
Khoa Hội nhập Quốc tế 
(mới thành lập)

Tầm nhìn của Khoa Hội nhập Quốc tế

Thế giới đang không ngừng toàn cầu hóa và thời đại 
của con người, vật chất, ti ền tệ vượt qua cả biên giới, 
tự do đi lại đang đến gần, “Khoa Hội nhập Quốc tế ” mới 
đây là khoa sẽ trang bị cho các em năng lực để các em 
có thể hoạt động trong một xã hội như thế. Khoa tập 
trung giảng dạy ngoại ngữ, văn hóa và hội nhập cộng 
đồng, nhằm đào tạo nên nguồn nhân lực có thể phân 
tích các vấn đề phát sinh trong quá trình toàn cầu hóa 
từ điểm nhìn của khoa học xã hội như chính trị học hay 
kinh tế học để từ đó đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất.

Đào tạo nguồn nhân lực có 
thể hoạt động trong xã hội 
toàn cầu hóa

Hội nghiên cứu Nhật Bản học Community Engagement

Để có thể hoạt động trên trường quốc tế, các em cũng cần phải 
hiểu rõ về Nhật Bản. Các em sẽ có cơ hội được học bằng tiếng 
Anh về xã hội, văn hóa, quan điểm sống của Nhật Bản từ tầm nhìn 
quốc tế.

*  Ý  t ư ở n g  d ự  k i ế n  ( T ấ t  c ả  n ộ i  d u n g  t r ê n  đ ề u  l à  d ự  k i ế n ,  c ó  t h ể  t h a y  đổ i )
Chuyên ngành Quốc tế học＊ Chuyên ngành Du lịch Quốc tế＊

Sự ra đời của khoa mới hướng đến tương 
lai và một thế giới không ngừng thay đổi

Nghiên cứu xã hội và văn hóa 
Nhật Bản từ tầm nhìn rộng.

Cơ hội du học và thực tập tại 
nước ngoài.
Tập trung tạo cho các em cơ hội học hỏi thông qua việc đi du học, 
làm đồ án tại khu vực hay đi thực hành. Tất cả các học sinh của 
khoa sẽ được thách thức bản thân bằng cách học này và học về xã 
hội một cách tích cực nhất.



Chuyên ngành Quốc tế học＊

Giảng dạy về nhiều lĩnh vực lớn như Chính trị học, Quốc tế học, Kinh tế 
học. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực hành động thông qua những bài 
học thực tiễn, từ đó đào tạo nguồn nhân lực có thể giải quyết các vấn 
đề xã hội có qui mô toàn cầu, đóng góp cho sự hòa bình thế giới. Tổ 
chức “Khóa học Hơp tác Quốc tế ” để các em học và suy nghĩ về các vấn 
đề chung của loài người và “Khóa học Kinh tế Quốc tế ” hướng tới sự 
phát triển xã hội từ tầm nhìn mang tính kinh tế.

Giải quyết các vấn đề xảy ra trên thế giới bằng khả 
năng ngoại ngữ cao và kiến thức về khoa học xã hội.

Chuyên ngành Du lịch Quốc tế ＊

Giảng dạy về du lịch, thống kê, khoa học chính sách, môi trường, kinh 
doanh, lý luận tổ chức, … Nâng cao năng lực quảng bá tài nguyên du 
lịch, phát triển khu vực và kinh doanh ngành nghề du lịch, đào tạo nguồn 
nhân lực có thể đóng góp cho đất nước. Tổ chức “Khóa học Chính sách 
Du lịch” để các em học và suy nghĩ về việc gắn kết du lịch với các chính 
sách và “Khóa học Kinh tế Du lịch” để giúp các em nắm bắt được du lịch 
từ điểm nhìn kinh doanh.

Học về du lịch từ điểm nhìn quốc tế, tìm ra phương 
pháp để phát triển xã hội trong khu vực.

Hướng
nghiệp

Đào tạo nguồn nhân lực có thể hoạt động
trong xã hội toàn cầu hóa.

●Hoạt động trong các bộ, ngành chính phủ, địa phương các nước.
●Hoạt động trong các cơ quan quốc tế như ngân hàng thế giới, Liên Hợp Quốc
●Làm việc trong các tổ chức kinh doanh quốc tế
●Nhà báo,…

Hướng
nghiệp

●Làm việc trong các công ty du lịch
●Hoạt đông trong các bộ, ngành chính phủ, địa phương các nước
●Hoạt động trong các cơ quan quốc tế như Tổ chức du lịch thế giới
●Làm việc trong các công ty quốc tế về môi trường　●Nhà báo,…

R
Regionally

G
Globally

Lời nhắn từ Trường Đại học Ngoại ngữ Kyoto

Hãy trở thành người có thể tạo nên giá trị mới 
trong xã hội hiện đang đón chào thời đại toàn cầu hóa này!

Tiền thân của Trường Đại học Ngoại ngữ Kyoto, Trường Ngoại ngữ Kyoto được thành lập vào năm 1947. 
Kể từ đó, cùng với tinh thần “Pax Mundi Per Linguas – Xây dựng hòa bình thế giới qua ngôn ngữ”, trường 
chúng tôi đã đạo tạo ra rất nhiều các lớp sinh viên giúp ích cho xã hội thời bấy giờ. Hiện nay, thế giới đang 
chào đón thời kì toàn cầu hóa. Do vậy, các bạn trẻ cần được trang bị khả năng giải quyết các vấn đề có qui 
mô quốc tế, hay khả năng có thể tạo nên giá trị mới trong xã hội này. Ở “Khoa Hội nhập Quốc tế”, chúng tôi 
sẽ đào tạo nên nguồn nhân lực với trình độ ngoại ngữ cao, hiểu biết văn hóa sâu rộng cùng năng lực hành 
động vững chắc luôn sẵn sàng hòa nhập với thời đại mới.

Học ngoại ngữ trong các lớp ít người. 
Nâng cao khả năng ngoại ngữ một cách vui vẻ và vững chắc.

Các t iết  học ngoại  ngữ sẽ được tổ  chức theo hình 
thức lớp í t  người  dựa trên tr ình độ ngoại  ngữ của 
từng sinh v iên.  Các em có thể nâng cao tr ình độ 
ngoại  ngữ của mình qua những bài  đối  thoại  với  
g iáo v iên người  bản xứ.

Tổ chức các chương trình du học.
Số trường liên kết đã mở rộng ra 30 quốc gia.

Chúng tôi tổ chức rất nhiều các chương trình du học 4 
tuần, một số trường hợp có học bổng có thể đi tới 1 
năm và các chương trình trao đổi để nâng cao trình độ 
chuyên môn cho các em.

Rất nhiều du học sinh các nước đang học tại trường. 
Các em sẽ có cơ hội giao lưu kết bạn với người nước ngoài.

Trường chúng tôi tập trung rất nhiều các du học sinh 
đến từ khắp các nước trên thế giới. Nhà trường cũng 
tổ chức rất nhiều những cơ hội để các em có thể giao 
lưu kết bạn với nhau.

Khoa ngoại ngữ của 
Trường Đại học Ngoại ngữ Kyoto

Trường Cao đẳng Ngoại ngữ Kyoto

Dành cho những người muốn hoạt động 
trên trường “Quốc tế”

Dành cho những người muốn hoạt động 
tại “Khu vực”

○Chuyên ngành tiếng Anh ○Chuyên ngành tiếng Tây Ban Nha ○Chuyên ngành tiếng Pháp
○Chuyên ngành tiếng Đức ○Chuyên ngành tiếng Bồ Đào Nha ○Chuyên ngành tiếng Trung
○Chuyên ngành tiếng Nhật ○Chuyên ngành tiếng Ý ○Chuyên ngành Văn hóa Quốc tế

○Chuyên ngành tiếng Anh (Khóa học Kinh tế / Khóa học kĩ năng tiếng )

〈Đ ạ i  h ọ c〉 Học phí năm đầu (năm 2017 ) Phí nhập học: 230,000 Yên, Học phí: 775,000 Yên, Tiền cơ sở vật chất: 415,000 Yên
〈Cao đẳng〉 Học phí năm đầu (năm 2017 ) Phí nhập học: 130,000 Yên, Học phí: 452,000 Yên, Tiền cơ sở vật chất: 152,000 Yên

［L i ê n  h ệ］ 6 Kasame-cho, Saiin, Ukyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 615-8558　TEL 075-322-6219　 FAX 075-322-6246　 http://www.kufs.ac.jp

* Ý tưởng dự kiến ( Tất cả nội dung trên đều là dự kiến, có thể thay đổi )


