Sơ lược về HOSEI
Số khoa đào tạo:

15

Xếp hạng 3 ở Nhật Bản

Sinh viên quốc tế:

Tỷ lệ sinh viên
sử dụng chế độ
giảm học phí:

Thuộc top trường
đại học toàn cầu:

1.097

do chính phủ Nhật
Bản lựa chọn

tổng số sinh viên quốc tế ở các
chương trình đại học, sau đại
học và ngắn hạn
(năm 2016)

79%

(năm 2016)

Tỷ lệ tìm được việc
của sinh viên Hosei:

98,8%

Lịch sử:

Hơn

tìm được công việc
sau khi tốt nghiệp
(tính đến Ngày 1/4/2017)

135

năm

Số người đăng ký:

2

xếp hạng
(năm 2017)

Sinh viên:

29.494

Top 10 ở Nhật Bản

Sách:

1.746.547

Trong top 5 của Nhật
Bản về số người đăng
ký trong thập kỷ trước

ようこそ

日本 へ
WHY HOSEI ?

(tính đến Tháng 3 năm 2016)

Trường đại học đối tác:

215 trường ở

Sinh viên tốt
nghiệp:

Hội nhóm và
câu lạc bộ:

34 quốc gia và khu vực

459.205

hơn

200

(tính đến Tháng 2 năm 2017)

(tính đến Tháng 3 năm 2016)
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ベトナム語版

Đại học Hosei là một trong những trường đại học lâu đời và tốt
nhất ở Nhật Bản. Đại học Hosei cung cấp nhiều chương trình
học thuật đa dạng và nhiều trải nghiệm phong phú cho các
sinh viên quốc tế.

H

ọc ở Tokyo, Nhật Bản

Đại học Hosei nằm ở Tokyo, Nhật Bản. Tại sao bạn
nên học ở Nhật Bản và ở Tokyo?

1 Khám phá Văn hóa Nhật Bản, nền Khoa học – Công
nghệ tiên tiến và các Di sản thế giới.
Nhật Bản là một đất nước xinh đẹp với nhiều điều đáng cho
bạn khám phá. Sinh viên quốc tế có thể trải nghiệm nền văn
hóa đại chúng, khoa học – công nghệ tiên tiến, các di sản thế
giới vốn là những nét đặc trưng của Nhật Bản.
2 Học ở Trung tâm của Tokyo
Cơ sở Ichigaya của Đại
học Hosei nằm ở trung
tâm của Tokyo. Hai cơ
sở khác cũng nằm ở
Tokyo. Tokyo là một trong
những thành phố tuyệt
vời nhất thế giới. Học ở
Tokyo sẽ giúp bạn có
nhiều sự lựa chọn về các viện bảo tàng, văn hóa đại chúng,
mua sắm và giải trí để làm phong phú hơn kinh nghiệm của
mình. Chỉ mất chưa đến 30 phút để đi tàu điện từ cơ sở
Ichigaya đến Shinjuku, Ikebukuro, Akihabara, Shibuya và
Ginza.
3 Cuộc sống an toàn và tiện nghi
Nhật Bản cung cấp cho
sinh viên quốc tế một
môi trường để tập trung
vào việc học của mình
một cách an toàn và tiện
nghi. Nhật Bản nổi tiếng
có tỷ lệ tội phạm thấp, cơ
sở hạ tầng tiên tiến và
lòng hiếu khách nổi trội. Hệ thống giao thông công cộng luôn
đúng giờ sẽ giúp bạn đến nơi một cách an toàn. Hệ thống bảo
hiểm sức khỏe bền vững giúp sinh viên nhận được sự chăm
sóc y tế tiến bộ chỉ với một khoản tiền nhỏ. Sinh viên quốc tế
có thể tìm thấy những người bạn tốt và thoải mái giao tiếp với
họ vì có đến 200.000 sinh viên quốc tế đến từ 170 quốc gia
đang theo học tại các học viện giáo dục cấp cao hơn ở Nhật
Bản. (Trích từ trang web của JASSO) Có nhiều đại sứ quán
nước ngoài được đặt tại Tokyo để sinh viên có thể dễ dàng đi
đến nếu cần.
4 Học phí vừa phải và nhiều Chính sách hỗ trợ tài chính
đa dạng
Các trường đại học Nhật Bản có mức học phí tương đối thấp
hơn so với Mỹ và Anh. Các chương trình học bổng và chương
trình giảm học phí cho sinh viên quốc tế ở Nhật Bản đa dạng
hơn các nước khác.

H

ọc ở Đại học Hosei

Nhật Bản có hơn 750 trường đại học. Tại sao bạn
nên chọn Đại học Hosei? Đại học Hosei là một lựa
chọn lý tưởng để bạn tiếp tục con đường học vấn vì
những lý do sau:

Lịch sử & Truyền thống
1 Lịch sử hơn 135 năm
Đại học Hosei được thành lập vào năm 1880 và các lĩnh vực
học thuật được chia làm 15 khoa và 38 ngành đại học, 15 khoa
sau đại học, và 2 khoa sau đại học chuyên nghiệp, từ các
ngành nghệ thuật cho đến các ngành khoa học. Tất cả các
chương trình đều được Chính phủ Nhật Bản công nhận.

2 Trường đại học toàn cầu hóa
Năm 1904, Đại học Hosei bắt đầu tiếp nhận một số sinh viên
Trung Quốc bằng cách xây dựng một chương trình ngắn hạn
dành cho sinh viên Trung Quốc trước các trường đại học khác.
Hiện nay, Đại học Hosei đã trở thành một phần của Dự án Đại
học Toàn cầu* và tiếp nhận 1097 sinh viên quốc tế trong các
chương trình cấp bằng cũng như các chương trình trao đổi. Số
lượng các trường đại học đối tác là 215 trên 34 quốc gia và
khu vực
*Dự án Đại học Toàn cầu là một dự án do Chính phủ đề xuất, dự án này
cung cấp sự hỗ trợ ưu tiên và gây quỹ cho 37 trường đại học được lựa chọn
ở Nhật Bản.

Giáo dục và Hỗ trợ cho Sinh viên quốc tế
3 Chương trình cấp bằng dạy bằng tiếng Anh
Hosei cung cấp nhiều chương trình cấp bằng dạy bằng tiếng
Anh. Hơn nữa, sinh viên quốc tế trong các chương trình này
có thể học tiếng Nhật trong khi đang học để lấy bằng bằng
tiếng Anh. Các chương trình cấp bằng dạy bằng tiếng Anh của
Hosei là:
Các chương trình đại học
-GIS (Nghiên cứu Toàn cầu và Đa ngành),
Khoa Nghiên cứu Toàn cầu và Đa ngành
-GBP (Chương trình Kinh doanh Toàn cầu),
Khoa Quản trị Kinh doanh
-SCOPE (Chương trình Đồng sáng tạo Bền vững),
Khoa Nghiên cứu Bền vững
-IGESS (Học viện Kinh tế Quốc tế và Khoa học Xã hội)
Các chương trình sau đại học
-MBA quốc tế,
Trường kinh doanh về Quản trị Sáng tạo
URL: http://www.im.i.hosei.ac.jp/gmba/
-IIST (Học viện về Khoa học và Công nghệ
tiên tiến),
Khoa sau đại học về Khoa học Máy tính và
Thông tin, Khoa học và Kỹ thuật
Để biết thêm chi tiết về các chương trình cấp bằng dạy
bằng tiếng Anh, vui lòng quét mã QR.▶
▶

Chương trình Tiếng Nhật (JLP)
Đối với các sinh viên quốc tế muốn học tiếng
Nhật, Hosei có Chương trình Tiếng Nhật (JLP)
cho các sinh viên không lấy bằng và không
phải là người Nhật bản xứ.
Để biết thêm chi tiết về JLP, vui lòng quét mã QR.▶
▶

4 Hỗ trợ nghề nghiệp
Các sinh viên quốc tế của Hosei có thể nâng cao cơ hội nghề
nghiệp bằng cách tận dụng nhiều hỗ trợ miễn phí của Trung
tâm Nghề nghiệp.
-Khóa học tiếng Nhật Kinh doanh giúp sinh viên nâng cao
năng lực tiếng Nhật kinh doanh mà các công ty Nhật Bản
đang ưu tiên trong các hoạt động tuyển dụng.
-Hướng dẫn cho sinh viên quốc tế đưa ra những lời khuyên
quan trọng để giúp sinh viên nghiên cứu tài liệu và phỏng vấn
tìm việc.
-Cố vấn thường xuyên tư vấn tìm việc theo từng cá nhân, một
người tư vấn cho một sinh viên.
Những hỗ trợ này chịu trách nhiệm giúp cho sinh viên thành
công trong các hoạt động tìm việc. Sinh viên quốc tế của Hosei
đã được vào làm việc tại những công ty hàng đầu Nhật Bản
như TORAY, IHI Corporation, và NIPPON STEEL & SUMIKIN
CHEMICAL CO., LTD. vào năm 2017.
5 Tương tác quốc tế
Đại học Hosei cung cấp nhiều cơ sở vật chất và sự kiện đa
dạng dành cho sinh viên quốc tế nhằm làm phong phú thêm
các trải nghiệm của họ ở trường đại học.
-Cố vấn viên cho Sinh viên Quốc tế và Người hỗ trợ Sinh viên
Quốc tế giúp đỡ sinh viên quốc tế ổn định cuộc sống ở Hosei
và ở Nhật Bản.
-Phòng giao lưu Quốc tế (G-Lounge) ở ba cơ sở của trường
mang đến cho sinh viên cơ hội giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ

ngoài tiếng Nhật, với nhiều sự kiện khác nhau. Sinh viên quốc
tế và sinh viên người Nhật có thể nói chuyện bình thường để
kết bạn với nhau trong các cơ sở.
-Câu lạc bộ Quốc tế của Đại học Hosei tổ chức các sự kiện
trao đổi giữa các sinh viên quốc tế,
chẳng hạn như cuộc thi hùng biện
(với rất nhiều sinh viên quốc tế
tham gia), đi xem bắn pháo hoa,
xem Giải đấu Bóng chày lớn của
sáu trường đại học, và các hoạt
động khác.
6 Nơi ở
Các ký túc xá nằm bên ngoài khuôn viên cơ sở và cách mỗi cơ
sở khoảng 40 phút đi bằng tàu điện. Sinh viên được cung cấp
bữa sáng và bữa tối từ Thứ hai đến Thứ bảy,
phòng ngủ riêng, kết nối Internet trong phòng,
và phòng tắm, có thể sử dụng bất cứ lúc nào.
Sinh viên có thể hỏi bất cứ câu hỏi hoặc mối
lo ngại nào với quản lý ký túc xá. Sinh viên
cũng có thể tổ chức tiệc hoặc các sự kiện
khác trong ký túc xá.
Để biết thêm chi tiết về Nơi ở, vui lòng quét mã QR.▶
▶

7 Những Hỗ trợ và Cơ sở vật chất khác
•Trung tâm Máy tính và Nối mạng tạo điều kiện thuận lợi để sử
dụng Internet và e-mail
•Thông tin Trực tuyến về các công việc bán thời gian
•Phòng học nơi sinh viên có thể học trong không khí yên tĩnh.
•Phòng khám trong khuôn viên cung cấp dịch vụ chăm sóc
sức khỏe
•Quán ăn cung cấp nhiều món ăn đa dạng với mức giá phải
chăng
•Thư viện với 1,7 triệu quyển sách
•Hai nơi ở cho các hoạt động ngoài khuôn viên (Tòa nhà Hội
thảo Fuji và Phòng tập thể dục Đa năng Ishioka cho nhiều
hoạt động thể thao)
•Chương trình Thành
viên Cơ sở cho phép
các sinh viên của
Hosei tham quan
nhiều viện bảo tàng
miễn phí
•Hỗ trợ toàn bộ các
thủ tục nhập cư

Học phí, Học bổng và Chi phí sinh hoạt
ước tính
8 Chế độ Giảm Học phí và Học bổng
Các sinh viên hệ đại học đủ điều kiện sẽ được giảm học phí
tùy theo cấp bậc như sau:
Sinh viên năm nhất được giảm 30% học phí.
Sinh viên năm hai, năm ba và năm tư được giảm 20% đến
40% học phí tùy theo kết quả học tập của sinh viên.
Đại học Hosei có nhiều Học bổng của trường bao gồm Học bổng
Sinh viên Quốc tế của Quỹ Quốc tế Hosei
(HIF), sinh viên đạt kết quả học tập tốt có thể
được nhận lên tới 1.000.000 JPY một năm.
Để biết thêm chi tiết về Học bổng/Giảm Học phí, vui
lòng quét mã QR.▶
▶
(Vui lòng xem “Chương 4. Học bổng/Giảm Học phí”
trong Sổ tay Sinh viên Quốc tế)

●Học phí (JPY/năm)
Khóa
GIS
Năm nhất
1.543.000
Năm hai và các năm sau 1.303.000

GBP SCOPE IGESS
1.436.000
1.196.000

*Số tiền có thể thay đổi (Năm 2018)
*Học phí năm nhất bao gồm phí nhập học (240.000 JPY).

●Chi phí sinh hoạt ước tính (JPY/tháng)
Thuê nhà
Ăn uống
Chi phí đi lại đến trường
Điện, nước, gas
Bảo hiểm và y tế
Sở thích và giải trí
Khác
Tổng

63.000
27.000
5.000
7.000
2.000
6.000
21.000
131.000
*Dữ liệu từ JASSO,v.v…

<Chi phí hàng năm> (JPY)
Chi phí sinh hoạt 1.572.000 (131.000×12 tháng)(khoảng $14.291)
Học phí
1.196.000~1.543.000 (khoảng $19.873~14.028)
Tổng
2.768.000~3.115.000 (khoảng $25.164~28.318)
*1USD=110JPY

Chia sẻ của sinh viên
1. Cuộc sống và việc học tập của bạn ở trường đại học như thế nào?

Tôi rất thích cuộc sống ở Nhật Bản. Nhưng lúc đầu, tôi đã cảm thấy lo lắng vì có rất ít sinh viên Việt Nam
ở Hosei và tôi thì không nói được tiếng Nhật. May mắn là tôi đã tìm được nhiều người bạn tốt và sensei
(giảng viên) tuyệt vời. Họ đã dạy tiếng Nhật cho tôi, hỗ trợ tôi trong việc nghiên cứu, giúp tôi tìm việc và
cho tôi nhiều lời khuyên hữu ích. Tôi cảm thấy mình đã trở thành một phần của gia đình lớn và giờ đây tôi
đã đủ tự tin để sống ở Nhật Bản.

2. Cho đến nay, trải nghiệm nào mà bạn cảm thấy ấn tượng nhất?

Trải nghiệm ấn tượng nhất của tôi ở Nhật Bản là mọi người đều rất tử tế, dễ xúc động và cực kỳ lịch sự.
Người dân nơi đây sẵn sàng giúp đỡ bạn ngay cả khi họ không quen biết bạn. Bạn không cần phải lo lắng
về việc bị mất tài sản hay bị trễ hẹn vì họ rất trung thực và luôn luôn đúng giờ.

3. Tại sao bạn lại đề xuất Đại học Hosei cho các sinh viên quốc tế?

Mỗi trường đại học ở Nhật Bản đều là lựa chọn tốt cho các sinh viên quốc tế. Nhưng Đại học Hosei là một
trong những trường đại học lớn nhất ở Nhật Bản, nơi đây có môi trường học tập hiện đại, lịch sử lâu đời
và lại nằm ngay tại thủ đô của Nhật Bản. Với những điều như vậy thì tôi tin rằng Hosei sẽ là điểm đến tốt
nhất cho việc học tập và sinh sống của các sinh viên quốc tế.

Cáp Hữu Quân đến từ Việt Nam
Sinh viên chương trình Thạc sĩ,
chuyên ngành
Tin học ứng dụng

4. Điều bạn muốn nhắn nhủ đến các sinh viên quốc tế đang xem xét Hosei là nơi học tập tiếp theo.

Dành cho các bạn muốn vào Đại học Hosei, các bạn thật sáng suốt và thông minh vì các bạn đang đưa ra một quyết định đúng đắn. Đại học
Hosei là một nơi xinh đẹp mà các bạn có thể trải nghiệm những điều mới mẻ và học được rất nhiều thứ. Các bạn luôn được chào đón ở Hosei
và tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn. Tôi rất mong được gặp các bạn.
Mã QR được đăng ký nhãn hiệu của DENSO WAVE INCORPORATED.

