
Giới thiệu về khoa Lưu học sinh (Khóa tiếng Nhật) 

Trường Đại học Hokuriku 

 

  Khoa lưu học sinh của trường được thành lập năm 1994 

với mục đích đào tạo ra nguồn lực có trình độ học vấn cấp quốc 

tế, giáo dục về kiến thức văn hóa của Nhật Bản và tiếng 

Nhật ứng dụng trong thực tiễn, có khả năng ứng dụng tại môi 

trường xã hội quốc tế. Khoa tổ chức đào tạo tiếng Nhật cho 

các lưu học sinh muốn trải nghiệm về cuộc sống tại Nhật Bản, 

 nâng cao trình độ tiếng Nhật,có nguyện vọng học Đại học,  

sau Đại học tại Nhật Bản. 

  Thời điểm nhập học là tháng 4 hoặc tháng 9, chương trình 

đào tạo kéo dài từ nửa năm cho tới tối đa là 2 năm. 

 

 

 

 

 Thư viện         Nhà ăn         Phòng thể chất      Phòng trà 

◆Đào tạo 

［Tiếng Nhật］ 

Đào tạo 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết thông qua các môn học Ngữ pháp, 

Viết luận, Hội thoại, Luyện tập tổng hợp 

［Văn hóa Nhật Bản］ 

Học tập về văn hóa Nhật Bản, có kèm theo các giờ học trải nghiệm như Trà  

đạo hoặc tham quan dã ngoại vào học kỳ II 

［Home Room］ 

Trao đổi ý kiến về các vấn đề phát sinh trong sinh hoạt, giải thích cho lưu học 

sinh về các thủ tục cần thiết phải thực hiện khi sống tại Nhật Bản 

［Môn học lựa chọn］ 

Có lớp dạy chữ Kanji và lớp học Máy vi tính 

＜Ví dụ về thời khóa biểu＞ 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

09：20～10：20 Ngữ pháp Ngữ pháp Viết luận Ngữ pháp Ngữ pháp 

10：30～11：30 Luyện tập 

tổng hợp 

Luyện tập 

tổng hợp 

Hội thoại  Luyện tập 

tổng hợp 

Luyện tập 

tổng hợp 

11：40～12：40 Hội thoại Hội thoại Home Room Hội thoại Viết luận 

13：40～14：40 

*13：40～15：10 

Viết luận *Môn học 

tự chọn 

*Môn học 

tự chọn 

Văn hóa 

Nhật Bản 

*Môn học 

tự chọn 

 

 

◆Niên khóa 

Học kỳ I ：Tuần đầu của tháng 4 đến tuần đầu của tháng 8 

          Tổ chức thi đọc 

Học kỳ II：Tuần đầu của tháng 9 đến tuần cuối của tháng 1 

          Tham quan  Thi tiếng Nhật   

◆Quá trình học 

 □Những học sinh có nguyện vọng học tiếp tại các trường đại học, sau đại học của Nhật hiện nay đang theo học tại 

trường đại học Hokuriku và các trường đại học, sau đại học trong cả nước.  < 2008-2011 : Cao học (bao gồm cả 

tu nghiệp sinh) :14 người, Đại học:175 người (học liên thông tại Đại học Hokuriku: 34 người, học chính quy tại 

Đại học Hokuriku: 105 người, các Đại học khác :36 người), Đại học ngắn hạn: 1 người, Trường dạy nghề: 24 

người. > 

 □Những học sinh có nguyện vọng nâng cao trình độ tiếng Nhật thì về nước, quay về trường cũ, nơi làm việc cũ, 

hoặc đi làm hay học nâng cao hơn. 

◆Học bổng 

  □Có các học bổng như Học bổng quỹ khuyến học Nhật bản (48,000 Yên/tháng), Học bổng của tỉnh Ishikawa 

(20,000 Yên / tháng), Học bổng của Đại học Hokuriku (100,000 Yên /tháng). Học bổng này được trao cho một số 

học sinh, sinh viên của trường. 

◆Sinh hoạt 

  □Sinh hoạt phí bao gồm cả nhà ở khoảng 70,000 Yên/tháng 

  □Giới thiệu nơi ở cho sinh viên như ký túc xá của trường, nhà trọ gần trường hoặc ký túc xá dành cho lưu học sinh 

  □Về việc làm thêm, trong khóa học cho phép làm 28 tiếng/tuần, vào kỳ nghỉ hè, nghỉ đông được làm 8 tiếng/ngày 

  □Giáo viên tiếng Nhật và cán bộ trung tâm giao lưu quốc tế sẽ trao đổi với sinh viên về các vấn đề trong sinh hoạt, 

học tập. 

◆Giới thiệu về thành phố Kanazawa-thành phố của trường đại học Hokuriku 

 Kanazawa là thành phố địa phương trực thuộc tỉnh Ishikawa, với dân số khoảng 460 nghìn người. Thành phố 

còn được gọi là “Kyoto thu nhỏ” do nơi đây còn nhiều các khu phổ cổ và đậm hơi thở của truyền thống và văn hóa 

Nhật Bản . Mặc dù vậy, ở trung tâm thành phố lại có một khu phố mua bán rất sầm uất. Đặc biệt, thiên nhiên còn ưu ái 

cho thành phố này những điều kiện rất tuyệt vời, mùa hè thì có thể vui chơi tắm biển, mùa đông thì lại có thể vui thú 

với môn thể thao trượt truyết. Ngoài ra, Kanazawa còn được biết đến là một thành phố có nhiều suối nước nóng. 

＜Trang chủ thành phố Kanazawa  http://www4.city.kanazawa.lg.jp/＞ 

 

 

 

 

 Phố mua bán       Thành Kanazawa 

 

 

 

 

 Vườn Kenrokuen       Triển lãm mỹ thuật Kanazawa thế kỉ 21 

Khoa Lưu học sinh – Đại học Hokuriku  http://www.hokuriku-u.ac.jp/jlc/index.html 

Taiyougaoka 1-1, thành phố Kanazawa, tỉnh Ishikawa 

TEL +81-76-229-2626   FAX +81-76-229-0021  Email  iec@hokuriku-u.ac.jp 
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