị đầy đủ phòng tắm có vòi sen, thiết bị nhà bếp 
chuyên dụng cần thiết cho sinh hoạt của du học sinh trong ký 
túc xá sinh viên.

Đây là trường dạy nghề công lập cao cấp có bề dày truyền thống hơn 110 năm, được ban tặng điều 
kiện tự nhiên phong phú ở Seto. Các khoa cơ bản mà các bạn vào nhập học sau khi tốt nghiệp Trung 
học thường là 5 năm (ngành Tàu biển là 5 năm 6 tháng). Riêng du học sinh có thể nhập học vào năm 
thứ 3. Nhà trường có những bài giảng chú trọng đến kỹ thuật và những kiến thức thực tiễn, đào tạo 
theo hình thức vừa học vừa thực hành, đó là 1 đặc trưng trong cách giảng dạy của nhà trường. Có 
khoảng 20% học viên sau khi tốt nghiệp sẽ học lên đại học hoặc đăng ký học các khoa chuyên ngành 
của trường (khóa học 2 năm). Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường là 100%. 
Phần lớn các bạn du học sinh sau khi tốt nghiệp đều theo 
học từ năm thứ 3 tại các trường đại học công lập.

MUHAMAD AFIF BIN OSMAN
Ngành Môi trường Đô thị Công nghiệp  Quốc tịch:Malaysia

Khẩu hiệu của Trường trung học chuyên nghiệp công nghệ Kure là nêu cao 
tinh thần “Cùng tạo dựng tương lai của bạn” . Khẩu hiệu này có nghĩa là biến 
ước mơ thành hiện thực từ nỗ lực của bản thân và sự hướng dẫn của các 
giáo viên. Ở Malaysia có con sông đẹp và không hề bị ô nhiễm. Ước mơ của 
tôi là học nhiều điều về môi trường, công trình công cộng, v.v… ở trường trung 
học chuyên nghiệp công nghệ Kure để bảo vệ con sông này đẹp mãi như vậy. 
Chắc chắn việc học bằng tiếng Nhật sẽ khó khăn, nhưng các giáo viên và bạn 
bè rất tốt bụng, lúc nào cũng giúp đỡ tôi. Ngôi trường này là bước đệm đến 
ước mơ của tôi.

g-sien@kure-nct.ac.jp (Bộ phận hỗ trợ cuộc sống sinh viên)

http://www.kure-nct.ac.jp/index.html

TAN CHUN YANG
Ngành Công nghiệp Kiểm soát Ðiện tử  Quốc tịch:Malaysia

Vì trường nằm ở một hòn đảo biệt lập, cách xa thị trấn ồn ào, nên là một nơi 
khá yên tĩnh. Xung quanh trường được thiên nhiên bao bọc, lúc nào cũng có 
thể nhìn thấy phong cảnh biển mát mẻ. Sau khi kết thúc một ngày học tập bận 
rộn, với màu xanh núi rừng và biển, hơn nữa nếu thời tiết tốt, bạn có thể nhìn 
thấy ánh chiều tà đẹp, bạn sẽ quên hết mọi mệt nhọc trong ngày, và cảm thấy 
đầy sức sống trở lại. Thêm vào đó, tất nhiên trường cũng có đầy đủ các thiết 
bị và nhân viên khoa hỗ trợ cho du học sinh. Nhờ đó, sinh viên có thể tận 
hưởng cuộc sống hướng đến ngày mai tốt đẹp hơn.

s-sub@hiroshima-cmt.ac.jp (Trung tâm quốc tế)

http://www.hiroshima-cmt.ac.jp/
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Có thể nhận học viên đã tốt nghiệp hệ cử nhân cao đẳng và các chuyên viên bậc 2 ngành cơ khí ô tô. 
Nhờ vào hệ thống giáo dục giúp sinh viên nhận thấy được những vấn đề khó khăn trở ngại cần phải 
vượt qua, mà hầu như toàn bộ sinh viên tốt nghiệp mỗi năm đều đậu kỳ thi quốc gia Chuyên viên bậc 2 
ngành cơ khí ô tô. Bên cạnh đó, trường nhận sinh viên liên thông năm 3 lên hệ đại học 4 năm, học tiếp 
lên đại
học của các chuyên ngành nâng cao dành cho thợ sửa chữa ô tô cấp 1, ngoài ra sinh viên còn có thể 
chọn nhiều con đường khác nhau như tìm việc làm, v.v…

gakuji@office.hkg.ac.jp

http://www.hkg.ac.jp/j/ 

Trang web chinh thưc

Học viện quốc tế Hiroshima Đại học ngắn hạn ôtô
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•Chế độ miễn giảm tiền nhập học (50%)
•Chế độ miễn giảm học phí (50%)

Hệ Cao đẳng của Đại học Hijiyama
Higashi-ku, Hiroshima-shiCao đẳng

Asaminami-ku, Hiroshima-shiCao đẳng

Aki-ku, Hirishima-shiCao đẳng

hijim@hijiyama-u.ac.jp

http://www.hijiyama-u.ac.jp/

nyushi.box@yasuda-u.ac.jp

http://www.yasuda-u.ac.jp/

Trang web chinh thưc

Trang web chinh thưc
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Trường Cao đẳng nữ sinh Yasuda25

294

0

Trường Cao đẳng nữ sinh Sanyo
Cao đẳng

Là ngôi trường được xây dựng trên đỉnh một ngọn đồi có phong cảnh rất thoáng đãng, thơ mộng; từ đây bạn có thể được nhìn 
ngắm toàn cảnh thành phố Hiroshima – được thế giới mệnh danh là “Thành phố hòa bình” ở phía Đông, và được chiêm ngưỡng di 
sản thế giới Miyazima ở phía Nam. Chúng tôi luôn nêu cao khẩu hiệu “Ái – Ưu – Huy” (Yêu thương - Ưu tú - Tỏa sáng), hướng 
đến việc đào tạo những nữ sinh có tấm lòng bao dung, nhân hậu để góp phần cống hiến cho xã hội. Trong nhiều năm qua, nhà 
trường chúng tôi đã và đang áp dụng chế độ đào tạo với nội dung phong phú, chế độ miễn giảm tiền học phí, tiền nhập học cho du 
học sinh, và đang tiếp nhận lượng du học sinh từ nước ngoài một cách rất tích cực. Hãy là người tạo nên những kỷ niệm lý thú ở 
Nhật bằng việc tham gia các câu lạc bộ thể thao, các lễ hội của trường để 
có những trải nghiệm thú vị trong đời sống sinh viên và hãy làm cho những 
năm tháng tuổi trẻ của các bạn trở nên rộn rã, tươi đẹp hơn nữa nhé!

nyushi@sanyo.ac.jp

http://www.sanyo.ac.jp/

Trường Cao đẳng Học viện văn hóa Hiroshima

金　紅梅(JIN HONGMEI)
Ngành Thực phẩm dinh dưỡng  Quốc tịch:Trung Quốc

Tôi đã học dinh dưỡng học ở ngành Thực phẩm dinh dưỡng trường Cao đẳng 
Học viện văn hóa Hiroshima. Hiroshima có núi có biển, khí hậu cũng tuyệt vời, 
là nơi dễ sống. Ở trường, tôi đã cố gắng lấy được nhiều bằng cấp ngoài bằng 
chuyên gia dinh dưỡng. Việc có đầy đủ hệ thống hỗ trợ du học sinh như miễn 
giảm học phí và chế độ học bổng độc đáo, v.v... cũng là điểm hấp dẫn của 
trường.

gakuseibu@hbg.ac.jp (Phòng Hỗ trợ sinh viên)

http://www.hbg.ac.jp/

Trang web chinh thưc Trang web chinh thưc

Trường Cao đẳng Học viện văn hóa Hiroshima có 3 ngành học đặc sắc đó là ngành Quan hệ cộng 
đồng, ngành Thực phẩm dinh dưỡng và ngành Điều dưỡng. Trường còn thực hiện chế độ họp và gia sư 
để các giáo viên có thể hiểu rõ tình hình của từng học sinh, từ đó sẽ có những hỗ trợ cụ thể. Tỷ lệ có 
việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên cao nên trường cao đẳng học viện văn hóa Hiroshima ngày 
càng trở nên hấp dẫn cho sinh viên vào nhập học.
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340

0

•Chế độ miễn giảm học phí •Chế độ miễn giảm học phí 
 (Dành cho đối tượng du học sinh 
 nước ngoài tự túc)
•Sự kiện giao lưu du học sinh 
 (Tập hợp sinh viên đi học xa nhà)

Hatsukaichi-shi Cao đẳng Asaminami-ku, Hiroshima-shi Trường trung học chuyên nghiệp Kure-shi

Cơ quan giáo dục tiếng Nhật Asaminami-ku, 
Hiroshima-shi Cơ quan giáo dục tiếng Nhật Fukuyama-shi

Trường trung học chuyên nghiệp Toyota-gun, 
Osakikamijima-cho

[Ngànhhọc]  
•Ngành Nhân chủng học văn hóa xã hội
•Ngành Dinh dưỡng và Thực phẩm
•Ngành Kiểm tra lâm sàng
[Khoa chuyên môn]
•Chuyên môn Quản lý Thông tin Chẩn đoán và Điều trị

[Ngànhhọc]
•Ngành Đời sống Cộng đồng
•Ngành Thực phẩm dinh dưỡng
•Ngành Mầm non
[Khoa chuyên môn]
•Chuyên ngành Văn hóa đời sống
•Chuyên ngành Dinh dưỡng
•Chuyên ngành Mầm non

[Ngànhhọc] 
•Ngành Cơ khí Công nghiệp
•Ngành Thông tin Điện khí Công nghiệp
•Ngành Môi trường Đô thị Công nghiệp
•Ngành Kiến trúc
[Khoa chuyên môn]
•Chuyên ngành Kỹ thuật thiết kế dự án

[Ngànhhọc]  
•Ngành Tàu biển
•Ngành Công nghiệp Kiểm soát Điện tử
•Ngành Công nghệ Thông tin Lưu động
[Khoa chuyên môn]
•Chuyên ngành Kỹ thuật Công nghiệp về Hệ thống biển
•Chuyên ngành Hệ thống Kỹ thuật Công nghiệp

[Ngànhhọc]  
•Ngành Giáo dục mầm non,
•Ngành Thiết kế cuộc sống tổng hợp
•Ngành Mỹ thuật
[Khoa chuyên môn]
•Chuyên ngành Mỹ thuật

[Ngànhhọc]   
•Ngành Mầm non

[Ngànhhọc]  
•Ngành Công nghiệp Ô tô
[Khoa chuyên môn]
•Khoa Công nghiệp Ô tô

[Ngànhhọc]  
•Khoa tiếng Nhật [Khóa học tiếp lên đại học, v.v...] 
 (1 năm 6 tháng, 2 năm)
•Khoa tiếng Nhật [Khóa Nhân viên phúc lợi y tế] 
 (1 năm 6 tháng, 2 năm)
•Khoa Giao tiếp giáo dục quốc tế (1 năm)
•Khoa Chăm sóc sức khỏe (2 năm)
•Khoa Chăm sóc răng miệng (3 năm・nữ sinh)
•Khoa châm cứu (3 năm)
•Khoa Jusei (3 năm)

[Ngànhhọc]   
•Ngành Tiếng Nhật
•Ngành Giao tiếp Văn hóa Quốc tế 
•Ngành Kinh doanh và Thông dịch Quốc tế
•tếMôn vẽ đồ họa kiến trúc CAD

[ Giới thiệu các trường cơ quan giáo dục bậc sau phổ thông, trong tỉnh ]

Hướng dẫn du học HiroshimaHướng dẫn du học Hiroshima

Đặc trưng Đặc trưng Đặc trưng Đặc trưng 

Đặc trưng 

Nội dung hỗ trợ du 
học sinh Quốc tế

Nội dung hỗ trợ du 
học sinh Quốc tế

Nội dung hỗ trợ du 
học sinh Quốc tế
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Đặc trưng Đặc trưng 

Nội dung hỗ trợ du 
học sinh Quốc tế

Nội dung hỗ trợ du 
học sinh Quốc tế

Nội dung hỗ trợ du 
học sinh Quốc tế

Trang web chinh thưc

Nội dung hỗ trợ du 
học sinh Quốc tế

Trang web chinh thưc

Anabuki Trường chuyên môn phúc lợi y tế

Học viện Ngoại ngữ quốc tế Fukuyama

Trường Hiroshima, trường Trung 
cấp Thể thao Wellness Nhật Bản

Trường Điều Dưỡng Phúc 
Lợi Xã Hội Hiroshima

Trường trung cấp chuyên nghiệp 
kinh doanh quốc tế YMCA Fukuyama

Trường Trung cấp chuyên nghiệp 
YMCA Hiroshima

Pháp nhân giáo dục Học viện Yamanaka 
Học viện Ngoại ngữ quốc tế Mihara

Trường trung cấp chuyên nghiệp 
Human Welfare Hiroshima

•Trang bị đầy đủ ký túc xá sinh viên
•Có chế độ học bổng dành cho người 
 có thành tích học tập tốt
•Giới thiệu việc làm thêm

•Miễn phí tiền nhập học khi học lên 
 khoa khác 
•Chế độ miễn giảm học phí cho các 
 khóa học nâng cao
•Có gia sư (người Việt Nam)
•Ký túc xá học sinh - Nhà ăn học sinh
•Tư vấn sức khỏe từ các điều dưỡng 

•Có học bổng (Học bổng YMCA và 
 Học bổng Danh dự, v.v…)
•Miễn giảm học phí
•Sự kiện giao lưu (Chuyến đi trải 
 nghiệm thực tế, thi đấu thể thao, 
 đại hội thể thao, v.v...

•Có chế độ học bổng độc đáo
•Hội giao lưu, trải nghiệm văn hóa 
 Nhật Bản, v.v…
•Trang bị đầy đủ ký túc xá cho du học 
 sinh
•Hỗ trợ bởi Hội hữu nghị du học sinh
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Tận dụng tối đa đặc trung của lớp học ít học sinh, đối với mỗi học sinh đều đươc hướng dẫn tận tình 
chu đáo về mặt học tập cũng như sinh hoạt dựa theo mỗi năng lực của cá nhân, trường sẽ hộ trợ cho 
việc học tập, để các học sinh thu hút được những năng lực tiếng nhật cao hơn nữa , các thủ tục nhập 
cảnh,hướng dẫn mua các loại bảo hiểm y tế. Các thủ tục về sinh hoạt cần thiết,trường sẽ thay thế làm 
thủ tục cho các Em ngoài ra các thầy cô có thể nói được các ngôn ngữ như Trung Quốc, Tháilan, tiêng 
Anh, tiếng Đức trường sẽ cung cấp các thông tin cần thiết về đời sống trong sinh hoạt, tư vấn các ván 
đề khó khăn và hộ trợ về mặt tinh tinh thần, các Em có thể an tâm học tập và sinh 
sống tại Nhật.

Về giảng dạy phúc lợi thì trường Điều Dưỡng Phúc Lợi Xã Hội Hiroshima là một trong những trường có 
truyền thống lâu đời nhất ở Nhật Bản. Khoa tiếng Nhật của trường là cơ quan giảng dạy tiếng Nhật chủ 
yếu dành cho học sinh có nguyện vọng học tiếp lên khoa Điều dưỡng phúc lợi của trường, và làm việc 
ở Nhật Bản với tư cách là nhân viên điều dưỡng phúc lợi trong tương lai. Tất nhiên học sinh cũng có 
thể học tiếp lên ở các trường khác. Sau khi hoàn tất khóa học tiếng Nhật, nếu sinh viên muốn học tiếp 
lên khoa Điều dưỡng phúc lợi của trường, nhà trường có ưu đãi đặc biệt như miễn tiền nhập học, v.v … 
Trường có ký túc xá học sinh, cũng có nhiều nơi làm thêm, 
gần nhà ga, học sinh có thể an tâm sống.

Nhà trường sẽ tổ chức giờ học theo từng nhóm nhỏ, nhờ đó sẽ có thể nắm bắt được việc học của từng 
du học sinh. Nhà trường còn chú ý quan tâm đến mặt đời sống của du học sinh, vì thế du học sinh có 
thể yên tâm để tập trung vào việc học tiếng Nhật. Bên cạnh việc tổ chức dạy học tiếng Nhật, nhà trường 
cũng sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động nhằm tạo được lòng tin và trở thành điểm đến thu hút nhất 
Fukuyama. Do đó, mỗi ngày các bạn du học sinh sẽ có thể có rất nhiều trải nghiệm mới mẻ và sẽ được 
giao lưu với nhiều người xung quanh. Ngoài việc lĩnh hội tiếng Nhật thông qua cuộc sống du học sinh, 
các bạn còn được đào tạo, rèn luyện để trở thành những nhân tài có thể đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu và 
hòa nhập được với môi trường quốc tế.

Trong bầu không khí bình yên ở mảnh đất được thiên nhiên ban tặng khí hậu ấm áp giáp biển nội địa 
Seto này, thông qua việc học tiếng Nhật, trường tổ chức các buổi giao lưu và các giờ học ngoại khóa 
chẳng hạn như tham quan doanh nghiệp và giao lưu với sinh viên người Nhật Bản, v.v … , và tích cực 
tham gia vào các sự kiện tại địa phương. Cung cấp các chương trình luyện thi có hướng dẫn và tư vấn 
cá nhân một cách toàn diện, bồi dưỡng năng lực tiếng Nhật cần thiết cho công việc, cho việc tiếp tục 
học lên cao. Ngoài ra, trường có ký túc xá giúp bắt đầu cuộc sống du học một cách thuận lợi nhất, và 
tiếp tục dõi theo không chỉ về mặt học tập mà cả trong cuộc sống của sinh viên.

Trang web chinh thưc Trang web chinh thưc

info@fuwai.jp

http://www.fuwai.jp/

nihongo@hiroshimafukushi.ac.jp

http://www.hiroshimafukushi.ac.jp/ 

nihongo@hiroshimaymca.org (Ngành Tiếng Nhật)    

http://www.hymca.jp/fukuyama/senmon/

public@mial.jp (Ngành Tiếng Nhật)

http://www.mial.jp/

馮 琦英(FENG QIYING)
Học viện Ngoại ngữ quốc tế Fukuyama  Quốc tịch:Trung Quốc

Tôi bắt đầu sống cuộc sống du học của mình với bước khởi đầu là học tiếng 
Nhật tại trường học viện ngoại ngữ quốc tế Fukuyaima sau khi rời xa quê 
hương và đến mmột nơi không hề biết một từ vựng nào, để giao tiếp ..Tôi thật 
sự rất lo lắng khi tới Nhật các Thầy Cô luôn luôn quan tâm đến Tôi . từ các thủ 
tục nhập học, mở tài khoản ngân hàng mua điện thoại các đồ dùng trong sinh 
hoạt và Tôi luôn nhận được sự giúp đỡ. Tôi đã an tâm và có tthể tự sinh hoạt 
trong cuộc sống của mình rồi.

TRAN THI DIEP

Xin chào mọi người, rất hận hạnh được làm quen. Mình tên là Diệp, mình đến từ đất nước Việt Nam. 
Hiện tại mình đang sinh sống tại thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Ngôi trường mình đang theo học là 
trường Hiroshima Fukushi SenmonGakko, trường chỉ cách nhà ga 5 phút đi bộ, rất thuận tiện cho việc đi 
lại. Hơn nữa, trường cũng có ký túc xá cho người nước ngoài, ký túc gần trường rất tiện lợi cho việc đi 
học. Ngoài ra, điều mà mình muốn chia sẽ là khi mình gặp khó khăn trong cuộc sống, sinh hoạt thì các 
thầy cô rất nhiệt tình giúp đỡ, quan tâm học sinh. Kinh nghiệm chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm 
trong việc giảng dạy. Chính vì thế khi theo học tại trường Hiroshima Fukushi SenmonGakko mình rất an 
tâm. Mong rằng các bạn sẽ chọn trường Hiroshima Fukushi SenmonGakko là ngôi trường để theo học 
trong tương lai. Hẹn gặp các bạn tại trường Hiroshima Fukushi SenmonGakko

Khoa tiếng Nhật  Quốc tịch:Việt Nam

NGUYEN VAN THIEU
Ngành Tiếng Nhật   Quốc tịch:Việt Nam

Vì tôi muốn học t iếng Nhật để nắm vững nên đã nhập học tại t rường 
Fukuyama YMCA. Các giáo viên không chỉ giống như cha mẹ, lắng nghe 
những nỗi lo lắng của tôi mà còn cho tôi rất nhiều lời khuyên. Khi nói chuyện 
với các giáo viên như thế tôi rất yên tâm. Tôi rất vui khi đã nhập học tại trường 
Fukuyama YMCA.

譚　飛(TAN FEI)

Mihara, một bãi biển sạch sẽ, một thành phố yên bình và những con người 
thân thiện. Tôi đã bắt đầu những bước đi đầu tiên của mình trên đất nước 
Nhật Bản từ đây. Buồn có, vui có, và cả những kỷ niệm một đời chẳng thể nào 
quên. Chỉ trong một thời gian ngắn nhưng tôi vẫn cảm nhận được Mihara như 
là quê hương thứ hai của mình. Cảm ơn các thầy cô, cảm ơn các bạn, những 
người tôi đã được gặp và quen thân, và cảm ơn Mihara. Những trải nghiệm 
quý giá tại đây sẽ mãi là báu vật của cuộc đời tôi.

Ngành Tiếng Nhật  Quốc tịch:Trung Quốc

Trường Nhật ngữ Học viện Văn hóa 
quốc tế Miroku no SatoHọc viện Hiroshima

fukuyama-nihon-go@anabuki.ac.jp

http://www.anabuki.ac.jp/college/ajf/

mirojpl@gol.com

http://www.miroku-jls.com/
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haj-info@net-se.co.jp

http://www.net-se.co.jp/haj/

taiken@hiroshima.email.ne.jp

http://www.hiroshimawellness.jp/index.html

Trang web chinh thưc

Trang web chinh thưc

Trang web chinh thưc

Trang web chinh thưc

FUNG CHEUK KWAN
Khóa tiếng nhật   Quốc tịch:Hồng Kông

YMCA có đầy đủ trang thiết bị phù hợp cho việc học, trường cũng tiến hành 
các hoạt động giao lưu quốc tế đa dạng. Hơn nữa, các giáo viên luôn luôn 
giảng dạy phù hợp với tiến độ học tập của học sinh, hỗ trợ tương ứng với lộ 
trình và mục đích du học của từng người. Nhưng việc khiến tôi cảm động nhất 
đó là môi trường học tập tuyệt vời, các giáo viên vô cùng nhiệt tình, bầu không 
khí mà học sinh hưởng ứng cũng thật tươi vui. Không chỉ việc học tiếng Nhật 
mà cả văn hóa Nhật Bản cũng trở nên quen thuộc với tôi, YMCA đã giúp tôi có 
được cuộc sống du học đầy đủ.

Đây là trường đào tạo tiếng Nhật sớm nhất trong thành phố Hiroshima, đáp ứng nhu cầu học tập với 
mục đích học tiếng Nhật hoặc học chuyển tiếp, v.v … . Sinh viên sẽ được tư vấn và cùng nhà trường 
hoạch định con đường tương lai cho mình. Trường nằm ở khu vực trung tâm thành phố Hiroshima, gần 
các cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho sinh hoạt trong vòng 5 phút đi bộ, một môi trường rất thuận 
tiện cho sinh sống. Sau khi tốt nghiệp khóa tiếng Nhật, tôi có thể tiếp tục tham gia giáo dục chuyên
môn của các khóa như hướng dẫn đào tạo và hướng dẫn thể thao, nghiệp vụ du lịch, khách sạn - tiệc 
cưới, v.v…tại trường.

hyj@hiroshimaymca.org

http://www.hymca.jp/jp/

•Chế độ miễn giảm học phí
•Sự kiện giao lưu du học sinh
•Có chế độ học bổng

Trang web chinh thưc

尹　永　福(YIN YONG FUI)
Trường trung cấp chuyên nghiệp Human Welfare Hiroshima  Quốc tịch:Trung Quốc

Nhìn lại cuộc sống trường học trong 1 năm 6 tháng qua, tôi cảm thấy mình đã 
thu được nhiều thành quả. Tôi đã được trải nghiệm văn hóa Nhật Bản như trà 
đạo, nghệ thuật cắm hoa ikebana, mặc yukata, v.v … Tôi cũng đã đi tham quan 
kiến tập ở nhà máy Mazda, thấy được nơi tuyệt vời trong doanh nghiệp Nhật 
Bản. Và tôi đã lấy được chứng chỉ Ikkyu kỳ thi năng lực tiếng Nhật, tôi cũng 
quyết định học tiếp lên trường sau đại học mà tôi đã hướng đến. Sau này tôi 
dự định học về xe hơi. Trường trung cấp chuyên nghiệp Human Welfare 
Hiroshima đang đợi bạn đấy. Hãy cố gắng lên nhé.

•Chúng tôi chia sinh viên thành từng nhóm nhỏ để tiện cho việc quản lý sát sao từng bạn. •Chúng tôi sẽ có những biện 
pháp để kiểm tra lực học của sinh viên, đồng thời sẽ chỉ đạo việc định hướng trong tương lai cho sinh viên. Chúng tôi 
cũng sẽ có những sự hướng dẫn đặc biệt cho những bạn du học sinh có mong muốn học sau đại học. •Nhà trường có 
rất nhiều sinh viên người Nhật đang theo học. Đây cũng là một cơ hội tốt cho các bạn du học sinh có thể dễ dàng kết 
bạn, thông qua đó có nhiều cơ hội để học tập và sử dụng tiếng Nhật. •Ngay khi đến Nhật Bản, các bạn hoàn toàn không 
phải lo lắng gì về nơi ở. Nhà trường có phòng ở hợp đồng. Không cần tiền đặt cọc, hay chi phí phát sinh. •Trường tọa lạc 
tại khu vực dân cư rất yên tĩnh. Các bạn có thể học tiếng Nhật tại một môi trường rất bình yên, Đến 
trung tâm thành phố Hiroshima, sẽ mất khoảng 8 phút đi tàu điện hoặc 
20 phút đi xe đạp từ trường. Việc làm thêm cũng rất thuận tiện.

info@human.ed.jp

http://www.human.ed.jp/

•Trường có phòng ở theo hợp đồng
•Thực hiện tham quan trải nghiệm 
 thực tế

Trang web chinh thưc
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Cơ quan giáo dục tiếng Nhật Higashi-ku, 
Hiroshima-shi

Cơ quan giáo dục tiếng Nhật Fukuyama-shi

Cơ quan giáo dục tiếng Nhật Fukuyama-shi Cơ quan giáo dục tiếng Nhật Fukuyama-shi

Cơ quan giáo dục tiếng Nhật Aki-ku, 
Hiroshima-shiCơ quan giáo dục tiếng Nhật Naka-ku, 

Hiroshima-shi

[Ngànhhọc]    
•Ngành Tiếng Nhật (1,5 năm, 2 năm)
•Ngành Hệ thống IT
•Ngành Phúc lợi Y tế
•Môn thông tin nhân viên phúc lợi xã hội

[Ngànhhọc] 
•Ngành Tiếng Nhật (2 năm, 1.5 năm)

[Ngànhhọc]  
•học lên đại học (2 năm)
•học lên đại học (1,5 năm)

[Ngànhhọc]  
•Khóa học tiếp lên Khoa tiếng Nhật 1,5 năm
•Khóa học tiếp lên Khoa tiếng Nhật 2 năm
•Khóa học Khoa giáo dục nâng cao 1 năm

[Ngànhhọc]  
•Ngành Tiếng Nhật （1 năm・1.5 năm）
•Ngành Công nghệ thông tin Wellness (2 năm)

[Ngànhhọc]    
•Khóa tiếng nhật 1 năm
•Khóa học tiếng Nhật 1.5 năm
•Khóa học tiếng Nhật 2 năm
•Khóa học giao tiếp toàn cầu (1 năm)
•Khóa học tiếp lên cao học (1 năm)

Cơ quan giáo dục tiếng Nhật Fukuyama-shi Cơ quan giáo dục tiếng Nhật Aki-gun, 
Kaita-cho Cơ quan giáo dục tiếng Nhật Fukuyama-shi Cơ quan giáo dục tiếng Nhật Mihara-shi

[Ngànhhọc]  
•Khóa học tiếp lên Khoa tiếng Nhật 1,5 năm
•Khóa học tiếp lên Khoa tiếng Nhật 2 năm
•Khóa học Khoa Giao tiếp Quốc tế 1 năm
•Khóa học Khoa Thông tin Kinh doanh Quốc tế 2 năm

[Ngànhhọc] 
•Khoa tiếng Nhật
 Khóa học 1 năm/Khóa học 2 năm 
 (Khóa học 2 năm dự định khai giảng vào tháng 4 năm 2018）
•Khoa Điều dưỡng phúc lợi 2 năm
•Khoa Phúc lợi xã hội 4 năm
•Khoa Điều dưỡng chăm sóc 3 năm
•Khoa Nhân viên phúc lợi xã hội 1 năm

[Ngànhhọc] 
•Ngành Tiếng Nhật (1 năm, 1,5 năm, 2 năm)
•Khoa Thư ký Y khoa
•Khoa Thông tin Kinh doanh
•Khoa Thể thao Xã hội
•Chuyên Thông tin Kinh doanh

[Ngànhhọc]  
•Ngành Tiếng Nhật
 （Cơ bản 1 năm，học lên đại học 1 học lên đại học 1.5 năm）

Nội dung hỗ trợ du 
học sinh Quốc tế

Nội dung hỗ trợ du 
học sinh Quốc tế
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[ Giới thiệu các trường cơ quan giáo dục bậc sau phổ thông, trong tỉnh ]

Hướng dẫn du học HiroshimaHướng dẫn du học Hiroshima


