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Kyoto Computer Gakuin (KCG) ni taasisi ya kwanza ya elimu 
inayobobea katika sayansi za kompyuta nchini Japani. Ilianzishwa 
zaidi ya miaka 55 iliyopita mwanzoni mwa enzi ya kompyuta ili 
kuunda enzi mpya. Tunaamini kwamba elimu haihusu mafunzo ya 
ujuzi na maarifa tu, lakini inakuza ubunifu wa wanafunzi kwa 
sababu utengenezaji wa programu ni kazi ya ubunifu, na 
inadumisha lengo la kielimu la kukuza ubunifu wa wahanidisi wa 
uchakataji wa taarifa wanaoweza kuendeleza enzi ya sasa.
Kwa kutabiri ujio wa enzi inayotegemea taarifa, tulitaka 
kuanzisha shule kinyume na namna ya elimu ya juu ya 
kawaida ya Kijapani. Shule hii tuliyoianzisha, ilituwezesha 
kuanzisha sayansi za kompyuta-kutoa elimu ya uchakataji wa 
taarifa. Sayansi ya kompyuta haikuwa ikijulikana katika 
taasisi za elimu ya juu za Kijapani wakati huo, kwa hivyo 
kuanzisha Kyoto Computer Gakuin ilikuwa kishindo katika 
nyanja za elimu na viwanda.
Mnamo 1966, Chuo Kikuu cha Tokyo kilianza kutumia 
kompyuta kubwa ya kwanza ya nyumbani Katika miaka ya 
1970, kompyuta zaidi zililetwa kwenye vyuo vikuu, na katika 
nusu ya miaka ya baadaye ya sabini, Mifumo kumi ya 
Kushiriki Wakati (TSS) ilikuwa inatumika. Lakini ilikuwa 
imehifadhiwa kwa utafiti wa kielimu, sio kwa matumizi ya 
wanafunzi kwa ujumla. Kwa hivyo wakati Kyoto Computer 
Gakuin ilileta mfumo wa kwanza mkubwa wazi kwa 
wanafunzi mnamo 1972, ilikuwa hatua ya kipekee wakati huo. 
Na baadaye, KCG ilikuwa shule ya kwanza kati ya vyuo vikuu 
vya Japani na shule za ufundi kutoa TSS kwa mazoezi ya 
kielimu kwa wanafunzi kwa ujumla mnamo 1979.
Mnamo 1983, mwanzoni mwa enzi ya kompyuta, KCG iliagiza 
kompyuta 3000 maalum ili kila mwanafunzi aweze kumiliki 
moja, jambo ambalo halikuwa limewahi kuoneana mahali 
popote duniani. Kuanzia nusu ya miaka ya baadaye ya 1980, 
wimbi la utandawazi lilikuwa limewasilisi Japani. Kyoto 
Computer Gakuin, ilifungua chuo kipya mjini Boston mji ulio 
katikati mwa elimu na utamaduni wa Marekani. Vituo vya 
Boston, vinavyotumiwa kama maeneo ya mafunzo ya ng’ambo 
kwa kitivo cha Uchakataji wa Taarifa wa Kimataifa, vilikuwa 
shule ya kwanza ya Japani inayohusu taarifa ng’ambo.
Kyoto Computer Gakuin imekuwa ikitoa usaidizi wa elimu ya 
kompyuta ng’ambo (mchango mkubwa wa kompyuta na 
mafunzo ya wakufunzi wa ndani) tangu 1989. Usaidizi huo 
ulikuwa mradi wa kwanza wa kimataifa, na umechangia 
mabadiliko makubwa ya elimu katika kila nchi pokezi. 
Usaidizi huu umetekelezwa kwa zaidi ya miaka 20 katika nchi 
23. Kupitia usaidizi huo, zaidi ya kompyuta 3000 zilizotumiwa 

kutoka Kyoto Computer Gakuin zilipatiwa fursa mpya 
kutumika katika mafunzo ya kompyuta katika nchi zinazokua. 
Morali wa kuongoza uliopitishwa tangu uanzishaji wa KCG 
sasa unatumiwa kimataifa. Mradi huu wa usaidizi ulitambuliwa 
na kupokea tuzo maalum la ushirikiano wa kimataifa kutoka 
Muungano wa Mawasiliano ya Simu wa Kimataifa (shirika 
maalum la Umoja wa Mataifa) mwaka wa 2006.
Mwaka wa 1993, Kyoto Computer Gakuin ilianzisha 
Programu ya Sanaa na Taarifa kwa elimu inayokua katika 
ukokotoaji wa umakini pamoja na Chuo cha Teknolojia cha 
Rochester (RIT) nchini Marekani, kinachojulikana kwa 
uhandisi mahiri wa sanaa ya medianuwai. Mnamo Machi 
1996, hati za uhusiano zilitiwa sahihi, na KCG na RIT zikawa 
shule mandugu. Kusudio la muungano huu ni kuhamisha 
utamaduni wa medianuwai wa Marekani kwa KCG na 
kuukuza ndani. Ilikuwa muungano wa kwanza wa shule wa 
Japani kati ya shule ya kiufundi na chuo kikuu cha Marekani. 
Kwa kuunda muungano huu, programu ya uanzilishi kati ya 
wanafunzi wa IT katika shule ya kuhitimu ya RIT na KCG 
ilianza mnamo Februari 1998, mwaka ambao KCG iliona ujio 
wa enzi za mabadiliko ya IT. Programu hii imevutia vyombo 
vingi vya habari kama programu ya kwanza nchini Japani 
kuruhusu wahitimu wa chuo cha Kijapani kusoma nusu ya 
kwanza ya kozi ya IT ya shule ya kuhitimu katika Kyoto 
Computer Gakuin.
Mfumo mpya wa kitaalamu wa shule ya kuhitimu ulianzishwa 
rasmi mwaka wa 2003 kama sehemu ya mabadiliko ya elimu 
ya juu nchini Japani. Lengo ni kutekeleza elimu ya utendaji na 
mafunzo ya wataalamu na ujuzi mahiri wa kitaalamu. Baada 
ya sheria kupitishwa, tulituma maombi ya kuidhinishwa kwa 
shule ya kuhitimu. Ingawa wataalamu wa IT walikuwa 
wanahitajika wakati huo, hakukuwa na vyuo vikuu au shule za 
kuhitimu zinazobobea katika taaluma za IT. Chuo cha 
Mafunzo ya Kuhitimu ya Taarifa ya Kyoto (KCGI) kilianzisha 
kozi zake mnamo Aprili 2004 kama shule ya kipekee ya 
kuhitimu ya kataalamu inayobobea katika IT nchini Japani. 
Historia kama hiyo ya mfumo wetu wa shule unajithibitisha 
kama mtangulizi wa elimu ya utendaji ya IT.
Uanzishaji wa KCGI inawapa fursa kubwa wanafunzi na 
wahitimu wa Kyoto Computer Gakuin wanapopewa uchaguzi 
wa kuingia kwenye KCGI kupata shahada ya pili ya teknolojia 
ya taarifa, ambayo ndiyo shahada ya juu kabisa katika nyanja 
ya matumizi ya IT nchini Japani. Utaratibu huu mpya hauhitaji 
shahada kutoka chuo kikuu cha miaka minne ili upate shahada 
ya juu zaidi ambayo elimu ya IT inaweza kutoa.

Moyo wa Mwanzilishi wa Kyoto Computer Gakuin

Kwa wanafunzi watarajiwa
(salamu kutoka kwa rais)

Rais
Yasuko Hasegawa
Shahada ya Kwanza ya Sayansi katika Fizikia na Astronomi, Kivito cha Sayansi, Chuo Kikuu cha Kyoto 
(Mwanamke wa kwanza)
Kukamilisha Kozi ya Daktari wa Sayansi, Chuo Kikuu cha Kyoto
Ya kwanza kutumia kompyuta kwa utafiti wa astrofizikia
Mwanasayansi anayezuru kutoka Chuo Kikuu cha Jimbo la Pennsylvania, Marekani
Imetuzwa na Wizara ya Elimu na wizara zingine kama hizo, za Uthai, Ghana, Srilanka, Peru na nchi zingine.
Imetuzwa na Zawadi Maalum ya Ushirikiano wa Kimataifa kutoka Muungano wa Mawasiliano ya Simu wa Kimataifa mnamo 2006
Ushahuda kutoka Jamii ya Uchakataji wa Taarifa ya Japani mnamo 2011

Ilianzishwa mnamo 1963

Kyoto Computer Gakuin(KCG) ni taasisi 
ya kwanza ya elimu ya kompyuta ya Japani.
- Kutoa elimu ya kiwango cha juu inayosisitiza vigezo vya elimu ya teknolojia ya 
  kompyuta na nadharia zake.
- Kutoa elimu inayoambatana na maendeleo ya teknolojia za kompyuta
- Kukuza uwezo wa ubunifu katika teknolojia za kompyuta
- Kuanzisha mtazamo mpana wa jamii ya inayotegemea taarifa
- Kukuza vigezo vyote viwili vya ufahamivu na unyeti

Unganisha kwenye 
Pioneer Spirit
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Baji ya KCG Vipengele vya Elimu Vinavyoonekana

Rangi ya kundi la KCG

Bluu ya KCG (Rangi ya shule ya Kyoto Computer Gakuin (KCG) na Kundi la KCG)

Nyekundu ya KCG (Rangi ya shule ya Chuo cha Mafunzo ya Kuhitimu ya Taarifa cha Kyoto (KCGI))

Kwa sababu wanachama wote asili wa KCG wa uanzilishi wake walikuwa wahitimu na 
wanafunzi wahitimu wa Chuo Kikuu cha Kyoto, rangi ya Kundi la KCG imechaguliwa kulingana 
na rangi ya shule ya Chuo Kikuu cha Kyoto, ambayo ilikuwa bluu iliyokoza. Rangi hiyo ilianza 
kutumiwa kuanzia 1970, tulifafanua rangi kama “Bluu ya KCG” katika ukumbusho wa 35 
mwaka wa 1998.

Mbali na usimamizi wa shule, Shigeo Hasegawa, mwanzilishi wa kundi la KCG, alisomea 
tena miaka yake ya baadaye katika Chuo Kikuu cha Harvard kupata elimu ambayo hakuweza 
kupata alipokuwa kijana. Alikodisha ghorofa mjini Boston na kuhudhuria madarasa ya fasihi 
na falsafa na wanafunzi vijana. Kulingana na rangi nyekundu iliyoiva, ambayo ni rangi ya 
shule ya Chuo Kikuu cha Harvard ambapo mwazilishi alisomea, rangi ya shule ya KCGI 
ilichaguliwa kama rangi Nyekundu ya KCG, kama rangi inayokinzana na Bluu ya KCG. Hii 
inaonyesha mtazamo wa kukabiliana na kujifunza mambo mapya ya kibiashara bila kuzingatia 
umri au jinsia.

Rangi ya Kijani ya KCG (Rangi ya shule ya Chuo cha Mafunzo ya Lugha ya Kijapani cha Kyoto (KJLTC))

Kwa wanafunzi wa kimataifa, Chuo hicho ndiyo lango lao la kwanza la kundi la KCG. Chuo 
hicho ni kituo cha elimu ya Lugha ya Kijapani, kilichohalalishwa na Wizara ya Sheria, na 
kuanzishwa kama mtaala wa elimu ya kujiandaa na Wizara ya Elimu, Utamaduni, Michezo, 
Sayansi na Teknolojia. Kutoka kwenye picha ya dunia kijani ya mabara saba, rangi ya kijani 
ilichaguliwa kama rangi ya shule, kama rangi inayokinzana na Bluu ya KCG na Nyekundu ya 
KCG zilizotajwa hapa juu.

Rangi ya Machungwa ya KCG (Rangi ya Chuo cha Ufundi wa Magari ya Kyoto Computer Gakuin (KCGM))

Chuo cha Ufundi wa Magari ya Kyoto Computer Gakuin inakuza ufundi wa magari kwa 
kutumia mbinu na ujuzi mahiri katika IT na mtandao unaotumiwa kwenye teknolojia za ufundi 
wa magari za kizazi kijacho. Kwa KCGM, mwanachama mpya wa Kundi la KCG aliyejiunga 
2013, tulipanga rangi ya machungwa kama rangi yake ya shule ili kuonyesha nguvu mpya 
inayoleta kwenye Kundi la KCG.

Kuanzishwa kama taasisi ya elimu ya kwanza ya Japani 
inayobobea katika sayansi za kompyuta, Kyoto Computer 
Gakuin (KCG) inajivunia miaka 55 ya tamaduni na mafanikio. 
Elimu tunayotoa ina vipengele vingi vinavoonekana ambavyo 
shule zingine hazina. Badala ya kukubali mtindo wa kawaida 
ya kuhamisha ujuzi kutoka mwalimu hadi mwanafunzi, 
tunatoa suluhu za kisasa na mbinu ya elimu iliyokaguliwa 

vizuri na kupangwa kwa ustadi. Hali hii iliwezekana kwa 
sababu tunajali kuhusu ubinafsi wa wanafunzi wetu, na 
tunajibu mahitaji ya kila mwanafunzi. Diploma ya kiufundi ni 
shahada iliyosawa na “shahada ya mshirika,” na diploma ya 
Kiufundi ya Kiwango cha Juu ni sawa na Shahada ya Kwanza. 
KCG inawapa wanafunzi wenye matarajio makubwa mambo 
tuwezavyo.

Mtaala wa Utendaji - Semina
Mazoezi ya mradi yanatekelezwa kila mwaka ili kuunganisha 
kile wanafunzi walijifunza pamoja, kukitumia, na kukuza 
uwezo wa kukitumia.
Katika darasa hili, wanafunzi wanaweka lengo lao, wanapanga 
ratiba yao, muundo, wanafanya kazi, na wanafanya maonyesho 
kati yao katika kundi. Wanafunzi wanaweza kutumia uwezo 
wao wa kiufundi kwa kuonyeshe kazi zao mahiri za darasani 
wakati wanatafuta kazi. Sio uwezo wa kiufundi pekee, lakini 
kazi ya pamoja, uongozi, ujuzi wa mawasiliano, uwezo wa 
usimamizi wa ratiba, na ujuzi wa maonyesho pia ni muhimu 
kuchukua nafasi nzuri katika jamii.

Katika zoezi la Mradi huu, wanafunzi wanapata ujuzi huu 
kiasili kwa kufanya kazi kama kundi. Zaidi ya hayo, kulingana 
na mwaka wa mafunzo wa wanafunzi, wanajifunza kutoka 
kwa maudhui ya mafunzo ya waanzaji hadi wahodari kwa 
uendelevu, na wanaweza kuona kwamba walipata ujuzi wa 
mazoezi kwa ujumla katika mwaka wa mwisho wa masomo.
Katika mazoezi ya Mradi wa mwaka wa mwisho wa masomo 
wanafunzi hufanya utafiti wa mahafali kama matokeo ya 
mafunzo yao. Wanabuni dhana zao na kuunda kazi zao za utafiti 
wa mahafali kwa majaribio na makosa. Kazi bora zinaonyeshwa 
na kupongezwa katika “TUZO ZA KCG” kila Februari.

Kundi la KCG (KCG Group) ni mkusanyiko wa makampuni 
unaojumuisha Kyoto Computer Gakuin (Kampasi ya Rakuhoku, 
Kamogawa, Kyoto Ekimae), Chuo cha Mafunzo ya Kuhiti ya 
Taarifa cha Kyoto, Chuo cha Ufundi wa Magari cha Kyoto 
Computer Gakuin, Chuo cha Mafunzo ya Lugha za Kijapani 
cha Kyoto, na KCG Career kati ya zingine.
Mnamo 2003, nembo ya kundi la KCG “kcg.edu” iilichaguliwa 
na Afisa Mkuu Mtendaji wa kundi la KCG, Wataru Hasegawa. 
Nembo hii imetolewa kutoka jina la kikoa cha Wavuti 
(www.kcg.edu) kilichonunuliwa mwaka wa 1995.
Jina la kikoa “kcg” linamaanisha “Kyoto Computer Gakuin” 
ambayo ndiyo shule ya kwanza ya elimu ya kompyuta ya Japani. 
“.Edu” ni moja ya “gTLD” (Kikoa cha Kiwango cha Juu cha 
mwigo: moja ya kikoa cha wavuti cha sekta ya juu) na ni taasisi 
ya kipekee ya elimu ya juu iliyoidhinishwa na shirika la vibali 
la Marekani tu inayoruhusiwa kutumia kikoa hiki. Kundi la 

KCG ndiyo taasisi ya elimu ya kipekee na ya kwanza nchini 
Japani, iliyoidhinishwa kutumia “.edu” kwa sababu kundi hilo 
limekuwa linajulikana vizuri kama taasisi ya elimu ya juu iliyo 
na ubora wa juu kwa kompyuta, kutoa programu za kisasa za 
kiteknolojia. Ni tukio la mabadiliko, kwa sababu “.edu” ilikuwa 
inapewa vyuo vya elimu vya Marekani peke yake wakati huo. 
Zaidi ya hayo, kundi la KCG limedumisha uhusiano wa karibu 
na wataalamu wa IT wa Marekani ikiwa ni pamoja na watafiti 
kutoka Taasisi ya Teknolijia ya Massachusetts (Massachusetts 
Institute of Technology (MIT)).
Nembo yetu ya “kcg.edu” inathibitisha kwamba kundi la KCG 
ni taasisi ya elimu ya juu inayotambuliwa Japani pamoja na 
Marekani, na ina juhudi thabiti. Pia inawakilisha juhudi endelevu 
za waanzilishi na ubora wa elimu wa kuwafunza wafanyakazi 
wanaoweza kuvinjari na kujibu mahitaji ya kijamii ya sasa na 
baadaye ya jamii hii yenye umahiri wa taarifa.
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Mafunzo ya kielektroniki ni mbinu mpya ya mafunzo inayotumia 
teknolojia za mawasiliano ya taarifa kama vile mitandao na 
kompyuta, jambo ambalo ni zana muhimu ya elimu kwa taasisi 
za elimu za karne ya 21.

KCG ni mwazilishi aliyeleta mfumo mpya wa mafunzo ya 
kielektroniki na inatekeleza masomo mbalimbali kwa misingi ya 
mafunzo ya kielektroniki. Jambo hili huturuhusu kuwapa wafanyakazi 
mtindo wa mafunzo unaowalenga wanafunzi kwa ufanisi zaidi kuliko 
hapo awali na kujibu mahitaji ya kielimu ya wanafunzi.

Mafunzo ya Kielektroniki

Vifaa Kamili vya Kisasa vya Studio ya Mafunzo ya Kielektroniki

Kampasi ya Kyoto Ekimae kina studio ya mafunzo ya kielektroniki yenye vifaa vya kisasa. Studio hii ina mfumo landanifu wa mafunzo kutoka 
mbali na mfumo wa kurekodi mafunzo. Kupitia studio hii ya mafunzo ya kielektroniki, KCG huunda na kusambaza maudhui mapya na ya ubora 
wa juu ya mafunzo ya kielektroniki kuwapa wanafunzi fursa mbalimbali za elimu.

Mtindo wa Kipekee wa Mafunzo ya Kielektroniki wa KCG

Madarasa ya mafunzo ya kielektroniki katika KCG hutoa mbinu mahiri ili wanafunzi waweze kujifunza kwa kasi yao wenyewe. Pia, manufaa 
yote mawili ya mafunzo ya kielektroniki na madarasa ya kuketi, yaani urahisi na uhalisi, yanaweza kuunganishwa. Kuwa mwanzilishi wa elimu 
ya IT, KCG huwaruhusu wanafunzi kutumia IT kwa mafunzo yao fanisi.

Mfumo mpya wa usimamizi wa mafunzo “KING-LMS”

Tumefika kwenye enzi ya bendi-pana katika jamii hii inayotumia kompyuta kila mahali, inayotuwezesha kufikia taarifa yoyote tunayohitaji 
wakati wowote na inayoweza kufikiwa na mtu yoyote. Baada ya kutabiri ujio wa enzi hii, KCG ilikuwa ya kwanza nchini Japani kuchukua LMS 
ya kipekee, Mfumo wa Usimamizi wa Mafunzo na kuibadilisha upya kuwa KING-LMS mnamo 2010.
Mfumo huu huwawezesha wafanyakazi kujifunza somo lolote wakati wowote na wakiwa mahali popote. Huu ni mfumo wa kisasa wa mafunzo, 
unaotekeleza wajibu muhimu wa kuweka elimu inayolenga wanafunzi kwa matumizi.

Kujifunza na KING-LMS
● Wanafunzi wanaweza kuufikia kutoka ukurasa wao wa kibinafsi hadi nyenzo dijitali za darasani. Utawawezesha 

wanafunzi kusoma wakati wowote kupitia Wavuti wakiwa shuleni na maeneo mengine.
● Huwezesha wanafunzi kuhakiki au kukagua nyenzo, kuwasilisha mazoezi yao na kuwasiliana na wanafunzi 

wengine na maprofesa kwenye BBS (ubao wa taarifa) kuuliza maswali au kushiriki maoni yao.
● Ikiwa wanafunzi wanataka, wanaweza kujifunza masomo yanayopatikana wazi katika idara zingine kuridhisha 

matakwa au mahitaji yao.
● Kupitia KING-LMS, wanafunzi wanaweza kutazama matangazo kutoka shule. Maudhui yanaweza kusambazwa 

kiotomatiki kwenye simu zao za mkononi.

◆ Mtandao wa KING
Kompyuta ambazo wanafunzi wanatumia zimeunganishwa katika KCG, zimeunganishwa kwenye Wavuti kupitia laini ya 
kipekee ya upana-bendi wa ufumwale optiki, na kuunda mfumo wa mtandao wa KING (Galaksi ya Mtandao wa Taarifa ya 
KCG (KCG Information Network Galaxy)).

Tovuti ya kipekee kwa wanafunzi wa KCG “KING-LMS” huwaarifu kuhusu taarifa mpya kuhusu masomo, utafutaji wa kazi, 
na kazi baada ya mahafali, na wanaweza kukagua taarifa muhimu kuhusu maisha ya wanafunzi mahali popote na wakati 
wowote. Matumizi kupitia simu ya mkononi pia yanawezekana.

Kile Mafunzo ya Kieleketroniki ya KCG Yanatoa

Mafunzo 
Landanifu ya 
Kieleketroniki

Masomo ya
Kielektroniki
Yasiyolandanifu

・Yameunganisha kati ya kampasi za Rakuhoku, Kamogawa na Kyoto Ekimae na Chuo cha Mafumzo ya Kuhitimu ya 
Taarifa cha Kyoto, yakiwawezesha wanafunzi kuhudhuria madarasa wakati halisi bila kuenda kwenye kampasi nyingine.

・Huwawezesha wanafunzi kumuuliza mkufunzi maswali moja kwa moja.
・Huwawezesha wanafunzi kufanya mapitio nyumbani kwani mahadhara yanarekodiwa na kuhifadhiwa kwenye seva 

kiotomatiki.

・Yanawawezesha wanafunzi kusoma wakati 
wowote na mahali popote wanapotaka, na basi 
kuwawezesha kufanya mambo mengine, 
kujihusisha na shughuli za vilabu, mambo 
ayapendayo mtu na kazi za muda maalum.

・Huwawezesha wanafunzi kusikiliza kwa marudio 
sehemu ambazo hawakuelewa mara ya kwanza. 
Pia mazoezi huwawezesha kukagua uelewaji wao 
wa mada.

・Kwa kutumia BBS (ubao wa taarifa) na barua 
pepe, wanafunzi wanaweza kutekeleza vipindi vya 
maswali na majibu kwa kushiriki maoni yao.

・Wanafunzi wanaweza kuwatembelea wakufunzi 
wakati wa saa zao za kazi na kuwauliza maswali 
moja kwa moja au kuomba ushauri.

・Huwawezesha wakufunzi kujua utendaji wa 
wanafunzi binafsi kwa kutazama ufikiaji wao wa 
maudhui ya somo, uwasilishaji wa mazoezi, na 
alama za majaribio, yakiwawezesha kutoa ushauri 
wa kibinafsi zaidi.

・Mafunzo ya darasani (masomo ya kuketi darasani) 
hutekelezwa yanapohitajika kukuza mawasiliano 
kati ya mkufunzi na mwanafunzi na kukuza 
mafunzo busara.

Landanifu Yasiyolandanifu

Sa
mb

az
a

Hi
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hi

MaswaliMaswali

Kampasi ya Rakuhoku

Seva

Mwanzo

Studio ya Mafunzo ya
Kieleketroniki ya Kampasi

ya Kyoto EkimaeMaswali

Kampasi ya Kamogawa

Sa
mb

az
a 
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Vifaa Vipya Zaidi
Mazingira ya vifaa ambavyo havipatikani katika shule nyingine
Kompyuta 700 mpya zaidi

Chumba cha Mazoezi ya Mafunzo ya Usanidi ProgramuChumba cha Mazoezi ya Mafunzo ya Usanidi wa Michezo

Chumba cha Mazoezi ya Mafunzo ya MtandaoChumba cha Mazoezi ya Mafunzo ya Uanahabari

Chumba cha Mazoezi ya Mafunzo ya Ubinifu wa HifadhidataMaabara ya Usanidi wa Programu ya Mac

Chumba cha Mazoezi ya Mafunzo ya Vifaa vya ElektronikiMaabara ya Ubunifu wa Mac

Chumba cha Mazoezi ya Mafunzo ya Uzalishaji wa Umeme na Saketi za UmemeMaabara ya Uhuishaji na Madoido Maalum

Nafasi ya Mazoezi ya Mafunzo ya Udhibiti wa MagariChumba cha Mazoezi ya Mafunzo ya Uzalishaji wa CG ya 3D

Ukumbi MkuuChumba cha Mazoezi ya Mafunzo ya Usanidi wa CAD/Uhandisi

Kituo cha MaelezoStudio ya Mafunzo ya Mtandaoni

Ukumbi wa WanafunziStudio ya Kurekodi

Katika KCG, tunajitahidi kadri tuwezavyo ili kutimiza lengo letu kuu zaidi: 
Kutengeneza mazingira ambapo wanafunzi wanaweza kujifunza teknolojia za juu 
zaidi bila tatizo. Tunazingatia zaidi ubora wa elimu. Hata sasa, kadri shule yetu i
navyozidi kuwa kwa haraka, ahadi yetu ya kutimiza falsafa hiyo ya elimu 
haijabadilika.
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Walimu kutoka
Mstari wa

Mbele

Mkurugenzi Mtendaji, Gainax Kyoto Co, Ltd. 
Mwanachama wa Science Fiction and Fantasy Writers 
of  Japan (SFWJ) na Space Authors Club of Japan (SACJ)
Chuo cha Mafunzo ya Kuhitimu ya Taarifa ya Kyoto Profesa

Uhuishaji na ICT ya Kijapani.
Katika Uga ya Umakinifu wa teknolojia ya habari 
manga na anime, KCGI inatumia mchanganyiko huu 
katika utafutaji wa kuunda masoko mapya na miundo 
ya biashara. Mada Maalum katika Upangaji wa 
Wahusika, Uzalishaji na Uendelezaji hufunzwa na 
Profesa Yasuhiro Takeda. Profesa Takeda ni mmoja 
wa waanzilishi wa Gainax, studio inayojulikana kwa 
kazi kama Nadia, Siri ya Maji ya Bluu na Tengen 
Toppa Gurren Lagann. Kama mtayarishaji wa anime 
huko Gainax, Profesa Takeda amehusika katika kazi 
nyingi, pamoja na michezo kama vile Neon Genesis 
Evangelion: Iron Maiden na manga kama vile Lengo 
la 2 Bora! Diebuster, Magical Shopping Arcade 
Abenobashi na Hanamaru Kindergarten. Kwa 
kushirikiana na Gainax, Profesa Takeda alitengeneza 
hafla ya kibiashara ya kuadhimisha miaka 50 ya 
Kikundi cha KCG.

Biashara ni swali la “Itakusanya fedha 
kiasi gani?”
- Unaweza kusema ni neno gani msingi 
linalofanya uhuishaji biashara?
Kazi yangu kuu hadi sasa imekuwa ni upangaji na 
utengenezaji wa kazi za uhuishaji huko kwa Gainax. 
Ninaandika mapendekezo ya uhuishaji, kujadiliana na 
makampuni ambayo tungependa kushirikiana nayo 
kujua nafasi za utangazaji, na kuhakikisha bajeti 
maalum. Baada ya utengenezaji kukamilika, ni 
muhimu kufikiria kiasi cha pesa utakachokusanya. 
Nadhani unaweza kusema kwamba kutekeleza jambo 
hilo ni biashara.

- Tafadhali tuambie kilichokufanya ujihusishe 
na uhuishaji.

Kazi ambazo nimepanga ni pamoja na Wish upon the 
Pleiades na Tengen Toppa Gurren Lagann. Sasa 
ninashughulikia mipango kadhaa mpya ya uhuishaji. 
Hata hivyo, ni bahati ninafanya kazi hii ninayoifanya 
sasa hivi. Nikiwa shuleni nilisomea kitu tofauti kabisa. 
Hata hivyo, kabla ya mimi kujua, matukio na 
utengenezaji huru niliofurahia kufanya chuoni 
umekuwa kazi yangu. Hiyo ndiyo sababu ninahisi 
kwamba ninafanya mambo kama mwanaridhaa hata 
sasa. Au tuseme, nimeamua sitawahi kusahau dhana 
ya “kujitahidi katika mambo ya kufurahisha na 
kuvutia” kutoka kwa miaka yangu ya uanaridhaa.

- Tafadhali tupe ujumbe ungependa kuwaarifu 
wanafunzi wanaotaka kusomea uhuishaji.

Upangaji na utengenezaji wa uhuishaji unahitaji 
juhudi nyingi. Zaidi ya hayo, kutafuta pesa na 
utengenezaji wa uhuishaji huja na wajibu wake. 
Utengenezaji unahusu watu kutazama kazi yako, 
kupokea uhakiki, kukusanya pesa, na kuileta kampuni 
yako gizani. Kufikiria hivyo mbali ndiyo aina ya 
mwisho ya mpango. Kuamini kwamba bora 
unatengeneza uhuishaji, SAWA yako ni uradhi wa 
kibinafsi. Uhuishaji hukamilika tu ukishahakikiwa. 
Uhakiki unaweza kulenga kwenye uhuishaji wako na 
kuia kitu unacholeta duniani, ikiwa ni pamoja na hatua 
na maneno yako. Hiyo ndiyo sababu huwa 
ninawaambia wanafunzi wanaotaka kusomea 
uhuishaji wasome na moyo unaohitajika kupambana 
na uhakiki ambao atapokea.

Yasuhiro 
Takeda

武田 康廣

Mauzo ya maadhimisho ya miaka 50 kwa Kundi la KCG (Kisara: kcg.ac.jp/gainax)
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Walimu kutoka
Mstari wa

Mbele

Akiwa na jina linalotoka kwenye msemo wa 
Kijapani “mirai kara kita hajimete no oto” 
(“sauti ya kwanza kutoka siku za baadaye”), 
Hatsune Miku ni sanamu mnemba inayoimba 
kwa sauti sanisi watumiaji wanapoingiza 
mistari ya wimbo na melodi kwenye kompyuta. 
Hatsune Miku amefanya maonyesho ya moja 
kwa moja nchini Japani na ng’ambo akivutia 
mioyo ya umati wa mashabiki. Hiroyuki Itoh, 
Mkurugenzi Mwakilishi wa Crypton Future 
Media Inc., kampuni iliyotengeneza programu 
ya sauti sanisi ya Hatsune Miku ambayo ndiyo 
sababu ya uvumi huu, amejiunga na KCGI 
kama profesa. Profesa Itoh, anayeendelea 
kutengeneza programu inayotoa sauti za 
kompyuta, anatoa ujumbe unaofuata kwa 
vijana watakaoongoza sekta ya IT siku zijazo. 
“Mpaka wa mabadiliko ya taarifa ambao tuko 
katikati ni mkubwa bila kikomo na matarajio 
yako ya siku zijazo yanaongeza mbele yako 
bila kikomo. Ninaomba kwamba mujitolee 
kwenye mafunzo yako na wazo hili likiwa 
thabiti akili.”

video uzipendazo na kutangaza media kwa haraka. 
Zaidi ya hayo, taarifa hii imewezesha watu wote 
kushiriki maelezo yao kwa urahisi na haraka na 
watu wote duniani kupitia Facebook, Twitter, na 
blogu, ikiwa ni pamoja na vipande vidogo zaidi 
vya habari za kibinafsi.
Hata hivyo, ninaamini kwamba bado 
tunapitia tu mwanzo wa mabadiliko 
yatakayotokea kwa sababu ya mabadiliko 
ya taarifa. Mabadiliko ya kilimo na 
viwanda yalikuja na mabadiliko 
makubwa ya tunavyoishi. Mabadiliko 
haya yaliyosababishwa na 
mabadiliko ya taarifa bado 
hayajafikia kiwango hicho. Hiki ni 
kipindi cha mpito tu, na 
mabadiliko ya kweli bado 
hayajaanza. Ninaamini tutaona 
mabadiliko makubwa katika 
mitindo ya maisha ya watu 
na duniani kati ya miaka 20 
na 30 ijayo. Hata hivyo, 
siwezi kujua aina ya 
mabadiliko haya. Vile 
mabadiliko haya 
yatafanyika 
tumewachiwa sisi 
na, zaidi ya hayo, 
vijana ambao 
ndiyo kizazi 
kijacho.

Crypton Future Media sio kampuni ya mchezo wa 
video au uhuishaji. Ingawa tunahusika na 
utengenezaji wa muziki, sio kampuni ya kurekodi. 
Kwa sababu tumeunda jambo tulipendalo la muziki 
wa kompyuta kuwa biashara, ninafikiria sisi ni 
“wauza sauti.” Hatsune Miku iliuzwa kwa mara 
kwanza Agosti 2007, lakini ninaamini kwamba 
programu hiyo ilikuwa fursa kwa watu kujihusisha 
katika shughuli ya ubunifu.
Inasemekana kwamba wanadamu wamepitia 
mabadiliko matatu hapo awali. Mabadiliko ya 
kwanza yalikuwa mabadiliko ya kilimo. Kwa sababu 
ya mabadiliko haya, binadamu, waliolazimika kuwa 
wazurururaji kwa sababu ya mategemezi ya 
uwindaji, walizalisha chakula kwa mpangilio na 
waliweza kukihifadhi na basi kuanza kuishi katika 
makazi ya kudumu. Kwa sababu ya jambo hili, jamii 
na mataifa yalianzishwa, na pia kuleta utofauti wa 
mali. Pia kuna dhana kwamba ukuaji wa kiuchumi 
ulichangia vita.
Mabadiliko ya pili yalikuwa mabadiliko ya viwanda. 
Nguvu ya kuendesha iligunduliwa na maendeleo ya 
ubunifu kama vile uwezo wa kuunda vipengele 
vinavyofanana kwa ufanisi kulianzisha uzalishaji na 
matumizi kwa wingi. Jambo hili lilikuza biashara na 
uchumi, likisaidi kuleta mali ya kiwango kikubwa. 
Mabadiliko haya pia yalisababisha “uongezekaji wa 
idadi ya watu.” Wakati wa enzi za kiwango cha juu 
cha uzazi na kifo kabla ya mabadiliko ya viwanda, 
idadi ya binadamu ilikuwa thabiti na mabadiliko ya 
mali katika jamii yalikuwa kidogo, lakini baada ya 
mabadiliko ya viwanda idadi ya watu iliongezeka 
kwa haraka.
Na mabadiliko ya tatu ni mabadiliko ya taarifa 
yaliyoanzishwa na thamani ya IT kama 
inavyowakilishwa na Wavuti. Kabla ya Wavuti, 
transmita za taarifa zilikuwa chache na za kiuhodhi. 
Vyanzo vya taarifa vilijumulisha vyombo vya habari 
kama vile makampuni ya magazeti, televisheni na 
vituo vya redio, na makampuni ya kuchapisha, lakini 
wakati makundi haya yalikuwa yakisambaza taarifa 
hiyo, iliambatana na gharama kubwa kwa misingi ya 
vifaa na nguvu ya binadamu. Zaidi ya hayo, taarifa 
wakati huu ilikuwa kidogo na ya kuelekea upande 
mmoja. Hata hivyo, ujio wa Wavuti umeleta 
mabadiliko haya ya taarifa. Namna ambayo taarifa 
inasambazwa imebadilika pakubwa.
Sasa Wavuti iko karibu sana nasi, katika viganja 
vya mikono yetu, kwenye madawati yetu, na 
kwenye mifuko yetu. Taarifa inayoweza kufanywa 
kuwa dijitali, kama vile habari, sinema, na muziki, 
inaweza kufanywa kuwa habari, na inaweza 
kusambazwa na kuhifadhiwa kwenye wavuti kwa 
urahisi. Maisha na kazi imekuwa rahisi sana, ya 
furaha, na starehe; unaweza kuagiza na kutazama 

Mkurugenzi Mwakilishi wa Crypton Future Media, Inc., 
mtengenezaji wa Hatsune Miku

Chuo cha Mafunzo ya Kuhitimu ya Taarifa ya 
Kyoto Profesa

Hiroyuki 
Itoh

Hatsune Miku  
Kielelezo kimeundwa na KEI
ⓒCrypton Future Media, INC.

伊藤 博之

Ulimwengu wa Hatsune Miku, ambao 
iligusa mapinduzi katika usanisi wa sauti
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Pata mafunzo unapofanya kazi au uhudhurie shule 
mbili kwa wakati mmoja.

Miaka 2

Miaka 3

Miaka 4

Miaka 3

Miaka 2

Miaka 4

Miaka 3

Miaka 3

Miaka 2

Miaka 4

Miaka 3

Miaka 3

Miaka 2

Miaka 4

Miaka 3

Miaka 2

Miaka 2

mwaka 1

Kozi ya usiku
ya miaka 2

Fikia upeo wa juu zaidi wa biashara 
kupitia Teknolojia ya Mawasiliano.

Kuunga mkono teknolojia ya juu zaidi 
ya jumuiya ya mawasiliano ya kisasa

Kulenga kuwa na ujuzi wa juu zaidi 
wa mhandisi wa udhibiti.

Somea taaluma kama mtayarishi wa 
michezo mwenye ujuzi wa juu.

Jiunge na wasanii dijitali wenye 
ujuzi wa juu zaidi Mtungaji wa Matangazo

Mtengenezaji wa Picha

Mtungaji Tovuti

Mtengenezaji wa CG

Usimamizi wa matibabu

Usimamizi, uhasibu na mauzo

Mhandisi wa Mifumo

Mshauri wa Teknolojia ya Mawasiliano/Fedha

Mtengeneza Programu

Mhandisi wa Mifumo

Mhandisi wa Mtandao

Mhandisi wa Suluhisho

Mtengeneza Programu ya Mchezo

Mtungaji wa Mchezo

Mpangaji Mchezo

Mwelekezaji wa Mchezo

Mtengeneza Programu ya Udhibiti

Mhandisi wa Mekatroniki

Mtengenezaji wa Maunzi

Mhandisi wa Mifumo Iliyojumuishwa

Msimamizi wa Mifumo

Mhandisi wa Mifumo

Usimamizi,
uhasibu na mauzo

Mtengeneza Programu

Mhandisi wa Magari Mtafiti wa Sayansi
ya Kompyuta 

Mtengeneza ProgramuMhandisi wa Mifumo

Miaka 4

Miaka 3

Miaka 2

Miaka 3

Sanaa na Usanifu
Art & Design

Biashara na 
Usimamizi
Business & Management

Uhandisi wa Mifumo 
Iliyojumuishwa
Engineering for Embedded Systems

Taarifa na Mawasiliano
Information & Communication

Somea mafunzo ya Teknolojia ya 
Mawasiliano nje ya nchi na uwe tayari 
kuukabili ulimwengu.

Michezo na 
Burudani Dijitali
Digital Game & Amusement

Sayansi ya 
Kompyuta
Computer Science

Orodha kamili ya programu 19 zinazopatikana katika vitivo vitano husaidia wanafunzi kutambua nyanja ya maono isiyo na kikomo

For Foreign Students

Programu ya Taarifa ya Sanaa na Muundo
Kozi ya Sayansi ya Mawasiliano ya Usanifu na Sanaa / Kozi ya Manga na Uhuishaji

Programu ya Sanaa na Muundo ya Kiwango cha Juu
Programu ya Manga na Uhuishaji
Programu ya Sanaa na Muundo 
Kozi ya Usanifu na Sanaa / Kozi ya Manga na Uhuishaji

Programu ya Taarifa ya Biashara na Usimamizi
Kozi ya Maelezo ya Usimamizi / Kozi ya Sayansi ya Data

Programu ya Taarifa Inayotumika
Kozi ya Sayansi ya Mawasiliano ya Kimatibabu / Kozi ya Teknolojia ya Mawasiliano ya 
Sayansi ya Baharini / Kozi ya Teknolojia ya Mawasiliano ya Kilimo / Kozi ya FinTech

Programu ya IT ya Biashara
Programu ya Usimamizi wa Ofisi ya Kimatibabu

Programu ya Sayansi ya Kompyuta
Programu ya Ukokotoaji wa Medianuwai
Programu ya Mtandao wa Kompyuta
Programu ya Uchakataji wa Taarifa
Kozi ya Uchakataji wa Maelezo / Kozi ya Mtoa Huduma ya Sauti ya 
Teknolojia ya Mawasiliano / Programu ya Uhamishaji wa Mafunzo 
ya Kuhitimu

Programu ya Mifumo Iliyojumuishwa

Programu ya Uhandisi wa Kompyuta
Kozi ya Uhandisi wa Kompyuta / Kozi ya Udhibiti wa Magari

Programu ya Mafunzo Msingi ya Uhandisi 
wa Kompyuta

Programu ya Mchezo na Burudani Dijitali ya 
Kiwango cha Juu

Programu ya Utengenezaji Michezo Dijitali

Programu ya Mafunzo Msingi ya Utengenezaji 
wa Michezo Dijitali

Taarifa na Mawasiliano
Kozi ya Taarifa na Mawasiliano / Kozi ya Uboreshaji wa Ujuzi wa Mwanafunzi 
wa Chuo Kikuu Aliyehitimu / Kozi ya Mafunzo ya Jioni ya Mwaka Mmoja

Kozi ya Taarifa na Mawasiliano
Idara ya Mafunzo ya Usiku 

Diploma ya
Kiufundi ya

Kiwango cha Juu

Programu za
Mtaalamu wa
Mazoezi ya
Mafunzo ya
Utaalamu

Diploma ya
Kiufundi ya

Kiwango cha Juu

Programu za
Mtaalamu wa
Mazoezi ya
Mafunzo ya
Utaalamu

Diploma ya
Kiufundi ya

Kiwango cha Juu

Programu za
Mtaalamu wa
Mazoezi ya
Mafunzo ya
Utaalamu

Diploma ya
Kiufundi ya

Kiwango cha Juu

Programu za
Mtaalamu wa
Mazoezi ya
Mafunzo ya
Utaalamu

Diploma ya
Kiufundi ya

Kiwango cha Juu

Programu za
Mtaalamu wa
Mazoezi ya
Mafunzo ya
Utaalamu

Programu ya Taarifa Inayotumika
Kozi ya Udhibiti wa Magari ya Kimataifa (kwa wanafunzi wa nchi za kigeni)

Programu ya Uhandisi wa Kompyuta
Kozi ya Taarifa za Kimataifa / Kozi ya Kimataifa ya Usanifu na Sanaa /
Kozi ya Kimataifa ya Maelezo ya Utalii (kwa wanafunzi wa nchi za kigeni)

Programu ya Uchakataji wa Taarifa
Kozi ya Mpango wa Ubadilishanaji kwa Walio na Shahada ya Pili ya RIT (kwa 
wanafunzi waliohitimu katika kozi ya miaka minne katika vyuo na vyuo vikuu) /
Kozi ya Kimataifa ya Teknolojia ya Mawasiliano (kwa wanafunzi wa nchi za kigeni)

A
B
C
D
E

Maharti ya kuidhinishwa ni kuwa 
programu inapaswa kutoa elimu 
maalum ya mafunzo ya mazoezi, 
kwa kushirikiana na kampuni 
zinazoongoza katika ulimwengu 
wa biashara na wataalamu 
wanaohudumu kwa sasa. 
Zaidi ya programu zake tano 
zilizoidhinishwa, KCG inatoa 
programu nyingine za miaka miwili 
na mitatu. Tangu ilipoanzishwa 
mwaka wa 1963, KCG imeendelea 
kutoa programu hizi ili kukuza 
wataalamu wenye ujuzi wa juu 
zaidi wa nyanja zinazohusiana na 
Teknolojia ya Mawasiliano. 
KCG inabuni mpango wa 
kutayarisha programu nyingine ili 
ziidhinishwe moja baada ya 
nyingine.

Programu ya Mtaalamu 
wa Mazoezi ya Mafunzo 
ya Utaalamu ni nini?

Wanafunzi waliohitimu katika 
programu za utaalamu za miaka 
minne katika shule za mafunzo ya 
utaalamu ambao wanatimiza 
masharti fulani hupewa "diploma 
ya kiufundi ya kiwango cha juu" 
(kodo-senmonshi).
Wizara ya Elimu, Utamaduni, 
Michezo, Sayansi na Teknolojia 
(MEXT) inachukuliwa neno 
"diploma ya kiufundi ya kiwango 
cha juu" kuwa linalingana na 
shahada ya kwanza (gakushi), 
neno ambalo hutumika kwa 
wanafunzi waliohitimu kwa 
kukamilisha kozi ya miaka minne 
katika vyuo vikuu. Walio na 
diploma za kiufundi za kiwango 
cha juu wanaheshimika zaidi katika 
nchi ya Japani, kwa sababu 
hawana tu maarifa maalum lakini 
pia wana ujuzi wa kiufundi. Katika 
hali nyingi zinazoendelea 
kushuhudiwa, diploma ya kiufundi 
ya kiwango cha juu inaheshimika 
zaidi kuliko shahada ya kwanza.

Diploma ya Kiufundi ya 
Kiwango cha Juu ni nini?

Orodha ya Programu za KCG



14 15

B
Kuwa kiongozi wa sanaa anayeongoza sekta
Zaidi ya kufuatilia uwezekano wa sanaa dijitali, tunakuza watu wenye ustadi 
kuwa viongozi wa sanaa wenye ujuzi wa usimamizi na uwezo wa kupanga ili 
kuongoza miradi kwa mafanikio.

Kiongozi wa Sanaa
Mtungaji Tovuti
Mtungaji wa Mchezo wa CG

Mtengenezaji wa CG
Mtungaji wa Matangazo
Mtengenezaji wa Picha

Mtungaji wa DTP   nk.

A
Programu ya Taarifa ya Sanaa na Muundo    Miaka 4    ★Diploma ya Kiufundi ya Kiwango cha Juu

Kuwa mshauri anayeongoza biashara kwa kupengekeza mifumo mizuri 
zaidi ya taarifa
Wanafunzi watajifunza kuhusu ujuzi wa biashara pamoja na ujuzi mkuu na mbinu 
ya uchanganuzi kuhusu kipato cha kila sekta, pamoja na teknolojia ya taarifa na 
mawasiliano kwa matumizi ya teknolojia kama hiyo kuwa kiongozi. Tunakuza 
watu hodari wenye ujuzi wa usimamizi wa uzalishaji na usimamizi wa uhusiano 
wa wateja ili waweze kupendekeza na kuunda mifumo bora ya taarifa kati ya 
sehemu tofauti za biashara kama washauri wa IT au meneja wa mradi. KCG inatoa 
Kozi ya Maelezo ya Usimamizi na Kozi ya Sayansi ya Data.

Mshauri wa IT
Wafanyakazi wa Mauzo ya Teknolojia

Mhandisi wa Mifumo
Meneja wa Mradi   nk.

Programu ya Taarifa ya Biashara na Usimamizi    Miaka 4    ★Diploma ya Kiufundi ya Kiwango cha Juu

Kuwa mfanyabiashara mashuhuri mwenye ujuzi wa kompyuta na mwenye 
tabia nzuri za biashara
Wanafunzi watajifunza kuhusu zana za ofisini kama vile Microsoft Word, Excel 
na Access pamoja na uhasibu, tabia ya biashara na ujuzi wa mawasiliano. Tunakuza 
wanafunzi watakao kuwa wafanyabiashara mashuhuri wenye ujuzi msingi wa 
biashara. Watachukua wajibu muhimu katika hali yoyote.

Msimamizi wa Mifumo
Wafanyakazi wa Mauzo na Uuzaji
Mkufunzi wa Mtumiaji Kompyuta
Wafanyakazi wa Usimamizi na Uhasibu   nk.

Programu ya IT ya Biashara    Miaka 2   Diploma

Usimamizi wa matibabu kwenye hospitali, 
kliniki   nk.

Ongeza ujuzi wa tasnia za matibabu na kompyuta, na kuwa mtaalamu anayeweza kuongoza matumizi ya kompyuta katika 
maeneo ya kazi ya matibabu ya siku zijazo
Ujuzi wa masuala yanayohusiana na kompyuta ni muhimu katika maeneo ya kazi 
ya matibabu ya leo, lakini wafanyakazi wanaoweza kukidhi hitaji hili ni wachache. 
Katika Programu za Usimamizi wa Ofisi za Matibabu, wanafunzi wanapata ujuzi 
wa mbinu za matibabu na IT, kuwa wataalamu wanaoweza kuongoza matumizi 
ya kompyuta katika maeneo ya kazi ya matibabu ya siku zijazo.

Programu ya Usimamizi wa Ofisi ya Kimatibabu    Miaka 2   Diploma

Kuweka Somo

Eneo la Biashara na Usimamizi lina programu ya elimu 
endelevu ya miaka sita ikiwa ni pamoja na miaka 
miwili ya mafunzo ya kiwango cha juu katika Chuo cha 
Mafunzo ya Kuhitimu ya Taarifa cha Kyoto ili wanafunzi 
waweze kusoma kwa ufanisi na ukamilifu.

Programu ya Sanaa na Muundo    Miaka 2   Diploma

Kuwa mtengenezaji au mtungaji anayekubali sekta ya sanaa dijitali
Tunakuza watu hodari wenye ujuzi wa kuunda sanaa kwa programu na 
uwezo wa kutengeneza kazi bunifu kwa uendelevu kwa ufahamu na ujuzi 
msingi kuhusu rangi na sanaa.

Mtengenezaji wa CG
Mtungaji Tovuti
Mtungaji wa Mchezo wa CG

Mwendeshaji wa DTP
Mwendeshaji wa Uhariri 
Usio Wima   nk.

Ili kuwa mhandisi wa Mifumo na kuunga mkono mabadiliko ya Teknolojia 
ya Mawasiliano katika sekta
Programu hii huwakuza watu walio na kiwango cha juu cha kuelewa mbinu za utengenezaji 
wa bidhaa kwa kuunganisha sehemu za kawaida na wana ujuzi wa kutunga na kuwasilisha 
dhana ili kujadiliana na kupendekeza mawazo huku wakisikiliza mahitaji ya mteja. Kozi 
zilizo kwenye porgramu hii ni Vidhibiti vya Magari vya Kimataifa, Teknolojia ya Mawasiliano 
ya Baharini, Teknolojia ya Mawasiliano ya Kilimo, Fintech na Maelezo ya Matibabu.

Mhandisi wa Magari
Mhandisi wa Baharini/Kilimo cha Baharini
Mhandisi wa Kilimo/Misitu
Mhandisi wa Fedha
Mtaalamu wa Maelezo ya Matibabu   nk.

Programu ya Taarifa Inayotumika   Miaka 3   Diploma

Kozi ya Udhibiti wa Magari ya KimataifaKwa Wanafunzi wa Nchi za Kigeni Pekee

Watengenezaji wa Biashara ya Kielektroniki
Mwanasayansi wa Data

Kuwa mtengenezaji mwenye ubunifu na uwezo kuwa na dhana
Tunakuza watu hodari wenye ujuzi wa kiwango cha juu wa utengenezaji na ushauri 
unaojaza mwanya kati ya mtengenezaji na mteja, pamoja na uwezo wa kutoa 
dhana zenye ujuzi wa juu na ujuzi wa maonyesho.

Mtengenezaji wa CG
Mtungaji Tovuti

Mtungaji wa DTP
Mtengenezaji wa Picha

Mtungaji wa Matangazo
Mtungaji wa Mchezo wa CG   nk.

Programu ya Sanaa na Muundo ya Kiwango cha Juu    Miaka 3     Diploma

Mhuishaji
Mchoraji wa Manga

Mpaka Rangi wa Dijitali
Mhuishaji wa CG

Mfafanusi
Mtungaji wa Matangazo   nk.

Kuwa mchoraji, mhuishaji au mtengenezaji wa manga mwenye ujuzi wa 
utengenezaji dijitali wa manga na uhuishaji
Tutashughulikia utengenezaji dijitali kulingana na mbinu na historia za manga ya 
analogi na utengenezaji wa uhuishaji kuwafunza wanafunzi kwa nafasi ya uzalishaji 
pamoja na kwa nyanja za uchapishaji na usambazaji.

Programu ya Manga na Uhuishaji    Miaka 3     Diploma

Sanaa na Usanifu
Art & Design

Biashara na Usimamizi
Business & Management

Kazi Lengwa

Kazi Lengwa

Kazi Lengwa

Kazi Lengwa

Kazi Lengwa

Kazi Lengwa

Kazi Lengwa

Kazi Lengwa
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C
Kuwa mtaalamu wa kuongoza sekta
Tunakuza wanafunzi wanaoweza kuchanganua mahitaji ya wateja na 
kupendekeza masuluhisho kwa mifumo ya taarifa kama mhandisi wa 
suluhisho au Usanifu wa IT.

Programu ya Sayansi ya Kompyuta   Miaka 4    ★Diploma ya Kiufundi ya Kiwango cha Juu

Kuwa kiongozi anayeoongoza utengenezaji wa programu
Tunakuza watu hodari wawe wahandisi muhimu wa mfumo 
wanaoweza kuunda mifumo na kujadiliana na wateja.

Kazi Lengwa

Mhandisi wa Mifumo
Mtengeneza Programu

Mhandisi wa Hifadhidata
Mhandisi wa CG

Mhandisi wa Wavuti
nk.

Programu ya Ukokotoaji wa Medianuwai   Miaka 3     Diploma

Kuwa kiongozi wa utengenezaji wa michezo katika kizazi kijacho
Tunakuza watu hodari kuwa waendeshaji kwa ujumla au waendeshaji wa 
kiufundi wanaoongoza timu ya uzalishaji na uongozi pamoja na ufahamu wa 
programu na ujuzi kiufundi.

Mwelekezaji wa Mchezo 
Msanifu wa Mchezo
Mpangaji Mchezo

Mwendeshaji wa Kiufundi
Mtengeneza Programu ya Mchezo
Mtungaji wa Mchezo wa CG   nk.

Mtengeneza Programu ya Mchezo
Mwandishi wa Matukio ya Mchezo
Msaidizi wa Utengenezaji wa Mchezo   nk.

Mpangaji Mchezo
Mtungaji wa Mchezo wa CG

Kuwa muundaji wa mchezo mwenye ujuzi wa kisasa
Tunakuza watu hodari kuwa watengenezaji wa programu za mchezo wanaounda 
michezo ya 3D na michezo ya mtandaoni kwa ujuzi wa kiwango cha juu, au 
kuwa mpangaji wa michezo anayeunda michezo kwa mtazamo mpana ili 
kuwaburudisha wachezaji.

Mtengeneza Programu ya Mchezo
Mwandishi wa Matukio ya Mchezo

Mpangaji Mchezo
Mtungaji wa Mchezo wa CG   nk.

Kuwa muundaji nwenye ujuzi thabiti kuhusu utengenezaji wa mchezo
Mwanafunzi atajifunza kuhusu lugha ya C++, ubunifu wa uchoraji, matukio ya 
mchezo na utungaji wa sheria. Tunakuza watu hodari wenye wajibu muhimu na 
usimamizi wa mkurugenzi kama mpangaji mchezo, Mtengeneza Programu ya 
mchezo, au usaidizi wa utengenezaji.

Programu ya Mchezo na Burudani Dijitali ya Kiwango cha Juu    Miaka 4    ★Diploma ya Kiufundi ya Kiwango cha Juu

Programu ya Utengenezaji Michezo Dijitali    Miaka 3     Diploma

Programu ya Mafunzo Msingi ya Utengenezaji wa Michezo Dijitali   Miaka 2   Diploma

D

Mhandishi wa Suluhisho
Meneja wa Mradi

Mhandisi wa Mifumo
Mhandisi wa Mtandao

Msanifu wa IT   nk.

Ili kuwa mtaalamu aliyebobea katika masuala ya msingi ya usanidi na 
Teknolojia ya Mawasiliano
Programu hii hukuza wasanidi programu, wahandisi wa mifumo na waendeshaji wa 
mifumo na maarifa ya msingi katika masuala ya kompyuta, mitandao na nadharia ya 
maelezo. Kozi zilizo kwenye programu hii ni Teknolojia ya Mawasiliano ya Kimataifa, 
Uchakataji wa Maelezo na Utoaji wa Huduma ya Sauti ya Teknolojia ya Mawasiliano.

Mtengeneza Programu
Mtengeneza Programu wa Wavuti

Mhandisi wa Mfumo (SE)
Utoaji wa Huduma ya Sauti

Mwendeshaji wa Programu
Msimuliaji   nk.

Programu ya Uchakataji wa Taarifa    Miaka 2     Diploma

Kozi ya Kimataifa ya Teknolojia ya MawasilianoKwa Wanafunzi wa Nchi za Kigeni Pekee

Kuwa mhandisi anayeweza kuunda mifumo
Tunakuza watu hodari kuwa wahandisi wanaojua kuhusu usalama wa taarifa, 
mtandao wa kompyuta na hifadhidata, na wanaoweza kuunda mifumo thabiti ya 
taarifa.

Wahandisi wa Mtandao
Msimamizi wa Mtandao

Mhandisi wa Hifadhidata
Mhandisi wa Usalama 

Mhandisi wa Mifumo   nk.

Programu ya Mtandao wa Kompyuta    Miaka 3     Diploma

Sayansi ya Kompyuta
Computer Science Digital Game & Amusement

Michezo na Burudani Dijitali

Kazi Lengwa

Kazi Lengwa

Kazi Lengwa

Kazi Lengwa

Kazi Lengwa

Kazi Lengwa
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E
Kuwa mtaalamu katika mifumo Iliyojumuishwa
Wanafunzi hawafunzwi kuhusu maunzi na programu pekee, lakini pia ushauri, 
muundo, utengenezaji, ukarabati na usimamizi wa mifumo iliyojumuishwa. 
Wakiwa na ujuzi huo mpana, wanaweza kuwa meneja wa waradi au msanifu 
wa IT katika timu ya utengenezaji.

Msanifu wa IT
Mhandisi wa Mekatroniki
Mhandisi wa Mifumo Iliyojumuishwa

Mhandisi wa Mifumo
Mtengenezaji wa Maunzi   nk.

Programu ya Mifumo Iliyojumuishwa   Miaka 4    ★Diploma ya Kiufundi ya Kiwango cha Juu

Kozi ya Taarifa na Mawasiliano   Kozi ya kawaida ya mwaka 1/kozi ya usiku ya miaka 2

Kuwa mhandisi wa mifumo ya udhibiti kwa kujifunza mammbo msingi ya maunzi na programu
Wanafunzi watajifunza ujuzi na ufahamu msingi wa maunzi na programu 
unaohitajika kuwa mtaalamu wa utengenezaji wa mifumo iliyounganishwa, 
na watafunzwa kuwa wahandisi wa mifumo ya udhibiti wenye ujuzi wa 
kutoa huduma za sauti kwa viongozi katika utengenezaji.

Programu ya Mafunzo Msingi ya Uhandisi wa Kompyuta    Miaka 2    Diploma

Mhandisi wa Futike
Mhandisi wa Mifumo

Mtengeneza Programu ya Udhibiti
Mhandisi wa Mteja   nk.

Kuwa mhandisi anayeweza kuendeleza utengenezaji wa bidhaa kwa kutumia teknolojia iliyojumuishwa
Wanafunzi hushiriki katika mafunzo kamili ya mifumo iliyojumuishwa, kwa kufanya 
majaribio ya utengenezaji wa roboti, vifaa vya mawasiliano, uhandisi wa magari na vidhibiti 
vya maikro-prosesa. Wanaohitimu katika programu hii huwa wahandisi wa mifumo, wasanidi 
programu na wahandisi wa vifaa vya elektroniki, walio na uwezo wa kutekeleza majukumu 
muhimu katika mistari ya mbele ya utengenezaji wa bidhaa. Kozi zilizo kwenye programu hii 
ni Mawasiliano ya Kimataifa, Uhandisi wa Kompyuta na Udhibiti wa Magari. 

Programu ya Uhandisi wa Kompyuta   Miaka 3    Diploma

Mhandisi wa Mifumo Iliyojumuishwa
Mhandisi wa Mekatroniki
Mhandisi wa Mifumo

Mhandisi wa Wateja
Mtengeneza Programu ya Udhibiti
Msanidi wa ECU

Mhandisi wa Vifaa vya 
Elektroniki Vilivyojumuishwa 
kwenye Kifaa   nk.

Kozi hii ni ya watu wanaotaka kujifunza kozi za IT kwa muda mfupi. Chagua masomo yanayofaa kwa 
matakwa yako na kiwango chako cha elimu. Unaweza kujifunza kutengeneza programu, kutengeneza 
mfumo, mfumo wa taarifa, au mafunzo ya kuhitimu kwa maombi kulingana na lengo lako.

Kwa Wanafunzi wa Nchi za Kigeni Pekee Kozi ya Taarifa za Kimataifa
Kozi ya Kimataifa ya Usanifu na Sanaa　Kozi ya Kimataifa ya Maelezo ya Utalii

Ili kukuza wahandisi wa uchakataji wa maelezo wanaoweza kutekeleza majukumu muhimu duniani kote, KCG 
imeanzisha kozi tano za kimataifa zinazolenga mahitaji ya wanafunzi wa nchi za kigeni. Wanafunzi wanaweza 
kujiandikisha mwezi wa Aprili au Oktoba.
KCG huajiri wafanyakazi wengi wa kuwajibikia masuala wanafunzi wa nchi za kigeni. Wafanyakazi hawa 
husaidia wanafunzi katika vipengee mbalimbali kuanzia kwa mafunzo hadi kwa maisha ya chuoni na kupata kazi 
za muda. Kutokana na juhudi zao, wanafunzi wengi wa nchi za kigeni wanaokuja katika KCG kutoka duniani 
kote wanaweza kufurahia maisha bora ya uanafunzi kwa kujiamini.

Kozi Tano za Kimataifa za Wanafunzi wa Nchi 
za Kigeni wa KCG
Wanafunzi wanaweza kujiandikisha mwezi wa 
Aprili au Oktoba

Diploma ya Programu ya Maelezo Tekelezi ya miaka 3 Inatolewa katika Kampasi ya Kyoto Ekimae

Kozi ya Udhibiti wa Magari ya Kimataifa
Diploma ya Programu ya Uchakataji wa Maelezo ya miaka 2 Inatolewa katika Kampasi ya Kyoto Ekimae

Kozi ya Kimataifa ya Teknolojia ya Mawasiliano

Diploma ya Programu ya Uhandisi wa Kompyuta ya miaka 3 Inatolewa katika Kampasi ya Rakuhoku

Kozi ya Taarifa za Kimataifa
Kozi ya Kimataifa ya Usanifu na Sanaa
Kozi ya Kimataifa ya Maelezo ya Utalii

◆ Pata kazi nzuri zaidi nchini Japani au katika nchi yako ya asili!

◆ Lenga kujiandikisha kwa programu ya Shahada ya Pili katika KCGI!
     Nafasi ya kujiandikisha inapatikana 

Uhandisi wa Mifumo Iliyojumuishwa
Engineering for Embedded Systems

Taarifa na Mawasiliano
Information & Communication

Kazi Lengwa

Kazi Lengwa

Kazi Lengwa
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Wanafunzi wanaokamilisha Kozi ya Kimataifa ya Udhibiti wa Magari na Kozi ya Kimataifa ya Teknolojia ya Mawasiliano hupokea diploma iliyoidhinishwa na 
MEXT na wanaweza kupata kazi nzuri zaidi bila tatizo katika sekta ya Teknolojia ya Mawasiliano na teknolojia za magari nchini Japani au katika nchi zao za asili. 
Watu wanaopendelea kufanya kazi kwenye kampuni ya Kijapani wanaweza kupata ushauri wa kazi kutoka kwa wafanyakazi wa ushauri wa kazi katika KCG.

Kozi hizi tatu zinazotolewa katika Kampasi ya Rakuhoku ni za wanafunzi wanaolenga kujiandikisha katika KCGI. Wanafunzi wanaweza 
kukubaliwa kulingana na masharti ya jumla ya kujiunga na Chuo kikuu, vile vile kulingana na kuhitimu kutoka kwa vyuo vya kiufundi 
na vyuo vingine kama hivyo katika nchi zao za asili. Madarasa hupangwa kulingana na ufasaha wa wanafunzi katika lugha ya kijapani na 
maendeleo ya darasani hurekebishwa ipasavyo. Ujuzi na maarifa yanayopatikana kwenye kozi hizi hutayarisha wanafunzi kwa kujiandikisha 
katika KCGI. Wanafunzi huandikishwa kwa kozi hizi kutoka kwa taasisi za elimu zinazoshirikiana na KCGI katika nchi za nje.

Kozi ya Udhibiti wa Magari ya Kimataifa 

Kozi ya Kimataifa ya Teknolojia ya Mawasiliano

Kozi ya Taarifa za Kimataifa
Wanafunzi kwenye kozi hizi huimarisha ujuzi wa lugha ya Kijapani wanaohitaji kwa ajili ya mafunzo maalum wanapojifunza mambo ya 
msingi ya Teknolojia ya Mawasiliano. Kutoka kwa aina nyingi za kozi zinazoweza kuchaguliwa, wanafunzi huchagua kozi ambazo 
zinatimiza matamanio yao ya kupata ujuzi wa juu katika Teknolojia ya Mawasiliano. Lugha ngumu ya Kijapani na masomo mengine 
yanayotumia lugha ya Kijapani hufunzwa, hali ambayo hukuza ufasaha wa lugha ya 
Kijapani unaohitajika kwa ajili ya kujifunza teknolojia ya kompyuta na kwa biashara.

Mazoezi ya Msingi kuhusu Mawasilisho
Mazoezi ya Msingi kuhusu VBA
Mazoezi ya Jumla kuhusu Utayarishaji wa Hati
Mazoezi ya Msingi kuhusu Kujitayarisha 
kwa Mitihani ya Kufuzu 
Muhtasari wa Mifumo ya Biashara 
Muhtasari wa Mifumo ya Maelezo ya Usimamizi

Masomo ya Kitaalamu

Kozi ya Kimataifa ya Usanifu na Sanaa

Kozi ya Kimataifa ya Maelezo ya Utalii
Madarasa hupangwa kulingana na ufasaha wa wanafunzi katika 
lugha ya Kijapani. Maendeleo ya darasani hurekebishwa ipasavyo.

Mwaka
wa

Kwanza

Mwaka
wa
Pili

Ikiwa imelenga zaidi wanafunzi wa nchi za kigeni kutoka nchi ambazo hazitumii 
herufi za Kichina, kozi hii huimarisha ufasaha wa lugha ya Kijapani ambayo 
wanafunzi watahitaji katika majukumu maalum huku ikitoa msingi thabiti katika 
kitengo cha Teknolojia ya Mawasiliano. Masomo yanayotumia lugha ngumu ya 
Kijapani hufunzwa na ujuzi wa lugha ya Kijapani unaohitajika kwa kujifunza kuhusu 
teknolojia ya kompyuta na kufanya biashara hukuzwa.

Kutoka kwa aina nyingi za kozi zinazoweza kuchaguliwa, wanafunzi huchagua 
kozi ambazo zinatimiza matamanio yao ya kuboresha ujuzi wao wa Teknolojia ya 
Mawasiliano kwa kiwango cha juu. Wanafunzi wanaokamilisha kozi hizi hupokea 
diploma ya kiwango cha juu iliyoidhinishwa na MEXT na wanaweza kupata kazi 
nzuri zaidi bila tatizo nchini Japani na katika nchi zao za asili. 

Mwaka
wa

Kwanza

Wanapoimarisha ufasaha wa lugha ya Kijapani watakayohitaji kwa majukumu 
maalum, wanafunzi hupata msingi thabiti katika uhandisi wa magari na Teknolojia 
ya Mawasiliano ikiwa ni pamoja na usanidi programu, mifumo ya kompyuta na 
saketi dijitali. 

Mwaka
wa
Pili

Wanafunzi hufanya mazoezi na kujifunza mazoezi ya ujuzi wa usanidi programu, 
uhandisi wa usanidi wa mifumo, mambo ya msingi kuhusu saketi dijitali na 
maikro-prosesa na vidhibiti vya magari. 

Mwaka
wa

Tatu

Mafunzo ya kinadharia ambayo bado yanahusisha mazoezi katika mwaka huu, 
huboresha maarifa ya mwanafunzi kuhusu teknolojia zilizojumuishwa. Wanafunzi 
wanaokamilisha kozi hizi hupokea diploma iliyoidhinishwa na MEXT na wanaweza 
kupata kazi nzuri zaidi bila tatizo nchini Japani na katika nchi zao za asili. 

Jifunze Kijapani unapojifunza teknolojia zilizojumuishwa 
zinazohusiana na magari.
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Utangulizi wa Usimamizi wa Mtandao 
Utangulizi wa Zana za Picha
Utangulizi wa Python
Mambo ya Msingi kuhusu Mifumo ya Kompyuta
Utangulizi wa Utengenezaji wa Mfumo 
Utangulizi wa PHP
Ubunifu wa Hifadhidata   nk.

Baada ya kuwapa wanafunzi maelezo ya msingi kuhusu maarifa na ujuzi wa kompyuta 
ambao unatarajiwa na kampuni nyingi, kozi hii hufunza ujuzi mpya zaidi wa kutekeleza 
jukumu muhimu katika ulimwengu wa sanaa dijitali. Katika sekta ya manga na uhuishaji, 
kozi inagusia mbinu za zamani za uzalishaji na historia ya miundo hii ya sanaa huku 
ikifunza wanafunzi jinsi ya kupambana na uzalishaji wa sanaa dijitali, kuhusu maeneo ya 
kazi za uzalishaji na uchapishaji na jinsi ya kutekeleza jukumu muhimu katika usambazaji 
wa maudhui. Katika aina ya usanifu majengo, kozi inaanza kwa kutoa maelezo ya msingi 
kuhusu usanifu majengo na kufunza jinsi ya kutumia Teknolojia ya Mawasiliano katika 
kutengeneza majengo thabiti, hatua ambayo hukuza wanafunzi kuwa wasanifu majengo. 

Utangulizi wa Zana za Picha
Mazoezi ya Ubunifu
Mambo ya Msingi kuhusu Uhuishaji wa 3D
Mazoezi ya Kujitayarisha kwa 
Mitihani ya Kufuzu
Mazoezi ya CAD

Masomo ya Kitaalamu

Mambo ya Msingi kuhusu Uzalishaji wa Maudhui ya Wavuti 
Mazoezi ya Jumla kuhusu Utayarishaji wa Hati 
Muhtasari wa Usanifu Majengo
Mambo ya Msingi kuhusu Uhuishaji wa Wavuti
Mambo ya Msingi kuhusu Ubunifu wa UI/UX 
Mambo ya Msingi kuhusu Upakaji Rangi   nk.

Imebainishwa kuwa, wakati soko la kimataifa la utalii ni kubwa zaidi kuliko sekta ya 
magari, kwa bahati mbaya nchi ya Japani imeachwa nyuma katika nyanja hii. Kwa kutumia 
manufaa ya kuwa katika jiji la Kyoto, mojawapo ya maeneo bora zaidi ya mandhari ya 
kupendeza nchini Japani, KCG imetayarisha mtaala ambapo wanafunzi hujifunza jinsi ya 
kutumia Teknolojia ya Mawasiliano katika huduma mpya za utalii na miundo ya biashara. 
Katika kozi hii, wanafunzi hupambana ili kutoa suluhu halisi kama vile utoaji wa maelezo 
ya utalii, kufanya shughuli za historia za utalii kuwa za dijitali na kuchanganua na kubashiri 
shughuli za utalii.  Wanafunzi waliojiandikisha kwenye kozi hii wanaweza kulenga kupata 
kazi kama wasimamizi wa utalii na wasimamizi wa shughuli za utalii za ndani ya nchi.

Muhtasari wa Mafunzo ya Utalii
Mazoezi ya Upigaji Picha
Muhtasari wa Usimamizi wa 
Vivutio vya Utalii 
Biashara ya Usafirishaji wa Watalii
Mawasiliano ya Utalii 

Masomo ya Kitaalamu

Mazoezi ya Kujitayarisha kwa Mitihani ya 
Kufuzu A/B
Biashara Mpya za Utalii
Mazoezi ya Nyanjani ya Utamaduni wa Kyoto
Mazoezi ya Takwimu Zinazobadilika katika Utalii
Shughuli za Utalii za Ndani ya Nchi   nk.
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Mihula Minne
KCG hutekeleza matukio mbalimbali kwa wanafunzi mwaka mzima.

1

Februari

▪ Mwisho wa muhula wa majira ya kupukutika
▪ TUZO ZA KCG
▪ Mitihani ya muhula wa majira ya kupukutika
▪ J ken (Joho kentei), Mifululizo ya Mafunzo 
   ya Kupata Cheti cha Teknolojia ya Mawasiliano
▪ Likizo ya Majira ya Kuchipua
▪ Ushauri wa Ajira
▪ Kipindi cha Maelezo ya Kampuni katika 
   Kampasi
▪ Mwanzo wa kozi za majira ya baridi

2

Novemba

▪ Tamasha za Kitamaduni
▪ Ushauri wa Ajira
▪ Mihadhara ya mafunzo
▪ Uthamini wa Sanaa
▪ Mitihani ya Cheti cha Sanaa - CG
▪ Ushauri kwa wazazi

11
Agosti

▪ Mwisho wa muhula wa majira ya kuchipua
▪ Mitihani ya muhula wa majira ya kuchipua 
▪ Karakana ya Majira ya Joto ya RIT
▪ Likizo ya Majira ya Joto
▪ Semina ya Mtihani wa Kitaifa wa 
   Majira ya Joto
▪ Kozi Fupi za Majira ya Joto
▪ Ukufunzi wa biashara 
▪ Mikutano ya ushauri wa kazi
▪ Ushauri wa Ajira

8

Mei

▪ Ukumbusho wa uanzilishi 
   (tarehe moja Mei)
▪ Mashindano ya Spoti
▪ Kipindi cha Maelezo ya Kampuni 
   katika Kampasi

5
Sherehe za Kuingia

Maonyesho ya Muziki

Siku ya Kutembea kwa Masafa Marefu

Mashindani ya riadha ya Vyuo vya Kiufundi 
katika Kyoto

Mikutano ya ushauri wa kazi

Kozi Fupi za Majira ya Joto Sikukuu ya Japani

Siku ya Kutembea kwa Masafa Marefu

Kozi Fupi za Majira ya Baridi

Tamasha za Kitamaduni

Sherehe za Kuhitimu

TUZO ZA KCG

Sherehe ya Kwaheri

Julai

▪ Mhadhara wa Kitamaduni
▪ Mitihani ya Cheti cha Sanaa - CG
▪ Ushauri wa Ajira
▪ Kipindi cha Maelezo ya Kampuni 
   katika Kampasi
▪ Tamasha la Majira ya Joto

7
Tamasha la Gion
(Madhabahu ya 
Yasaka na kwingineko 
katika jiji la Kyoto)

Moto Mkubwa wa 
Sherehe ya Gozan
(Daimonjiyama, n.k.)

▪ J ken (Joho kentei), Mifululizo ya Mafunzo ya 
   Kupata Cheti cha Teknolojia ya Mawasiliano
▪ Mashindani ya riadha ya Vyuo vya 
   Kiufundi katika Kyoto
▪ Kipindi cha Maelezo ya Kampuni katika Kampasi
▪ Ushauri wa muhula wa majira ya kupukutika
▪ Maonyesho ya Muziki
▪ Uchunguzi wa afya Septemba

9
Jioni ya utazamaji 
wa mwezi 
(Hekalu la Daikakuji)

Tamasha la Aoi
(Madhabahu ya 
Shimogamo na 
Kamigamo) 

Oktoba

▪ Mwanzo wa muhula wa majira ya kupukutika
▪ Mtihani wa Kitaifa wa majira ya kupukutika
▪ Siku ya Kutembea kwa Masafa Marefu
▪ Ushauri wa Ajira

10Tamasha la Ages 
(Madhabahu ya 
Heian-jingu)

▪ Mhadhara wa Kitamaduni
▪ Ushauri wa Ajira
▪ Likizo ya Majira ya Baridi Desemba

12Kyoto Takigi 
Noh (Madhabahu 
ya Heian-jingu)

Januari

▪ Kuendelea kwa mihadhara
▪ Maonyesho ya Muziki
▪ Ushauri wa Ajira

1
Mashindano ya
Upigaji mishale wa
masafa ya mbali
(Hekalu la Sanjusangendo)

Tamasha la Plum Blossom
(Madhabahu ya
Kitano-tenmangu)

▪ Kozi Fupi za Majira ya Kuchipua
▪ Sherehe za Kuhitimu
▪ Sherehe ya Kwaheri
▪ Kipindi cha Maelezo ya Kampuni 
   katika Kampasi
▪ Semina ya Mitihani ya Kitaifa ya 
   Majira ya Baridi Machi

3
Tamasha la Torchlight 
(Hekalu la Seiryoji)

Tamasha la Arashiyama 
Maple (Arashiyama)

Aprili

▪ Maelezo kwa wanafunzi wa mwaka wa 1
▪ Sherehe za Kuingia
▪ Uchunguzi wa afya
▪ Mwanzo wa muhula wa majira ya kuchipua
▪ Sherehe za makaribisho ya wanafunzi 
   wapya na utangulizi wa klabu
▪ Mtihani wa Kitaifa wa Majira ya Kuchipua
▪ Siku ya kambi ya wanafunzi wapya
▪ Siku ya Kutembea kwa Masafa Marefu
▪ Kipindi cha Maelezo ya Kampuni 
   katika Kampasi

4
Gwaride la Utazamaji wa 
Toyotomi Hideyoshi Cherry 
Blossom (Hekalu la Daigoji)

Matukio Makuu katika jiji 
la Kyoto Katika Mwaka Wote

Juni

▪ Maonyesho ya Muziki
▪ Kipindi cha Maelezo ya Kampuni
   katika Kampasi

6Kyoto Takigi Noh
(Madhabahu ya
Heian-jingu)
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Chuo cha Mafunzo ya Lugha ya Kijapani cha Kyoto (KJLTC)

◆ Programu zinazotolewa (Maudhui na Nafasi)
Mwanzo wa 
muhula Programu za Kozi

Nafasi za 
KuandikishwaMaudhui

Aprili Programu ya Maandilizi (mwaka 1) Wanafunzi 60

Wanafunzi 60Oktoba Programu ya Maandilizi (mwaka 1.5)

Kozi ya utangulizi kujifunza Kijapani, Kiingereza, hisabati kwa watu wanaoingia taasisi ya elimu 
ya juu ya Kijapani (shule ya kuhitimu, chuo kikuu, chuo maalum cha kiufundi)

・Katika KJLTC: Chuo cha Mafunzo ya Lugha ya Kijapani cha Kyoto, kozi maalum ya wanafunzi wa kigeni ya KCG, elimu ya lugha ya Kijapani inatekelezwa 
kwa wanafunzi kuenda kwenye taasisi ya elimu ya juu ya Kijapani. KJLTC imehalalishwa na Wizara ya Sheria.

・Kozi hii ni kozi ya utangulizi iliyoandaliwa na Wizara ya Elimu, Utamaduni, Michezo, Sayansi na Teknolojia. Hata kama kipindi cha elimu katika nchi 
zao ni chini ya miaka 12, kwa kukamilisha kozi hii, wanafunzi wanaweza kuhitimu kuingia taasisi ya elimu ya juu ya Kijapani, ikiwemo kozi kuu ya 
KCG.

・Kama maandalizi ya kuingia kwenye kozi ya kawaida ya KCG, mafunzo ya uendeshaji wa programu ya Matumizi (IT msingi) ni somo la lazima. Alama 
unayopata inatumiwa kama alama ya kozi ya kawaida ya KCG.

・Wanafunzi wenye ustadi wa kutosha wanaweza kuhudhuria darasa la wataalamu la kompyuta la kozi ya kawaida ya KCG.

・Wanafunzi wanaojisajili kwenye kozi ya kawaida ya KCG baada ya kukamilisha kozi hii wanalengwa kupunguziwa au kusamehewa ada na gharama 
ya shule.

Programu ya Maandalizi ya Mwaka Mmoja (huanza Aprili) Programu ya Maandalizi ya Mwaka Mmoja na Nusu (huanza Oktoba)

＊Malengo ya mafunzo : Walio na kiwango cha N3~N5 cha JLPT (Jaribio la Ustadi wa Lugha ya Kijapani)

Masomo yanayohusiana na lugha ya Kijapani

Masomo ya Jaribio la Ustadi wa Lugha ya Kijapani (JLPT) na Mtihani wa Uandikishaji wa Vyuo Vikuu vya Japani kwa Wanafunzi wa Kimataifa (EJU)

Madarasa ya masomo yanayohusiana na lugha ya Kijapani yamegawanywa kulingana na viwango ukizingatia mtihani wa kuingia na matokeo ya mwisho wa kila muhula.
Tunapendekeza kufanya mtihani wa JLPT N2 au N1 unaofanywa Julai na Desemba. Pia tunawasaidia wanafunzi kufanya mtihani wa Uandikishaji wa Vyuo Vikuu vya Japani kwa Wanafunzi 
wa Kimataifa (EJU).

◆ Utangulizi wa Kozi

Kozi ya 
utangulizi

Mtaala

“Kozi ya utangulizi” ya Wizara ya Elimu, Utamaduni, Michezo, Sayansi na Teknolojia. 
Programu za KJLTC zimeidhibishwa na Wizara ya Elimu, Utamaduni, Michezo, Sayansi na Teknolojia. Hata kama wanafunzi hawajatimiza 
mahitaji ya kipindi cha miaka 12 cha mafunzo yao katika mfumo wa elimu shule ya msingi na ya upili katika nchi zao, watastahiki kutuma 
maombi ya kuingia kwenye taasisi za elimu ya juu nchini Japani baada ya kukamilisha programu zetu

・Mafunzo ya ustadi wa lugha ya Kijapani yanayohitajika katika elimu ya juu ya Kijapani na maandalizi ya JLPT N1 na N2. 
・Madarasa yamegawanywa na viwango vya lugha ya Kijapani vya wanafunzi.
・Madarasa ya Kijapani hutekelezwa kwa zaidi ya saa 20 kwa wiki (wiki 20 kwa muhula 1, wiki 40 kwa mwaka mmoja)

Somo msingi

Boresha uwezo mwingine mbali na lugha ya Kijapani, na upate ujuzi kwa kusomea katika taasisi ya elimu ya juu.

Somo Maudhui

Kijapani 1 (sarufi, misamiati) Sarufi na misamiati kwa matumizi kwa ujumla na kielimu

Somo Maudhui

Kijapani kwa Ujumla Maandalizi ya kufanya Jaribio la Ustadi wa Lugha ya Kijapani (JLPT) na Mtihani wa Uandikishaji wa Vyuo Vikuu vya Japani kwa 
Wanafunzi wa Kimataifa (EJU) kwa kufanya mazoezi na mitihani ya awali au nyenzo zingine.

Somo Maudhui

Somo msingi Kiingereza, Hisabati, Sayansi (Fizikia, Kemia, Biolojia), somo kwa kawaida (historia, jiografia, uraia), Masomo Msingi ya IT (Kompyuta)

Kijapani 2 (kuzikiliza, mazungumzo) Kusikiliza na mazungumzo kwa matumizi kwa ujumla na kielimu

Kijapani 3 (kusoma) Kusoma maandishi, magazeti, majarida, na fasihi kwa ujumla na kielimu

Kijapani 4 (utungo) Kuandika ripoti, Barua pepe, Power Point, na hati za biashara

Kuhusu Japani Jifunze kuhusu utamaduni, jamii ya Kijapani, na tamaduni za Kijapani.

Madarasa yamegawanywa kulingana na viwango vya ustadi wa lugha ya Kijapani wa wanafunzi.

※ Saa 6~8 kwa wiki.

◆ Mahitaji ya Kuhitimu Kutuma Maombi
Lazima watuma maombi watimize mahitaji yote yanayofuata.

① Lazima mtuma maombi awe amemaliza shule ya upili, awe na diploma sawia na cheti cha kuhitimu shule a upili au sifa zingine sawa zinazothibitisha 
ukamilishaji wa majaribio na mahitaji ya elimu kwa ujumla (kiwango cha elimu ya juu).

② Lazima mtuma maombi awe na ujuzi sawia na Kiwango cha N5 cha Jaribio la Ustadi wa Lugha ya Kijapani (au saWia na saa 150 za mafunzo ya lugha ya 
Kijapani) au zaidi ya kiwango hicho.

③ Lazima mtuma maombi awe na mafunzo msingi ya kielemu yanayohitajika katika taasisi za kielimu za Kijapani (vyuo vikuu au vyuo maalum vya kiufundi).
④ Lazima mtuma mamobi awe aidha 1) chini ya umri wa miaka 23 (kwa wahitimu wa shule ya upili), 2) chini ya miaka 25 (kwa wahitimu wa chuoni), 3) au 

chini ya miaka 27 (kwa wahitimu wa chuo kikuu).
⑤ Lazima mtuma mamobi aweze kujilipia karo, gharama zingine za shule na kujikimu kama mwanafunzi nchini Japani.
⑥ Lazima mtuma maombi awe na afya nzuri ya kimwili na kiakili ili kutekeleza shughuli za mwanafunzi na kufuata sheria za shule. Lazima mtuma maombi 

aonyeshe tabia nzuri na kujihusisha katika shughuli zisizovunja sheria na kanuni za Japani wakati wote.
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Baada ya kuhitimu kutoka KCG, njia moja ya kupata kazi 
inayopatikana kwako, kando na kutafuta ajira ya papo hapo, ni 
kupata elimu ya juu katika taasisi yetu ya elimu ya Group, 
KCGI. KCGI ni shule ya kwanza inayotoa mafunzo ya kuhitimu 
nchini Japani katika taaluma ya Teknolojia ya Mawasiliano. 
Wanafunzi wanaokamilisha programu katika KCGI hupewa 
Shahada ya Pili ya Sayansi ya Teknolojia ya Mawasiliano 
(Digrii ya Kitaalamu). Digrii hii ni upeo wa juu zaidi wa nyanja 
ya Teknolojia ya Mawasiliano Tumizi nchini Japani.
Kimsingi, masharti ya kujiunga katika KCGI yanahitaji uwe 
umehitimu baada ya kukamilisha kozi ya miaka minne katika 
chuo kikuu au uwe na Diploma ya Kiwango cha Juu baada ya 
kukamilisha kozi ya miaka minne katika chuo cha mafunzo ya 
utaalamu. Hata hivyo, wanaohitimu kutoka KCG wanazingatiwa 
kuwa wanatimiza masharti ya kujiunga chini ya hali maalum 

zifuatazo (angalia Mwongozo wa Kutuma Ombi). 
“Wanaotuma maombi ambao wamehitimu baada ya kukamilisha 
programu ya miaka mitatu katika KCG, watakuwa na umri wa 
miaka 22 au zaidi kufikia tarehe 1 Aprili kuanzia mwaka 
walipojiunga na KCGI na wanazingatiwa kuwa wanatimiza 
masharti ya kujiunga kulingana na utathmini wa matokeo yao ya 
masomo na kwa hivyo wanatambuliwa kuwa na uwezo wa 
kimasomo unaolingana na au unaozidi ule wa mwanafunzi 
aliyehitimu kutoka katika chuo kikuu.”
Kwa hivyo, hatua ya kujiunga na KCGI baada ya kuhitimu 
kutoka KCG ni njia ya haraka zaidi ya kufikia upeo wa juu 
zaidi wa nyanja ya Teknolojia ya Mawasiliano Tumizi. 
Tunapendekeza kwa dhati kuwa upate Diploma ya Kiufundi ya 
Kiwango cha Juu katika KCG, kisha uendelee na kupata 
Shahada ya Pili katika KCGI.

KCGI inatoa mtaala ambao hukuza wataalamu wa elimu ya juu katika Teknolojia ya Mawasiliano 
wanaohitajika na sekta. Waliohitimu kutoka KCGI wanaweza kutarajia kupata kazi katika nyanja 
zinazohusiana na Teknolojia ya Mawasiliano kama zile zilizoorodheshwa hapa chini. 

◆ Sifa za Kipekee za KCGI

◆ Nyanja za Mazoezi 

KCGI inatoa kozi nyingi kwa lugha ya Kiingereza pekee ("hali ya Kiingereza"), ili wanafunzi waweze kukamilisha programu zao na wapokee Shahada 
za Pili wakipokea mafunzo kwa lugha ya Kiingereza pekee. Kozi hizi nyingi hufunzwa na waalimu wa kiwango cha juu kutoka nchi za nje. Kwa sasa 
wanafunzi wa nchi za kigeni kutoka maeneo na nchi za nje 17 wako katika chuo cha KCGI (ikiwa ni pamoja na waliohitimu mwezi wa Machi 2021). 
Wengi wa wanafunzi hawa huchagua kuhudhuria madarasa kwa lugha ya Kiingereza.

Madarasa mengi yanayopokea mafunzo katika "hali ya Kiingereza" ili wanafunzi waweze kukamilisha mafunzo yao kwa Kiingereza pekee

■ Muundo wa mtaala unaolenga mahitaji ya sekta na maendeleo ya 
  Teknolojia ya Mawasiliano 
■ Mtaala ambao unajumuisha kwa kina fursa za mafunzo ya 
  mazoezi ya mahali pa kazi
■ Mbinu fanisi ya kielimu ambayo inajumuisha mafunzo ya 
  mtandaoni na mafunzo ya kuhudhuria ana kwa ana

Utoaji wa msingi wa kina katika ujuzi wa mazoezi ili kunufaisha jamii

■ Ukuzaji wa wataalamu katika nyanja nyingi za utaalamu wa 
  Teknolojia ya Mawasiliano, usimamizi, n.k.
■ Walimu wengi walio na uzoefu wa kitaalamu wa kuanzisha 
  mikakati ya Teknolojia ya Mawasiliano katika sekta ya kibinafsi

Kujifunza usawazishaji wa Teknolojia ya Mawasiliano (ICT) 
na usimamizi kwa busara 

■ Wanafunzi wanakubaliwa kutoka aina nyingi za nyanja, katika 
  sayansi na masomo ya jamii. 
■ Wanafunzi wanaweza kuanza mafunzo kulingana na kiwango chao 
  cha maarifa wanapojiunga.

Ubadilishaji wa taaluma ili kufanya kazi katika nyanja ya Teknolojia ya Mawasiliano

■ Madarasa yanafunzwa na viongozi maarufu katika nyanja ya 
  Teknolojia ya Mawasiliano kutoka duniani kote

Kulenga kutekeleza jukumu fulani katika kiwango cha kimataifa

■ Kupata kazi inayokufaa kutokana na ushauri sikivu wa kibinafsi
■ Kushirikiana na wanafunzi wenzako waliohitimu

Kutumia maarifa uliyojifunza ili kutekeleza jukumu muhimu katika jamii

◆ Mtaala

Jiunge katika Chuo cha Mafunzo ya Kuhitimu ya Taarifa 
ya Kyoto (KCGI) ili ulenge kupata mafunzo ya juu zaidi 
katika sekta ya Teknolojia ya Mawasiliano Programu ya Shahada ya Uzamifu

Kujiandikisha

Shahada ya Pili ya Sayansi katika Teknolojia ya Mawasiliano (Digrii ya Kitaaluma)

Kozi za Lazima
• Mawasiliano ya Kitaalamu katika Sekta ya ICT    • Nadharia ya Uongozi    • Misingi ya Mradi

Nguzo Chaguzi

Mradi Mkuu

Kozi za Umakinifu
• ERP
• Takwimu za Data ya Biashara
• Ujasiriamali Ulimwenguni
• Maendeleo ya Mifumo 
  ya Wavuti

• Usimamizi wa Mtandao
• IT Manga na Uhuishaji 
• Utalii wa Teknolojia 
  ya Habari
• Akili Bandia

Chagua moja ya Taaluma za Umakinifu zilizoko hapo juu

Kozi za Kiwanda
• Teknolojia ya Kifedha
• Kilimo

• Majini
• Afya na Matibabu

• Utangazaji wa Biashara kwa 
  kutumia Maudhui ya Kuvutia
• Elimu

Mtaala wa Bespoke

Unda mtaala wako 
mwenyewe, ukichagua 
kutoka kwa kozi zisizo za 
lazima zinazofaa kwa 
malengo yako ya kibinafsi 
ya elimu.

au

CIO
(A�sa Mkuu wa Taarifa)

Meneja wa Mradi
SE Mkuu, Muasisi wa
Mfumo wa Mtandaoni

Mshauri wa
Kuunganisha Mfumo

Mtaalamu wa Uuzaji
wa Mtandaoni Muasisi wa Mfumo

Meneja wa Utengenezaji
wa Maudhui

Mshauri wa Usalama
wa Taarifa Mchambuzi wa Data
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Mfumo wa Misaada ya Elimu

Karo

Programu ya Msaada wa Masomo kwa Wanafunzi wa Kimataifa Wanaojilipia Karo wa KCG

Lazima karo ya shule ilipwe kwenye akaunti ya benki iliyotajwa ikifika siku ya mwisho. (Ada ya benki ya Japani 〈JPY 3,000〉inahitajika.)

Kyoto Computer Gakuin inatoa programu maalum ya msaada wa mosomo kuwasaidia wanafunzi wa kimataifa wanaotaka kuwa wahandisi 
wa IT wa kimataifa siku zijazo. Wanafunzi watarajiwa wa nchi za kigeni walio na tabia na matokeo bora zaidi ya elimu, ambao wanalipia masomo 
yao wenyewe lakini wanatatizika kufanya hivyo kwa sababu za kiuchumi, wanaweza kutuma maombi ya ufadhili wa masomo.

JPY210,000 JPY385,000 JPY500,000 JPY300,000 JPY5,000 JPY1,400,000

Ada za Mara kwa Mara

Makavazi ya 
Kompyuta ya KCG
Yameidhinishwa na Jamii ya Uchakataji wa Taarifa ya Japani kama 

Makavazi ya Setilaiti ya Kwanza ya Kompyuta za Kihistoria

Mnamo 1963, watafiti wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Kyoto 
walianzisha kundi la mafunzo ya kompyuta la IBM 709/7090 na 
kutekeleza warsha. Ilikuwa wakati ambao hakukuwa na idara 
ya mfumo wa Taarifa katika chuo chochote kikuu nchini Japani.
Tangu wakati huo, Kyoto Computer Gakuin, taasisi ya 
kwanza ya kibinafsi ya elimu ya kompyuta nchini Japani, 
imekuwa ikikuza wahitimu hodari wanaojenga msingi wa 
sekta ya taarifa nchini Japani.
Tungependa kutambulisha kompyuta zetu zenye thamani ya 
kitamaduni zilizotumiwa kwa elimu yetu ya kompyuta. Vifaa 
katika Chuo chetu, kama vile Mfumo wa NEAC 100 mwaka 
wa 2012 na MZ-80K mwaka wa 2013, umetambiliwa kama 
utamaduni wa teknolojia ya uchakataji wa taarifa.
Makavazi ya Kompyuta ya KCG yalithibitishwa kama 
“Makavazi ya Kwanza ya Setilaiti ya Kompyuta za Kihistoria” 
nchini Japani.

Kuhusu Makavazi ya Kompyuta ya KCG

Utamaduni wa teknolojia ya uchakataji wa taarifa NEAC-2206
(Iliidhinishwa tarehe 2 Machi, 2011)

Utamaduni wa teknolojia ya uchakataji wa taarifa Mfumo 100 wa NEAC 
(Iliidhinishwa tarehe 6 Machi, 2012)

Utamaduni wa teknolojia ya uchakataji wa taarifa TOSBAC-3400
(Iliidhinishwa tarehe 2 Machi, 2009)

Utamaduni wa teknolojia ya uchakataji wa taarifa Mfumo wa OKITAC-4300
(Iliidhinishwa tarehe 2 Machi, 2009)

Utamaduni wa teknolojia ya uchakataji wa taarifa TOSBAC-1100D
(Iliidhinishwa tarehe 10 Machi, 2016)

Utamaduni wa teknolojia ya uchakataji wa taarifa PDP 8/I
(Iliidhinishwa tarehe 17 Machi, 2015)

Utamaduni wa teknolojia ya uchakataji wa taarifa MZ-80K
(Iliidhinishwa tarehe 6 Machi, 2013)

Idara

Idara zote

Ada ya
kujiandikisha

Ada za Vifaa
na Matumizi
Mengineyo

Ada ya karo Ada ya
maabara

Aza za
muungano wa

wanafunzi
Jumla

Idara zote

Idara zote

Mwaka wa kwanza

Mwaka wa pili na
miaka inayofuata

JPY50,000

JPY0

JPY200,000

JPY200,000

JPY400,000

JPY400,000

JPY900,000

JPY900,000

Mwaka JumlaIdara

Mpango wa Ufadhili Maalum wa Masomo kwa Wanafunzi wa Kimataifa wa KCG

Mpango wa Msaada kwa Wanafunzi wa Kimataifa wa KCG

Ada ya
kujiandikisha

Ada za Vifaa
na Matumizi
Mengineyo

Ada ya karo Ada ya
maabara

JPY250,000

JPY300,000

Idara zote

Idara zote

Mwaka wa kwanza

Mwaka wa pili na
miaka inayofuata

JPY100,000

JPY0

JPY200,000

JPY200,000

JPY400,000

JPY400,000

JPY1,000,000

JPY900,000

Mwaka JumlaIdara Ada ya
kujiandikisha

Ada za Vifaa
na Matumizi
Mengineyo

Ada ya karo Ada ya
maabara

JPY300,000

JPY300,000



31

Kyoto, mji wa wanafunzi
Kyoto ina historia ya zaidi ya miaka 1200 tangu wakati mji 
mkuu ulikuwa hapa na hadi sasa bado ni kituo cha 
kitamaduni cha Japani.
Pia ni mji wa kimataifa na wanafunzi wengi vijana wanaishi 
katika jiji hili.
Kampasi za KCG ziko mahali rahisi ki�kia na unaweza 
ku�kia maeneo yote ya jiji la Kyoto na pia eneo la Kansai 
kama vile Osaka, Nara, Kobe, na Otsu.

Eneo la Karibu la Kampasi ya Kyoto 
Ekimae cha KCG (KCGI Kyoto Ekimae Satellite)
Stesheni ya Kyoto ambapo JR, Kintetsu, na njia ya reli ya 
chini ya ardhi ya jiji iko katika mlango wa Kyoto ambayo 
watu wengi huzuru kutoka Japani nzima. Majengo yote ya 
kisasa na zamani yako katika eneo hili, na tunaweza kuhisi 
mazingira tofauti.

Eneo
Toji
Hekalu la Nishi Hongwanji
Hekalu la Higashi Honganji
Hekalu la Tofukuji
Mnara wa Kyoto

Sanjusangendo
Makavazi ya Kitaifa ya Kyoto
Jengo la Stesheni ya Kyoto
Kyoto Aquarium

Mazingira ya KCG 
Kampasi ya Kamogawa
Madhabahu ya Shimogamo yanayohusiana na Aoi Matsuri, 
ambayo ni moja ya tamasha tatu kubwa zaidi Kyoto na 
Ikulu la Imperial katika Kyoto yako karibu na kampasi. Hili 
ni eneo lenye mazingira asili.

Eneo
Madhabahu ya Shimogao
Ikulu la Imperial mjini Kyoto
Makavazi ya Kihistoria ya Mji wa Kyoto

Tadasu no Mori
(msitu wa madhabahu)

Mazingira ya KCG 
Kampasi ya Rakuhoku
Ni rahisi kuenda kwenye eneo la Rakuhoka, kati mwa Kyoto 
na Stesheni ya Kyoto kwa reli ya chini ya ardhi na basi ya 
mjini kutoka stesheni ya treni ya chini ya ardhi ya Kitaoji na 
kituo cha basi kariba na Kampasi ya Rakukoku. Madhabahu 
ya Kamigamo yako karibu na Mtaa wa Kitayama pamoja na 
majengo ya kisasa, na tunafurahia mazingira asili katika 
bustani ya mimea, Midoroga-ike Pond, na Mto wa Kamo.

Eneo
Madhabahu ya Kamigamo
Dimbwi la Midoroga-ike 
(Linalojulikana pia kama Dimbwi la Mizoroga-ike)

Bustani ya Mimea ya Kyoto
Barabara ya Kitayama

Eneo linalozunguka Kampasi ya KCGI 
Hyakumanben, Shule Kuu ya Kyoto
Maeneo mengi kama vike Hekalu la Ginkaku-ji ambalo ni 
hekalu wakilishi la utamaduni wa Muromachi, Madhabahu 
ya Heian Jingu, liliunganishwa na Jidai Matsuri ambayo ni 
moja ya tamasha tatu kubwa mjini Kyoto, Tetsugaku-no-
michi, inayojulikana kwa njia ya miti ya cheri, Bustani ya 
Wanyama ya Mji wa Kyoto, bustani ya pili kubwa zaidi ya 
wanyama nchini Japani, Makavazi ya Mji wa Kyoto, nk. ziko 
katika eneo hili, na tunaweza kuingiliana na utamaduni na 
historia ya Kijapani. 

Eneo
Ginkakuji
Tetsugaku-no-michi
(Matembezi ya Mwanafalsafa)
Hekalu la Nanzenji
Jumba la kumbukumbu la 
Sanaa la Jiji la Kyoto City

Bustani ya Wanyama ya Mji 
wa Kyoto
Madhabahu ya Heian Jingu
Eikando Zenrin-ji
Hekalu la Chionji
Makavazi ya Kitaifa ya Sanaa za Kisasa
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Rochester Institute of 
Technology 

KCGI ni shule ya kwanza iliyotengwa ya mafunzo ya 
kuhitimu ya utaalamu wa Teknolojia ya Mawasiliano 
nchini Japani, iliyoanzishwa mwaka wa 2004 (inatoa 
Shahada za Pili). Wanafunzi katika KCGI hupata ujuzi 
na maarifa ya kiwango cha juu ikiwa ni pamoja na 
Teknolojia ya Mawasiliano, usimamizi na nyanja tumizi, 
wanaolenga kutekeleza majukumu muhimu katika jamii 
na katika kiwango cha kimataifa. Baada ya kukamilisha 
mafunzo yao katika KCGI, wanafunzi hupata digrii ya 
juu zaidi ya elimu nchini Japani katika nyanja tumizi za 
Teknolojia ya Mawasiliano:  Shahada ya Pili ya Sayansi 
ya Teknolojia ya Mawasiliano (Digrii ya Utaalamu).

Taasisi ya Teknolojia ya Rochester ni chuo kikuu 
cha uhandisi kilichoanzishwa mnamo 1829 
ambacho ni maarufu kama moja ya vyuo vikuu vya 
kwanza Marekani kuanzisha kozi za IT (1991). 
Tunajivunia matokeo ya juu huko Marekani katika 
taaluma za picha za kompyuta, michezo na 
teknolojia ya habari. RIT ilikamilisha makubaliano 
ya uhusiano na Kyoto Computer Gakuin mnamo 
1996.

Chuo cha Mafunzo ya Lugha ya Kijapani cha Kyoto, 
kitivo cha elimu ya lugha ya Kijapani, 
kimetambuliwa na Waziri wa Sheria na kimepokea 
utambuzi kama taasisi ya lugha ya Kijapani kwa 
wanafunzi wasio na miaka 12 ya elimu katika nchi 
zao kutoka Wizara ya Elimu, Utamaduni, Michezo, 
Sayansi na Teknolojia.

Chuo cha Ufundi wa Magari ya Kyoto Computer 
Gakuin inakuza ufundi wa magari kwa kutumia 
mbinu na ujuzi mahiri katika IT na mtandao 
unaotumiwa kwenye teknolojia za ufundi wa 
magari za kizazi kijacho.

KCG

KCGI

KCGM

KJLTC

Vyuo

Linalotambulika kwa sehemu yake ya nyuma iliyowaza 
na inayoruhusu mwangaza kuingia, Jengo hili dogo lina 
studio ya mafunzo ya mtandaoni pamoja na nafasi ya 
mafunzo ya mazoezi ya udhibiti wa magari na pikipiki 
inayotumika katika Kozi ya Udhibiti wa Magari. Kwa 
pamoja Jengo Kuu na Jengo Dogo la Kampasi ya Kyoto 
Ekimae ni kitovu kikubwa zaidi cha elimu ya juu zaidi ya 
Teknolojia ya Mawasiliano katika eneo la Kyoto ya kati.

Jengo hili kubwa lenye kuta 
nyeupe linapatikana upande wa 
magharibi mwa Stesheni ya 
Kyoto. Ni jengo la zamani zaidi 
chuoni.

Kampasi ya Kyoto Ekimae kinapatikana katika eneo bora zaidi linalofaa kwa maisha ya mwanafunzi. Eneo linafikiwa kwa urahisi 
zaidi kwa usafiri, ni dakika saba tu kwa kutembea kwa miguu ukielekea magharibi mwa Stesheni ya Kyoto. Kuna maduka ya rejareja 
mengi yaliyo karibu, ikiwa ni pamoja na mikahawa, maeneo makuu ya kufanya ununuzi na maduka makubwa.

Kampasi ya Kamogawa

Kama chuo cha KCGI chenye utamaduni 
mrefu, Kampasi ya Rakuhoku kimetoa 
wanafunzi wengi zaidi waliohitimu katika 
ulimwengu wa kazi. Kikiwa kinapatikana 
katika mazingira tulivu ya wilaya ya 
Shimogamo, Kampasi ya Rakuhoku 
kinatoa mazingira yanayofaa kwa wale 
wanaotamani kufaulu katika elimu.

Kikiwa kimezungukwa na mwangaza tulivu 
wa jua na upepo mwanana kwenye fuo za 
Mto Kamogawa, Kampasi ya Kamogawa ni 
shule ya sanaa dijitali kwa kila mtu ambayo 
huwavutia wasanii wachanga chipukizi na 
watu wengine wenye maarifa ya bunifu. 
Mto Kamogawa unaopita karibu na fuo 
zake za rangi ya kijani kibichi huwapa 
wanafunzi mazingira tulivu ambayo 
huchochea mawazo ya ubunifu. 

Kampasi ya Rakuhoku

Kampasi ya Kyoto Ekimae

Chuo cha UbunifuChuo cha Kiufundi

Chuo cha Ubunifu Kampasi ya Kamogawa
11 Tanakashimoyanagi-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-8204

Chuo cha Kiufundi Kampasi ya Rakuhoku
17 Shimogamo-honmachi, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-0862

Jengo Kuu Jengo dogo

Kampasi ya Kyoto Ekimae
10-5 Nishikujo,teranomae-cho, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 
601-8407
■Programu ya Taarifa ya Biashara na Usimamizi (Miaka 4)
■Programu ya Sayansi ya Kompyuta (Miaka 4)
■Programu ya Mchezo na Burudani Dijitali ya Kiwango cha Juu (Miaka 4)
■Programu ya Manga na Uhuishaji (Miaka 3)
■Programu ya Taarifa Inayotumika (Miaka 3)

■Programu ya Ukokotoaji wa Medianuwai (Miaka 3)
■Programu ya Mtandao wa Kompyuta(Miaka 3)
■Programu ya Utengenezaji Michezo Dijitali (Miaka 3)
■Programu ya IT ya Biashara (Miaka 2)
■Programu ya Usimamizi wa Ofisi ya Kimatibabu (Miaka 2)
■Programu ya Uchakataji wa Taarifa (Miaka 2)
■Programu ya Mafunzo Msingi ya Utengenezaji wa Michezo Dijitali (Miaka 2)
■Kozi ya Taarifa na Mawasiliano 
   (Kozi ya kawaida ya mwaka 1/kozi ya usiku ya miaka 2)

■Programu ya Mifumo Iliyojumuishwa (Miaka 4) 
■Programu ya Uhandisi wa Kompyuta (Miaka 3)
■Programu ya Mafunzo Msingi ya Uhandisi wa Kompyuta (Miaka 2)

■Programu ya Taarifa ya Sanaa na Muundo (Miaka 4)
■Programu ya Sanaa na Muundo ya Kiwango cha Juu (Miaka 3)
■Programu ya Sanaa na Muundo (Miaka 2)

■Programu ya Uhandisi wa Matengenezo ya Magari

Kitaoji-doriTo Kitaoji Station

Rakuhoku 
High School

Chuo cha Kiufundi
Kampasi ya Rakuhoku

Shimogamo Shrine

Chuo cha Ubunifu
Kampasi ya Kamogawa

KJLTC

Hachijo-dori

Kyoto
Station

Shiokoji-dori

Aburanokoji-dori
H

orikawa-dori
Rihga Royal Hotel Kyoto

Miyako Hotel
Kyoto Hachijo

Kyoto Tower

Hachijo 
West Side exit

Chuo exit

Tokaido Shinkansen

Miyakomichi

Wacoal

BicCamera

Aeon Mall 
Kyoto

Imeidhinishwa na Gavana wa Kyoto   Shule ya mafunzo ya utaalamu (programu ya kiufundi)

Vyuo vyote vimeunganishwa kwa huduma za bila malipo za basi la uchukuzi.
Kwa kusafiri kwenye basi, wanafunzi wanaweza kuhudhuria madarasa katika vyuo vingine. 

Vyuo vyote vimeunganishwa kwa basi la uchukuzi.

O�si ya New York ilifunguliwa mwaka wa 2000 
katika Kituo cha Biashara cha New York kama kituo 
cha oparesheni za ng’ambo za Kundi la KCG. 
Ingawa iliathiriwa na mashambulizi sawia ya kigaidi 
yaliyofanyika Marekani tarehe 11 Septemba, O�si 
ya New York sasa iko katika Kituo cha Rockefeller 
na imefunguliwa kwa biashara.

O�si ya KCG ya Beijing ilianzishwa mwaka wa 2002 
katika Maktaba ya Kitaifa ya Uchina mjini Beijing kama 
msingi wa ubadilishanaji na vyuo vikuu vya Uchina, 
ambavyo KCG inadumisha uhusiano navyo. KCG 
ilifungua O�si ya KCG mjini Dalian mwaka wa 2008 na 
O�si ya KCG mjini Shanghai mwaka wa 2018, ambapo 
inatoa usaidizi wa elimu ya IT kwa vyuo vikuu vya 
Uchina, miongoni mwa shughuli zingine. 

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

Mtandao wa Elimu
Chuo cha Kuhitimu cha Mafunzo ya Taarifa cha Kyoto kinalenga kutimiza elimu ya IT ya kiwango cha juu na daraja 
la juu kama taasisi ya elimu ya dunia nzima na kama kiongozi wa elimu ya IT huku ikiunda mtandao wa karibu na taasisi 
zingine za elimu za kundi la KCG na kushirikiana na serikali na vyuo vinigne vikuu ng’ambo.

O�si ya New York O�si ya Beijing
O�si ya Dailan

O�si ya Shanghai

O�si ya Hanoi

Kam
o River

Kawabata-dori

Kawaram
achi-dori

Imadegawa-dori

Demachiyanagi 
Station

Higashioji-dori

FamilyMart

Keihan Line KCGI

JR Kyoto Line
Kintetsu 
Kyoto LineKCGM

Kampasi ya 
Kyoto Ekimae

Shim
ogam

o Hon-dori

Supermarket Yoshinoya

Cake 
shop

Bookstore
Kyoto Bank

Kyoto Computer Gakuin

Chuo cha Mafunzo ya Kuhitimu ya 
Taarifa ya Kyoto
Chuo cha Mafunzo ya Kuhitimu cha Utaalamu wa Teknolojia Tumizi 
ya Sayansi ya Mawasiliano katika Teknolojia ya Biashara ya Mtandaoni
7 Tanakamonzen-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-8225

Chuo cha Ufundi wa Magari cha 
Kyoto Computer Gakuin
73 Tojihigashi-monzencho, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 
601-8428

Chuo cha Mafunzo ya Lugha ya 
Kijapani cha Kyoto
11 Tanakashimoyanagi-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-8204

Taasisi ya Teknolojia ya
Rochester

Mnamo mwaka wa 2019 KCG ilianzisha O�si ya 
Hanoi, kituo cha kwanza cha KCG huko Vietnamu.




