Perkenalan Program Departemen Mahasiswa Asing [Program Bahasa Jepang]
Universitas Hokuriku
Program bahasa Jepang untuk mahasiswa asing didirikan
pada tahun 1994. Program ini memberikan pelatihan
berbahasa jepang praktis dan mengajarkan kebudayaan
Jepang yang berguna untuk kontribusi di dunia
international. Program ini bertujuan meningkatkan
sumber daya manusia yang mempelajari budaya untuk
menjadi pribadi yang mampu berpikir secara internasional.
Program ini terbuka untuk mahasiswa yang ingin
meningkatkan kemampuan berbahasa Jepang serta
tertarik untuk memiliki pengalaman hidup di Jepang.
Periode perkuliahan dimulai pada bulan April dan September dan dapat diikuti selama minimal 6 bulan
hingga maksimal 2 tahun.

Perpustakaan,

kafetaria,

gedung olahraga

ruang upacara minum
teh Jepang.

Pendidikan

11.40-12.40
13.40-14.40
*13.40-15.10

Mendengarkan
Percakapan
Menulis
Karangan

Selasa
Membaca
Komprehensif
Kuliah Umum
Mendengarkan
Percakapan
*Kuliah Pilihan

Rabu
Menulis
Karangan
Mendengarkan
Percakapan
Home Room
*Kuliah Pilihan

Semester akhir:

Awal bulan April-awal bulan Agustus
* Kontes Membaca
Awal bulan September-akhir bulan Januari
*Studi banding *Kontes bahasa Jepang

Setelah menyelesaikan program ini
* Setelah selesai dari program bahasa Jepang, siswa dapat melanjutkan ke berbagai universitas dan sekolah
pasca sarjana yang ada di seluruh Jepang, termasuk Universitas Hokuriku. [2008-2011 siswa yang
melanjutkan sekolah pasca sarjana: terdiri dari peneliti= 14 orang, mahsiswa 175 orang (dari universitas
lain ke Universitas Hokuriku 34 orang, Universitas Hokuriku=105, orang Program Diploma= 36 orang),
Sekolah kejuruan=24 orang]
* Siswa yang mengikuti program dengan tujuan meningkatkan kemampuan bahasa Jepang, setelah selesai
dapat kembali ke sekolah dan tempat kerja asal. Terbuka juga kesempatan untuk melanjutkan ke sekolah
atau memasuki dunia kerja.
Beasiswa
Tersedia beasiswa dari beberapa lembaga, diantatanya sebagai berikut
*JASSO 48.000 yen/bulan. *Prefektur Ishikawa 20.000yen/bulan. *Universitas Hokuriku 100.000yen/bulan.
Kehidupan sehari- hari
* Untuk kehidupan sehari- hari, termasuk biaya sewa rumah, diperlukan minimal 70.000 yen/bulan.
* Kami akan membantu siswa untuk memilih beberapa tempat tinggal, seperti asrama universitas,
apartemen sekitar, apartemen yang dikelola oleh prefektur Ishikawa ,asrama mahasiswa asing dan lain
sebagainya.
* Dalam masa perkuliahan, siswa dapat mengambil kerja paruh waktu dengan batas maksimal 28 jam/
minggu; dan selama masa liburan seperti libur musim dingin, libur musim panas dan lainnya, dengan
maksimal 8 jam/hari.
* Staf pengajar bahasa Jepang dan staf pusat pertukaran internasional siap membantu anda dalam hal
belajar maupun konsultasi hal lainnya.

Bahasa Jepang
Membaca konperehensif, menulis karangan, dan mendengarkan percakapan.
Di mata kuliah umum anda akan belajar keahlian membaca , menulis,
mendengarkan dan berbicara secara seimbang
Budaya Jepang
Belajar mengenai budaya jepang dan upacara minum teh serta melakukan
praktik secara langsung. Pada akhir semester akan diadakan studi banding.
Home room
Penjelasan tentang berbagai prosedur yang diperlukan selama berkehidupan
di jepang. Di samping itu juga tersedia fasilitas untuk konsultasi dan diskusi.
Mata kuliah pilihan
Mata kuliah yang dapat diikuti termasuk belajar tentang kanji, komputer dan
sebagainyanya
Jadwal kuliah [ sebagai contoh]
Senin
9.20-10.20
Membaca
Komprehensif
10.30-11.30
Kuliah Umum

Jadwal tahunan
Semester awal:

Kamis
Membaca
Komprehensif
Kuliah Umum

Jumat
Membaca
Komprehensif
Kuliah Umum

Mendengarkan
Percakapan
Budaya Jepang

Menulis
Karangan
*Kuliah Pilihan

Tentang Kanazawa
Kanazawa adalah salah satu kota di prefektur Ishikawa, berpenduduk 460.000 jiwa dan sering disebut
“Kyoto kecil”. Kota Kanazawa masih mempunyai banyak peninggalan kawasan kota tua dan budaya khas
Jepang. Selain itu Kanazawa juga memiliki pusat kota yang ramai. Kanazawa dikelilingi dengan banyak alam,
sehingga ketika musim panas di Kanazawa, bisa berenang di laut , dan ketika musim dingin bisa bermain ski.
Disamping itu, Kanazawa juga terkenal sebagai daerah pemandian air panas.
Homepage kota kanazawa : http://www4.city.kanazawa.lg.jp/

Pusat kota

Istana Kanazawa

Universitas Hokuriku Departemen Mahasiswa Asing http://www.hokuriku-u.ac.jp/jlc/index.html
Alamat : Taiyou ga oka1-1, Kanazawa –Ishikawa
Telp: +81-76-229-2626
Fax:+81-76-229-0021 E-mail: iec@hokuriku-u.ac.jp

Taman kenrokuen

