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परम्परा र प�रणाम
सन् १९६३मा जापानमा पिहलो कम्प्यटु र िश�ा संस्थाको
�पमा स्थािपत।
तब देिख, हामी क्योटो कम्प्यटु र गाकुइन (KCG) सधैं
अत्याधिु नकिदशाितर चल्दैछौं।
अध्य�

हासेगावा यासक
ु ो
क्यौटो दाइगाकु भौितक िव�ान स्नातक तह अन्त�र� भौितकशा� िवभाग िद�ान्त (मिहला पिहलो ब्याच)।
कौटो दाइगाकु स्नातको�र तह िव�ान अनसु न्धान िवभाग िप एच िड क्रेिडट हािसल।
अन्त�र� िव�ान अनसु न्धानमा कम्प्यटु रको प्रयोगको अग्रणी व्यि�त्व।
अमे�रकाको पेनिसल्भेिनया राज्य िव�िवद्यालयको अितिथ वै�ािनक।
थाइल्याण्ड∙घाना∙िश्रलंका∙पे� जस्ता देशको िश�ा मन्त्रालयबाट प्रशसं ा पत्र ग्रहण।
२००६ सालमा जापान आइिटयु सहकारी फाउन्डेसन अन्तरार्िष्ट्रय सहयोग िवशेष परु स्कार ग्रहण।
२०११ साल सचु ना सम्प्रेसण संस्थान समाज जापानबाट धन्यबाद पत्र प्रदान।

अग्रगामी मनोभावको लािग सपं कर्
सन् १९६३ मा स्थािपत,

जापानको पिहलो कम्प्यटु र शैि�क सस्ं थान
शैि�क दशर्न
- कम्प्यटु र प्रिविधका िसद्धान्तको शैि�क प�ह� जोडिदई, उच्च स्तरको िश�ा प्रदान
- कम्प्यटु र प्रिविधको प्रगित र िवकास गनर्को लािग अनक
ु ू ल िश�ा
- कम्प्यटु र प्रिविधमा रचनात्मक �मताको बढावा
- जानकारी-उन्मख
ु समाजमा व्यापक �ि�कोणको स्थापना
- मानिसकता र संवेदनशीलता दवु ै प�मा उत्कृ � व्यि�त्वको िवकास

अग्रगामी मनोभाव
KCG, सन१् ९६३ जापानको कम्प्यटू र यगु को प्रारम्भमा “नयाँ यगु को
िसजर्ना गरौं” भन्ने उत्साहमा क्योटो स्नातको�र संस्थान एस्ट्रोिफिजक्स
क�ाका एक समहू द्वारा स्थािपत ग�रएको, पिहलो जापानी कम्प्यटु र िश�ण
संस्थान हो। सफ्टवेयर डेभल
े पमेन्ट एक रचनात्मक काम हो जोरिदई, के वल
�ान, प्रिविधको दी�ा, अवशोषण मात्र नभई, “रचनात्मकता प्रिश�ण”
ल�यको �पमा िलएर, “यगु को लािग िजम्मेवार र रचनात्मक सचू ना प्रिविध
िवशेष�को िवकास” शैि�क दशर्नको �पमा िलदैंआएको छ।
जापानको कुनै पिन िव�िवद्यालयमा सचू ना प्रणाली िवभाग नभएको
समयमा KCG ले प्रोग्रािमङ भाषा प्रिश�ण सत्रको श�ु वात गरे को
िथयो।सन१् ९७०-८० को दशकको स�ु मा, मध्यम आकारकोअत्याधिु नक
िमिसन, एकपिछ अक� ठूलो िमिसन क्याम्पसमा िभ�याइ िवद्याथ�का लािग
व्यावहा�रक तािलममा खल
ु ेर प्रयोग गनर् सिकने गरी ग�रिदए। त्योसमयमा,
यो मात्रामा िवद्याथ�ह�को कम्प्यटु र तािलमको लािग खल
ु ेर

प्रयोग गनर् सिकने अनौठो िथयो भने अन्य िव�िवद्यालयह�को लािग
ईष्यार्को िवषय बनेको िथयो।यो, KCG को मल
ू प�र�श्य भई, यिद स्कूल
ब्यारे कमा भएपिन, िवद्याथ�ह�लाई अत्याधिु नक शैि�क वातावरण देऊँ
भन्ने शैि�क दशर्न िथयो। आज पिन स्थापना कालदेिखको अग्रगामी
मनोभावलाई िनरन्तरता िदई, सन२् ००४मा जापानको पिहलो आईटी
व्यावसाियक स्नातको�र िवद्यालय क्योटो इन्फरम्यािटक्स स्नातको�र
संस्थान को स्थािपत ग�रयो।
अिहले सम्म, क्योटो कम्प्यटु र गाकुएन्ले ५०००० िवद्याथ�ह� उत्पादन
गरे को छ। हरे क िवद्याथ� KCG मा िसके को अग्रगामी मनोभावका साथ
संसारमा नयाँ चनु ौतीह� जारी राख्दैछन।् स्थापनाबाट ५५ वषर्भन्दा
लामो समय भइ, परम्परा र सफलतामा गौरव गन� कम्प्यटु र कलेज। र
यसमाअझबढी भिवष्य थप्ने, ितमी हौ।
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KCG को डोमेन

शैि�क िवशेषताह�

KCG ग्रपु , क्योटो कम्प्यटु र गाकुइन (राजहु ोकु क्याम्पस, कामोगावा क्याम्पस,
क्योटो एिकमेक क्याम्पस), क्योटो इन्फरम्यािटक्स स्नातको�र संस्थान,
क्योटो अटोमोबाइल व्यावसाियक स्कूल, क्योटो जापानी भाषा प्रिश�ण
के न्द्र, के -िस-िज क्या�रयर, िलिमटेड आिद िमलेर बनेको िव�व्यापी शैि�क
सस्थानह�को संग्रह हो।
यस ग्रपु को डोमेन “kcg.edu”, सन् २००३मा, अध्य� हासेगावा वाता�ज्यबू ाट
चयन ग�रएको िथयो।यो डोमेन सन् १९९५मा हािसल इन्टरनेट डोमेन नाम
(www.kcg.edu) बाट प्रा� ग�रएको हो। “kcg” भनेको जापानको पिहलो
कम्प्यटु र शैि�क सस्थान “Kyoto Computer Gakuin (क्योटो कम्प्यटु र
गाकुइन)” को अिघल्लो एक अ�र हो र “.edu”, gTLD (generic Top
Level Domain : इन्टरनेटमा प्रयोग भएको मािथल्लो स्तर को डोमेन) मध्य
एक भई, सयं �
ु राज्य अमे�रकाको मान्यता िनकायद्वारा मान्यता प्रा� उच्च
िश�ा संस्थाले मात्र दतार् गनर् पाउँदछ।क्योटो कम्प्यटु र गाकुइन, संय�
ु राज्य
अमे�रकाको स�ु देिख इन्टरनेटमा संलग्न भएको Massachusetts Institute
(एमआईटी) का अनसु न्धानकतार्ह� र अन्य सिहत कम्प्यटु र िवद्वान�ह�सगं

गिहरो िमत्रता भएकोले, चार वषर् कलेज बराबरको कम्प्यटु र उच्च िश�ा
संस्थाको �पमा िचिनन्थे। यो संस्था, “.edu” वहन गनर् उिचत छ भनेर मान्यता
हािसल ग�र, जापानभरमा पिहलो र एउटा मात्र शैि�क संस्थानको �पमा
यो “.edu” डोमेन प्रा� गनर् स�म भएको िथयो।त्यसपिछ, डोमेन नामको
व्यवस्थापन मापदण्ड पिन अिल खकु ु लो भई, संय�
ु राज्य अमे�रका वाहेक
अन्य देशको शैि�क सस्थानह� मध्ये के िहलाई समान खालको gTLD प्रदान
ग�रन थािलएको छ तर, सयं �
ु राज्य अमे�रकाको सस्ं थालाई वाहेक अन्य
देशको शैि�क सस्थानह�लाई प्रदान नग�रएको “.edu” हािसल भएको कुरा,
त्यससमयकोलािग कोसेढुङ्गा हो, क्योटो कम्प्यटु र गाकुइनलाई संय�
ु राज्य
अमे�रकाद्वारा मािनएको पिन िनस्सन्देह एक उच्च िश�ा संस्था भएको प्रमाण
हो र यस संस्थानको उद्यमी स्वभावको पिन प्रमाण हो।
बृहत जानकारी समाजमा, यो डोमेन “kcg.edu”, सधैं अग्रगामी मनोभावलाई
ध्यान मा राख्ने शैि�क संस्थाको प्रतीकको �पमा रहनेछ र सामािजक
आवश्यकता अन्वेषण र प्रितिक्रया गनर् सक्ने व्यि�ह� प्रिशि�त गन� शैि�क
आदशर् प्रितिनिधत्व गदर्छ।

जापानको पिहलो कम्प्यटु र िश�ा संस्थाको �पमा स्थािपत भई, ५५ बषर्
बढीको रे कडर् र परम्परा बोके को गवर्को क्योटो कम्प्यटु र गाकुइन KCG
। यो िश�णमा, अन्य िवद्यालयह�मा नभएका धेरै िवशेषताह� छन।्
परम्परागत शैि�क सस्थानह�मा “िसकाउने प�” बाट “िसक्ने प�”
ले �ान हािसल गन� एकतफ� िश�ा प्रणाली िथयो जबिक, KCG
चािहँ िसक्न चाहने व्यि�ले, आफ्नो व्यि�त्व र लगावबाट बनेको
स्कुल हो।त्यसैले, प्रत्येक िवद्याथ�को व्यि�त्वको सम्मान र व्यि�गत
आवश्यकता अनसु ार िवस्तृत प्रितिक्रया गरी, प्रमािणकरण र सरल
िश�ण िविधह� अपनाई, नयाँ उपकरण प्रयोग गरी अमल ग�रन्छ।
सम्बिन्धत उद्योगह�मा काम ग�ररहेका पेशवे रबाट पिन िसकाईन्छ,

सेिमनार ढाँचामा व्यावहा�रक अभ्यासले असल िजवनमा व्यावहा�रक
सहयोग र �ान िमल्दछ। नयाँ कम्प्यटु र िडवाइस या ई-िश�ा
(ई-लिन�ग) िसस्टममा, जहाँसक
ु ै बाट, जनु सक
ु ै बेला िसक्न सक्ने
वातावरण प्रदान गदर्छ। साथै, रोजगार या योग्यता प्राि�मा सहयोग
पगु ी, सपना साकार मदत गन�छ।
साथै, KCG स्नातक भएपिछ, अगािडको अध्ययनको लािग ग्रपु को
आईटी व्यावसाियक स्नातको�र या क्योटो इन्फरम्यािटक्स स्नातको�र
संस्थानमा जानु पिन सम्भव छ।
KCG ल यसरी िविभन्न माध्यमह�द्वारा, महत्वाकां�ाबोके का
िवद्याथ�ह�को प्रेरणा प्रितिक्रया ग�ररहनेछ।

KCG ग्रपु को रंग
KCG ब्लू

(क्योटो कम्प्यटु र गाकुइन (KCG) र KCG ग्रपु को रंग)

क्योटो कम्प्यटु र गाकुइन तथा KCG ग्रपु को िथयो । नीलो रङ, सबै संस्थापक सदस्यह� क्योटो िव�िवद्यालयको स्नातको�र
िवद्याथ�ह� तथा स्नातक िवद्याथ�ह� भएकोले, क्योटो िव�िवद्यालयको स्कूल रङ आधारमा चयन ग�रएको िथयो । जनु
गाढा नीलो िथयो. यो रंग, सन् १९७० देिख प्रयोग थालेका िथएभने, ३५औ ं वािषर्कोत्सवको (१९९८) अवसरमा “KCG
ब्ल”ू भनी प�रभािषत ग�रएको हो।

KCG रेड

(क्योटो इन्फरम्यािटक्स स्नातको�र संस्थानको स्कूल रंग)

KCG ग्रपु को संस्थापक हासेगावा िसगेओज्यलू े आफ्नो पिछल्लो बषर्मा िवद्यालयको व्यवस्थापनबाहेक,हावर्डर् िव�िवद्यालय
बाट जवानीमा परू ा गनर् नसके को अध्ययनलाई पनु ः चनु ौती गरे का िथए। उहाँले बोस्टनमा एक घर भाडामा िलए र यवु ा
िवद्याथ�ह�संग एउटै क�ामा बसेर सािहत्य र दशर्नको अध्ययन गरे का िथए। क्योटो इन्फरम्यािटक्स स्नातको�र संस्थानको
स्कूल रंग, सस्ं थापकज्यलू े अध्ययन गरे को हावर्डर् िव�िवद्यालयको स्कूल रंग, िक्रमसन रंगको आधारमा अिन KCG ब्लू को
िबप�रत रंगको �पमा अिधिनयिमत भएको िथयो. यसले उमेर वा िलंग मा भेदभाब नगरी, जनु सकु ै समयमा पिन एक नयाँ
कुराको चनु ौती नम्र भएर िसक्ने मनोवृि� व्य� गदर्छ।

KCG ओरेन्ज

(क्योटो अटोमोबाइल व्यावसाियक स्कूलको स्कुल रंग)

अक� पस्ु ताको अटोमोवाबाइल प्रिविधको अन�ु प उच्च प्रिविधय�
ु आइिट, नेटवकर् प्रिविध, �ानसिहतको अटोमोवाबाइल
प्रािविधकह�लाई प्रिश�ण ग�रन्छ। क्यौटो अटोमोवाबाइल सम्बिन्ध िवषेश स्कुलमा २०१३सालमा KCG ग्रपु मा समािहत
भएको छ। स्कुल कलरले KCG ग्रपु मा प्राण भन�छ भनेर भिनइदैछ।

KCG ग्रीन

व्यावहा�रक पाठ्यक्रम – सेिमनार
प्रत्येक िवषयमा िसके का प्रिविध र �ानह� एक अक� सगं सम्बिन्धत
गराई, व्यावहा�रकमा उपयोग गरी, सामिू हक एकता राख्न, प्रत्येक
वषर्मा “प�रयोजना अभ्यास” प्रदशर्न ग�रन्छ।
प�रयोजना अभ्यासमा, िदइएको काम परू ा मात्र नभई, समहू मा ल�य
िनधार्�रत देिख योजना, िडजाइन, उत्पादन कायर्, प्रस्तिु त सम्म
गनर्क
ु ासाथै ठूला मात्रामा उच्च गणु स्तरको कामह� ग�रन्छ । कामको
खोजीकोबेलामा, प�रयोजना अभ्यासमा बनाएको उच्च स्तरको
प्रदशर्न र प्रौद्योिगक� �मताह� �ढअपील गनर् सक्छ।
वास्तिवक ससं ारमा सिक्रय भिू मका िनवार्ह गनर् प्रािविधक िश�ा मात्र
नभई सामिू हक कायर्, नेतत्ृ व, संचार कौशल, समय प्रबंधन �मताह�,
साथै प्रस्तिु त कौशल पिन आवश्यक छ। प�रयोजना अभ्यासमा

बारम्बार सामिू हक कामको अनभु वले, मािथ उिल्लिखत सबै स्वत;
स्वाभािवक ह�दै ँ जान्छ।साथै बष�िपछे प्राथिमक स्तर देिख िलएर उच्च
स्तर सम्म सम्बोधन गन� ह�नाले, स्नातक बषर्मा समग्रमा व्यावहा�रक
कौशलताको �ान हािसल भएको महससु गनर् सिकन्छ।
स्नातक वषर्को प�रयोजना अभ्यासमा, त्यितबेलासम्मको िसके को
प�रणितको �पमा स्नातक कायर् गराइन्छ। िवद्याथ�ह� आफ्ना
िवचारलाई आकार िदन, परी�ा तथा गल्तीह� दोहराए तापिन,
स्नातक अनसु न्धान कायर् तयार पादर्छन।् उत्कृ � कायर्लाई प्रत्येक वषर्
फे ब्रअ
ु रीमा आयोजना ह�ने “KCG AWARDS िवद्याथ� काम
प्रस्तिु त”, मा घोषणा तथा सम्मान ग�रन्छ।

(क्योटो जापानी भाषा प्रिश�ण के न्द्रको स्कूल रंग)

अन्तरार्िष्ट्रय िवद्याथ�ह�को लािग, KCG ग्रपु मा प्रवेश गनर् पिहलो प्रवेशद्वार यो क्योटो जापानी भाषा प्रिश�ण के न्द्र, न्याय
तथा सचु ना मन्त्रालयमा सिु चकृ त जापानी भाषा स्कूल हो र जापान िश�ा, संस्कृ ित, खेलकुद, िव�ान तथा प्रिविध,
मत्रं ालयद्वारा जापानी भाषाको पाठ्यक्रम तयार गनर् िनिदर्� ग�रएको छ। ससं ारको सात महादेशका ह�रयो पृथ्वीको छिवबाट
र मािथ उिल्लिखत KCG ब्लू र KCG रे ड भन्दा फरक रंगको �पमा ह�रयो रंगलाई स्कूल रंग �पमा छनोट ग�रएको हो।
यसले िसके र ह�कर्ने, अन्तरार्िष्ट्रय िवद्याथ�ह�को �मता वृिद्धको प्रितिनिधत्व गदर्छ।
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ई-िश�ा (ई-लिन�ग)
अन्य शैि�क सस्ं थाह� भन्दा अगािड KCG ले सन् २००५मा
नवीनतम ई-िश�ा (ई-लिन�ग) को िविवध पाठ्यक्रमह� प�रचय गरे को
हो। ई-िश�ा (ई-लिन�ग) को प�रचय संगै पिहलाभन्दा अझ प्रभावकारी
“िवद्याथ�-उन्मख
ु िश�ा शैली” साकार गरे र िवद्याथ�ह�को शैि�क
आवश्यकताको लािग उ�रदायी बनाएको छ।

ई-िश�ा (ई-लिन�ग), नेटवकर् र कम्प्यटु र जस्ता सञ्चार प्रिविधको
प्रयोग ग�रएको एक नयाँ िश�ण पद्धित हो, जनु २१औ ं शताब्दीको
शैि�क सस्थानह�का लािग अत्यावश्यक शैि�क उपकरण भन्न
सिकन्छ।

नवीनतम सिु वधासपं न्न ई-िश�ा (ई-लिन�ग) स्टूिडयो
क्योटो एिकमेक क्याम्पस अगािडको स्कूलको नयाँ भवनमा नवीनतम तथा सिु वधासंपन्न ई-िश�ा (ई-लिन�ग) स्टूिडयो छ। यो स्टूिडयोमा तल्ु यकािलक �रमोट
लेक्चर िसस्टम र रे कडर् लेक्चर िसस्टम उपलब्ध छ। KCG ले यस ई-िश�ा (ई-लिन�ग) स्टूिडयोलाई बेस बनाएर, ई-लिन�ग को लािग नवीनतम तथा उच्च
गणु स्तरको पाठ्य सामग्रीको िसजर्ना र िवतरण गरी, िवद्याथ�लाई िविवध शैि�क अवसर प्रदान गदर्छ।

KCG को ई-िश�ा (ई-लिन�ग) िसकाउने मौिलक शैली
KCG का ई-िश�ा (ई-लिन�ग) पाठ्यक्रमह�, िवद्याथ�ह�ले आफ्नो गितमा गिहरो अध्ययन गनर् सिकने गरी, िविभन्न पद्धितह� अपनाई तैयार ग�रएको छ।
साथै, आफ्नो शैलीमा अध्ययन गन� ई-लिन�ग र िश�कबाट प्रत्य� िनद�शन प्रा� गनर् सिकने मौिलक तथा लिचलो क�ा संचालन गदर्छ। KCG, आईटी
(आईसीटी) िश�ाको अग्रणी धार भएका कारण, िवद्याथ�ह�ले यसको पणू र् सदपु योगगरी प्रभावकारी िश�ा िलन सम्भव भएको हो।

नवीनतम व्यवस्थापन प्रणाली “KING-LMS” बाट २४ घण्टा सहायता प्रदान

●

●

●
●

◆

िवद्याथ�ह� िडिजटलीकरण ग�रएको आफ्नो व्यि�गत पृ�को उपयोग गरी, िवद्यालयमा मात्र नभई आफ्नो घर या अन्य ठाउँबाटपिन
इन्टरनेटको प्रयोग गरे र चौिबसै घन्टा अध्यन् गनर् सक्छन।्
पाठको तयारी या समी�ा, आफ्ना असाइनमेन्ट बझु ाउन,ु BBS (बल
ु ेिटन बोडर्) को प्रयोग गरे र अन्य िवद्याथ� र प्राध्यापक संवाद,
िवद्याथ� बीच सचू ना आदानप्रदान र प्र�उ�र वा राय बाँड्न सम्भव बनाउँछ।
यिद िवद्याथ�ह� चाहन्छन् भने, अन्य िवभाग प्रणाली वा उपलब्ध अन्य िवषयह� आिद पिन स्व-अध्ययन गनर् सक्छन।्
िवद्याथ�ह�ले स्कूलको जानकारी आिद हेनर् सक्छ। िवषयसचू ीह� स्वचािलत आफ्नो मोबाइलको इमेलमा पिन पठाउन सिकन्छ

KING नेटवकर्

KCG मा, िवद्याथ�ले प्रयोग गन� कम्प्यटु र सबै नेटवकर् गरी, अिप्टकल फाइबर लाइनले इन्टरनेटमा सीधा जोिड, KING (KCG Information
Network Galaxy) नेटवकर् िसस्टम बनाईएको छ।
◆

िवद्याथ�को लािग छुट्याइएको वेबसाइट

KCG िवद्याथ�को लािग छुट्याइएको वेबसाइट “KING-LMS” मा, िनरन्तर�पमा पाठ्यक्रमबारे या रोजगार सम्बिन्धत जानकारी आिद अपडेट
भइरहने भएकोले, कुनै पिन समयमा कहीं पिन िवद्याथ� जीवन लािग आवश्यक जानकारी जाँच गनर् सक्छन।् मोबाइल फोनबाट पिन ब्राउज
सम्भव छ।
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तुल्यकािलक
ई-िश�ा
(ई-लिन�ग)
अतुल्यकािलक
ई-िश�ा
(ई-लिन�ग)

・KCG

को तीनओटा क्याम्पस (राजहु ोकु क्याम्पस, कामोगावा क्याम्पस, क्योटो एिकमेक क्याम्पस) र क्योटो इन्फरम्यािटक्स स्नातको�र
संस्थानमा आपसी सम्पकर् रहेकोले, क्याम्पस भवनमा नगइकननै, �रयलटाइममा क�ामा सहभागी ह�न सक्छन।्
・टाढाभएको स्कूल भवनबाट पिन सीधा लेक्चररसँग प्र� गनर् सक्छन।्
・लेक्चर स्वतः रे कडर् र सभर्रमा संग्रिहतह�न ह�नाले, घरमा बसेर पाठदोहोराउनु पिन सम्भव छ।
・आफ्नो

�िचको कुनै पिन समय र ठाउँमा अध्ययन गनर्
सक्ने भएकोले, अध्ययन र क्लब गितिविधह�, सोख, पाटर्
टाईम जब आिद योजना गनर् सक्छन।्
・पिहलो नबझ
ु के ा कुरा या मह�वपणू र् कुराह� बारम्बार हेनर्
सिकन्छ। साथै, अभ्यासबाट आफ्नो समझको स्तरको जाँच
गनर् सक्छन।्
・BBS (बल
ु ेिटन बोडर्) र इमेल माफर् त, अनलाइनमा
प्र�-उ�र र िवद्याथ�ह� एक आपसमा िवचार आदान
प्रदान गनर् सक्छन।्
・िश�कह� क�ा कोठा अथवा िश�क कोठामा कुरे र,
िवद्याथ�बाट सोिधएको प्र�को उ�रिदन “कायार्लय समये”
मा, िश�कह�लाई प्रत्य� प्र� गनर् या िनद�शन प्रा� गनर्
सिकन्छ।
・शैि�क िवषयवस्तु प्रयोग अवस्था या असाइनमेन्ट बझ
ु ाउने
दर या प्रितयोिगता स्कोर आिद बाट िश�कले प्रत्येक
िवद्याथ�को अवस्था बझ्ु न सिकने ह�नाले, िवस्तृत िनद�शन
सम्भव छ।
・संकाय र िवद्याथ� बीचको सम्पकर् अझ गिहरो बनाइ,
प्रभावकारी िश�ा प्रवद्धर्न गनर्को लािग, क�ाकोठामा
“स्कूिलङ्गे” (आमनसामने क�ाे) पिन आयोजना ग�रन्छ।
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तल्ु यकािलक

अतल्ु यकािलक
सभर्र

राजहु ोकु क्याम्पस

िवतरण
सग्रं ह

“KING-LMS” प्रयोग गरेर अध्ययन

KCG को ई-िश�ा (ई-लिन�ग) को िवशेषताह�

प्र�

प्र�

वेब

क्योटो एिकमेक क्याम्पस
ई-िश�ा (ई-लिन�ग) स्टूिडयो
िवतरण

अिहले हामी पणू �र् पमा ब्रोडब्यान्ड यगु मा प्रवेश गरी, आवश्यक जानकारी कहीं पिन कुनै पिन समयमा सलु भ �पमा उपलब्ध गनर् सिकने “सवर्व्यापी-कम्प्यिु टङ
समाज” यगु मा छौं। यस्तो यगु को आगमनलाई ध्यानमा राखेर, KCG ले जापानको पिहलो शैि�क संस्थाको �पमा आफ्नै शैलीको (Learning
Management System : LMS) को प�रचय गय� र यसलाई सन् २०१०मा “KING-LMS” मा नवीकरण ग�रयो।
यो िसस्टम उपयोग गरे र, िवद्याथ�ले कुनै पिन समय र ठाउँमा िसक्न चाहने कुनै पिन िवषय िसक्न सक्छन। यो नवीनतम प्रणालीले “िवद्याथ�-उन्मख
ु िश�ा
शैली” साकारको लािग, प्रमख
ु भिू मका खेलेको छ।

कामोगावा क्याम्पस

घर

पिछल्लो उपकरण
यो उपकरणको वातावरण अ� कुनै पिन िवद्यालयमा मेल खादैन
७०० पिछल्लो PCs
KCG मा, हामी हाम्रो उच्च प्रथािमकता परु ा गनर् सम्पणू र् प्रयास गछ�। िवद्याथ�ह�को लािग वातावरण
िसजर्ना गद� जहाँ िवद्याथ�ह�ले स्वतन्त्र �पमा सबै भन्दा उन्नत प्रिविधह� अध्ययन गनर् सक्दछन।्
गणु िश�ा हाम्रो लािग सब थोक हो। आजपिन, हामीलाई िवद्यालयको अनभु व दतु र् गितले बढेको
ह�नाले, हाम्रो शैि�क दशर्न प्रितबद्धता सधै जस्तो िस्थर छ।

िवशेष प्रभाव र एिनमी ल्याब

इलेिक्ट्रकल र इलेक्ट्रॉिनक सिकर् ट उत्पादन व्यावहा�रक अध्ययन कोठा

खेल िवकास व्यावहा�रक अध्ययन कोठा

प्रोग्रािमगं व्यावहा�रक अध्ययन कोठा

3D CG उत्पादन व्यावहा�रक अध्ययन कोठा

अटोमोबाइल िनयन्त्रण व्यावहा�रक अध्ययन कोठा

मिल्टमेिडया व्यावहा�रक अध्ययन कोठा

नेटवकर् व्यावहा�रक अध्ययन कोठा

CAD/ईिन्जिनय�र प्रोग्रािमगं व्यावहा�रक अध्ययन कोठा

ठुलो हल

Mac एप िवकास ल्याब

डेटाबेस व्यावहा�रक अध्ययन कोठा

ई-िश�ा(ई-लिन�ग) स्टुिडयो

स्टेशनको जानकारी

Mac िडजाइन ल्याब

मेकाट्रोिनक्स व्यावहा�रक अध्ययन कोठा

रे किडर्ङ स्टुिडयो

िवद्याथ�को लाउन्ज
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अग्रणी तथा सिक्रय
पेशेवरद्वारा पिन
िसकाइने

武田 康廣

यासिु हरो ताके दा
CEO, Gainax Kyoto Co., Ltd.
जापानको िव�ान िफक्सनको सदस्य र फ्यानटेिस लेखकह�
(SFWJ) र जापानको अन्त�र� लेखक क्लब (SACJ)
क्योटो इन्फरम्यािट्स्क प्रोफे सरको लािग स्नातको�र अध्ययन

Yasuhiro
Takeda

“जापानी एिनमेसन र आई सी टी”
IT मान्गा र एिनमीको के न्द्रीकरणको �ेत्रमा, KCGI ले नयाँ बजार
र व्यावसाियक मोडलह� िसजर्ना गन� खोजीमा यी संयोजनह� प्रयोग
ग�ररहेको छ। एिनमी योजना, उत्पादन र उन्नितमा िवशेष शीषर्कह�
प्रोफे सर यसिु हरो टाके डाद्वारा िसकाइन्छ।
प्रोफे सर Takeda Nadia, the Secret of Blue Water र Tengen
Toppa Gurren Lagann जस्ता कायर्ह�को लािग प्रिसद्ध स्टुिडयो,
Gainax को संस्थापकह�मध्ये एकमा पनर्हु �न्छ।
Gainax को एिनमी उत्पादकको �पमा, प्रोफे सर यसिु हरो टाके डा,
Neon Genesis Evangelion जस्ता खेलह� सिहत, धेरै कायर्ह�मा
संलग्न ह�नु भएको छ: Iron Maiden र Aim for the Top 2 जस्ता
मगं ा! Diebuster, Magical Shopping Arcade Abenobashi र
Hanamaru Kindergarten। Gainax सँगको सहकायर्मा, प्रोफे सर
Takeda ले KCG समहू को ५०औ ं वािषर्कोत्सवको यादगार िव�ापन
उत्पादन गनर्भु यो।

िबिजनेस भनेको
“करारी धेरै पुजी बटुल्न गनर् सिकन्छ”
-

एिनमेशनलाई िबिजनेस बनाउने िकवोडर् के हो।

अिहलेसम्म मेरो मख्ु य काम Gainax मा योजना बनाउने र एिनमेट
ग�रएको कामह� उत्पादन गन� हो। एिनमेसनको योजनापत्र बनाई, साथै
संगै काम गनर् चाहने कम्पनीसंग कुराकानी ग�र प्रशारण को समयको
िनि�त ग�र िवशेष बजेट सिु नि�त गछुर्। काम बिनसके पिछ जितसक्दो
कसरी पजु ी बटुल्न सिकन्छ भनेर सोच्नु अितनै मह�वपणू र् छ। त्येसलाई
चलान गन� काम नै िबिजनेस हो भनेर भन्न सिकन्छ।

ताके दा प्रोफे सरले कस�र एिनमेसनमा समावेश गन�
मौका पाउनभु यो प�रचय िदनहु ोस।
-

मैले योजना बनाएको कायर्ह�मा Wish Upon the Pleiades र
Tengen Toppa Gurren Lagann पछर् । म अिहले धेरै नयाँ एिनमी
योजनाह�मा काम गद� छु। िवद्याथ� िजबनमा अलगै िभन्न अध्ययन
गरे को िथए। तर, िवद्याथी िजबनमा मन लागेर सञ्चालन गरे को इभेन्ट
र स्वयं-उत्पादन गितिविधह�ले गदार् होश आउंदा कामको �प बन्यो।
त्यसैले, मनिस्थितको �पमा अिहले पिन अमाचयु र गितिविध गद�छु।
यस ब�, जिहलेसम्म पिन अमाचयु र समयमा “रमाईलो काम, रोचक
कामलाई अग्रसर गन�” भन्ने कुरा नभल्ु ने ग�र ग�ररहेको छु।

एिनमेसन िसक्न चाहने िबद्याथ�ह�लाई सन्देश िदन
अनरु ोध छ।

-

KCG समहू को लािग ५०औ ं वािषर्कोत्सव िव�ापन (URL: kcg.ac.jp/gainax)
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एिनमेसन कामको योजना या उत्पादन गनर्को लािग धेरै इनज�को
ज��र ह�न्छ। यसबाहेक, धन एकित्रत गरे र उत्पादन गन� कुरामा दाियत्व
उत्पित ह�नेछ। बनाएको सामानलाइ मान्छे ले देख्न लगाई, मल्ू यांकन
गराएर, धनको एकत्र ग�र फाईदा चलान ग�रन्छ। त्येितसम्म िवचार
गरे र मात्र प�रयोजनाको पणू र् �प ह�न्छ। समान बनाए मात्र ठीक छ भन्ने
कुरा आत्म-सन्तिु � भन्दा अ� के िह होइन। कायर् मल्ू यांकन प्रितिक्रया
गरे पिछ मात्रै पिहलो पटक पणू र् ह�न्छ। मल्ू यांकन संसारमा, कायर्लाई
मात्र नभई आचरण र िटप्पणी आिद संसार तफर् िटप्पणी घोिसत सबै
िनद�िशत ग�रनेछ। त्यसैले, सबैले मल्ू याङ्कन िव�द्ध �ढ सामना गन�
मनोभाव राखेर िसक्नहु ोस।
9

अग्रणी तथा सिक्रय
पेशेवरद्वारा पिन
िसकाइने

भ्वाइस िसन्थेिससमा प�रक्रमण स�ु गरेको द वल्ड
अफ Hatsune Miku

伊藤 博之

िहरोयुक� इतो
“हाचनु े िमकु” को िक्ल�न िफ्यचर मेिडया कम्पनी प्रबन्ध िनद�शक
क्योटो इन्फरम्यािट्स्क प्रोफे सरको लािग स्नातको�र अध्ययन

Hiroyuki Itoh

भचर्ुअल आइडल, जसको नाम “भिवष्यबाट आएको
पिहलो ध्विन” बाट व्युत्पन्न भएको हो, मेलोडी र िल�रक्स
कम्प्युटरमा इनपुट ग�रिदयो भने स�
ं े िषत बोलीमा गाएर
सनु ाउन सिक्छन। उनको लाइभ कन्सटर् जापानमा मात्र नभई
िवदेशमा पिन आयोजना भईसके को छ, साथै धेरै
प्रशंसकको �दयमा बिससके को छ।यस नवीनतम उन्माद
ल्याएका, स�
ं े षण सफ्टवेयर “हाचुने िमकु” लाई जन्म िदने
िपता िक्ल�न िफ्यचर मेिडया कम्पनीका प्रबन्ध िनद�शक,
इतोउ हीरोयुक�ज्यूलाई KCGI प्राध्यापकमा �पमा िनयु�
ग�रयो।ध्विन र कम्प्युटरबीचको सपं कर् को लािग सफ्टवेयर
डेभेलप जारी गन� इतोउ हीरोयुक�ज्यू, भिवष्यमा आईटी
उद्योगमा इिच्छत युवावगर्लाई «“जानकारीको आमूल
प�रवर्तन” अझै आधा बाटोमा भएको र यस्को सीमांतको
�ेत्र सीमा िबना ठूलो भएकोले, िवद्याथ�ह�को सम्भावना
अनन्तसम्म फैिलएको छ।त्यसलाई राम्ररी ध्यानमा राखदै,
अध्ययन गन�छ भनी आशा गछुर्।» भनेर सन्देश पठाउनुह�न्छ।
िनम्निलिखत उहाँसगँ को सा�ात्कारका के ही अंश हो।
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मेरो कम्पनी गेम वा एिनमेसन िनमार्ण गन� कम्पनी होइन।हामी
संगीतमा काम गरे तापिन, रे कडर् कम्पनी भन्दा िभन्न छ। शौकको
कम्प्यटु र संगीतलाई व्यापारमा िवस्ता�रत गरे को ह�नाले, मलाई
मेरो कम्पनी एक “ध्विन दोकान” जस्तो लाग्छ। “Hatsune
Miku” अगस्ट २००७ मा श�
ु भएको िथयो र यो
मािनसह�लाई रचनात्मक गितिविधह�मा काम गन� मौका सािबत
भयो भन्ने कुरामा िव�ास छ।
िवगतमा मानव जाितले तीनवटा ठूला प�रवतर्नको अनभु व गरे र
आएका िथए भिनन्छ। पिहलो ठूलो प�रवतर्न कृ िषमा प�रवतर्न हो।
पिछल्लो िशकार समाजमा, थप िशकारको लािग बसाइँसराइ गनर्
बाध्य भएका मानव जाित, यो आमल
ू प�रवतर्नले योजनाबद्ध
�पमा खाना उत्पादन गनर्, भण्डारण गनर् स�म भई, एक िनि�त
ठाँउमा बसोबास गनर् थाले।यसरी समाज र देशको गिठत भयो भने
अक�तफर् धनी र ग�रब बीचको अन्तर पिन देखा परे ।
अथर्व्यवस्थाको िवकास सगं सगं ै, यद्ध
ु िनम्त्याउने कारक हो भन्न
सिकन्छ।
दोस्रो ठूलो प�रवतर्न औद्योिगक प�रवतर्न हो। िबजल
ु ीको
आिवष्कार र एउटै वस्तु निवनतम र प्रभावकारी �पमा बनाउने
भएपिछ, ठूलो मात्रामा उत्पादन र ठूलो मात्रामा खपत आएको
हो। व्यापारी र व्यापार प्रे�रत भई, व्यापक मनु ाफादायी र �ेत्रह�मा
जडु ् न पगु े। साथै, यो प�रवतर्नले “जनसंख्या िवस्फोट” पिन िलएर
आयो।औद्योिगक प�रवतर्न अगािड, “उच्च िशशु जन्म र मृत्यदु र”
को यगु मा जनसख्ं या लगभग िस्थर भई, समाजमा धनको
गितशीलता अपे�ाकृ त कम रहेको िथयो तर औद्योिगक प�रवतर्न
पिछ तेजी गितमा जनसंख्या वृिद्ध बढेरआयो।
अिन तेस्रो ठूलो प�रवतर्न इन्टरनेटमा प्रितिनिधत्व आईटीको
वास्तिवक मल्ू यले ल्याएको जानकारी प�रवतर्न हो। इन्टरनेट
आउनु अिघ, जानकारी बािहर पठाउने श्रोत सीिमत मात्रामा
िथयो।यी जानकारी प्रेषकह�मा अखबार कम्पनीह�, टीवी र
रे िडयो स्टेशनह� र प्रकाशकह� जस्ता िमिडयालाई बझु ाउँछ तर
ियनीह� माफर् त जानकारी बािहर पठाउँदा उपकरण र जनशि�मा
ठूलो लागत लाग्दथ्यो।यसबाहेक, यो समयमा जानकारीको मात्रा
सीिमत र एकतफ� ह�न्थ्यो।तर, इन्टरनेटको आगमनद्वारा ल्याएको
प�रवतर्न आएको िथयो। त्यसैबेलादेिख संचार तरीकाह�मा ठूलो
प�रवतर्न भएको िथयो।
हाल, इन्टरनेट टुल हामी बीच धेरै प�रिचत भइसके को छ जस्तै,
हातमा, डेस्क मािथ, पके टमा । िडिजटलीकरण गनर् सिकने समाचार
या िफिलम, संगीत आिदलाई पणू तर् या कम्प्यटू रीकरण गरी, सिजलै
इन्टरनेट माफर् त पठाउन र संग्रह गनर् सिकन्छ।आफ्नो रोजाइको
िभिडयो र प्रसारण िमिडया त�ु न्तै पिु �करण गनर्, जीवन र काम धेरै
सिु वधाजनक आरामदायी र रमाइलो भएको छ। साथै, facebook,
twitter वा ब्लग माफर् त आफ्नो कुरा पिन समावेश गरी जो कसैलाई

त�ु न्तै र सिजलै िव�व्यापी �पमा पठाउन सिकने भएको छ।
तर, म जानकारी प�रवतर्नले ल्याएको बदलाब, अझै पिन
प�रचयात्मक अध्यायमा मात्र हो भन्ने िव�ास गछुर्। कृ िष र
औद्योिगक प�रवतर्नले मानवजाितको जीवन एक महत्वपणू र्
प�रवतर्न ल्याएको छ। जानकारी प�रवतर्नले ल्याएको
बदलाब, वास्तवमा भन्ने हो भने अझै पिन तह पगु ेको
छै न। यो के वल �पान्तरण अविधमा छ, अबबाट
वास्तिवक प�रवतर्नको श�ु वात ह�नेछ।२० देिख ३०
वषर्मा, मािनसह�को जीवन र संसारमा प�रवतर्न
ह�नेछ। तर, कस्तो िकिसमको प�रवतर्न आउँछ
थाहा छै न। कसरी प�रवतर्न गन�, हामी या
अक� पस्ु ता नेतत्ृ व गन� जवानह�को हातमा
छ।

हाचनू े िमकु (Hatsune Miku)
ग्रािफक:KEI

ⓒCrypton Future Media, INC.
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KCG प्रोग्रामह�को सचू ी

पाँच संकायमा १९ प्रोग्रामह�को पणू र् रोस्टरले िवद्याथ�ह�लाई सपनाह� अन्तहीन �ेत्र महससु गनर् मद्दत गदर्छ।

A
B
C
D
E

उन्नत टे िक्नकल िडप्लोमा
भनेको के हो ?
व्यावसाियक िवद्यालयह�मा चार
बष� िवशेष� प्रोग्रामको स्नातक
जसले के िह सतर्ह� परु ा गदर्छन
“उन्नत टेिक्नकल िडप्लोमा”
(kodo-senmonshi). बाट
समािनत ह�न्छन।
िश�ा, संस्कृ ित, खेलकुद, िव�ान र
प्रिविध (MEXT) मन्त्रालयले
“उन्नत टेक्नोलोजी िडप्लोमा” भन्ने
स्नातक िडग्री (gakushi) को स्तर
बराबर, चार बषर् िव�िवद्यालयको
स्नातकह�लाई प्रदान ग�रएको अविध
पद राख्छ। उन्नत टेिक्नकल िडप्लोमा
धारकह� जापानी समाजमा उच्च
सम्मानका साथ छन्,िकनिक
उनीह�सँग के वल िवशेष �ान मात्र
छै न तर प्रािविधक सीपह� पिन छन्।
घटनाह�को संख्या बढ्दै जाँदा,
उन्नत टेिक्नकल िडप्लोमा स्नातक
िडग्री भन्दा उच्च सम्मानमा रािखन्छ।

व्यावसाियक व्यावहा�रक
िवशेष� प्रोग्राम भनेको
के हो ?
मान्यताको लागी एक आवश्यकता
यो छ िक कायर्क्रमले व्यावहा�रक,
िवशेष िश�ा प्रदान गदर्छ,
ब्यापारगत िव�को अग्रणी
कम्पनीह�सँग साझेदारी र वतर्मानमा
सेवा िदने पेशवे रह� छन्।
यसका पाँच मान्यता प्रा�
कायर्क्रमह�को अित�र�, KCG ले
अन्य दईु - र तीन-वषर्
कायर्क्रमह�को दायरा प्रदान गदर्छ।
यो १९६३ मा स्थापना भएको िथयो,
KCG ले IT सम्बिन्धत �ेत्रको
अग्रणी िकनारामा पेशवे रह� िवकास
गनर् यी कायर्क्रमह�को िनरन्तर
प्रस्ताव ग�ररहेको छ।
KCGले क्रिमक मान्यतामा अन्य
कायर्क्रमह� तयार पानर् योजना
कायार्न्वयन ग�ररहेको छ।

कला र िडजाइन प्रणाली
Art & Design

िडिजटल कलाकारह�को
अत्याधिु नकमा सामेल ह�नहु ोस

व्यापार तथा व्यवस्थापन
प्रणाली

कला र सच
ू ना िवभाग

कला र िडजाइन इन्फरम्यािट् स्क पाठ् यक्रम / काटुर्न तथा एिनमेसन पाठ् यक्रम

कला र िडजाइन िवभाग
काटुर्न तथा एिनमेसन िवभाग
आधारभूत कला र िडजाइन िवभाग

कला र िडजाइन पाठ् यक्रम / काटुर्न तथा एिनमेसन पाठ् यक्रम

व्यवस्थापन र सच
ू ना िवभाग

व्यवस्थापन जानकारी पाठ् यक्रम / डेटा िव�ान पाठ् यक्रम

एप्लाइड सच
ू ना िवभाग

िभिडयो िक्रएटर

२ बषर्

िव�ापन िडजाइनर

४ बषर्

आईिट को माध्यबाट व्यापारको
अग्रह पि�मा पग्ु नहु ोस

आधारभूत वािणज्य िवभाग
िचिकत्सा कायार्लय प्रशासन कायर्क्रम

२ बषर्

कम्प्युटर िव�ान
िमिडया र सच
ू ना िव�ान
नेटवकर् िव�ान
सच
ु ना सम्प्रेशण िवभाग

४ बषर्

िडिजटल गेम प्रणाली
Digital Game & Amusement

उन्नत खेल िसजर्नाकतार्को �पमा
क्या�रयर अनसु रण गनर्हु ोस्

ईिन्जिनयर प्रणाली

Engineering for Embedded Systems

ितक्खर िनयन्त्रण ईिन्जिनयरको ल�य छ

सचु ना प्रसंस्करण पाठ् यक्रम / IT आवाज नायक/नाियका पाठ् यक्रम
स्नातक अध्ययन स्थानान्तरण कायर्क्रम

२ बषर्

कम्प्युटर िव�ान िवभाग

४ बषर्

कम्प्युटर इिन्जिनय�रङ

३ बषर्

आधारभूत कम्प्युटर इिन्जिनय�रङ

२ बषर्

सच
ू ना तथा सञ्चार पाठ्यक्रम
रात्रीकािलन पठपाठन िवभाग

एप्लाइड सच
ू ना िवभाग

अन्तरार्िष्ट्रय अटोमोबाइल िनयन्त्रण पाठ् यक्रम (िवदेशी िवद्याथ�ह�को लािग)

IT िवदेशमा पढ्नुहोस् र िव�मा तपाईको
ं
�ष्य सेट गनर्ुहोस।्

For Foreign students

कम्प्युटर इिन्जिनय�रङ

अन्तरार्िष्ट्रय सचू ना पाठ् यक्रम / अन्तरािष्ट्रय कला र िडजाइन पाठ् यक्रम /
अन्तरािष्ट्रय पयर्टक जानकारी पाठ् यक्रम (िवदेशी िवद्याथ�ह�को लािग)

सच
ू ना प्रोसेिसगं िवभाग

RIT मास्टर आदनप्रदान पाठ् यक्रम (चार बष� कलेज र िव�िवद्यालयह�को
स्नातकह�को लािग) / अन्तरार्िष्ट्रय आईटी पाठ् यक्रम (िवदेशी िवद्याथ�ह�को लािग)

उन्नत
टेिक्नकल
िडप्लोमा

व्यावसाियक
व्यावहा�रक
िवशेष�
प्रोग्रामह�

सोल्युसन ईिन्जिनयर
नेटवकर् ईिन्जिनयर
िसस्टम ईिन्जिनयर
प्रोग्रामर

आधारभूत गेम डेभेलपमेन्ट िवभाग

काम गन� बेलामा पढ्नहु ोस वा एकै पल्ट दईु िवद्यालयह�मा उपिस्थत ह�नहु ोस्

मेिडकल प्रशासन

२ बषर्

३ बषर्

सचू ना तथा सञ्चार पाठ् यक्रम / िव�िवद्यालय स्नातक कौशल अपग्रेड पाठ् यक्रम
एक वष�य रात्रीकािलन कोसर्

IT/ आिथर्क परामशर्दाता

प्रशासन, लेखा र िवक्र�

३ बषर्

गेम डेभेलपमेन्ट िवभाग

सच
ू ना तथा सञ्चार िवभाग

व्यावसाियक
व्यावहा�रक
िवशेष�
प्रोग्रामह�

िसस्टम ईिन्जिनयर

३ बषर्

४ बषर्

कम्पटु र इिन्जिनय�रङ पाठ् यक्रम / अटोमोबाइल िनयन्त्रण पाठ् यक्रम

उन्नत
टेिक्नकल
िडप्लोमा

२ बषर्

गेम िवभाग

सच
ू ना तथा सञ्चार िवभाग
Information & Communication
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३ बषर्

Business & Management

आजको जानकारी समाजको अग्रह
पंि�लाई समथर्न गद�

सीजी (कम्प्युटर ग्रािफक्स) िक्रएटर
वेब िडजाइनर

३ बषर्

Computer Science

व्यावसाियक
व्यावहा�रक
िवशेष�
प्रोग्रामह�

३ बषर्

अन्तरािष्ट्रय अटोमोबाइल िनयन्त्रण पाठ् यक्रम / मेिडकल इन्फरम्यािट् स्क प्रोग्राम /
समद्रु ीय िव�ान आईिट पथ्य्कमर् / कृ िष आईिट पाठ् यक्रम / िफनटच पाठ् यक्रम

कम्प्युटर िव�ान प्रणाली

उन्नत
टेिक्नकल
िडप्लोमा

४ बषर्

उन्नत
टेिक्नकल
िडप्लोमा

व्यावसाियक
व्यावहा�रक
िवशेष�
प्रोग्रामह�

गेम डाइरेक्टर
गेम प्लानर
गेम िडजाइनर
गेम प्रोग्रामर

उन्नत
टेिक्नकल
िडप्लोमा

व्यावसाियक
व्यावहा�रक
िवशेष�
प्रोग्रामह�

एम्बेडेड िसस्टम ईिन्जिनयर
हाडर्वेयर डेभेलपभर
मेकाट्रोिनक्स ईिन्जिनयर
िनयन्त्रण प्रणाली प्रोग्रामर

१ बषर्

िसस्टम ईिन्जिनयर

प्रोग्रामर

रात्रीकालीन २ वषर्

िसस्टम एड्िमिनस्ट्रेस्टर

प्रशासन, लेखा र िवक्र�

३ बषर्

अटोमोिटभ ईिन्जिनयर

३ बषर्

िसस्टम ईिन्जिनयर
२ बषर्
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कम्पुटर िव�ान अन्वेषक
प्रोग्रामर

प्रस्तािवत िवभागह�

A

B

कला र िडजाइन प्रणाली
Art & Design

कला र सच
ू ना िवभाग

४ - वषर् पाठ्यक्रम

★एडभान्स्ड

व्यापार तथा व्यवस्थापन प्रणाली

Business & Management

व्यवस्थापन र सच
ू ना िवभाग

िडप्लोमा

४ - वषर् पाठ्यक्रम

★एडभान्स्ड

िडप्लोमा

व्यापारको लािग उपयु� सचू ना प्रणाली प्रस्ताव गरेर व्यवसाय नेतृत्व गन� परामशर्दाता
बन्न

उद्योगको नेतृत्व गन� आटर् डाइरेक्टर बन्न

हामी िडिजटल कलाको संभािवतलाई अनसु न्धान गनर्क
ु ा साथै, पिहल्यै नै पणू र् िचत्रको कल्पना
गरी, सफल प�रयोजनाको नेतत्ृ व गनर् योजना �मता र व्यवस्थापन सीप भएका आटर् डाइरे क्टर
प्रिशि�त गछ�।
लि�त व्यवसाय

कम्पनीका प्रत्येक िवभागको संचालन िबषयवस्तु तथा आयश्रोतको िव�े षणात्मक िविध आिद
व्यवस्थापन �ानको साथै व्यावहा�रक सचू ना र सञ्चार प्रिविधको बारे मा िसके र, आईटीलाई पणू र्
सदपु योग गरी व्यवसाय नेतत्ृ व गनर् िसक्न ह�नेछ।हामी उत्पादन व्यवस्थापन र ग्राहक सम्बन्ध
व्यवस्थापन आिद िविभन्न �ेत्रह�मा सचू ना प्रणाली िडजाइन र िवस्तृत िविवधता िवस्तार प्रस्ताव
िदन सक्न स�म आईटी परामशर्दाता या प�रयोजना प्रबन्धक प्रिशि�त गछ�। KCG ले व्यस्थापन
जानकारी पाठ्यक्रम र डेटा िव�ान पाठ्यक्रम प्रदान गदर्छ।

आटर् डाइरे क्टर
सीजी (कम्प्यटु र ग्रािफक्स) िक्रएटर िभिडयो िक्रएटर
वेब िडजाइनर
िव�ापन िडजाइनर
डीटीपी (डेस्कटप पिब्लिसङ)
िडजाइनर आिद
गेम सीजी (कम्प्यटु र ग्रािफक्स) िडजाइनर

लि�त व्यवसाय

कला र िडजाइन िवभाग

आईटी परामशर्दाता
प्रािविधक व्यापा�रक एजेन्ट

३ - वषर् पाठ्यक्रम िडप्लोमा

ईिबजनेस प्रोड्यसु र
डेटा वै�ािनक

िसस्टम ईिन्जिनयर
प�रयोजना प्रबन्धक आिद

रचनात्मकता र प्रस्ताव �मता सिहत िक्रएटर वा िडजाइनर बन्न

हामी उच्च उत्पादन प्रिविधिसक�, क्लाइटं को आवश्यकताह� बझु रे परामशर् र प्रस्ताव गनर् सक्ने
साथै प्रस्तिु त कौशल भएका जनशि� प्रिशि�त गछ�।
लि�त व्यवसाय

एप्लाइड सच
ू ना िवभाग ३ - वषर् पाठ्यक्रम िडप्लोमा
प्रणाली ईिन्जिनयर बन्न र उद्योगमा IT क्रािन्तलाई समथर्न गछर्

सीजी (कम्प्यटु र ग्रािफक्स) डीटीपी (डेस्कटप पिब्लिसङ) िव�ापन िडजाइनर
िक्रएटर
िडजाइनर
गेम सीजी (कम्प्यटु र ग्रािफक्स) िडजाइनर
वेब िडजाइनर
िभिडयो िक्रएटर
आिद

काटुर्न तथा एिनमेसन िवभाग

यस प्रोग्रामले ब्यबहार बनाउने प्रिविधको उन्नत �ान भएका र ग्राहकको आवश्यकताह� सन्ु ने
क्रममा िवचारह� प्रस्ताव गनर् र प्रस्ताव राख्नको लािग अवधारणा िवकास र प्रस्ततु ीकरणमा सीप
भएको मािनस िवकास गदर्छ। यस प्रोग्रामका पाठ्यक्रमह� अन्तरार्िष्ट्रय अटोमोबाइल िनयन्त्रण,
समद्रु ी IT, कृ िष IT, Fintech र मेिडकल जानकारी ह�न।्
िवदेशी िवद्याथ�ह�को लािग मात्र

३ - वषर् पाठ्यक्रम िडप्लोमा

िडिजटल प्रिबिधबाट काटुर्न तथा एिनमेसन उत्पादन कला भएको काटूर्िनस्ट, एिनमेटर, िनमार्ता बन्ने

व्यवसाियक िश�ाचार र सचं ार कौशल, माइक्रोसफ्ट वडर्, एक्सेल र एक्सेस आिद अिफस टुल को
उपयोग प्रिविध आिद, सामािजक व्यि�मा ह�नपु न� आधारभतू सीप का साथसाथै लेखा र व्यापार
गन� त�रका बारे िसक्नु ह�नेछ। हामी कुनै पिन प्रकार को व्यापारमा सिक्रय भिू मका िनवार्ह गनर् सक्ने
सफल व्यवसाय व्यि� प्रिशि�त गछ�।

आधारभूत कला र िडजाइन िवभाग

इलस्ु ट्रेटर
िव�ापन िडजाइनर आिद

िचिकत्सा कायार्लय प्रशासन कायर्क्रम
२ - वषर् पाठ्यक्रम िडप्लोमा

िडिजटल कला उद्योगलाई आडिदने िक्रएटर या िडजाइनर बन्न

हामी िडजाइन र रंग भावना आिद कलाको आधारभतू �ान र उत्पादन सफ्टवेयर मास्टर
गनर्क
ु ा साथै धारणामा आधा�रत रचनात्मक गितिविधह� प�रचालन गनर् सक्ने जनशि�
प्रिशि�त गछ�।
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अटोमोिटभ ईिन्जिनयर
समद्रु ीय/एक्वाकल्चरल ईिन्जिनयर
कृ िष / वन ईिन्जिनयर
आिथर्क ईिन्जिनयर
मेिडकल जानकारी प्रािविधक आिद

लि�त व्यवसाय
िसस्टम एड्िमिनस्ट्रेस्टर
सेल्स तथा माक� िटंग स्टाफ
कम्प्यटु र प्रिश�क

अपरे टर
प्रशासिनक तथा लेखा
आिद

२ - वषर् पाठ्यक्रम िडप्लोमा

भिवष्यको िचिकत्सा कायर्स्थानको कम्प्युटराइजेसनलाई नेतृत्व गन� िवशेष� बनेर िचिकत्सा र कम्प्युटर दुबै �ेत्रका �ान प्रा� गनर्ुहोस्

लि�त व्यवसाय
सीजी (कम्प्यटु र ग्रािफक्स) िक्रएटर
वेब िडजाइनर
गेम सीजी (कम्प्यटु र ग्रािफक्स)
िडजाइनर

लि�त व्यवसाय

२ - वषर् पाठ्यक्रम िडप्लोमा

व्यवसाियक िश�ाचार र कम्प्युटर सीप टलकाएर, एक सफल व्यापारी बन्न

लि�त व्यवसाय
िडिजटल पेन्टर
CG एिनमेटर

अन्तरार्िष्ट्रय अटोमोबाइल िनयन्त्रण पाठ्यक्रम

आधारभूत वािणज्य िवभाग

एनालग काटुर्न, एिनमेशन बनाउने त�रका अथवा इितहासमा आधा�रत भएर िडिजटल सामग्री
बनाउने प्रयास गद�, उत्पादन स्थल अथवा प्रकाशन, िवतरण �ेत्रमा सफल ह�न सक्ने मानव
संसाधनको प्रिश�ण ग�रन्छ।

िनमार्ता
काटूर्िनस्ट

व्यवस्थापन र सचू ना िवभागमा, कुशलतापूवर्क र
प्रभावकारी �पमा क्योटो इन्फरम्यािटक्स स्नातको�र
सस्ं थानमा अध्ययन गनर् जान छ बष� िश�ा कायर्क्रम
स्थािपत गरेको छ।

डीटीपी (डेस्कटप पिब्लिसङ)
अपरे टर
गैर रे खीय (ननिलिनयर)
सम्पादन अपरे टर आिद

आजको िचिकत्सा कायर्स्थानमा कम्प्यटु रसँग सम्बिन्धत �ान मह�वपणू र् छ, आजका िदनसम्म यस
आवश्यकतालाई परू ा गन� व्यि�को आपिू तर् कम छ। िचिकत्सा कायार्लय प्रशासन कायर्क्रममा,
भिवष्यको िचिकत्सा कायर्स्थानको कम्प्यटु राइजेसनलाई नेतत्ृ व गन� िवशेष� बनेर िवद्याथ�ह�ले
िचिकत्सा सम्बन्धी �ान र आइटीका सीपह� प्रा� गनर् सक्छन।्
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लि�त व्यवसाय
हिस्पटल,िकिलन्कह�, आिदमा मेिडकल प्रशासन
आिद

C

D

कम्प्युटर िव�ान प्रणाली
Computer Science

कम्प्युटर िव�ान

४ - वषर् पाठ्यक्रम

★एडभान्स्ड

िडप्लोमा

लि�त व्यवसाय

आईटी आिकर् टेक्ट आिद

गेम डाइरे क्टर
गेम प्रोड्यसु र
गेम प्लानर

टे्िक्नकल डाइरे क्टर
गेम प्रोग्रामर
गेम सीजी (कम्प्यटु र ग्रािफक्स) िडजाइनर आिद

३ - वषर् पाठ्यक्रम िडप्लोमा

सफ्टवेयर डेभेलपमेन्ट नेतृत्व गन� ईिन्जिनयर बन्न

लि�त व्यवसाय

हामी सफ्टवेयर डेभल
े पमेन्टको टीममा, िसस्टम िडजाइन र ग्राहकह� संगको
वातार्मा के न्द्रीय भिू मका िनवार्ह गनर् योग्य िसस्टम ईिन्जिनयर प्रिशि�त गछ�।

नेटवकर् िव�ान

★एडभान्स्ड

हामी प्रोग्रािमगं र सामाग्री उत्पादन प्रिवधी मात्र नभई, टीम डेभल
े पमेन्ट लािग नभई नह�ने
व्यवस्थापन सीप नेतत्ृ व पिन अध्ययन गरे र, उत्पादन स्टाफ िनद�शन गन� गेम डाइरे क्टर र प्रािविधक
प�मा टीमलाई नेतत्ृ व गन� टे्िक्नकल डाइरे क्टर प्रिशि�त गछ�।

लि�त व्यवसाय

िमिडया र सच
ू ना िव�ान

४ - वषर् पाठ्यक्रम

नयाँ पुस्ताको गेम िसजर्ना गन� अगुवा बन्न

हामी उद्यमी ग्राहकह�को आवश्यकताह� िव�े षण गरी, सचू ना प्रणालीद्वारा समाधान गन�
प्रस्ताव र तजर्मु ा तयार गनर् सक्ने सोल्यसु न ईिन्जिनयर र आईटी आिकर् टेक्ट प्रिशि�त गछ�।

िसस्टम ईिन्जिनयर
नेटवकर् ईिन्जिनयर

Digital Game & Amusement

गेम िवभाग

िडप्लोमा

आईटी उद्योगको नेतृत्व गन� िवशेष� बन्न

सोल्यसु न ईिन्जिनयर
प�रयोजना प्रबन्धक

िडिजटल गेम प्रणाली

िसस्टम ईिन्जिनयर
प्रोग्रामर

३ - वषर् पाठ्यक्रम िडप्लोमा

सचू ना प्रणाली िनमार्ण गन� ईिन्जिनयर बन्न

हामी नेटवकर् र डेटाबेस, इन्फोम�शन सेक्य�ु रटी सम्बिन्ध प्रिविध र �ानकोबारे मा थाहा भई, सरु ि�त
र िस्थर सचू ना प्रणाली िनमार्ण गनर् सक्ने जनशि� प्रिशि�त गछ�।

डेटाबेस ईिन्जिनयर
वेब ईिन्जिनयर आिद
सीजी (कम्प्यटु र ग्रािफक्स) ईिन्जिनयर

गेम डेभेलपमेन्ट िवभाग

३ - वषर् पाठ्यक्रम िडप्लोमा

अत्याधुिनक िवकास प्रिविध �ान भएको, गेम िक्रएटर बन्न

हामी अनलाइन गेम या 3D गेम जस्ता, एड्भान्स् गेम डेभल
े पमेन्ट गनर् सक्ने गेम प्रोग्रामर र सम्पणू र्
उत्पादनलाई ध्यानमा राखी, खेलाडीलाई रमाइलो र मग्ु ध बनाउने गेम िडजाइन गनर् सक्ने गेम
प्लानर आिद, गेम िबकासको टीम िवकासको एक महत्वपणू र् भाग बन्ने िक्रएटरह� प्रिशि�त
गदर्छौ।
लि�त व्यवसाय
गेम प्रोग्रामर
गेम िसना�रयो राइटर

गेम प्लानर
गेम सीजी (कम्प्यटु र ग्रािफक्स) िडजाइनर आिद

लि�त व्यवसाय
नेटवकर् ईिन्जिनयर
नेटवकर् एड्िमिनस्ट्रेस्टर

डेटा बेस ईिन्जिनयर
सेक्य�ु रटी ईिन्जिनयर

िसस्टम ईिन्जिनयर (SE) आिद

आधारभूत गेम डेभेलपमेन्ट िवभाग

२ - वषर् पाठ्यक्रम िडप्लोमा

गेम डेभेलपमेन्टको आधारभूत कुराह�को �ान भएका िक्रएटर बन्न

सच
ु ना सम्प्रेशण िवभाग २ - वषर् पाठ्यक्रम िडप्लोमा
टेिक्निसयन बन्नको लािग जसले प्रोग्रिमंग र IT को कुराह�मा आधारभूत गरेको छ

यस कायर्क्रमले प्रोग्रामरह�, प्रणाली ईिन्जिनयरह� र प्रणाली अपरे टरह� कम्प्यटु र, नेटवकर् र
सचू ना िसद्धान्तमा आधारभतू ग्राउिन्डंगको साथ िवकास गदर्छ।यस कायर्क्रमका पाठ्यक्रमह�
अन्तरार्िष्ट्रय आईटी, सचू ना प्रसंस्करण र ITआवाजको अिभनय ह�न।्
िवदेशी िवद्याथ�ह�को लािग मात्र

अन्तरार्िष्ट्रय आईटी पाठ्यक्रम

C++ आिद प्रोग्रािमगं भाषा या ग्रािफक्स िडजाइन, गेम िसना�रयो तथा िनयम आिद िडजाइन गन�
गेम योजना बनाउने िविध िसिकन्छ। उत्पादन िनद�शकको िनद�शनमा िव�सनीय �पमा काम गनर्
सक्ने गेम प्रोग्रामर र गेम प्लानर, डेभल
े पमेन्ट सहायक प्रिशि�त गदर्छौ।
लि�त व्यवसाय
गेम प्रोग्रामर
गेम िसना�रयो राइटर
गेम डेभले पमेन्ट अिसस्टेंट आिद

गेम प्लानर
गेम सीजी (कम्प्यटु र ग्रािफक्स) िडजाइनर

लि�त व्यवसाय
प्रोग्रामर
वेब प्रोग्रामर

िसस्टम ईिन्जिनयर
आवाजको अिभन्य गनर्

अपरे िटङ अपरे टर आिद
कथावाचक/न्यारे टर आिद
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E

KCG मा िवदेशी िवद्याथ�ह�को लािग पाचँ अन्तरािष्ट्रय पाठ्यक्रम
िवद्याथ�ह� अिप्रल वा अक्टुबरमा भनार् ह�नसक्छन

ईिन्जिनयर प्रणाली

Engineering for Embedded Systems

कम्प्युटर िव�ान िवभाग

४ - वषर् पाठ्यक्रम

★एडभान्स्ड

सचू ना प्रसंस्करण ईिन्जिनयरह� िवकास गनर् जनु संसारभ�र सिक्रय भिू मका िनभाउन सक्छन, KCG ले िवदेशी िवद्याथ�ह�को
आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी पाँच अन्तरार्िष्ट्रय पाठ्यक्रमह� स्थापना गरे को छ। िवद्याथ�ह� अिप्रल वा अक्टुबरमा भनार् ह�नसक्छन।
KCG का धेरै कमर्चारी सदस्यह�ले िवदेशी िवद्याथ�ह�को मािमलाको लािग काम गदर्छन। यी कमर्चारीह�ले अध्ययन देिख क्याम्पस
जीवन र अश
ं कािलक रोजगार खोज्नका प�ह�मा िवद्याथ�ह�लाई समथर्न गदर्छन।् उनीह�को कडा मेहनतको लागी धन्यवाद, िव�भर बाट
KCG मा आउने धेरै िवदेशी िवद्याथ�ह� िव�ासको साथ अथर्पणू र् िवद्याथ� जीवनको मज्जा िलन सक्छन।्

िडप्लोमा

एम्बेडेड िसस्टम डेभेलपमेन्टमा िवशेष� बन्ने

हाडर्वेयर र सफ्टवेयरको प्रिवधीको अलावा, परामशर्, िडजाइन, डेभल
े पमेन्ट, सञ्चालन,
ममर्त सम्भार, व्यवस्थापन सम्म एम्बेडेड िसस्टम डेभल
े पमेन्ट सम्बिन्धत व्यापक रें जमा
�ान र प्रिविध िसके र, िवकास िटमको सपु रीवे�ण र एकितृत गन� प्रोजेक्ट म्यानेजर र आईटी
आिकर् टेक्ट प्रिशि�त गदर्छौ।

◆

लि�त व्यवसाय
आईटी आिकर् टेक्ट
मेकाट्रोिनक्स ईिन्जिनयर
एम्बेडेड िसस्टम ईिन्जिनयर

जापान वा आफ्नै देशमा ठुलो क्या�रयर खोज्नुहोस!्

क्योटो एिकमेक क्याम्पसले लागु ग�रएको जानकारी प्रोग्राम ३ बषर्, डोपलोमा प्रस्ताव गदर्छ

िसस्टम ईिन्जिनयर
हाडर्वेयर डेभले पभर आिद

अन्तरािष्ट्रय अटोमोबाइल िनयन्त्रण पाठ्यक्रम
क्योटो एिकमेक क्याम्पसले जानकारी प्रोसेिसगं प्रोग्राम २ बषर्, डोपलोमा प्रस्ताव गदर्छ

अन्तरार्िष्ट्रय आईटी पाठ्यक्रम

कम्प्युटर इन्जिनियरिङ ३ - वर्ष पाठ्यक्रम डिप्लोमा

◆

ईिन्जिनयर बन्नको लागी जो एम्बेडेड टेक्नोलोजीको साथ उत्पादन िवकास को उन्नत गनर् सक्नुह�न्छ।

KCGI मा मास्टरको प्रोग्राममा प्रवेशको लािग ल�य राख्नुहोस!् भनार् उपलब्ध छ

राजुहोकु क्याम्पसले कम्पुटर इिन्जिनय�रङ प्रोग्राम ३ बषर्, डोपलोमा प्रस्ताव गदर्छ

अन्तरार्िष्ट्रय सच
ू ना पाठ्यक्रम
अन्तरािष्ट्रय कला र िडजाइन पाठ्यक्रम
अन्तरािष्ट्रय पयर्टक जानकारी पाठ्यक्रम

िवद्याथ�ह� रोबोट, संचार उपकरण, मोटर वाहन इिञ्जिनय�र र माइक्रोप्रोसेसर िनयन्त्रणको बनावट
अभ्यास गरे र एम्बेडेड प्रणालीह�को पणू र् िवकिसत अध्ययनमा संलग्न ह�न्छन।् यस कायर्क्रमको
स्नातकह� प्रणाली ईिन्जिनयरह�, प्रोग्रामरह� र मेकाट्रोिनक्स इिन्जिनयरह� बन्छन,् उत्पाद िवकासको
पिहलो लाइनह�मा के न्द्रीय भिू मका खेल्न स�म छन।् यस कायर्क्रमको पाठ्यक्रमह� अन्तरार्िष्ट्रय
सचू ना, कम्प्यटू र ईिन्जिनय�र र अटोमोबाइल िनयन्त्रण ह�न।्
िवदेशी िवद्याथ�ह�को लािग मात्र

अन्तरार्िष्ट्रय सचू ना पाठ्यक्रम
अन्तरािष्ट्रय कला िडजाइन पाठ्यक्रम अन्तरािष्ट्रय पयर्टक जानकारी पाठ्यक्रम
लि�त व्यवसाय
एम्बेडेड िसस्टम ईिन्जिनयर
मेकाट्रोिनक्स ईिन्जिनयर
िसस्टम ईिन्जिनयर

कस्टमर ईिन्जिनयर
िनयन्त्रण प्रणाली प्रोग्रामर
ECU िवकासकतार्

ओन-बोडर् इलेक्ट्रोिनक्स
ईिन्जिनयर
आिद

आधारभूत कम्प्युटर इिन्जिनय�रङ २ - वषर् पाठ्यक्रम िडप्लोमा
हाडर्वेयर र सफ्टवेयरको आधारभूत �ान िसके का िनयन्त्रण िसस्टम ईिन्जिनयर बन्ने

एम्बेडेड िसस्टमडेभल
े पमेन्टका लािग आवश्यक हाडर्वेयर र सफ्टवेयरको आधारभतू
प्रािविधक �ान हािसल गरी, िवकास नेताको िनद�शनमा िव�सनीय �पमा काम गनर् सक्ने
िनयन्त्रण िसस्टम ईिन्जिनयर प्रिशि�त गदर्छौ।

लि�त व्यवसाय
एम्बेडेड िसस्टम ईिन्जिनयर
िसस्टम ईिन्जिनयर

िनयन्त्रण प्रणाली प्रोग्रामर
कस्टमर ईिन्जिनयर आिद

सच
ू ना तथा सञ्चार िवभाग

Information & Communication

सच
ू ना तथा सञ्चार पाठ्यक्रम

पुणर्कालीन १ वषर् / रात्रीकालीन २ वषर्

यो पाठ्यक्रम छोटो अविधमा आईटी सीप िसक्न चाहनहु �नेह�का लािग हो।व्यि�गतआवश्यकता र कौशल
स्तरको आधारमा िबषय चयन गरे र, प्रोग्रािमगं र िसस्टम डेभल
े पमेन्ट, सचू ना प्रणाली योग्यता प्राि�, प्रशासिनय
एिप्लके सनको प्रयोगात्मक प्रयोग आिद, उद्देश्य अन�
प
िश�ा
िलन सक्नहु �न्छ।
ु
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19

अन्तरार्िष्ट्रय अटोमोबाइल िनयन्त्रण पाठ्यक्रम र अन्तरार्िष्ट्रय आईटी पाठ्यक्रम परू ा गन� िवद्याथ�ह�ले MEXT- मान्यता प्रा� िडप्लोमा प्रा� गछर् न् र जापान वा
उनीह�को देशका ITर मोटर वाहन टेक्नोलोजीमा रोमाञ्चक क्या�रयरलाई ट्रेल गनर् सक्छन।् जापानी कम्पनीमा काम गनर् चाहने व्यि�ले KCG क्या�रयर मागर्दशर्न
स्टाफबाट क्या�रयर परामशर् िलन सक्दछन।्

अन्तरार्िष्ट्रय अटोमोबाइल िनयन्त्रण पाठ्यक्रम
अटोमोबाइल सम्बिन्धत एम्बेडेड टेक्नोलोजीह�को अध्ययन गनर् बेला जापानी
भाषा पिन सक्नुहोस।्
पिहलो
बषर्
द्रोसो
बषर्
तेस्रो
बषर्

जापानी प्रवीणतालाई स�ु ढ गदार् उनीह�लाई िवशेष अध्ययनको आवश्यक पदर्छ,
िवद्याथ�ह�ले शोिलड आधारमा अटोमोिटभ इिन्जिनय�रङ र IT, प्रोग्रािमगं , कम्प्यटु र
प्रणाली र िडिजटल सिकर् ट सिहत प्रा� गछर् न।
िवद्याथ� अभ्यास र व्यावहा�रक प्रोग्रािमगं सीप अध्ययन, प्रणाली किन्फगरे सन ईिन्जिनय�र,
िडिजटल सिकर् ट र माइक्रोप्रोसेसरको आधारभतू , अटोमोबाइल िनयन्त्रणह� अध्ययन
गदर्छन।
यस बषर्मा सैद्धािन्तक तर व्यावहा�रक अध्ययनले िवद्याथ�को एम्बेडेड टेक्नोलोजीह�को
�ान सधु ार गदर्छ। यी पाठ्यक्रमह� परू ा गन� िवद्याथ�ह�ले MEXT-मान्यता प्रा� िडप्लोमा
प्रा� गदर्छन् र जापान वा उनीह�को आफ्नो देशह�मा उत्साहजनक क्या�रयरको लािग ट्रेल
ब्ल्याज गनर् सक्छन।्

अन्तरािष्ट्रय कला र िडजाइन पाठ्यक्रम
कम्प्यटु र सीप र �ान जनु कम्पनीह�ले आशा गछर् न् आधारभतू ग्राउिन्डंगको साथ िवद्याथ�ह� प्रदान
गरे पिछ, यो पाठ्यक्रमले िडिजटल कला संसारमा एक सिक्रय भिू मकाको लािग भखर्रको सीप
िसकाउँछ। मगं ा र एिनमीमा, पाठ्यक्रम एनालग उत्पादन िवधाह� र यी कला फारमह�को इितहासमा
छुन्छ जब िवद्याथ�ह�लाई िडिजटल कला उत्पादनको साथ कसरी पिक्रने भनेर िसकाउँछ,उत्पादन
कायर्स्थलह� र प्रकाशनको बारे मा, र सामग्री िवतरणमा कसरी सिक्रय भिू मका खेलेको छ।
आिकर् टेक्चरल िडजाइनको िवधामा, पाठ्यक्रम वास्तक
ु ला िडजाइनमा आधारभतू आधार उपलब्ध
गराएर स�ु ह�न्छ र कसरी िटकाऊ वास्तक
ु लाको िनमार्ण गनर् आईटी प्रयोग गन� भनेर िसकाउँछ,त्यसैले
िवद्याथ�लाई आिकर् टेक्चरल िडजाइनर बनाउछन।
िवशेष िवषयह�
ग्रािफक उपकरणह�को प�रचय
िडजाइन अभ्यास
३ डी एिनमेसनको आधारभतू
योग्यता परी�ाको तयारीको लािग
अभ्यास गनर्हु ोस्
CAD अभ्यास

अन्तरार्िष्ट्रय आईटी पाठ्यक्रम
जापानी भाषामा िवद्याथ�ह� प्रवीणता भएको आदारमा क�ाह� बिढन्छ। क�ाह�
अगािड बढ्ने सँगसँगै ह�न्छ।
पिहलो
बषर्

मख्ु यतया ती देशह�बाट आएका िवदेशी िवद्याथ�ह�लाई लि�त गद� जनु िचिनयाँ क्यारे क्टरह�ले
प्रयोग गद�न , यस पाठ्यक्रमले जापानी िवद्याथ�ह�लाई IT मा फमर् ग्राउिन्ड गन� क्रममा िवशेष
अध्ययनको आवश्यकता पदर्छ। प्रािविधक जापानी भाषामा यिु नटह� िसकाइन्छन,् र कम्प्यटु र
टेक्नोलोजीको बारे मा िसक्न र व्यवसाय गनर् जापानी भाषा सीपह� िवकास ग�रन्छ।

द्रोसो
बषर्

वैकिल्पक पाठ्यक्रमको एक िवस्तृत श्रृख
ं लाबाट,िवद्याथ�ह�ले उच्च स्तरमा आफ्नो IT
सीप बढाउनको लािग आफ्नै आकां�ा परू ा गन� पाठ्यक्रमह� छान्छन।् यो कोसर् परु ा गन�
िवद्याथ�ले MEXT एिक्रडेटेड एडभान्स िडप्लोमा प्रा� गनर् सक्छन र जापान वा उनीह�को
घरे लु देशमा चाखलाग्दो क�रएरको प्रशस्त मागर् बनाउन सक्छन

राकुहोकु क्याम्पसमा प्रस्ततु ग�रएका यी तीन पाठ्यक्रमह� KCGIमा भनार् ह�ने िवद्याथ�ह�को लािग हो। िवद्याथ�ह� सामान्य िव�िवद्यालय प्रवेश
आवश्यकताह� साथै टेिक्नकल कलेजबाट स्नातकको आधारमा र उनीह�को देशमा जस्तै स्वीकानर् सिकन्छ। क�ा जापानीमा िवद्याथ�को प्रवीणता अनसु ार
व्यविस्थत ग�रएको छ र वगर् प्रगित तदनसु ार समायोिजत छ। यी पाठ्यक्रमह�मा प्रा� सीप र �ानले िवद्याथ�ह�लाई KCGIमा प्रवेशको लािग तयार गदर्छ। धेरै
िवद्याथ�ह� यी पाठ्यक्रमह�मा KCGI पाटर्नर शैि�क संस्थाह� िवदेशबाट भनार् ह�न्छन। यी पाठ्यक्रमह� परू ा गन� िवद्याथ�ह�ले MEXT- मान्यताप्रा� उन्नत
िडप्लोमा प्रा� गदर्छन् र जापान वा उनीह�को घरका देशह�मा रोचक क्या�रयरको लािग िनशान बज्दछन।्

अन्तरार्िष्ट्रय सच
ू ना पाठ्यक्रम

वेव कन्टेन्ट उत्पादनको आधारभतू
कागजात तयारीको लािग सामान्य अभ्यास
वास्तक
ु लाको अवलोकन
वेव एिनमेसनको आधारभतू
UI/UX िडजाइनको आधारभतू
पेंिटंगको आधारभतू

अन्तरािष्ट्रय पयर्टक जानकारी पाठ्यक्रम
यो औल्ं याइएको छ िक, जबिक पयर्टन को लािग ग्लोबल बजार अटोमोबाइल उद्योग भन्दा पिन
इस्के लमा धेरै ठूलो छ, जापान दभु ार्ग्यवश यस �ेत्र मा अन्य देशह� पछािड लाग्यो। क्योटोमा यसको
स्थानको फाइदा उठाउँदै जापानको प्रमख
ु पयर्टन स्थलह� मध्ये एक, KCG ले पाठ्यक्रम तयार गरे को
छ जहाँ िवद्याथ�ह�ले नयाँ पयर्टन सेवाह� र व्यवसाियक मोडेलह�मा IT लागू गनर् िसक्छन।् यो
पाठ्यक्रममा, िवद्याथ�ह�ले यथाथर्परक समाधानह� प्रदान गदर्छन् जस्तै पयर्टन जानकारीको प्रावधान,
पयर्टन गितिविध ईितहासको िडिजटलीकरण र पयर्टन गितिविधको िव�े षण र पवू ार्नमु ान गदर्छन।
यसपाठ्यक्रममा भनार् भएका िवद्याथ�ह�ले क्या�रयरलाई पयर्टन प्रबन्धक र आन्त�रक-पयर्टन
सपु रभाइजरह�को �पमा ल�य गनर् सक्दछन।्
िवशेष िवषयह�
पयर्टन िश�ाको अवलोकन
फोटोग्राफ� अभ्यास
पयर्टन आकषर्ण प्रबंधनको अवलोकन
पयर्टन यातायात व्यवसाय
पयर्टन सचं ार

योग्यता परी�ा ए/बी को तयारीको लािग
अभ्यास गनर्हु ोस्
नयाँ पयर्टन व्यवसायह�
क्योटो सांस्कृ ितक �ेत्र अभ्यास
पयर्टनको गितशील तथ्याकमा अभ्यास
इनबाउन्ड पयर्टन आिद

यस पाठ्यक्रममा िवद्याथ�ह�ले जापानी सीपह� उनीह�लाई अझ मजबतु बनाउँछन् ITको आधारभतू कुराह� िसक्दा उनीह�लाई िवशेष अध्ययनको लािग
चािहन्छ। वैकिल्पक पाठ्यक्रमको एक िवस्तृत श्रृख
ं लाबाट नै,िवद्याथ�ह�ले ITमा उन्नत सीप प्रा� गनर् आफ्नै आकां�ा परू ा गन� पाठ्यक्रमह� छान्छन।् प्रािविधक
जापानी र अन्य जापानी- भाषा इकाइह� प्रस्ततु ग�रन्छ,जापानी प्रवीणताको खेती गद� कम्प्यटु र
टेक्नोलोजी र व्यवसायको अध्ययन गनर् सक्छन।
िवशेष िवषयह�
प्रस्तिु तकरणमा आधारभतू अभ्यास
VBA मा आधारभतु अभ्यास
डकुमेन्ट प्रस्तिु तकरणमा साधारण अभ्यास
योग्यता परी�ाको तयारीको लािग
साधारण अभ्यास गनर्हु ोस्
इन्टरप्रराइज प्रणालीह�मा अवलोकन
व्यस्थापन जानकारी प्रणालीह�को अवलोकन

नेटवकर् व्यस्थापनको प�रचय
ग्रािफक उपकरणह�को प�रचय
पाइथनको प�रचय
कम्पिु टंग प्रणालीह�को आधारभतू
प्रणाली िवकासह� प�रचय
PHP को प�रचय
डेटाबेस िडजाइन आिद
20
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िवद्याथ�को लािग वािषर्क इभेन्टह�
KCG मा वषर्भर िविभन्न िकिसमका कायर्क्रमह�को आयोजना ग�रन्छ।

4

▪ १ बषर्को िवद्याथ�ह�को लािग सम्पण
ू र्

जानकारी
▪ प्रवेश मनोरञ्जन
▪ स्वास्थ्य चेकजाचं
▪ वसन्त टमर्को स�ु
▪ नयाँ क�ाको लािग पाट� र कलबको प�रचय
▪ वसन्तमा रािष्ट्रय प�र�ा
▪ ताजािदनको क्याम्प
▪ हईिकंगको िदन
▪ क्याम्पसमा कम्पनीको जानकारी सेसन

क्योटोमा मख्ु य इभेन्ट
बषर्भ�रमा

7

▪ सांस्कृ ितक भाषण

▪ CG-कलाह�को प्रमाणपत्र परी�ण

िगओ ं चाड
(यासाका तीथर् र
क्योटोमा अन्यत्र)

▪ क्या�रयर साहेता

▪ क्याम्पसमा कम्पनीको जानकारी सेसन

टोयोटोमी िहडेयोशी चेरी
खेिलरहेको �श्य परे ड
(दाईगोजी मिन्दर)

लामो दरू ीको आचर्री
(सजं सु ानेन्डो मिन्दर)

▪ संगीत कन्सटर्

▪ क्या�रयर साहेता

अक्टोबर

अिप्रल
जापानी िदन

KCG परु स्कारह�

8

▪ वसन्त टमर्को प�र�ा

▪ RIT गम�को कायर्शाला
▪ गम� िबदा

गोजान सेरेमोनीएल
बोनफायर
(डेइमोिजयामा,अन्य।)

▪ रािष्ट्रय प�र�ाको लािग सेिमनार गम�मा
▪ गम� छोटा पाठ्यक्रमह�

एओई चाड
(िशमोगामो र
कािमगामो तीथर्ह�)

▪ फल टमर् प�र�ाह�

▪ जे के न (जोहो के न्टेई), जानकारी

▪ शैि�क भाषण

अगस्त

टेक्नोलोजी
▪ वसन्तको िबदा
▪ क्या�रयर साहेता
▪ क्याम्पसमा कम्पनीको जानकारी सेसन
▪ जाडोयामको पाठ्यक्रमको स�ु वात

11

▪ क्या�रयर साहेता

▪ क्या�रयर साहेता

5

▪ KCG परु स्कारह�

▪ सांस्कृ ितक चाड

▪ क्या�रयर परामशर् िमिटंगह�

प्रवेश मनोरञ्जन

2

▪ फल टमर्को अन्त्य

हईिकंगको िदन

▪ व्यवसाय इटं नर्िशप

▪ क्याम्पसमा कम्पनीको जानकारी सेसन

▪ हईिकंगको िदन

1
जनवरी

▪ भाषणको पनु स�ु वात

उमेर अनसु ारको
चाड (हेइअन-् िजन्गु ितथर्)

जुलाइ

▪ वसन्त टमर्को अन्त्य

▪ खेलकुद प्रितयोिगता

▪ शरद् ऋतम
ु ा रािष्ट्रय प�र�ा
▪ क्या�रयर साहेता

▪ गम�मा पाट�

गम�मा छोटो पाठ् यक्रमह�

▪ स्थापनाको वािषर्कोत्सव (मेको स�ु मा)

10

▪ फल टमर्को स�ु

अरिशयाम म्पले चाड
(अरिशयाम)

▪ कला सम्मान

▪ CG-कलाह�को प्रमाणपत्र परी�ण
▪ अिभभावकह�सँग परामशर्

पलम िखल चाड
(िकतानो-टेनमगं ु ितथर्)

फेब्रुअरी

नोभेम्बर

मे

स्नातकको मनोरञ्जन
सांस्कृ ितक चाड
क्योटोमा भोके शनल कलेजको एथलेिटक बैठक
हईिकंगको िदन
क्या�रयर परामशर् िमिटंगह�

9

▪ जे के न (जोहो के न्टेई), जानकारी

टेक्नोलोजी प्रमाणीकरण श्रृख
ं ला
क्योटोमा
भोके
शनल
कले
ज
को एथलेिटक
▪
बैठक
▪ क्याम्पसमा कम्पनीको जानकारी सेसन
▪ फल टमर्को साहेता
▪ संगीत कन्सटर् ▪ स्वास्थ्य चेकजाचँ

संगीत कन्सटर्
▪ संगीत कन्सटर्

▪ क्याम्पसमा कम्पनीको जानकारी सेसन

क्योटो ताकीगी
नोएच
(हेइअन्-जिन्गु तिर्थ)

6
जुन
22

िवदाईको पाट�

राितमा चन्द्रमा हेनर्
(दाईकाकुजी मिन्दर)

▪ वसन्तको छोटो पाठ्यक्रम

▪ सांस्कृ ितक भाषण
▪ क्या�रयर साहेता

सेप्टे म्बर

▪ जाडो िबदा

3

▪ स्नातकको मनोरञ्जन

जाडोका छोटा पाठ् यक्रमह�

क्योटो ताक�गी
नोएच
(हेइअन-् िजन्गु
ितथर्)

▪ िवदाईको पाट�

12

▪ क्याम्पसमा कम्पनीको जानकारी सेसन

टोचर्लाइट चाड
(िसरयोजी मिन्दर)

▪ रािष्ट्रय प�र�ाको लािग सेिमनार

वसन्तमा

िडसेम्बर

23

माचर्

क्योटो जापानी भाषा प्रिश�ण के न्द्र

KJLTC

िब्रज कोसर्

जापानी भाषा स्कूल KJLTC : Kyoto Japanese Language Training Center
एक वष� कायर्क्रम
※ल�य

※

अिप्रलमा भनार्

डेढ वष� कायर्क्रम

※

अक्टोबरमा भनार्

: जापानी भाषा प्रवीणता टेस्ट N3~N5 (3-4 ग्रेड परु ानो परी�ण) िडग्री जापानी भाषा �मता भएका व्यि�

・KCG

को िवदेशी िवद्याथ�को लािग िवशेष पाठ्यक्रम “क्योटो जापानी भाषा प्रिश�ण के न्द्र (KJLTC : Kyoto Japanese Language Training Center)” मा जापानको
उच्च िश�ा संस्थानह�मा अध्ययन गनर् जानको लािग जापानी भाषा िसकाइन्छ।। KJLTC न्याय तथा सचु ना मन्त्रालयमा सिु चकृ त जापानीज भाषाको शैि�क संस्था हो।
・यो पाठ्यक्रम िश�ामन्त्रालयद्वारा अिधकृ त ग�रएको “तयारीपाठ्यक्रम” (२६ स्वदेशी िवद्यालय, िवदेशी दईु िवद्यालय मात्र) हो। आफ्नो देशमा १२ वष� िश�ा परू ा नभएका
आवेदक भएपिन, यो कोसर् परू ा गरे र, KCG हाम्रो पाठ्यक्रम सके पिछ जापानको उच्चिश�ा सस्थानह�मा प्रवेशको लािग योग्य ह�नेछ।
・KCG को िनयिमत पाठ्यक्रमको तयारी िश�ाको �पमा, वडर् प्रोसेसर, िस्प्रेडिसट आिद एिप्लके सन सफ्टवेयरको सञ्चालन तािलमलाई (आधारभत
ू आईटी) अिनवायर् िवषय
भिनएको छ। प्रा� क्रेिडट स्नातक भएपिछ िनयिमत पाठ्यक्रमको एक एकाइको �पमा प्रमाणन तथा जोड् ग�रन्छ।.
・एक हदसम्ममा जापानी भाषा प्रवीणता तहमा योग्य ठह�रएका िवद्याथ�, यो कोसर् पढाइ गरी, KCG को िनयिमत पाठ्यक्रमको कम्प्यटु रको िवशेष िवषयगत क�ामा उपिस्थत
ह�न सक्दछ।
・यो कोसर् परू ा गरे र, KCG को िनयिमत पाठ्यक्रममा भनार् ह�ने िवद्याथ�, भनार् शल्ु क तथा िश�ण शल्ु कमा छुटका लािग योग्य ह�न्छन। साथै, KCGI मा िनयिमत िवद्याथ�को
�पमा भनार् ह�ने िवद्याथ�, िवद्याथ� छुट (छात्रवृित) का लािग योग्य ह�न्छन।्
जापानी भाषा सम्बिन्धत पाठ् यक्रमह�, प्रवेश परी�ाको समयमा र प्रत्येक अविधको अन्तमा जापानी भाषा प्रवीणता प�रणाम अनसु ार तहमा आधा�रत वगर्मा िवभािजत ग�रन्छ।
जलु ाई अथवा िडसेम्बरमा जापानी भाषा प्रवीणता टेस्ट N2 वा N1 िदन िनद�शन िदईन्छ।साथै, अन्तरार्िष्ट्रय िवद्याथ�ह�को लािग जापानी िव�िवद्यालयमा भनार्को लािग परी�ा िदन पिन समथर्न गदर्छ।
◆

पाठ्यक्रमह�को प�रचय

तयारी िश�ण

पाठ्यक्रम

जापानको उच्च िश�ा संस्थानह� (स्नातको�र कलेज, िव�िवद्यालय, व्यावसाियक स्कूल, आिद) मा प्रवेशको लािग, जापान या िवदेशमा १२वषर्को प्राथिमक र माध्यिमक िश�ा परू ा
गरे को ह�नपु छर् ।तर, त्यो देशको िश�ा प्रणालीमा आधा�रत शैि�क वषर् १२वषर् भन्दा कम भएका आवेदकलेपिन हाम्रो पाठ्यक्रम परू ा गरे र, जापानको उच्च िश�ा सस्थानह� (स्नातको�र
कलेज, िव�िवद्यालय, व्यावसाियक स्कूल, आिद) मा प्रवेशको लािग योग्यता प्रा� गनर् सक्छन।्
(िश�ा मन्त्रालयद्वारा िनिदर्� तयारी िश�ा पाठ्यक्रम)

जापानी भाषाका िवषयह�
・जापानको

उच्च िश�ा संस्थानह� (स्नातको�र कलेज, िव�िवद्यालय, व्यावसाियक स्कूल, आिद) मा आवश्यक जापानी भाषा �मताको प्रिश�ण अिन जापानी भाषा
प्रवीणता टेस्ट N1•N2का लािग तयारी क�ाह� सञ्चालन ग�रन्छ।
・िवद्याथ�ह�को जापानी भाषा �मताको आधारमा, तहमा आधा�रत वगर्मा िवभािजत ग�रन्छ।
・१ह�ामा २०घण्टाभन्दा बढी जापानी भाषा सम्बिन्धत िवषयह�को क�ा सञ्चालन ह�न्छ। (१ सेमस्े टरमा २०ह�ा, एक वषर्मा ४०ह�ा)

पाठ् यक्रमको शीषर्क

िबषयवस्तु

जापानी भाषा १ (व्याकरण, अ�रह�, शब्दावली)

व्याकरण, खान्जी र शब्दावलीको िश�ा अिन सामािजक जीवन र व्यावसाियक �ेत्रमा आवश्यक समग्र जापानी भाषा �मताको प्रिश�ण

जापानी भाषा २ (सन्ु ने र वातार्लाप �मता)

दैिनक जीवन, सामािजक जीवन र व्यावसाियक �ेत्रमा आवश्यक मौिखक अिभव्यि�को �ान प्रा� गरी, सनु ेर बझ्ु ने अभ्यास

जापानी भाषा ३ (पढ्ने �मता)

सामािजक जीवन र व्यावसाियक �ेत्रमा आवश्यक पढाइ �मताको तािलम अिन पत्रपित्रका, पित्रका, लेख र सािहत्य आिद पढ्ने अभ्यास

जापानी भाषा ४ (रचना)

िनबन्ध, �रपोटर्, इमेल, पावरपोइन्ट, व्यापा�रक कागजातको िसजर्ना

जापानको अवस्था

जापानी संस्कृ ित र समाज अिन जापानी सम्मान र नैितकता आिद को बारे मा अझ बढी बझ्ु नु

तहमा आधा�रत वगर्मा िवभािजत गरी क�ा सञ्चालन ग�रन्छ।
बृहत् जापानी भाषा

िबषयवस्तु
जापानी भाषा प्रवीणता टेस्ट र अन्तरार्िष्ट्रय िवद्याथ�ह�को लािग जापानी िव�िवद्यालय प्रवेशको लािग परी�ाको िवगतका समस्याबाट,
त्यो प्रवाहको अनसु न्धान र समाधान उपायह� िनकाल्छौ।

आधारभूत पाठ्यक्रम
जापानी भाषाबाहेकको सीप स्तरवृिद्ध गनर्, उच्च िश�ा हािसल गनर्सहयोग िमल्छ।
पाठ् यक्रमको शीषर्क

िबषयवस्तु

आधारभतू िबषय

अग्रं ेजी, गिणत, िव�ान (भौितक, रसायन र जीव िव�ान), व्यापक पाठ् यक्रमह�, आधारभतू आईटी (कम्प्यटु र)
※
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अध्ययन कायर्क्रमह� (पाठ्यक्रम अविध) र पाठ्यक्रम सामाग्री, भनार् �मता

सेिमस्टर अविध

कोसर्को नाम

अिप्रल

िब्रज कोसर् एक वष� कोसर् (१वषर्)

अक्टोबर

िब्रज कोसर् डेढ वष� कोसर् (१.५वष�)

◆

जापानी भाषा प्रवीणता टेस्ट र अन्तरार्िष्ट्रय िवद्याथ�ह�को लािग जापानी िव�िवद्यालयमा भनार् परी�ाका लािग िवशेष पाठ्यक्रम
पाठ् यक्रमको शीषर्क

◆

िबषयवस्तु

अिधकतम �मता

जापानको उच्च िश�ा सस्थानह� (स्नातको�र कलेज, िव�िवद्यालय, व्यावसाियक स्कूल, आिद) मा अध्ययन गनर्
चाहने िबध्याथ�लाई ध्यानमा राखेर जापानी भाषा, अग्रं ेजी, गिणत आिदको लािग तयार ग�रएको पाठ् यक्रम

६० जना
६० जना

आवेदनका लािग योग्यता

आवेदकले िनम्निलिखत सबै आवश्यकताह� पूरा गनर्ु पन�छ।
① आवेदक िवदेशमा माध्यिमक तहको पाठ्यक्रम परू ा गरे को ह�नपु छर् । (स्नातकको बेला सम्ममा १२वषर् िश�ा भन्दा कम भएको अिन १२वषर् भन्दा बढी िश�ा हािसल गरका आवेदक)
② जापानी भाषा िसक्ने ईच्छा भई, जापानी भाषा प्रवीणता टेस्टको स्तर N5 (४ वगर्) बराबर वा त्यो भन्दा बढी �मता भएको, गम्भीरतापव
ू र्क जापानी भाषा अध्ययन गनर् चाहने
आवेदक।
③ जापानी उच्च िश�ा संस्थान (िव�िवद्यालयह� वा प्रािविधक कलेजह�) मा जानको लािग आवश्यक आधारभत
ू शैि�क योग्यता भएको आवेदक।
④ माध्यिमक िवद्यालयको पाठ्यक्रम अन्तगर्त स्नातक गरे का आवेदकको उमेर २३वषर् भन्दा कम, जिु नयर कलेजको पाठ्यक्रम अन्तगर्त स्नातक गरे का आवेदकको उमेर २५ वषर् भन्दा
कम, िव�िवद्यालयबाट स्नातक गरे का आवेदकको उमेर २७वषर् भन्दा कम ह�नपु छर् ।
⑤ आवेदक, जापानमा उनको िश�ण र अन्य शल्ु क तथा दैिनक आवश्यक खचर् भ�
ु ानी गनर् स�म ह�नु पछर् ।
⑥ आवेदक शारी�रक र मानिसक दव
ु ै �पमा स्वास्थ्य भई, जापानी ऐन र काननू काननू ी प्रावधानका साथै स्कूलको िनयमको उल्लंघन नगन� ह�नपु छर् ।

१ह�ामा ६ देिख ८ घण्टाको पढाइ ह�न्छ।
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इन्टर क्योटो इन्फरम्यािटक्स स्नातको�र सस्ं थानको
उद्देश्य IT �ेत्रको उच्च अध्ययन हो
KCGI: The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics

KCG बाट स्नातक भएपिछ, एउटा क्या�रयर मागर् तपाईलाई उपलब्ध
छ, तत्काल रोजगार खोज्नु बाहेक, , हाम्रो समहू शैि�क संस्था,
KCGI मा बढ्नु हो। KCGI IT को िवशेष�ता जापानको पिहलो
स्नातक िवद्यालय हो। KCGIमा एक कायर्क्रम परू ा गन�
िवद्याथ�ह�लाई सचू ना प्रिविधमा मास्टरको िव�ानबाट(व्यावसाियक
िडग्री) सम्मािनत ग�रन्छ। यो िडग्री जापानमा लागू ग�रएको ITको
�ेत्रको िशखर हो।
िप्रिन्सपलमा, KCGI मा भनार्का लािग योग्यताका लािग चार बष�
िव�िवद्यालयबाट स्नातक वा एक उन्नत िडप्लोमा एक व्यावसाियक
स्कूल मा चार वषर् पाठ्क्रम परू ा गरे को चािहन्छ। यद्यिप, KCG का
स्नातकह� िनम्न िवशेष सतर्ह� (अनप्रु योग िदशािनद�श हेनर्हु ोस)्
◆

अन्तगर्तभनार्को लािग योग्य मािनन्छ।
“KCGमा तीन बष� प्रोग्रामबाट स्नातक गरे का आवेदकह�, KCGIमा
प्रवेश गन� बषर् अिप्रल १ सम्ममा २२ बषर् वा सो भन्दा बढी उमेरको
ह�नेछन् र उनीह�को शैि�क नितजाको मल्ू याकनको आधारमा भनार्को
लािग योग्य ठह�रनेछन त्यसैले िव�िवद्यालय स्नातक भन्दा बराबर वा
ठूलो शैि�क �मता छ भनेर मान्यता प्रा� भएको छ।”
KCGI बाट यस प्रकार KGG बाट स्नातक भनार् यस प्रकारले लागू
ग�रएको IT �ेत्रको िशखरको लािग सब भन्दा िछटो मागर् हो। हामी
हािदर्क देिख यो भन्छौ िक तपाई ंKCG मा उन्नत टेिक्नकल िडप्लोमा
प्रा� गनर्हु ोस,् त्यसपिछ मास्टर गनर् KCGI मा जान्नहु ोस।्

◆

पाठ्यक्रम

नामांकन

अिनवायर् पाठ्यक्रमह�

• आईसीटी उद्योगमा व्यवसाियक सञ्चारह�

• ERP

• नेटवकर्

• ग्लोबल उद्यमशीलता

• IT पयर्टन

• व्यवसाय डाटा िव�े षणात्मक
• वेब प्रणालीका िवकास

“अंग्रेजी मोड” मा वगर्ह�को पूणर् दायरा ग�रएको छ तािक िवद्याथ�ह� अग्रेजीमा मात्रै पढ्न सक्नेछन्

■

■

• कृित्रम बुिद्धम�ा

िबस्पोक पाठ्यक्रम

• िफनटे क

औद्योिगक पाठ्यक्रमह�

• समुद्री

• स्वास्थ्य र िचिकत्सा

• सामग्री माक� िटंग

तपाईका
ं व्यि�गत शैि�क
ल�यह�मा उपयु� ह�ने गैर-अनवायर्
कोसर्ह�बाट चयन गरेर आफ्नै
पाठ्यक्रम िनमार्ण गनर्ुहोस।्

• िश�ा

IT �ेत्रमा काम गनर्को लािग क्या�रयर प�रवतर्न गद�

उद्योगको आवश्यकता र IT को प्रगित अन�ु प पाठ्यक्रम िडजाइन
ग�रएको छ
व्यावहा�रक िश�ा अवसरह�,पाठ्यक्रम जसले साइटमा राम्रोसँग
समावेश गदर्छ
प्रभावकारी शैि�क �ि�कोण जसले ई-लिन�गलाई व्यि�गत पाठको
साथ संयोजन गदर्छ

■

■

समथर्न गन� िवकल्पह�

एन्ट्रेन्टह� िव�ान र मानिवक�को दबु ै �ेत्रका िवस्तृत �ेत्रह�बाट
स्वीकार ग�रन्छन।्
िवद्याथ�ह� भनार् भएपिछ ितनीह�ले आफ्नो �मता अनसु ार पढ़ढाई
स�ु गनर् सक्छन।

मास्टर प्रोजेक्ट
सच
ू ना प्रिविध िव�ानमा मास्टर (पेशागत िडग्री)

िव� स्टेजमा खेल्ने ल�य राख्दै
■

IT को न्याियक सन्तुलन (ICT) र व्यस्थापन पढ्दै
■

प्रशासन

• आईटी मंगा र एिनमी

वा
• कृिष

■

• प्रोजेक्ट फाउण्डेसन

मािथ भएका मध्ये एउटा एकाग्रताका िफल्डह� चयन गनर्ुहोस्

KCGI अनिगन्ती पाठ्यक्रमह� मात्र अग्रं ेजीमा (“अग्रेजी मोड”) प्रदान गदर्छ, त्यसैले िवद्याथ�ह�ले आफ्ना कायर्क्रमह� परू ा गनर् सक्दछन् र अग्रं ेजीमा
पढ्ने मास्टर िडग्री मात्र प्रा� गनर् सक्छन।् यी पाठ्यक्रमह� धेरै िवदेशबाट शीषर्-स्तर िनद�शकह�ले िसकाउँछन।् अिहले १७ देशका िवदेशी िवद्याथ�ह� र
�ेत्रका KCGI क्याम्पसमा छन।् (माचर् २०२१ स्नातक गरे का सिहत) यी धेरै िबद्याथ�ह�ले अग्रेजीमा क�ाको लागी रोज्छन।्

व्यावहा�रक सीपले सग्रं हमा ग्राउिन्डगं समाजलाई फाइदा पुगाउछ

• नेतृत्व िसद्धान्त

एकाग्रता पाठ्यक्रमह�

KCGI को नौलो िवशेषताह�

■

KCGI

स्नाको�र कायर्क्रम

IT, व्यवस्थापन, आिदको िबशेष �ेत्रह�मा पेशवे रह�को िवकास
िनजी �ेत्रमा ITरणनीित स्थापना पेशवे र अनभु वसँग असख्ं य
प्रिश�कह�

IT �ेत्रका शीषर् िव�का देशह� िलडरह�द्वारा पढाई ह�ने

तपाईले पढेको कुरा समाजमा प्रयोग ग�रदै जसले धेरै ठुलो भूिमका खेल्छ
■
■
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तपाइँको आदशर् क्या�रयर खोज्दै चौकस व्यि� मागर्दशर्नलाई धन्यवाद
साथी स्नातकह�सँग नेटविकर् ङ

◆

गितिविधको �ेत्रह�

KCGI ले पाठ्यक्रम प्रदान गदर्छ जनु उन्नत IT पेशवे रह�को उद्योग आवश्यकताह�को िवकास गदर्छ। KCGI का
स्नातक आईटी सम्बिन्धत �ेत्रह�मा काम गनर्को लागी आशा गनर् सक्दछ के िह तल िदएको छ।
सी आइ वो (िचफ इन्फोम�शन अिफसर:
उच्च सच
ू ना उपाध्य�)

प्रोजेक्ट म्यानेजर

व�र� एस ई,
वेब िसस्टम िनमार्ण ईिन्जिनयर

समग्र िसस्टम कन्सल्तांत

वेब माक� िटंग / प्रोफेसनल

िसस्टम आिकर् टे क्ट

सच
ु ना सरु �ा कन्सल्ट्यान्ट

सामाग्री उत्पादनको प्रबन्धक

डाटा िव�े षक
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छात्रविृ �

KCG स्रोत के न्द्र

िश�ण शुल्क
स्कूल भनार्मा उ�ीणर् आवेदक,स्वीकृ ती पत्रमा तोिकएको िमित िभत्रमा, भनार्को समयमा लाग्ने िश�ण शल्ु क (पिहलो वषर्को िश�ण शल्ु क र अन्य स्कूल शल्ु क)
िनिदर्� बैंक खातामा जम्मा गनर्हु ोस।्
जापान बािहरबाट रकम स्थानान्तरण गदार्, भनार्को समयमा लाग्ने िश�ण शल्ु क (पिहलो वषर्को िश�ण शल्ु क र अन्य स्कूल शल्ु क) मा जापानमा लाग्ने बैंक
शल्ु क (३,०००येन) जोडेर रकम स्थानान्तरण गनर्हु ोस।

िनयिमत िश�ण शुल्कः
िडपाटर्मन्े ट

भनार् शल्ु क

िनद�शात्मक
सामाग्री शल्ु क

िश�ण शल्ु क

तािलम शल्ु क

िवद्याथ�ह�को
मैत्रीपणू क
र् ा
लािग खचर्

जम्मा

सबै िडपाटर्मन्े ट

२१०,०००येन

३८५,०००येन

५००,०००येन

३००,०००येन

५,०००येन

१,४००,०००येन

के िस िज िनजी छात्रविृ � िवद्याथ�लाई छात्रविृ � प्रिबधी
यो क्योटो कम्प्यटू र गाकुइनमा अन्तरार्ष्ट्रीय िवद्याथ�ह�लाई लिचत गरी अन्तरार्ष्ट्रीय �पमा सिक्रय भिबस्यम आईटी ईिन्जिनयर बन्न सहयोग गनर् स्थािपत
भएको छ। सम्भािवत िवदेशी िवद्याथ�ह� उत्कृ � शैि�क कायर् र च�रत्र, जो आफ्नै खचर्मा अध्ययन ग�ररहेका छन् तर आिथर्क कारणले अप्ठयारो भइरहेको छ,
छात्रवृि�को लािग एप्पलाई गनर्हु ोस।्

KCG अन्तरािष्ट्रय िवद्याथ�ह�को लािग िवशेष छात्रविृ �
िनद�शात्मक
सामाग्री शल्ु क

िडपाटर्मन्े ट

बषर्

भनार् शल्ु क

सबै िडपाटर्मन्े ट

पिहलो बषर्

५०,०००येन

२००,०००येन

४००,०००येन

२५०,०००येन

९००,०००येन

सबै िडपाटर्मन्े ट

द्रोसो र
पिछका बषर्ह�

०येन

२००,०००येन

४००,०००येन

३००,०००येन

९००,०००येन

िश�ण शल्ु क

तािलम शल्ु क

जम्मा

KCG अन्तरािष्ट्रय िवद्याथ�ह�का लािग सहायता कायर्क्रम
िनद�शात्मक
सामाग्री शल्ु क

िडपाटर्मन्े ट

बषर्

सबै िडपाटर्मन्े ट

पिहलो बषर्

१००,०००येन

२००,०००येन

४००,०००येन

३००,०००येन

१,०००,०००येन

सबै िडपाटर्मन्े ट

द्रोसो र
पिछका बषर्ह�

०येन

२००,०००येन

४००,०००येन

३००,०००येन

९००,०००येन

भनार् शल्ु क

िश�ण शल्ु क

तािलम शल्ु क

जम्मा

जापानको सच
ू ना प्रशोधन समाज अिधकृत
देशको पिहलो िवतरण कम्प्युटर सग्रं हालय

सचु ना-प्रशोधन प्रािविधक सम्पदा TOSBAC-3400
(२००९साल३मिहना२ता�रखमा प्रमािणत)

KCG जापानको पिहलो “कम्प्युटर सग्रं हालय” बनाउन ितर बहृ त
तयारीमा लािगरहेको छ। क्योटो स्टे शन अगािडको क्याम्पस िभत्र
“सच
ू ना प्रशोधन प्रिविध सम्पदा” अनुमोिदत उपकरणको प्रदशर्नी र
िश�ा �ेत्र एकसाथ प्रयोग भइरहेको छ।
जापानको पिहलो कम्प्यटु र िश�ण संस्था (KCG), आफ्नो स्थापनाकाल देिख ५०वषर्
भन्दा बढी अनन्त �पमा िश�ा, तािलम र अनसु न्धानमा िवगतमा प्रयोग ग�रएको कम्प्यटु र
आिद संर�ण ग�ररहेको छ।र अिहले, "कम्प्यटु र संग्रहालय" यथाथर् बनाउन ितर बृहत
तयारीमा लािगरहेको छ। KCG को सग्रं ह “KCG सग्रं हालय”, “आन्त�रक अमल्ू य
उपकरण धेरै संख्यामा संर�ण ग�ररहेको” भन्ने तकर् बाट २००९सालमा कप�रे शन (हाल,
जेनेरल इनकोपोरे टेड एसोिसएसन) सचू ना प्रशोधन समाजबाट “देशको पिहलो िवतरण
कम्प्यटु र संग्रहालय” प्रमािणत ग�रयो।साथै “TOSBAC-3400” र “OKITAC-4300C
िसस्टम” लाई पिहलो “जानकारी प्रशोधन प्रिविध सम्पदा” को �पमा प्रमािणत ग�रयो। सन्
२०११मा “NEAC-2206” पिन “सचू ना प्रशोधन प्रिविध सम्पदा” मा सिू चत भई,
हेडमास्टर यासक
ु ो हासेगावाज्यल
ू ाई, समाजमा सम्मान पत्र बाट सम्मािनत ग�रयो। सन्
२०१२मा, “NEAC प्रणाली 100” र सन् २०१३मा “MZ-80k”, “जानकारी प्रशोधन
प्रिविध सम्पदा” मा सिू चत भयो।यीमध्ये “TOSBAC-3400”, जापानमा पिहलो
माइक्रो-प्रोग्राम िनयिन्त्रत कम्प्यटु र, KT पायलट आधा�रत िवकिसत ग�रएको हो।
यीमध्ये, “TOSBAC-3400”, KCG इन्फरम्यािटक्स अनसु न्धानका भतू पवु र् संस्थान
प्रमख
ु , जापानको पिहलो आईटी व्यावसाियक स्नातको�र िवद्यालय•क्योटो
इन्फरम्यािटक्स स्नातको�र सस्ं थान (KCGI) प्रथम प्रोवोस्ट डा.हािगवारा िहरोसीज्यल
ू े,
क्योटो िव�िवद्यालयको इिन्जिनय�रङ िवभागमा प्राध्यापकह�दँ ा KT पायलटको मल
ू
िडजाइन र सफ्टवेयर डेभल
े पमेन्ट िजम्मेवारी िलई, वतर्मान Toshiba Corp. संग िमलेर
िवकिसत गरे को, KCG को लािग गिहरो सम्बन्ध भएको जन�ल परपोज कम्प्यटु र हो।
क्योटो स्टेशन अगािडको क्याम्पसमा, यी “सचू ना प्रशोधन प्रिविध सम्पदा” अनमु ोिदत
उपकरण वाहेक िवगतका धेरै मल्ू यवान िमिसनह� प्रदशर्नका लािग रािखएको छ ।
जापानको तीव्र िवकासमा सहयोग गरे को प्रिविध निजकै बाट बझ्ु न पाउने ठाउँ ह�नाले धेरै
आगंतक
ु ह� भ्रमण गछर् न।
कम्प्यटु र प्रिविधको तीव्र िवकास सगं ै, सचू ना ससं ाधन यन्त्रको प�रवर्तन पिन तीव्र छ।
KCG ल दशौं वषर् पिहले देिख, अक� पस्ु तालाई हस्तानतरण गनर्पु न� महत्वपणू र् प्रिविध र
उत्पादनह�को भण्डारण र प्रयोग प्रवद्धर्नको आवश्यकता महससु गरी, “कम्प्यटु र
संग्रहालय” तातो भएको हो। हाम्रो देश प्रिविधमा उन्मख
ु राष्ट्रको �पमा, भिवष्यमा पिन
िव�को नेतत्ृ व गन� आशा ग�रएको अिहले भएर नै, प्रिविधको इितहास फक� र हेनर् सिकने
संग्रहालय स्थापना तफर् एक ठूलो कदम चाल्न िठक समय हो भनी िव�ास गदर्छौ ।
KCG ले क्योटो स्टेशन येिकमाये क्याम्पस, जापानले गवर् सक्ने “कम्प्यटु र संग्रहालय” को
�पमा स्वीकृ ित िदलाउन साथै सञ्चालनको लािग फाउंडेशनको स्थापनाका लािग, देश र
क्योटो प्रान्त, क्योटो शहर, प्राि�क समदु ाय, शैि�क समदु ाय र कप�रे ट आिद सम्बिन्धत
व्यि�ह�को समथर्न र सहयोग को लािग आ�ान गद�छ।

सचु ना-प्रशोधन प्रािविधक सम्पदा OKITAC-4300C िसस्टम
(२००९साल३मिहना२ता�रखमा प्रमािणत)

सचु ना-प्रशोधन प्रािविधक सम्पदा NEAC-2206
(२०११साल३मिहना२ता�रखमा प्रमािणत)

सचु ना-प्रशोधन प्रािविधक सम्पदा NEAC िसस्टम100
(२०१२साल३मिहना६ता�रखमा प्रमािणत)

सचु ना-प्रशोधन प्रािविधक सम्पदा MZ-80K
(२०१३साल३मिहना६ता�रखमा प्रमािणत)

सचु ना संप्रेसण प्रािविध सम्पदा PDP 8/I
(२०१५साल३मिहना१७गते प्रमािणकरण)

सचु ना संप्रेसण प्रािविध सम्पदा TOSBAC-1100D
(२०१६साल३मिहना१०गते प्रमािणकरण)
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िवद्याथ�को शहर क्योटो
१२००वषर् भन्दा बढी वषर्को इितहास बोके को क्योटो, लामो समयदेिख जापानी
संस्कृ ितको के न्द्र र अन्तरार्िष्ट्रय शहर हो, र आधिु नक समयमा यवु ा िवद्याथ�ह�को
शहर पिन हो।
KCG को प्रत्येक क्याम्पस, यातायात व्यवस्था सिु बधाजनक रहेको छ, र क्योटो
शहरमा मात्र नभई, ओसाका, नारा, कोबेको ओचु (िशगा-के न) आिद कान्साइको
प्रत्येक �ेत्रमा पिन आरामपवू र्क पग्ु न सिकन्छ।

KCG राकुिकताको स्कुल निजक

KCG क्योटो एिकमेक क्याम्पसको बािहराको �ेत्र
(KCGI क्योटो एिकमेक उपग्रह)

अन्डरग्राउन्ड िकताओिज स्टेशन र बस टिमर्नलबाट राकुहोकु �ेत्र,
के न्द्रीय क्योटो र क्योटो रे लवे स्टेशन जानको लािग सिु वधाजनक
छ। आधिु नक भवन लहरै लागेको िकतायामादोओरीको निजकै
आवइ माचरु ीको प्रायोजक खामीगामोिजनज्या छ, र वनस्पित
उद्यान र िमदोरोगाइके •खामोगावामा प्रकृ ितको आनन्द िलन सक्दछ।

JR, िकनतेचु र अन्डरग्राउन्डलाई जोड्ने क्योटो स्टेशन, देशभरबाट
थप्रु ै मािनसह� भ्रमण गन� क्योटोको प्रवेश द्वार हो। स्टेशन व�रप�र
आधिु नक भवन र ऐितहािसक भवनह� सँगै उिभरहेको ह�नाले, एक
िभन्न वातावरण महससु गनर् सिकने �ेत्र हो।
स्पट
टोउजी
िनिश होनगानजी टेम्पल
िहगासी होनगानजी
टोउफुकुजी
क्योटो टावर

स्पट

सानज्यसु ानगेनदोउ
क्योटो रािष्ट्रय सग्रं हालय
क्योटो स्टेशन भवन
क्योटो एक्वे�रयम

खािमगामोिजनज्या
िमजोरोगके

क्योटो वनस्पित उद्यान
िकतायामा दोओरी

KCGI Hyakumanben क्याम्पसको
व�रप�रको �ेत्र, क्योटो मेन स्कूल

मरु ोमाची संस्कृ ितको प्रितिनिधत्व गन� िगनखाकुजी मिन्दर, क्योटोको
तीन प्रमख
ु पवर् मध्ये एक•िजदाइ माचरु ीको प्रायोजक हेइआनिजन्ग,ु
चेरी फूलका �खह� प्रिसद्ध िफलोसोफरज् वाक, जापानको दोस्रो
सबैभन्दा परु ानो िचिडयाघर•क्योटो नगर िचिडयाघर, क्योटो नगर
संग्रहालय इत्यािद धेरै स्पटह� छन,् र क्योटो िविभन्न इितहास तथा
संस्कृ ित संग स्पशर् गनर् सिकने �ेत्र हो।

KCG कमोगावा िवद्यालय निजक

क्योटोको तीन प्रमख
ु पवर् मध्ये एक,आवइ माचरु ीको प्रायोजक
िसमोगामोिजनज्या र क्योटो ग्योयेनआिद निजकै भई,शहर भएर
पिन प्रकृ ितले धनी �ेत्र हो।

स्पट

िसमोगामोिजनज्या
क्योटो ग्योएन
क्योटो इितहास संग्रहालय

स्पट

िगनखाकुजी
तेचगु ाकुनोिमची
नानजेनजी
क्योटो िसटी KYOCERA
कला सङ्ग्रहालय

तादाशकु ो वन

30

क्योटो नगर िचिडयाघर
हेइआनिजनगु
एइखानडो
िचवोनजी
क्योटो आधिु नक कलाको रािष्ट्रय संग्रहालय
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िश�ा नेटवकर्

क्याम्पसह�

क्योटो कम्प्यटु र गाकुइनले KCG ग्रपु को अन्य शैि�क संस्थाह�संग घिन� नेटवकर् बनाई िवदेशी सरकार या िव�िवद्यालयह�संग समहू
गठन गद� र िव� साइजको शैि�क संस्थाको �पमा आई टी िश�ाको िलडर बनेर िव�को सव�च्च तहको आई टी िश�ा हािसल गन� ल�य
बनाएको छ।

२००४ मा स्थापना भएको, KCGI जापानको पिहलो
समिपर्त IT पेशवे र स्नातक स्कूल हो। (मास्टर िडग्रीपिन)
KCGI का िवद्याथ�ह�ले IT, व्यवस्थापन र लागू �ेत्र
सिहत उन्नत �ान र सीपह� प्रा� गछर् न,् जसले समाज र
िव�को मञ्चमा अग्रणी भिू मका खेल्ने ल�य राख्दछन।्
KCGI मा पढाई सके पिछ, िवद्याथ�ह�ले जापानको
आईटी लागू ह�ने �ेत्रह�मा उच्च शैि�क िडग्री प्रा�
गछर् न:् जानकारी टेक्नोलोजीमा िव�ानको मास्टर
(व्यावसाियक िडग्री)।

क्योटो अटोमोबाइल व्यावसाियक स्कूल

क्योटो इन्फरम्यािटक्स
स्नातको�र सस्ं थान

आइ टी सम्बिन्धत िबषयलाइ परु ा अमे�रकामा
सबभन्दा पिहले स्थापना (सन् १९९१साल) ग�र
प्रिसद्ध र सन् १८२९ सालमा स्थािपत वोभरअल
इिन्जिनय�रङको िबद्यालय हो। हामी कम्प्यटु र
ग्रािफक्स, गेमह� र IT को �ेत्रह�मा संय�
ु राज्यमा
शीषर् नितजाह�प्रित गवर् गछ�। क्योटो कम्प्यटु र
गाकुइन र सन् १९९६ सालमा दीदी बिहनी
िवद्यालयको �पमा साझेदारीता।

KCGI

क्योटो कम्प्युटर गाकुइन

रोचेस्तर इन्स्तीत्युत
ओफ टे क्नोलोजी
Rochester Institute of
Technology

क्योटो जापानी भाषा प्रिश�ण के न्द्र

यसको घाम, खल
ु ा बा�बाट मान्यता प्रा�, एनेक्स
एक ई-लिन�ग स्टुिडयोको साथसाथै अटोमोबाइल र
मोटरसाइकल िनयन्त्रण अभ्यासको लािग
अटोमोबाइल िनयन्त्रण पाठ्यक्रममा प्रयोग ह�ने
ठाउँबाट ससु िज्जत छ। सँगै मख्ु य भवन र एनेक्स
क्योटो एिकमेक क्याम्पस सेन्टर क्योतोमा ITको सबै
भन्दा अगािडको हब हो।

क्याम्पसका सबै भवनह� िनशल्ु क, शटल बस सेवाह�सँग जोिडएका छन।्
शटल बसमा प�रवतर्न गरे र, िवद्याथ�ह� अन्य भवनह�मा क�ाको लािग उपिस्थत ह�न सक्छन।्

�रहगा रोयल होटल क्योटो

क्योटो एिकमेक
क्याम्पस

क्योटो स्टेशन
टोकै डो िशनकानसेन

हािचजो दि�ण
िमयाकोिमची तफर् बाट िनस्कने ठाउँ

हािचजो-डोरी
िमयाको होटल
वाकोल
क्योटो हिचजो
एयन मॉल
क्योटो

योिशनोया

िकताबको
भण्डार

इमेडेगावा-डोरी

िकताओजी-डोरी
क्योटो बैंक

KCGI

प�रवारमाटर्

िडजाइन क्याम्पस

कामोगावा क्याम्पस
KJLTC

क्योटो कम्प्युटर गाकुएन्

हानोई कायार्लय

टे िक्नकल कलेज राजहु ोकु क्याम्पस

■कम्प्यट
ु र िव�ान िवभाग (४ बषर्)
■कम्प्यट
ु र इिन्जिनय�रङ (३ बषर्)
■आधारभत
ू कम्प्यटु र इिन्जिनय�रङ (२ बषर्)

क्योटो अटोमोबाइल व्यावसाियक स्कूल

िडजाइन क्याम्पस कामोगावा क्याम्पस

■कला र सच
ू ना िवभाग (४ बषर्)
■कला र िडजाइन िवभाग (३ बषर्)
■आधारभत
ू कला र िडजाइन िवभाग (२ बषर्)

■अटोमोबाइल ममर्त ईिन्जिनय�रंग प्रोग्राम

क्योटो एिकमेक क्याम्पस

■िमिडया र सच
ू ना िव�ान (३ बषर्)
■नेटवकर् िव�ान (३ बषर्)
■गेम डेभल
े पमेन्ट िवभाग (३ बषर्)
■आधारभत
ू वािणज्य िवभाग (२ बषर्)
■िचिकत्सा कायार्लय प्रशासन कायर्क्रम (२ बषर्)
■सच
ु ना सम्प्रेशण िवभाग (२ बषर्)
■आधारभत
े पमेन्ट िवभाग (२ बषर्)
ू गेम डेभल
■सच
ू ना तथा सञ्चार पाठ् यक्रम

११ तनाकािशमोनोनागी-चो, साक्यो-कु, क्योटो-िश, क्योटो ६०६-८२०४

१७ िशमोगामो-होन्माची, साक्यो -कु, क्योटो-िश, क्योटो ६०६-०८६२

११ तनाकािशमोनोनागी-चो, साक्यो-कु, क्योटो-िश, क्योटो ६०६-८२०४

१०-५ िनशक
ु ु जो,तेरानोमाई-चो, िमनामी-कु, क्योटो-िश, क्योटो ६०१-८४०७
■व्यवस्थापन र सच
ू ना िवभाग (४ बषर्)
■कम्प्यट
ु र िव�ान (४ बषर्)
■गेम िवभाग (४ बषर्)
■काटुर्न तथा एिनमेसन िवभाग (३ बषर्)
■एप्लाइड सच
ू ना िवभाग (३ बषर्)
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के क
पसल

राजहु ोकु क्याम्पस

ाइन
ान ल
क�ह
डेमािचयानागी
स्टेशन

क्योटो प्रीफेक्चर व्यावसाियक स्कूल द्वारा प्रमािणत (टे िक्नकल प्रोग्राम)

K y o t o C o m p u t e r G a k u i n - Vietnam

२०१९ मा, KCG ले िभयतनाममा KCG को
पिहलो आधार, हानोई कायार्लय स्थािपत गरयो।
्

सुपरमाक� ट
िकताओजी स्टेशनसम्म

टेिक्नकल कलेज

कावाबाटा-डोरी

KCG बेइिजङ कायार्लय २००२ मा KCG ले आफ्नो सम्बन्ध
बिलयो बनाउन चीनका िव�िवद्यालयह�सँग आदानप्रदानको
लािग आधारको �पमा बेइिजङको चीनको रािष्ट्रय पस्ु तकालय
िभत्रमा स्थापना भएको िथयो। KCG ले २००८ मा KCG
डािलयन कायार्लय र २०१८ मा KCG साङ् घाई कायार्लय
खोल्यो, जस माफर् त यसले अन्य िक्रयाकलापह�मा िचिनयाँ
िव�िवद्यालयह�लाई आईटी िश�ा सहायता उपलब्ध गराउँछ।

चुओ िनकास

JR क्योटो लाइन

िशमोगामो तीथर्

कामो खोला

जापािनज भाषा शैि�क संस्थाह� भएको यो सेन्टर,
न्याय मन्त्री सचू नाको जापािनज भाषा शैि�क
एजेन्सीमा,िश�ा, संस्कृ ित, खेल, िव�ान र प्रिविध
मन्त्रालयको िप्रपेरेटरी िश�ा पाठ्यक्रमको पदनाम
छन।्

राजुहोकु माध्यिमक
िवद्यालय

क्योटो टावर
िशओकोजी-डोरी
िबसीक्यामरा

कावारामाची-डोरी

KCG ग्रपु ले िव� व्यापार के न्द्रलाइ आधार
बनाएर सन् २००० सालमा NY को िव� व्यापार
सेन्टर (डब्ल्यू टी सी) िभत्र स्थािपत। अमे�रकाको
आतङ्ककारी आक्रमणको कारण �ितग्रस्त
भएतापिन, हाल, रकफे लर सेन्टर भवनमा
कायार्लय बनाई गितिविधह� पनु ः स�ु गरे को छ।

बेइिजङ कायार्लय
डािलयन कायार्लय
साङ्घाई कायार्लय

कामोगावा नदीको िकनारमा उदार सयू र्को
िकरण र कोमल हावाले भ�रएको, कामोगावा
क्याम्पस एक िनःशल्ु क उत्सािहत िडिजटल
कला कला स्कूल हो जनु महत्वाकां�ी यवु ा
िडजाइनरह� र अन्य रचनात्मक मािनसह�लाई
आकिषर्त गदर्छ। कामोगावा नदी निजकै
बिगरहेको छ र यसको सन्ु दर बैंकह�ले
िवद्याथ�ह�लाई कल्पना गन� प्रेरणा िदन्छ।

क्याम्पसका सबै भवनह� शटल बससँग जोिडएका छन।्

िकन्टेत्सु क्योटो लाइन

न्युयोकर् अिफस

Kyoto Computer Gakuin - China

िडजाइन क्याम्पस

कामोगावा क्याम्पस

सबै भन्दा लामो परम्पराको साथ KCGI
क्याम्पसको �पमा, राजहु ोकु क्याम्पसले
कायर्रत संसारमा धेरै स्नातकह� पठाएको
छ। िशमोगामो िजल्लाको शान्त
वातावरणको बीचमा अविस्थत, राजहु ोकु
क्याम्पसले शैि�क गितिविधका लािग
चाहनेह�का लािग एक आदशर् वातावरण
प्रदान गदर्छ।

KCGM

K y o t o C o m p u t e r G a k u i n - U. S. A.

टेिक्नकल कलेज

राजुहोकु क्याम्पस

अबुरानोकोजी-डोरी

KJLTC

यो प�रष्कृ त, सेतो पखार्ल भवन
क्योटो स्टेशनको पि�ममा खडा
छ। यो क्याम्पसमा सबैभन्दा भव्य
भवन हो।

िहगाशीओज-डोरी

अक� जेनेरेसनको अटोमोबाइल प्रिबिधमा समिपर्त
उच्च सीपका आईटी, नेटवकर् को प्रिबिध अिन �ान
भएका अटोमोबाइल मेकािनक उत्पादन गछ�।

एनेक्स

िशमोगामो हों - डोरी

KCG

क्योटो एिकमेक क्याम्पस िवद्याथ� जीवनको लािग राम्रो छ। यात्रा गनर्को लािग पिन मात्र सात िमनेट , क्योतो स्टेशनको दि�णमा िहड्दै
त्यसले सिजलो छ। क्लस्टर ग�रएको निजकै धेरै खल्ु ला सिु वधाह� जस्तै रे स्टुरेन्ट, मख्ु य िकनमेल सेन्टर र िडपाटर्मन्े ट स्टोरह� छन।्

मुख्य भवन

हो�रकावा-डोरी

KCGM

क्योटो एिकमेक क्याम्पस

(१ बषर्/२ बषर् रात्रीकािलन पाठ् यक्रम)

७३ तोजीिहगाशi-मोन्जेन्चो, िमनामी-कु, क्योटो-िश, क्योटो ६०१-८४२८

क्योटो जापानी भाषा प्रिश�ण के न्द्र

क्योटो इन्फरम्यािटक्स स्नातको�र संस्थान

वेव व्यवसाय टेक्नोलोजीमा स्नातक िवद्यालयको लािग लागु
ग�रएको इन्फरम्यािट् स्क टेक्नोलोजी िवशेषता
७ तनाकामोनजेनT-चो, साक्यो-कु, क्योटो-िश, क्योतो ६०६-८२२५

