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Kyoto Computer Gakuin (KCG) är Japans första utbildningsinstitut 
som specialiserar sig inom datavetenskap. Det grundades för över 
55 år sedan i början av datoråldern för att skapa en ny era.Vi anser 
att utbildning inte endast är utlärning av kunskap och tekniker, utan 
fostrar också kreativiteten hos studenterna eftersom programvaruut-
vecklingen verkligen är ett kreativt arbete som upprätthåller utbild-
ningsmålet att fostra kreativa informationsbehandlande ingenjörer 
som kan stödja den nuvarande eran.
Då vi förutsåg uppkomsten av den informationsorienterade eran 
ville vi etablera en skola som är antitetisk till den konventionella 
högre japanska utbildningen. Skolan vi etablerade tillät oss att bana 
väg för datavetenskapen—att erbjuda utbildning i informationsbe-
handling. Datavetenskap var fortfarande okänt hos högre japanska 
utbildningsinstitut vid den tiden så etableringen av Kyoto Computer 
Gakuin var sensationell inom områdena utbildning och industri.
Under 1966 började Tokyo Universitet driften av den första 
inhemska storskaliga datorn. Under 1970-talet introducerades fler 
datorer till universiteten, och under den senare delen av 70-talet 
var tio stora ”Time Sharing Systems” (TSS) i drift. Men de var 
tänkt att användas för akademisk forskning, inte för vanliga 
studenter. Så när Kyoto Computer Gakuin introducerade det första 
stora systemet som var tillgängligt för studenter 1972, var det ett 
synnerligen exceptionellt fall på den tiden. Efter det blev KCG den 
första skolan bland Japans universitet och yrkesskolor att erbjuda 
TSS för utbildningspraktik för vanliga studenter år 1979.
Under 1983, i början på dataåldern, introducerade KCG 3000 speci-
albeställda datorer så att varje student kunde äga en, något som inte 
genomförts någonstans i världen. Från den senare hälften av 
1980-talet hade globaliseringsvågen nått Japan. Kyoto Computer 
Gakuin öppnade ett nytt campus i Boston som är hjärtat för ameri-
kansk akademi och kultur. Bostonanläggningarna, som användes 
som en utländsk övningsplats av Internationella Informationsbe-
handlingsfakulteteten, var Japans första informationsrelaterade 
skola utomlands.
Kyoto Computer Gakuin har erbjudit datorrelaterat utbildningsstöd 
till andra länder (stora donationer av datorer och utbildning av 
lokala instruktörer) sedan 1989. Stödet var ett internationellt projekt 
utan motstycke och har främjat en banbrytande utbildningsrevolution 
i varje mottagande land. Stödet har genomförts i över 20 år till 
23 länder. Genom stödet har över 3000 använda datorer från 
Kyoto Computer Gakuin fått den nya möjligheten att användas 

för datautbildning i utvecklingsländer. Forskningsandan som har 
gått i arv sedan KCGs grundande omsätts nu i handling 
internationellt. Detta stödprojekt erkändes och fick ett specialpris 
för internationellt samarbete från den Internationella teleunionen 
(en specialiserad organisation i FN) år 2006. 
Under 1993 etablerade Kyoto Computer Gakuin Konst 
och Informationsprogrammet för utökad utbildning inom 
sensibilitetsberäkning i samarbete med Rochester Institute of 
Technology (RIT) i USA, som är känt för sin avancerade 
multimedia-ingenjörskonst. I mars 1996 undertecknades 
anslutningshandlingarna, och KCG och RIT blev officiella 
systerskolor. Syftet med denna anslutning är att överföra den 
multimedia-rika kulturen i USA till KCG och fostra den lokalt. 
Det var Japans första systerskols-anslutning mellan en 
yrkesskola och ett ledande amerikanskt universitet. Efter att ha 
bildat denna anslutning påbörjades ett utbytesprogram mellan 
IT-masterstudenter på Graduate School RIT och KCG i februari 
1998, året då KCG förutsåg ankomsten av IT-revolutions-eran. 
Detta program har fått mycket uppmärksamhet i media som det 
första programmet i Japan som tillåter japanska masterstudenter 
att studera första halvan av sin IT-kurs på forskarskolan RIT vid 
Kyoto Computer Gakuin.
Det nya professionella Graduate School-systemet blev officiellt 
grundat år 2003 som en del av en högre utbildningsreform i Japan. 
Målet är att genomföra den praktiska utbildningen och träningen 
av yrkesmän med avancerade specialiserade skickligheter. Så snart 
systemet registrerades ansökte vi om godkännande som Graduate 
School. Även om IT-yrkesmän var efterfrågade på den tiden fanns 
inga universitet eller forskarskolor specialiserade inom IT-yrkena. 
Kyoto universitet för forskarutbildning inom informatik (KCGI: 
The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics) började 
sina kurser i april 2004 som den första och enda professionella 
IT-specialiserade Graduate School i Japan.
Denna bakgrund för vårt skolsystem visar sig vara själva 
föregångaren till praktisk IT-utbildning.
Grundandet av KCGI rymmer stor potential för studenter och 
masterstudenter vid Kyoto Computer Gakuin då de har möjligheten 
att gå vidare till KCGI för att få en masterexamen inom IT, vilket är 
den högsta examen inom IT-tillämpningsområdet i Japan. Denna 
nya process kräver inte längre en examen från ett fyraårigt univer-
sitet för att få den högsta examen IT-utbildning kan erbjuda.

Pionjärsandan på Kyoto Computer Gakuin
                                     (Kyoto datorakademi)

Till blivande studenter
(hälsningar från rektorn)

Rektor
Yasuko Hasegawa

Högskoleingenjör i fysik och astronomi, Faculty of Science, Kyoto University (den första kvinnliga)
Avklarad kurs för doktor i vetenskap, Kyoto University
Den första att använda datorer för astrofysisk forskning
Gästforskare vid Pennsylvania State University, USA
Utmärkelser från utbildningministerier och liknande i Thailand, Ghana, Sri Lanka, Peru och andra.
Tilldelad Special Prize for International Cooperation av International Telecommunication Union år 2006
Rekommendation från Information Processing Society of Japan år 2011

Etablerad 1963

Kyoto Computer Gakuin (KCG) är Japans 
första datautbildningsinstitut.
- Att erbjuda en högklassig utbildning som betonar den akademiska aspekten av datateknik 
  och dess teorier
- Att erbjuda en utbildning som håller jämna steg med utvecklingen av datatekniken
- Att fostra kreativ kompetens inom datateknik
- Att etablera bredare perspektiv av det informationsorienterade samhället
- Att utveckla både intelligens och känslighet

Länk till Pionjärandan
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Noterbara utbildningsinslagEmblem för KCG

KCG groups skolfärg

KCG-blå  (Skolfärg för Kyoto Computer Gakuin (KCG) och KCG Group)

KCG-röd  (Skolfärg för Kyoto universitet för forskarutbildning inom informatik (KCGI))

Eftersom alla ursprungliga medlemmar i KCG under dess etablering var examinerade eller forskarstudenter 
vid Kyoto Universitet, valdes färgen på KCG och KCG Group baserad på Kyoto universitets skolfärg, vilken 
var mörkblå. Färgen började användas omkring 1970; vi definierade färgen som "KCG-blå" på 35-årsdagen 
1998.

Utöver skolledningen studerade Shigeo Hasegawa, grundare av KCG group, på senare år återigen vid 
Harvard Universitet för att genomföra de studier han inte kunde klara när han var ung. Han hyrde en lägenhet 
i Boston och deltog i en kurs i litteratur och filosofi tillsammans med yngre studenter.Baserat på den mörkröda 
färgen, som är skolfärgen på Harvard Universitet där en grundare studerade, är skolfärgen för KCGI etablerad 
som KCG-röd, som en motsats till KCG-blå. Detta uttrycker en attityd till att utmana och lära sig nya saker 
initiativrikt, oberoende av ålder och kön.

KCG-grön  (Skolfärg för Kyoto utbildningscentrum för det japanska språket (KJLTC))

För internationella studenter, är centret den första ingången till KCG group. Centret är en utbildningsanlägg-
ning för det japanska språket, tillkännagiven av justitieministern, och utsedd som en förberedande läroplan 
av departementen för utbildning, kultur, sport, vetenskap och teknologi. Från bilden av den gröna jorden 
från sju kontinenter har en grön färg valts till skolfärgen som kontrast till KCG-blå och KCG-röd nämnda 
ovan.

KCG-orange (skolfärg för Kyoto Computer Gakuin fordonsskola (KCGM))

Kyoto Computer Gakuin fordonsskola fostrar fordonsmekaniker med avancerade tekniker och kunskap inom 
IT och nätverksarbetande tillämpliga för nästa generation fordonsteknik. För KCGM, en ny medlem i KCG-grup-
pen sedan 2013, designerade vi orange som dess skolfärg för att uttrycka den nya energi den förde med till 
KCG-gruppen.

KCG-gruppen är ett globalt utbildningskonglomerat bestående 
av Kyoto Computer Gakuin (Rakuhoku campus, Kamogawa 
campus, Kyoto Ekimae campus), Kyoto universitet för forskarut-
bildning inom informatik, Kyoto Computer Gakuin fordonsskola, 
Kyoto utbildningscentrum för det japanska språket, och KCG 
karriär med flera. Under 2003 blev emblemet för KCG group 
“kcg.edu” valt av VDn för KCG group, Wataru Hasegawa. 
Emblemet härstammar från internetdomännamnet 
(www.kcg.edu) erhållet 1995.
Domännamnet “kcg” står för “Kyoto Computer Gakuin” vilket är 
det första datautbildningsinstitutet i Japan. ".edu" är en av "gTLD" 
(generiska toppdomäner: en av de största internetdomänerna), och 
endast högre utbildningsinstitut godkända av den amerikanska 
ackrediteringsorganisationen är tillåtna att använda denna domän. 

KCG group är det enda och det allra första utbildningsinstitut 
i Japan godkänd att använda ".edu" eftersom gruppen har varit 
välkänd som ett högkvalificerat utbildningsinstitut för datorer, 
utrustat med de senaste teknologiska programmen. Det var en 
revolutionerande händelse, eftersom ".edu" endast gavs till ameri-
kanska utbildningsinstitut på den tiden. Dessutom har KCG group 
bibehållit nära relationer med amerikanska IT-experter, inklusive 
forskare vid Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
Vårat emblem “kcg.edu” bevisar att KCG group är ett högre 
utbildningsinstitut erkänt inte bara i Japan, men även i USA, 
och har en stark initiativanda. Det representerar också fortsatt 
pionjärsanda och ett utbildningsideal för utbildningspersonal 
som kan utforska och ge respons på aktuella och framtida sociala 
behov i detta avancerade informationssamhälle.

Kyoto Computer Gakuin (KCG) etablerades som den första 
utbildningsinstitution för datorer i Japan och har över 55 års 
tradition och erfarenhet. Utbildningen vi tillhandahåller har 
många noterbara inslag som andra skolor inte erbjuder. Istället 
för att anamma den konventionella stilen att överföra kunskap 
från lärare till student, erbjuder vi de toppmoderna anlägg-
ningarna och den utbildningsmetod som har blivit väl under-

sökt och planerad. Detta har möjliggjorts eftersom vi bryr oss 
om individualiteten hos våra studenter, och vi är mottagliga för 
de enskilda behoven hos varje student. Tekniskt diplom är en 
examen som är likvärdig "yrkesexamen" och Avancerat 
tekniskt diplom är likvärdig kandidatexamen. KCG belönar de 
studenter med höga ambitioner så mycket vi kan.

Praktisk läroplan — Seminarium
Projektpraktik genomförs varje år för att ta reda på vad studen-
terna lärt sig av varandra, att använda det, och utveckla förmågan 
att utnyttja sig av det.
I denna kurs sätter studenterna sitt mål, planerar sin procedur, 
designar, producerar ett arbete, och presenterar det själva i en 
grupp. Studenter kan påvisa sin tekniska förmåga genom att 
visa sina avancerade arbeten från kursen i samband med 
jobbsökning. Inte bara teknisk förmåga, utan också teamwork, 
ledarskap, kommunikationsförmåga, schema-hantering, och 
presentations- förmåga är också viktiga för att spela en aktiv 
roll i samhället.

Under denna projektpraktik kommer studenterna erhålla dessa 
förmågor naturligt genom att jobba i grupp. Dessutom, beroende 
på studentens studieår, lär de sig progressivt från läromaterial 
för nybörjare till avancerat, och kan komma till insikt om att de 
erhöll allmänna praktikförmågor det tidigare studieåret.
I projektpraktiken det sista studieåret gör studenterna ett 
examensarbete som ett resultat av vad de lärt sig. De formar sin 
idé och skapar sitt examensarbete medan de upprepar ”trial and 
error”. De utmärkta arbetena presenteras och beröms på "KCG 
AWARDS" som hålls varje februari.
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e-learning är en ny studiemetod som använder informations- 
och kommunikationsteknik såsom nätverk och datorer, vilket 
är ett väsentligt utbildningsverktyg för utbildningsinstitut på 
2000-talet.

KCG är pionjären som introducerat de senaste e-learningsystemen 
och har en stor mängd lektioner baserade på e-learning. Detta 
låter oss erbjuda en studentorienterad lärostil mer effektiv än 
någonsin tidigare och vara mottagliga för studenternas utbild-
ningsbehov.

e-Learning

Fullt utrustad med toppmodern e-Learningstudio
Kyoto Ek imae Campus har en e - learningstudio ut rustad med en toppmodern anläggning. Studion har et t  synkroniserat 
fjärrföreläsningssystem och föreläsningsinspelningssystem. Genom denna e-learningstudio skapar och distribuerar KCG de senaste, 
högkvalitativa innehållen från e-learninglektioner för att tillhandahålla studenterna med varierade utbildningsmöjligheter.

KCGs unika e-Learningsstil
e-learningslektioner vid KCG erbjuder sinnrika metoder så att studenterna kan lära sig i sin egen takt. Dessutom kan både fördelarna med 
e-learning och vanliga lektioner, dvs. flexibiliteten och direktheten, kombineras. Genom att vara föregångaren inom IT-utbildning ger KCG 
studenterna möjligheten att använda IT för sitt effektiva lärande.

Det senaste hanteringssystemet för lärande "KING-LMS"
Vi är långt in i bredbands-eran i detta enormt datoranvändande samhälle vilket låter oss få tillgång till all information vi behöver när som 
helst och av vem som helst. Efter att ha förutsett ankomsten av en sådan era var KCG den första i Japan som tog det unika LMS, Learning 
Management System, i bruk och förnyade det till KING-LMS år 2010.
Detta system möjliggör för studenterna att lära sig vilket ämne som helst, när som helst och var som helst. Detta är det toppmoderna 
lärosystem som spelar en viktig roll i att sätta studentorienterad utbildning i praktiken.

Lärande med KING-LMS
● Studenter kan från sin individuella sida få tillgång till digitaliserat lektionsmaterial inte bara från skolan, utan 

även hemifrån eller andra platser. Det låter studenter lära sig när som helst på internet.
● Det gör det möjligt för studenter att förhandsvisa eller granska materialet, lämna in sina uppgifter och 

kommunicera med andra studenter och professorer på ett BBS (en anslagstavla) för att ställa frågor eller 
dela åsikter.

● Om studenterna så vill, kan de själva studera ämnen som finns tillgängliga från andra avdelningar för att 
tillfredsställa sina intressen eller behov.

● Genom KING-LMS kan studenterna se meddelanden från skolan. Innehåll kan automatiskt föras över till 
deras mobiltelefoner.

Vad KCG e-Learning erbjuder

Synkron 
e-Learning

Asynkron 
e-Learning

・Det ansluter mellan Rakuhoku. Kamogawa och Kyoto Ekimae campus och Kyoto College of Graduate Studies of 
Informatics, vilket tillåter studenterna att delta i lektioner i realtid utan att flytta sig mellan olika campus.
・Det tillåter studenterna att direkt ställa frågor till föreläsaren.
・Det tillåter studenterna att gå igenom vad de lärt sig hemma då föreläsningarna automatiskt spelas in och sparas på 

servern.

・Det gör det möjligt för studenterna att lära sig 
när som helst och var de vill, vilket låter dem 
göra andra studier, klubbaktiviteter, hobbies och 
deltidsjobb.
・Det låter studenterna lyssna upprepade gånger 

på delar de inte förstod första gången. 
Dessutom kan de genom övningar kontrollera 
sin förståelse av ämnet.
・Med BBS (anslagstavla) och e-post, kan 

studenterna hålla frågestunder och dela sina 
åsikter.
・Studenterna kan besöka handledaren under 

deras kontorstid och ställa frågor eller be om 
råd.
・Det låter handledaren få kännedom om 

studenternas individuella prestationer genom att 
se deras lektionsnärvaro, uppgiftsinlämning, 
förhörsresultat, vilket gör det möjligt för dem att 
ge mer personliga råd.
・Skolundervisning (vanliga lektioner med lärare) 

hålls när det är nödvändigt att fördjupa 
kommunikationen mellan handledaren och 
studenten och främja effektivt lärande.

Synkron Asynkron

De
la

 u
t

De
la

 u
t

Sp
ar

a

Frågor

Frågor

Rakuhoku campus

Kamogawa campus

Server

Hem

Kyoto Ekimae Campus
E-Learningstudio

◆ KING Network
Datorer studenterna använder är kopplade till ett nätverk på KCG som är anslutet till internet genom optisk fiber 
avsett för bredband, och skapar KING network system (KCG Information Network Galaxy).

KCG-studenternas exklusiva sida "KING-LMS" visar alltid den senaste informationen om lektioner, jobbsökning, och 
karriären efter examen, och det är möjligt att kolla upp viktig information om studenternas liv var som helst och när 
som helst.
Det är också möjligt att använda med mobiltelefon.
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Den senaste utrustning
En utrustningsmiljö andra skolor inte kan matcha
700 av de senaste Pc-datorerna

Praktiskt studierum för programmeringPraktiskt studierum för spelutveckling

Praktiskt studierum för nätverkPraktiskt studierum för multimedia

Praktiskt studierum för databaserUtvecklingslabb för Mac-appar

Praktiskt studierum för mekatronikDesignlabb för Mac

Praktisk studierum för produktion av elektronik och elektroniska kretsarLabb för specialeffekter och anime

Praktiskt studieutrymme för fordonskontrollPraktiskt studierum för 3D CG-produktion

Stor hallPraktiskt studierum för CAD/Ingenjörsprogrammering

Informationsplatse-learning studio

ElevhallInspelningsstudio

På KCG gör vi allt för att uppnå vår högsta prioritet: Att skapa en miljö där studenter 
fritt kan studera de mest avancerade teknikerna. Kvalitet på utbildning är allt för
oss. Även idag, när vår skola upplever en kraftig tillväxt, är vårt engagemang
till den utbildningsfilosofi lika stadig som tidigare.
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Lärare från 
frontlinjen

VD, Gainax Kyoto Co., Ltd. 
Medlem av Science Fiction and Fantasy Writers of
Japan (SFWJ), och Space Authors Club of Japan (SACJ)
Kyoto College of Graduate Studies for Informatics
professor

Yasuhiro 
Takeda

武田 康廣

50-årsjubileumsreklam för KCG Group (URL: kcg.ac.jp/gainax)

Japansk anime och IKT 
Inom koncentreringsområdet IT inom manga & anime, 
använder KCGI dessa kombinationer i sökandet av att 
skapa nya marknader och affärsmodeller. Särskilda 
ämnen inom animeplanering, produktion och reklam 
lärs ut av professor Yasuhiro Takeda. Professor 
Takeda är en av grundarna av Gainax, studion som är 
kända för verk som Nadia, the Secret of Blue Water 
och Tengen Toppa Gurren Lagann. Som 
animeproducent på Gainax har professor Takeda varit 
involverad i flera verk, inklusive spel som Neon 
Genesis Evangelion: Iron Maiden och manga såsom 
Aim for the Top 2! Diebuster, Magical Shopping 
Arcade Abenobashi och Hanamaru Kindergarten. 
I samarbete med Gainax har professor Takeda 
producerat en reklam som firar 50-årsjubileumet för 
KCG Group.

Affärer är en fråga om "Hur stor finansiering 
kommer den samla in?"

- Vad skulle du säga är nyckelordet för att göra 
anime till ett företag?

Mitt huvudjobb fram till nu har varit planering och 
produktion av animerade verk på Gainax. Jag skapar 
animeförslag, förhandlar med bolag som vi skulle vilja 
arbeta med för att fastställa sändningstider, och 
säkerställer en specifik budget. När en produktion är 
klar är det viktigt att tänka på hur mycket finansiering 
den kommer samla in. Jag antar att man kan säga att 
genomföra det är ett företag.

- Tala om för oss vad som fick dig att bli 
inblandad i anime.

Verk som jag har ansvarat för inkluderar Wish Upon 
the Pleiades och Tengen Toppa Gurren Lagann. 
Jag jobbar nu på ett antal nya animeprojekt. 
På universitetet studerade jag någonting  helt 
annorlunda. Innan jag visste om det, hade de 
evenemang och oberoende produktioner jag tyckte 
om att göra på universitetet blivit mitt jobb. Därför 
känns det som att jag fortfarande gör intressanta 
saker även nu. Jag har bestämt mig för att aldrig 
glömma idéen att "ta initiativet med roliga och 
intressanta saker" från mina amatörår.

- Ge oss ett meddelande till studenter som
önskar studera anime.

Planering och produktion av anime kräver mycket 
energi. Dessutom för det med sig ansvar att samla 
finansiering och att producera anime. Produktioner 
involverar folk som tittar på ditt arbete, tar emot kritik, 
samlar finansiering, och får ditt bolag att gå plus. 
Att tänka så långt är en fullgjord formering av en plan. 
Att tro att så länge du gör en produktion så är du OK, 
är bara självbelåtenhet. En produktion är klar först när 
den blivit kritiserad. Kritik kan riktas inte bara mot din 
produktion men även mot allt du släpper ut i världen, 
inklusive dina handlingar och ord. Det är därför jag 
ber studenter som är intresserade av att studera 
anime att studera med energin som krävs för att till 
fullo möta den kritik man erhåller.
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Verkställande direktör Crypton Future Media, Inc., 
producent Hatsune Miku

Kyoto College of Graduate Studies for Informatics
professor

Hiroyuki 
Itoh 伊藤 博之

Hatsune Miku
Illustration av KEI
ⓒCrypton Future Media, INC.

upptakten till de förändringar som kommer ske tack 
vare informationsrevolutionen. 
Jordbruksrevolutionen och den industriella 
revolutionen medförde stora förändringar i sättet 
människor lever. Förändringarna som orsakats 
av informationsrevolutionen har ännu inte nått 
den nivån. Det här är endast en 
övergångsperiod, och de riktiga 
förändringarna har ännu inte börjat. Jag tror 
att vi kommer se drastiska förändringar i 
folks livsstilar och i världen, 20 till 30 år 
från nu. Jag vet emellertid inte vad för 
sorts förändringar dessa kommer vara. 
Hur dessa kommer ändras har 
anförtrotts oss och, inte minst, de 
unga personer som kommer axla 
nästa generation.

Med ett namn härlett från den japanska frasen 
"mirai kara kita hajimete no oto" ("det första 
ljudet från framtiden”), Hatsune Miku är en virtuell 
idol som kommer sjunga med en syntetisk röst 
när en användare matar in sångtext och en 
melodi i datorn. Hatsune Miku har hållit många 
live konserter inte bara i Japan utan även 
utomlands, och har satt många fans hjärtan i 
gungning. Hiroyuki Itoh, verkställande direktör 
vid Crypton Future Media Inc., företaget som 
skapade Hatsune Mikus syntetiska 
röstprogramvara som är skälet till denna 
sensation, har anslutit sig till KCGI som en 
professor. Professor Itoh, som fortsätter att 
utveckla programvara som producerar 
datoriserade röster, har följande meddelande till 
de unga personer som kommer leda IT-industrin i 
framtiden. "Gränsen för informationsrevolutionen 
som vi bara är halvvägs igenom är vidsträckt 
utan gränser och dina framtidsutsikter sträcker ut 
sig framför dig utan gränser. Jag ber att ni ägnar 
er åt era studier med detta koncept i åtanke."

Hatsune Mikus värld, som startade en 
revolution inom syntestisk röst
Crypton Future Media är varken ett tv-spels- eller 
animeföretag. Även om vi arbetar med att göra musik, 
är det inte heller ett skivbolag. Eftersom vi gjorde 
hobbyn av datormusik till ett företag, tänker jag om 
oss som en "ljudsäljare." Hatsune Miku dök först 
upp till försäljning i augusti 2007, men jag tror att 
programvaran blev en chans för folk att ta del i en 
kreativ aktivitet.
Det sägs att mänskligheten har upplevt tre 
revolutioner i det förflutna. Den första var 
jordbruksrevolutionen. Tack vare denna revolution 
kunde människan, som varit tvungen att leva rörligt 
på grund av sitt beroende av jakt, producera mat 
systematiskt och började även kunna lagra den och 
kunde därmed leva i fasta bosättningar. Detta ledde 
till att samhällen och stater formades, vilket också 
skapade skillnader i välstånd. 
Det kan sägas att utvecklingen av ekonomin också 
blev ett skäl till krig.
Den andra revolutionen var den industriella 
revolutionen. Drivkraften upptäcktes och framstegen 
av innovationer såsom möjligheten att effektivt skapa 
identiska föremål banade vägen för massproducering 
och masskonsumtion Detta främjade handeln, vilket 
bidrog till storskalig rikedom. Denna revolution ledde 
också till en "befolkningsexplosion". P.g.a. höga 
födelsetal och hög dödlighet före den industriella 
revolutionen var det mänskliga befolkningstalet i stort 
sett orörligt och skiftningar i förmögenhet i samhället 
var också minimal, men i och med den industriella 
revolutionen började den mänskliga befolkningen öka 
dramatiskt.
Och den tredje revolutionen är 
informationsrevolutionen som en följd av värdet av IT 
representerat av internet. Innan internet var sändare 
av information begränsade och monopolistiska. 
Informationskällor var medierna såsom 
tidningsföretag, tv- och radiostationer, och bokförlag, 
men när dessa grupper sände ut information, 
medföljde en betydande kostnad utav anläggningar 
och människokraft. Dessutom var informationen på 
den tiden begränsad och enkelriktad. Men 
uppkomsten av internet har lett till denna 
informationsrevolution. 
Sättet information sänds har ändrats markant.
Nu är internet en extremt nära förekomst, då den finns 
i våra handflator, på våra skrivbord och i våra fickor. 
Information som kan bli digitaliserad, såsom nyheter, 
filmer, och musik, är helt informationiserad, vilket gör 
det möjligt att enkelt sända och lagra över internet. 
Livet och jobbet har blivit extremt behändigt, kul, och 
bekvämt; på ett ögonblick kan du hämta och titta på 
dina favoritvideor och program. Dessutom har denna 
information gjort det möjligt för vem som helst att 
ögonblickligen dela med sig av sig själva med världen 
genom Facebook, Twitter, och bloggar, inklusive de 
små sakerna i vardagslivet.
Jag tror, emellertid, att vi fortfarande endast upplever 

Lärare från
frontlinjen
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Lista med KCG program En fullständig lista med 19 program på fem fakulteter hjälper studenter att förverkliga ett oändligt fält av drömmar

Avancerat
tekniskt
diplom

Yrkesinriktade
praktiska

specialistprogram

Avancerat
tekniskt
diplom

Yrkesinriktade
praktiska

specialistprogram

Avancerat
tekniskt
diplom

Yrkesinriktade
praktiska

specialistprogram

Avancerat
tekniskt
diplom

Yrkesinriktade
praktiska

specialistprogram

Avancerat
tekniskt
diplom

Yrkesinriktade
praktiska

specialistprogram

A
B
C
D
E

Ett krav för ackreditering är att 
programmet ger praktisk, 
specialiserad utbildning i 
partnerskap med företag på 
frontlinjen av affärsvärlden och 
för närvarande aktiva yrkesmän.
I tillägg till dess fem ackredite-
rade program, erbjuder KCG en 
rad andra två- och treårspro-
gram. Sedan grundandet 1963 
har KCG konsekvent erbjudit 
dessa program för att utveckla 
yrkesmän på framkanten av 
IT-relaterade områden.
KCG genomför en plan för att 
förbereda andra program för 
ackreditering i ordning.

Vad är ett
yrkesinriktat praktiskt
specialistprogram?

Akademiker från fyraåriga 
specialistprogram vid 
yrkesinriktade skolor som 
uppfyller vissa villkor tilldelas ett 
"avancerat tekniskt diplom" 
(kodo-senmonshi).
Ministeriet för utbildning, kultur, 
sport, vetenskap och teknik 
(MEXT) placerar termen 
"avancerat tekniskt diplom" som 
likvärdigt i nivå med en 
kandidatexamen (gakushi), en 
term som tilldelas akademiker 
från fyraåriga universitet. 
Innehavare av ett avancerat 
tekniskt diplom är högt ansedda i 
det japanska samhället, då de 
inte bara bär på specialkunska-
per utan också tekniska 
färdigheter. I ett ökande antal fall 
uppskattas ett avancerat tekniskt 
diplom mer än en kandidatexa-
men.

Vad är ett avancerat
tekniskt diplom? 4årKonst och design informatikprogram

Konst och design informatikkurs / Manga och animekurs

Konst och designprogram
Manga och animeringsprogram
Grundläggande konst och designprogram
Konst och designkurs / Manga och animekurs

Företag och ledningsinformatikprogram
Ledningsinformationskurs / Datavetenskapskurs

Tillämpad informatikprogram
Medicinsk informatikkurs / Marinvetetenskap IT-kurs / 
Jordbruks IT-kurs / Fintek-kurs

Företags-IT program
Medicinsk administrationsprogram

Datavetenskapsprogram
Multimedia beräkningsprogram
Datornätverksprogram
Informationsbehandlingsprogram
Informationsbehandlingskurs / 
IT röstskådespelarkurs / Examensstudie överföringsprogram

IT-ingenjörsprogram

Datorteknikprogram
Datorteknikkurs / Fordonskontrollkurs

Grundläggande datorteknikprogram

Digitalt spel och nöjesprogram

Digitalt spelutvecklingsprogram

Grundläggande digitalt spelutvecklingsprogram

Information & kommunikation
Informationskommunikationskurs / Färdighetsuppgraderingskurs för
universitetsexaminerade  / Ett år kvällskurs

Information & kommunikation
Avdelning för nattstudier

Tillämpad informatikprogram
Internationell fordonskontrollkurs (för internationella studenter)

Datorteknikprogram
Internationell informationskurs / Internationell konst & designkurs /
Internationell turisminformationskurs (för internationella studenter)

Informationsbehandlingsprogram 
RIT master utbyteskurs (för akademiker från fyraåriga högskolor
och universitet) / Internationell IT-kurs (för internationella studenter)

Annonsdesigner

Video-skapare

Webbdesigner

CG-skapare

Medicinsk administration

Administration, redovisning och försäljning

Systemingenjör

IT/ekonomisk konsult

Programmerare

Systemingenjörer

Nätverksingenjör

Lösningsingenjör

Spelprogrammerare

Speldesigner

Spelplanerare

Speldirektör

Styrprogrammerare

Mekatronikingenjör

Hårdvaruutvecklare

Inbyggda system-ingenjör

Systemadministratör

Systemingenjörer 

Administration,
redovisning och försäljning

Programmerare

Fordonsingenjör Datavetenskapsforskare

ProgrammerareSystemingenjörer

2år

3år

4år

3år

2år

4år

3år

3år

2år

3år

3år

2år

4år

3år

2år

2år

1år

2 år
kvällskurs

4år

3år

2år

3år

Nå framkanten
av affärer genom IT.

Stödjer framkanten
av dagens informationssamhälle.

Med mål att vara en
kontrollingenjör i framkanten.

Sträva efter en karriär
som avancerad spelskapare.

Gå med i framkanten
av digitala artister.

Art & Design

Business & 
Management

Studera IT utomlands och sätt
ditt sikte på världen.

Computer 
Science

För internationella studenter

Konst & Design

Företag & ledning

Datavetenskap

Digitala spel & nöjen

Information & kommunikation

Digital Game & 
Amusement

Ingenjörskonst för 
inbyggda system

Engineering for 
Embedded Systems

Information & Communication
Studera medan du jobbar
eller gå på två skolor samtidigt.
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BKonst & DesignA
Att bli en art director som leder industrin.
Utöver att ägna sig åt möjligheterna med digital konst, fostrar vi kompetenta personer 
till att bli en art director som har ledarförmåga och planeringsförmåga för att leda 
projekt till framgång.

Yrkesmål

Art director
Webbdesigner
Spel CG-designer
CG-skapare

Annonsdesigner
Företag & ledning
DTP-designer     
etc.

Konst och design informatikprogram    4år    ★Avancerat tekniskt diplom

Att bli en framgångsrik affärsman med datorkunskaper och vältränat 
affärsbeteende.
Studenter kommer lära sig om kontorsverktyg såsom Microsoft Word, Excel och 
Access samt bokföring, affärsbeteende och kommunikationsförmågor. Vi fostrar 
studenter till att bli framgångsrika affärsmän med grundläggande affärskunskaper. 
De kommer spela en aktiv roll i alla situationer.

Yrkesmål

Systemadministratör
Försäljnings- och marknadsföringspersonal
Handledare för dataoperatörer
Administrations- och bokföringspersonal  etc.

Företags-IT program    2år   Diplom

Bestämma ämne

Företag & ledning
Art & Design Business & Management

Bli mangatecknare, animatör eller skapare med färdigheter inom digital 
produktion av manga och anime.
Vi kommer att arbeta med digital produktion baserad på teknik och historia för produk-
tion av analog manga och anime för att utbilda studenter till produktions- rummet 
samt för områdena publicering och distribution. 

Manga och animeringsprogram   3år   Diplom

Yrkesmål

Animatör
Mangatecknare
Digital tecknare

CG-animatör
Illustratör
Reklamdesigner   etc.

Yrkesmål

Animatör
Mangatecknare
Digital tecknare

CG-animatör
Illustratör
Reklamdesigner   etc.

Att bli en skapare eller designer som stödjer den digitala 
konstindustrin.
Vi fostrar kompetenta personer som har skicklighet med programvara för att 
skapa konstverk och förmågan att fortsätta sin kreativa aktivitet med grundläg-
gande kunskap och färdigheter inom färger och konst.

Grundläggande konst och designprogram   2år   Diplom

Yrkesmål

CG-skapare
Webbdesigner
Spel CG-designer

DTP-operatör
Icke-linjär 
redigeringsoperatör   etc.

Att bli en konsult som leder företag genom att föreslå optimala
informationssystem.
Studenter kommer lära sig företagskunskap inklusive varje industris domänkunskap 
och analyskunskap om inkomst, samt informations- och kommunikations- teknologi 
för att nyttja sådan teknologi för att bli en ledare. Vi fostrar kompetenta personer 
med kunskap inom produktionsledning och kundrelationsledning så att de kan föreslå 
och designa optimala informationssystem mellan olika sektioner på företag som en 
IT-konsult eller projektledare. KCG erbjuder ledningsinformationskursen och datave-
tenskapskursen.

Yrkesmål

IT-konsult
Säljare för teknik

e-Business producent
Datavetare

Systemingenjörer (SE)
och projektledare etc.

Företag och ledningsinformatikprogram    4år    ★Avancerat tekniskt diplom

Företag- och ledningsområdet är ett sexårigt sam-
manhängande utbildningsprogram som inkluderar två 
års avancerade studier vid Kyoto College of Graduate 
Studies of Information så att studenterna kan studera 
effektivt.

Att bli skapare eller designer med kreativitet och förslagsförmåga.
Vi fostrar kompetenta personer som har stor skicklighet inom producering och konsul-
tering som fyller tomrummet mellan en skapare och en klient, samt stor skicklighet 
när det gäller konceptskapande och presentationsförmåga.

Yrkesmål

CG-skapare
Webbdesigner
DTP-designer

Företag & ledning
Annonsdesigner
Spel CG-designer   etc.

Konst och designprogram   3år   Diplom

Att bli en systemingenjör och stödja IT-revolutionen inom industrin.
Detta program utvecklar personer som har en avancerad förståelse för tillverkningstek-
niker och innehar färdigheterna inom konceptutveckling och presentation för att 
förhandla och presentera idéer medan de lyssnar på kundens behov. Kurserna i detta 
program är internationell fordonskontroll, marin IT, jordbruks IT, fintek och medicinsk 
information.

Yrkesmål

Fordonsingenjör
Marin/vattenbruksingenjör
Jordbruks/skogsbruksingenjör
Ekonomisk ingenjör
Medicinsk informationstekniker  etc.

Tillämpad informatikprogram    3år   Diplom

Internationell fordonskontrollkursEndast för internationella studenter

Erhåll kunskap inom både det medicinska och datorområdena och bli en expert som kan leda datoriseringen av framtidens 
medicinska arbetsplatser.
Datorrelaterad kunskap är kritisk i dagens medicinska arbetsplats, ändå är personal 
som kan besvara detta behov en bristvara.I det medicinska administrationsprogrammet 
erhåller studenter både medicinsk kunskap och IT-färdigheter och blir expertet som 
kan leda datoriseringen av framtidens medicinska arbetsplatser.

Medicinsk administrationsprogram    2år   Diplom

Yrkesmål

Medicinsk administration på sjukhus, kliniker  etc.



16 17

Datavetenskap

Att bli en ledare som leder programvaruutveckling.
Vi fostrar kompetenta personer till att bli viktiga systemingenjörer som kan 
designa system och förhandla med kunder.

Yrkesmål

Systemingenjörer (SE)
Programmerare
Databasingenjör

CG-ingenjör
Webbingenjör     
etc.

Multimedia beräkningsprogram   3år   Diplom

Yrkesmål

Spelprogrammerare
CG-designer Spel
Spelutvecklingsassistent   etc.

Spelplanerare
Spelscenarioförfattare

Att bli en skapare med god kunskap inom spelutveckling.
Studenter kommer lära sig om C++ språket, grafisk design, spelscenario och regelde-
sign. Vi utbildar kompetenta personer som spelar en aktiv roll under chefens 
övervakning som en spelplanerare, spelprogrammerare, eller utvecklingsassistent.

Grundläggande digitalt spelutvecklingsprogram   2år   Diplom

Digitala spel & nöjenDComputer Science AreaC Digital Game & Amusement

Att bli en specialist som leder industrin. 
Vi fostrar studenter som kan analysera kunders behov och föreslå lösningar 
med informationssystem som en lösningsingenjör eller IT-arkitekt.

Yrkesmål

Lösningsingenjör
Projektledare

Systemingenjörer (SE)
Nätverksingenjör

IT-arkitekt　
etc.

Datavetenskapsprogram   4år    ★Avancerat tekniskt diplom

Att bli en spelskapare med toppmoderna färdigheter.
Vi utbildar kompetenta personer till att bli spelprogrammerare som skapar 3D-spel 
och onlinespel med hög färdighet, eller till att bli spelplanerare som designar spel från 
en bred synvinkel för att underhålla spelare.

Yrkesmål

Spelprogrammerare
Spelscenarioförfattare

Spelplanerare
CG-designer Spel   etc.

Digitalt spelutvecklingsprogram   3år   Diplom

Att bli en ledare för spelproduktion i nästa generation.
Vi utbildar kompetenta personer till att bli chef eller teknisk direktör som leder 
produktionsteam med ledarskap samt kunskap om programmering och tekniska 
färdigheter.

Yrkesmål

Speldirektör
Spelproducent
Spelplanerare

Teknisk direktör
Spelprogrammerare
Spel CG-designer   etc.

Digitalt spel och nöjesprogram    4år    ★Avancerat tekniskt diplom

Att bli en ingenjör som kan bygga system.
Vi utbildar kompetenta personer att bli ingenjörer som har kunskap inom informationssä-
kerhet, datornätverk och databaser, och kan bygga stadiga informationssystem.

Yrkesmål

Nätverksingenjörer
Nätverksadministratör
Databasingenjör

Säkerhetsingenjör
Systemingenjörer (SE)
etc.

Datornätverksprogram   3år   Diplom

Att bli en tekniker som bemästrat grunderna inom programmering och IT.
Detta program utvecklar programmerare, systemingenjörer och systemoperatörer 
med en fundamental grundkunskap inom datorer, nätverk och informationsteori. 
Kurser i detta program är internationell IT, informationsbehandling och IT röstskåde-
speleri

Yrkesmål

Programmerare
Webbprogrammerare

Systemenginjör (SE)
Röstskådepeleri

Applikationsoperatör
Berättare   etc.

Informationsbehandlingsprogram   2år   Diplom

Internationell  IT-kursEndast för internationella studenter
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Ingenjörskonst för inbyggda systemE Engineering for Embedded Systems

Att bli en expert på inbyggda system
Studenter lär sig inte bara om hårdvara och programvara utan även om konsultering, 
design, utveckling, underhåll och administrering av inbyggda system. Med sådan 
bred kunskap kan de bli projektledare eller IT-arkitekter i ett utvecklingsteam.

Yrkesmål

IT-arkitekt
Mekatronikingenjör
Inbyggda system-ingenjör

Systemingenjörer (SE)
Hårdvaruutvecklare
etc.

IT-ingenjörsprogram   4år    ★Avancerat tekniskt diplom

Fem internationella kurser för 
KCG internationella studenter
Studenter kan skriva in sig antingen i april 
eller oktober
För att utveckla informationsbehandlande ingenjörer som spela en aktiv roll runt om i världen har KCG etablerat 
fem internationella kurser riktade till internationella studenters behov. Studenter kan skriva in sig antingen i april 
eller oktober. KCG har många anställda som ansvarar för internationella studenternas angelägenheter. Dessa 
anställda stöder studenter i aspekter som sträcker sig från studier till kampusliv och att hitta deltidsjobb. Tack vara 
deras hårda arbete kan de många internationella studenter som kommer till KCG från runtom i världen njuta av ett me-
ningsfullt studentliv med självförtroende.

Tillämpad informationsprogram 3 år, diplom erbjuds vid Kyoto Ekimae kampus

Internationell fordonskontrollkurs
Informationsbehandlingsprogram 2 år, diplom erbjuds vid Kyoto Ekimae kampus

Internationell IT-kurs

Datorteknikprogram 3 år, diplom erbjuds vid Rakuhoku kampus

Internationell informationskurs
Internationell konst & designkurs
Internationell turisminformationskurs

◆ Hitta bra karriärer i Japan eller i ditt hemland!

◆ Sikta på antagning till magisterprogrammet vid KCGI! Inskrivning tillgänglig

Yrkesmål

Inbyggda systemingenjörer
Kundingenjör

Systemingenjörer (SE)
Styrprogrammerare   etc.

Att bli en styrsystemsingenjör genom att lära sig grunderna inom hårdvara och mjukvara
Studenterna kommer lära sig de grundläggande färdigheterna och kunska-
pen för hårdvaran och mjukvaran som krävs för att bli en specialist inom 
integrerad systemutveckling, och kommer tränas till att bli en styrsystem-
singenjör med förmågan att tillhandahålla felfri service till ledarna inom 
utveckling. 

Grundläggande datorteknikprogram    2år   Diplom

Att bli en ingenjör som kan avancera produktutveckling med inbäddad teknik.
Studenterna deltar i fullfjädrade studier om inbäddade system, genom att öva på tillverk-
ning av robotar, kommunikationsenheter, fordonsteknik och kontroll av mikroprocesso-
rer. Akademiker från detta program blir systemingenjörer, programmerare och mekatro-
niska ingenjörer, kapabla att spela en central roll i produktutvecklingens frontlinjer. 
Kurser i detta program är internationell information, datorteknik och fordonskontroll.

Datorteknikprogram    3år   Diplom

Yrkesmål

Inbyggda system-ingenjör
Mekatronikingenjör
Systemingenjörer

Kundingenjör
Styrprogrammerare 
ECU-utvecklare

Inbyggda system
-ingenjör
etc.

Endast för internationella studenter Internationell informationskurs
Internationell konst & designkurs

Informationskommunikationskurs   1 år/2 år kvällskurs

Det här är en kurs för de som vill lära sig IT-kunskaper under en kort period. Välj lämpliga 
kurser efter dina behov och din kompetens. Du kan lära dig programmering, systemutveckling, 
informationssystem, eller studera för ansökningskvalificering beroende på ditt ändamål.

Information & kommunikation
Information & Communication

Internationell turisminformationskurs
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Studenter som slutför den internationella fordonskontrollkursen och den internationella IT-kursen erhåller ett MEXT-ackrediterat 
diplom och banar vägen för spännande karriärer inom IT och fordonstekniker i Japan eller sina hemländer. Personer som är 
intresserade av att arbeta på ett japanskt företag kan få karriärrådgivning från KCGs karriärvägledande personal.

Dessa tre kurser som erbjuds på Rakuhoku kampus är för studenter som siktar på att skriva in sig på KCGI. Studenter kan 
accepteras baserat på allmänna behörighetskrav för universitet såväl som baserat på examen från tekniska högskolor eller liknande 
i sina hemländer. Klasserna organiseras enligt studenternas japanskakunskaper och takten på klasserna justeras därefter. De färdighe-
ter och kunskaper som erhålls i dessa kurser förbereder studenterna för antagning till KCGI. Många studenter antas till dessa 
kurser från utländska partnerutbildningsinstitut till KCGI.

Internationell fordonskontrollkurs

Internationell IT-kurs

Internationell informationskurs
Studenter i den här kursen stärker de japanskakunskaper de behöver för specialiserade studier medan de lär sig grunderna om IT. 
Från ett brett utbud av valbara kurser  väljer studenter kurser som uppfyller deras egna ambitioner för att erhålla avancerade färdigheter 
inom IT. Teknisk japanska och andra enheter i det japanska språket för att kultivera 
den japanskakunskap som behövs för att studera datorteknik och för affärsvärlden.

Grundläggande övning för presentationer
Grundläggande övning för VBA
Allmän övning för dokumentförberedning
Grundläggande övning för 
förberedelse inför kvalificeringstentamen
Översikt av företagssystem
Översikt av ledningsinformationssystem

Specialistämnen

Internationell konst & designkurs

Internationell turisminformationskurs
Klasser grupperas enligt studenternas japanskakunskaper. 
Takten på klasserna justeras därefter.

Första
året

Andra
året

Huvudsakligen riktat mot internationella studenter från länder som inte 
använder kinesiska tecken, stärker denna kurs den japanska som studenterna 
kommer behöva för specialiserade studier samtidigt som den ger en gedigen 
grund inom IT. Enheter i teknisk japanska lärs ut, och japanska språkkunska-
per som behövs för att lära sig om datorteknik och att göra affärer kultiveras. 

Från ett brett utbud av valbara kurser väljer studenter kurser som uppfyller 
deras egna ambitioner för att öka sina IT-färdigheter till en högre nivå. 
Studenter som slutför dessa kurser erhåller ett MEXT-ackrediterat avancerat 
diplom och banar vägen för spännande karriärer i Japan eller sina hemländer.

Första
året

Medan de stärker de japanskakunskaper de kommer behöva för specialiserade 
studier, erhåller studenterna en solid grund inom fordonsteknik och IT, 
inklusive programmering, datorsystem och digitala kretsar.

Andra
året

Studenter övar på och studerar praktiska programmeringsförmågor, system-
konfigurationsteknik, grunder för digitala kretsar och mikroprocessorer, och 
fordonskontroller.

Tredje
året

Den teoretiska men ändå praktiska studien under detta år förbättrar studen-
ternas kunskap om inbäddade tekniker. Studenter som slutför dessa kurser 
erhåller ett MEXT-ackrediterat diplom och banar vägen för spännande 
karriärer i Japan eller sina hemländer.

Lär dig japanska medan du studerar fordonsrelaterade 
inbäddade tekniker.
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Introduktion till nätverkshantering
Introduktion till grafiska verktyg
Introduktion till Python
Grunderna för datorsystem
Introduktion till systemutveckling
Introduktion till PHP
Databasdesign   etc.

Efter att ha gett studenterna en fundamental grundkunskap i de datafärdigheter 
och kunskaper som företag förväntar sig, lär denna kurs ut de senaste färdigheterna 
för en aktiv roll i den digitala konstvärlden. I manga och anime berör kursen 
analoga produktionsmetoder och historien för dessa artformer samtidigt som den 
lär studenterna att ta itu med digital konstproduktion, om produktionsplatser och 
publicering, och hur man spelar en aktiv roll i innehållsdistribution. I genren arkitek-
tonisk design börjar kursen med att ge fundamentala grundkunskaper inom arkitek-
tonisk design och lär ut hur IT används för att producera hållbar arkitektur och 
utvecklar därigenom studenten som arkitektdesigner.

Introduktion till grafiska verktyg
Designpraxis
Grunderna för 3D-animering
Övning för förberedelse inför 
kvalificeringstentamen
CAD-övning

Specialistämnen

Grunderna för webinnehållsproduktion
Allmän övning för dokumentförberedning
Översikt av arkitektur
Grunderna för webbanimering
Grunderna för UI/UX design
Grunderna för ritning   etc.

Det har påpekats att även om den globala marknaden för turism är mycket större 
i skala än bilindustrin, ligger Japan tyvärr efter andra länder inom detta område. 
Genom att utnyttja fördelarna med sitt läge i Kyoto, ett av Japans främsta sightseein-
gområden, har KCG utarbetat en läroplan där studenterna lär sig att tillämpa IT 
inom nya turisttjänster och affärsmodeller. I den här kursen tar studenterna itu 
med att tillhandahålla realistiska lösningar såsom tillhandahållande av turistinfor-
mation, digitalisering av turistaktivitetshistorier och analys och prognoser av turis-
taktivitet. Studenter inskrivna i denna kurs kan sikta på karriärer som turismchefer 
och ledare för inkommande turism.

Översikt av turiststudier
Fotografiövning
Översikt av turismattraktionsledning
Turismtransportaffärer
Turismkommunikation

Specialistämnen

Övning för förberedelse inför 
kvalificeringstentamen A/B
Ny turism affärer
Kyotokultur fältövning
Övning i dynamisk statistik inom turism
Inkommande turism   etc.
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Fyra årstider
KCG genomför olika evenemang för studenter under året.

1

Februari

▪ Slut på höstterminen
▪ KCG AWARDS
▪ Höstterminstentamen
▪ J ken (Joho kentei),
  Informationsteknologi certifiering
▪ Vårledigt
▪ Arbetsvägledning
▪ Företagsinformationsmöte 
  på campus
▪ Korta vinterkurser

2

November

▪ Kulturfestival
▪ Arbetsvägledning
▪ Akademiska föreläsningar
▪ Konstuppskattning
▪ CG-Arts certifieringsprov
▪ Konsultering för föräldrar

1 1
Augusti

▪ Slut på vårterminen
▪ Vårterminstentamen
▪ RIT sommarworkshop
▪ Sommarledigt
▪ Seminarium för sommarens
  nationella prov
▪ Korta sommarkurser
▪ Företagspraktik
▪ Karriärrådgivningsmöten
▪ Arbetsvägledning

8

Maj

▪ Årsdag för grundandet 
  (första maj)
▪ Sportturnering
▪ Företagsinformationsmöte 
  på campus

5
Inträdesceremoni

Musikkonsert

Vandringsdag

Idrottsmöte för yrkesskolan i Kyoto

Korta sommarkurser Japandagen

Vandringsdag

Korta vinterkurser

Kulturfestival

Examensceremoni

KCG AWARDS

Avskedsfest

Juli

▪ Kulturföreläsning
▪ CG-Arts certifieringsprov
▪ Arbetsvägledning
▪ Företagsinformationsmöte 
   på campus
▪ Sommarfestlighet

7
Gion festivalen
(Yasaka helgedomen och 
på andra håll i Kyoto)

Gozan ceremoniell brasa
(Daimonjiyama, etc.)

Karriärrådgivningsmöten

▪ J ken (Joho kentei), 
  Informationsteknologi certifiering
▪ Idrottsmöte för yrkesskolan i Kyoto 
▪ Företagsinformationsmöte 
   på campus
▪ Höstterminsvägledning
▪ Musikkonsert
▪ Hälsokontroller September

9
Månbeskådningskväll
(Daikakuji tempel)

Aoi festivalen
(Shimogamo och
Kamigamo helgedomar)

Oktober

▪ Start av höstterminen
▪ Nationellt prov på hösten
▪ Vandringsdag
▪ Arbetsvägledning

1 0Tidsåldersfestivalen 
(Heian-jingu helgedomen)

▪ Kulturföreläsning
▪ Arbetsvägledning
▪ Vinterledigt December

1 2Kyoto Takigi Noh 
(Heian-jingu
helgedomen)

Januari

▪ Återupptagande av föreläsningar
▪ Musikkonsert
▪ Arbetsvägledning

1Långdistansbågskytte 
(Sanjusangendo tempel)

Plommonblomsterfestival 
(Kitano-tenmangu 
helgedomen)

▪ Korta vårkurser
▪ Examensceremoni
▪ Avskedsfest
▪ Företagsinformationsmöte 
  på campus
▪ Seminarium för vårens 
  nationella prov Mars

3
Fackelskensfestival
(Seiryoji tempel)

Arashiyama lönnfestival 
(Arashiyama)

April

▪ Genomgång för förstaårsstudenter
▪ Inträdesceremoni
▪ Hälsokontroller
▪ Start av vårterminen
▪ Välkomstfest för förstaårsklassen 
  och introduktion till klubbar
▪ Nationellt prov på våren
▪ Camping evenemang för
  förstaårsstudenter
▪ Vandringsdag
▪ Företagsinformationsmöte 
   på campus

4

Toyotomi Hideyoshi 
körsbärsblomster 
beskådningsparad 
(Daigoji temple)

Huvudevenemang
i Kyoto under året

Juni

▪ Musikkonsert
▪ Företagsinformationsmöte 
  på campus

6Kyoto Takigi Noh
(Heain-jingu 
helgedomen)
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Kyoto utbildningscentrum för det japanska språket
(KJLTC: Kyoto Japanese Language Training Center)

・På KJLTC: Kyoto Japanese Language Training Center är utländska studenters specialkurs på KCG där utbildning i det japanska språket hålls för studenter 
för att fortsätta till institut för högre utbildning. KJLTC är tillkännagiven av justitieministern.

・Denna kurs är en förberedande kurs utsedd av departementet för utbildning, kultur, sport, vetenskap och teknologisk design. Även om antalet år av 
utbildning i deras eget land är mindre än 12 år, kan studenterna kvalificera sig genom att fullgöra den kurs för att börja på japanska högre utbildningsinstitut, 
inklusive kärnkurser på KCG.

・Som en förberedelse för att börja på KCGs ordinära kurser, är Application soft operation training (grundläggande IT) en obligatorisk kurs. De erhållna 
poängen antas som poäng för den ordinarie KCG kursen.

・Studenter som har tillräckliga kunskaper kan delta i datorexpertlektionerna i KCGs ordinarie kurs.
・Studenter som börjar på KCGs ordinarie kurs efter fullföljning av denna kurs kan få en nedsättning eller dispens från inträdesavgiften och skolavgifterna.

Ettårigt förberedande program (börjar i april)

Ämnen relaterade till det japanska språket

Ämnen för Japanese Language Proficiency Test (JLPT) och Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU)

Ett-och-ett-halvårigt förberedande program (börjar i oktober)

＊Kvalificerade för undervisningen: De som har JLPT(Japanese Language Proficiency Test) nivå N3~N5

Lektioner i ämnen relaterade till det japanska språket delas upp i nivåer med hänsyn till inträdestentamen och resultatet efter varje termin.
Vi rekommenderar att ni skriver JLPT N2- eller N1- tentamen som hålls i juli och december. Dessutom uppmuntrar vi studenter att skriva Examination for Japanese University 
Admission for International Students (EJU).

◆ Kursintroduktion

Förberedande 
kurs

Läroplan

"Förberedande kurs" från departementet för utbildning, kultur, sport, vetenskap och teknologi.
KJLTCs program är godkända av departementet för utbildning, kultur, sport, vetenskap och teknologi. Även om studenterna inte uppfyller kraven 
för en 12-årsperiod av sina studier i grundskolan och gymnasiet i sina hemländer, kommer de bli berättigade att ansöka till högre utbildningsinstitut 
i Japan efter fullföljning av våra program.

・Undervisning i japansk språkkunskap, vilket är nödvändigt för högre utbildning i Japan och som förberedelse för JLPT N1 och N2.
・Kurser är uppdelade beroende på nivån på studenternas japanska.
・Japanska lektioner hålls mer än 20 timmar i veckan. (20 veckor för 1 termin, 40 veckor för ett år)

Grundläggande ämne

Förbättra din förmåga i annat utöver det japanska språket, och skaffa dig kunskap för studier på högre utbildningsinstitut.

Ämne Innehåll

Japanska 1(grammatik, ordkunskap) Grammatik och ordkunskap för allmän och akademisk användning

Ämne Innehåll

Allmän japanska Förbereder till att skriva Japanese Language Proficiency Test (JLPT) and Examination for Japanese University Admission for 
International Students (EJU) genom att öva på tidigare tentor och annat material.

Ämne Innehåll

Grundläggande ämne
Engelska, Matematik, Vetenskap(Fysik, Kemi, Biologi), allmänna ämnen(historia, geografi, samhällskunskap), 
grundläggande IT(dator)

Japanska 2 (hörförståelse, konversation) Hörförståelse och konversation för allmän och akademisk användning

Japanska 3 (läsförståelse) Läsning av allmänna och akademiska skrifter, tidningar, tidskrifter och litterära verk.

Japanska 4 (uppsats) Skrivande av rapporter, e-post, PowerPoint och affärsdokument

Om Japan Lär dig japansk kultur, samhälle, och japanska värderingar.

Lektioner är uppdelade beroende på nivån på studenternas japanska.

※ 6~8 timmar i veckan.

◆ Program som erbjuds (innehåll och kapacitet)

◆ Kvalifikationer för ansökan

Terminsstart Kursprogram InskrivningskapacitetInnehåll

April Förberedande program (1år) 60 studenter

60 studenterOktober Förberedande program (1,5år)

Förberedande kurs för att lära sig japanska, engelska, matematik för personer som 
ska börja på högre japanska utbildningsinstitut (graduate school, universitet, 
särskilda yrkesskolor)

Sökande måste uppfylla samtliga följande villkor.
① Den sökande måste ha tagit studenten, ha ett diplom likvärdigt en gymnasieexamen eller ha likvärdiga kvalifikationer som bevisar fullföljning av test och krav 

för en allmän utbildning (gymnasienivå). 
② Den sökande måste ha förmågor likvärdiga Level N5 av Japanese Language Proficiency Test (eller motsvarande 150 timmar japanska studier) eller högre än 

den nivån.
③ Den sökande måste ha grundläggande akademiska förmågor nödvändiga för högre japanska utbildningsinstitut (universitet och särskilda yrkesskolor).
④ Den sökande måste vara antingen 1) under 23 år (för gymnasieexaminerad), 2) under 25 år (för högskoleexaminerad), eller 3) under 27 år (för 

universitetsexaminerad).
⑤ Den sökande måste kunna finansiera undervisningsavgiften, andra skolavgifter och levnadskostnader som student i Japan.
⑥ Den sökande måste var fysiskt och psykiskt frisk för att utföra skyldigheterna som student och följa skolans regler. Den sökande måste alltid uppträda sig och 

engagera sig i aktiviteter som inte bryter mot japanska lagar och regler.
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Efter examen från KCG är, utöver att söka omedelbar anställ-
ning, en karriärsbana som är tillgänglig för dig att avancera 
till vårt grupputbildningsinstitut, KCGI. KCGI är Japans 
första forskarskola som specialiserar sig på IT. Studenter som 
slutför ett program vid KCGI erhåller en filosofie magister-
examen inom informationsteknologi (yrkesexamen). Denna 
examen är toppen av området tillämpad IT i Japan.
I princip kräver behörighet för att skriva in sig på KCGI en 
examen från ett fyraårigt universitet eller ett avancerat 
diplom efter slutförande av en fyraårig kurs vid en yrkesin-
riktad skola. Studenter från KCG anses dock vara berättigade 
att skriva in sig under följande speciella villkor (se Riktlin-
jer för ansökan).

"Sökande som har en examen från ett treårigt program vid 
KCG, som kommer vara 22 år eller äldre från och med 1 
april det år de börjar på KCGI och som bedöms vara kvalifi-
cerade för inskrivning baserat på utvärdering av deras 
akademiska resultat och därför erkänns ha en akademisk 
förmåga som like med eller större än från någon med 
universitetsexamen."
Att börja på KCGI efter examen från KCG på detta sätt är 
således den snabbaste vägen till toppen av området tilläm-
pad IT. Vi rekommenderar varmt att du erhåller ett avance-
rat tekniskt diplom vid KCG och sedan fortsätter med att 
erhålla en magisterexamen vid KCGI.

KCGI erbjuder läroplaner som utvecklar de avancerade IT-experter som industrin behöver. 
Akademiker från KCGI kan förvänta sig att arbeta inom de IT-områden som listas nedan.

◆ Unika egenskaper för KCGI

◆ Aktivitetsområden

KCGI erbjuder f lera kurser exklusiv t på engelska ("engelskt läge"), så at t studenter kan slut föra sina program och erhålla en 
magisterexamen genom att enbart studera på engelska. Många av dessa kurser lärs ut av instruktörer från andra länder som är på 
högsta nivå. För närvarande är internationella studenter 17 olika länder och regioner på KCGIs kampus (inklusive utexaminerade i mars 
2021) Många av dessa studenter väljer att ta klasser på engelska.

Ett komplett utbud av klasser i "engelskt läge" så att studenter kan slutföra sina studier enbart på engelska

■ Nyantagna accepteras från ett brett spektrum av områden,
 både från vetenskapen och humaniora.
■ Studenter börja studera baserat på sin kunskapsnivå när
 de skriver in sig.

Byta karriär för att arbeta inom IT-området

■ Klasser av toppledare inom IT-området i länder runt om i världen

Siktar på att spela en roll på den globala scenen

◆ Läroplan

Börja på Kyoto College of Graduate Studies 
for Informatics (KCGI) för att sikta på de 
högsta studierna inom IT-området Magisterprogram

CIO
(IT-ansvarig) Projektledare

Systemintegreringskonsult Nätmarknadsföringsexpert Systemarkitekt

InnehållsproduktionsledareInformationssäkerhetskonsult Dataanalytiker

■ En läroplansdesign skräddarsydd efter industrins behov 
  och framsteg inom IT
■ Läroplaner som grundligt inkorporerar praktiska
  inlärningsmöjligheter på plats
■ Ett effektivt utbildningstillvägagångssätt som kombinerar
  e-learning med personliga lektioner

■ Utveckling av yrkesmän bland många specialiserade områden
  inom IT, ledning, etc.
■ Många instruktörer med yrkeserfarenhet av att etablera
 IT-strategi i den privata sektorn

Studerande av en förnuftig balans av IT (IKT) och ledning

En grundlig förankring i praktiska färdigheter för 
att gynna samhället

■ Hitta din ideala karriär tack vare uppmärksam individuell
  vägledning
■ Skapa affärsnätverk med medakademiker

Använd vad du studerat för att spela en viktig 
roll i samhället

Inskrivning

Magisterexamen i IT-teknik (yrkesexamen)

Obligatoriska kurser
● Yrkesmannamässig kommunikation inom IKT-industrin  ● Ledarskapsteori  ● Projekt grunder

Kurser i stödämnen

Masterprojekt 

Koncentrerade kurser
● ERP  
● Affärsdataanalys   
● Globalt företagande
● Webbsystemsutveckling

● Nätverksadministration   
● IT inom Manga och Anime   
● IT-turism
● Artificiell intelligens

Välj ett av ovan koncentreringsområden

Industrikurser
● Finansteknik   
● Jordbruk

● Marin
● Hälsa och Medicin

● Innehållsmarknadsföring
● Utbildning

Skräddarsydd
läroplan

Bygg din egen läroplan 
genom att välja från 
icke-obligatoriska kurser 
som passar dina individuella 
studiemål.

eller

Överordnad systemingenjör,
webbsystemsarkitekt
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Stipendiesystem
Avgift

Skolavgifter måste betalas till det designerade bankkontot innan deadline. (Bankavgift i Japan <JPY 3 000> är nödvändigt.)

Stipendieprogram för självfinansierade för internationella studenter på KCG

Kyoto Computer Gakuin erbjuder ett unikt stipendieprogram för att hjälpa internationella studenter som aspirerar till att bli internationellt aktiva 
IT-ingenjörer I framtiden. Framtida internationella studenter med utmärkt akademiskt arbete och karaktär, som studerar på egen bekostnad 
men har svårt att göra det p.g.a. ekonomiska skäl, kan ansöka om stipendium.

Certifierad som det första satellitmuseumet för historiska datorer
av Information Processing Society of Japan

KCG
datormuseum

Under 1963 formade studentforskare vid Kyoto University 
en datorstudiegrupp för IBM 709/7090 och höll seminarier. 
Det var på den tiden då informationssystemsavdelningar 
ännu inte fanns på några universitet i Japan. Sedan dess 
har Kyoto Computer Gakuin, Japans första privata dataut-
bildningsinstitut, producerat framstående studenter som 
lägger grunden för informationsindustrin i Japan.
Vi skulle vilja introducera våra kulturellt värdefulla datorer 
vilka användes för vår datautbildning. Många av dessa vär-
defulla datorer, inklusive de som certifierats som "informa-
tionsbehandlingstekniskt kulturarv" av Information Proces-
sing Society of Japan, är bevarade på KCGs datormuse-
um.
KCGs datormuseum certifierades som det allra första 
"satellitmuseumet för historiska datorer" i Japan.

Om KCG datormuseum

Informationsbehandlingstekniskt kulturarv NEAC-2206
(Auktoriserat 2 mars, 2011)

Informationsbehandlingstekniskt kulturarv NEAC System 100
(Auktoriserat 6 mars, 2012)

Informationsbehandlingstekniskt kulturarv TOSBAC-3400
(Auktoriserat 2 mars, 2009)

Informationsbehandlingstekniskt kulturarv OKITAC-4300 System
(Auktoriserat 2 mars, 2009)

Informationsbehandlingstekniskt kulturarv TOSBAC-1100D
(Auktoriserat 10 mars, 2016)

Informationsbehandlingstekniskt kulturarv PDP 8/I
(Auktoriserat 17 mars, 2015)

Informationsbehandlingstekniskt kulturarv MZ-80K
(Auktoriserat 6 mars, 2013)

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

Reguljära avgifter

Avdelning

Alla avdelningar

Inträdesav-
gift

Faciliteter
och diverse

avgifter
Undervis-
ningsavgift

Laboratori-
eavgift

Studentor-
ganisation-

savgifter
Totalt

Alla avdelningar

Alla avdelningar

Första året

Andra och
efterföljande år

JPY50 000

JPY0

JPY200 000

JPY200 000

JPY400 000

JPY400 000

JPY900 000

JPY900 000

År TotaltAvdelning

Särskilt stipendieprogram för internationella studenter vid KCG

Biståndsprogram för internationella studenter vid KCG

Inträdesav-
gift

Faciliteter
och diverse

avgifter
Undervis-
ningsavgift

Laboratori-
eavgift

JPY250 000

JPY300 000

Alla avdelningar

Alla avdelningar

Första året

Andra och
efterföljande år

JPY100 000

JPY0

JPY200 000

JPY200 000

JPY400 000

JPY400 000

JPY1 000 000

JPY900 000

År TotaltAvdelning Inträdesav-
gift

Faciliteter
och diverse

avgifter
Undervis-
ningsavgift

Laboratori-
eavgift

JPY300 000

JPY300 000
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Kyoto, staden för studenter
Kyoto har en mer än 1200-årig historia då det en gång var huvudstaden 
och det är fortfarande Japans kulturella center. 
Det är också en internationell stad och många studenter bor här. 
KCG-campusen är belägna i bekväma områden och du har tillgång 
till alla områden i Kyoto men även Kansai-området, såsom Osaka, 
Nara, Kobe, och Otsu.

30

Närområde för KCG Kyoto Ekimae 
kampus (KCGI Kyoto Ekimae satellit)
Kyoto Station där JR, Kintetsu, och tunnelbanan körs är en 
dörröppning till Kyoto som många människor från hela 
Japan besöker. Både moderna och historiska byggnader 
samexisterar i detta område, och vi kan känna en kontrastiv 
atmosfär.

Att se
Toji
Nishi Hongwanji Temple
Higashi Honganji Temple
Tofukuji Temple
Kyoto Tower

Sanjusangendo
Kyoto nationalmuseum
Kyoto stationsbyggnad
Kyoto akvarium

Närområde för KCG Rakuhoku 
kampus
Det är enkelt att ta sig till Rakuhoku-området, Kyotos 
centrum och Kyoto Station med tunnelbanan och stadsbus-
sen från campus. Kamigamo Shrine ligger nära 
Kitayama-gatan som kantas av moderna byggnader, och vi 
njuter av naturen i den botaniska trädgården Midoroga-ike 
Pond, och �loden Kamo.

Att se
Kamigamo Shrine
Midoroga-ike Pond 
(även kallad Mizoroga-ike Pond)

Kyoto botaniska trädgård
Kitayama-gatan

Närområde för KCG Kamogawa 
kampus
Shimogamo Shrine relaterat med Aoi Matsuri, som är en 
av de tre största festivalerna i Kyoto, och det kejserliga 
palatset i Kyoto ligger nära campus. Det är ett område med 
rik natur.

Att se
Shimogao Shrine
Kejserliga palatset i Kyoto
Kyoto City historiska museum

Tadasu no Mori(helgedomsskogen)

Närområde för KCGI Hyakumanben 
kampus, Kyoto huvudskola
Många platser såsom Ginkaku-ji Temple vilket är det repre-
sentativa templet för muromachi-kulturen, Heian Jingu 
Shrine, kopplad till Jidai Matsuri vilket är en av de tre störs-
ta festivalerna i Kyoto, Tetsugaku-no-michi, känd för sin 
gångstig med körsbärsträd, Kyoto City Zoo, det näst äldsta 
zoo i Japan, Kyoto City Museum etc. �inns i detta område, och 
vi kan komma i kontakt med japansk kultur och historia.

Att se
Ginkakuji
Nanzenji Temple
Eikando Zenrin-ji
Kyoto City Zoo
Heian Jingu Shrine

Tetsugaku-no-michi (Filosofens vandring)
Kyoto City KYOCERA Konstmuseum
Chionji Temple
Nationalmuseum för modern konst
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Öppnade sina kurser 2004, KCGI är Japans första 
dedikerade forskarskola för IT-experter (erbjuder 
magisterexamen). Studenter vid KCGI erhåller 
avancerad kunskap och färdigheter inklusive IT, 
ledning och tillämpade områden, med mål att 
spela ledande roller i samhället och på 
världsscenen. Efter avslutade studier vid KCGI 
erhåller studenterna Japans högsta akademiska 
examen inom tillämpade IT-områden: filosofie 
magisterexamen inom informationsteknologi 
(yrkesexamen).

Kyoto utbildningscentrum för det japanska 
språket, ett utbildningsinstitut för det japanska 
språket, är tillkännagiven av justitieministern och 
har mottagit designationen som ett institut för det 
japanska språket för studenter utan en 12-årig 
utbildning i sina länder från ministeriet för 
utbildning, kultur, sport, vetenskap och teknologi.

Kyoto Computer Gakuin fordonsskola fostrar 
fordonsmekaniker med avancerade tekniker och 
kunskap inom IT och nätverksarbetande 
tillämpliga för nästa generation fordonsteknik. 

KCG

KCGI

KCGM

KJLTC

Kampus

Igenkännbart genom sin solbelysta, öppna 
exteriör, annexet är utrustad med en e-learning 
studio såväl som utrymme för fordons- och 
motorcykelkontrollövningar som används i 
fordonskontrollkursen. Tillsammans är 
huvudbyggnaden och annexet på Kyoto Ekimae 
kampus det största navet för ledande IT-utbild-
ning i centrala Kyoto.

Denna imponerande 
vitfärgade byggnad står 
väster om Kyoto station. Det 
är den mest ståtliga 
byggnaden på kampus.

Kyoto Ekimae kampus är idealiskt beläget för studentlivet. Platsen är mycket behändigt placerat för pendling, bara sju 
minuters promenad väster om Kyoto station. I närheten finns många butiksbekvämligheter, inklusive restauranger, stora 
köpcentrum och varuhus.

Kamogawa kampus

Som KCGI kampuset med den längsta 
traditionen har Rakuhoku kampuset 
skickat många akademiker ut i 
arbetslivet. Rakuhoku kampuset ligger 
mitt i den lugna atmosfären i Shimoga-
mo-distriktet och erbjuder en idealisk 
miljö för de som har en akademisk 
strävan.

Kamogawa kampus är omslaget av 
generöst solljus och mjuka vindar vid 
stranden av Kamogawa floden och är 
en individualistisk digital konstskola 
som lockar blivande unga designers 
och andra kreativa personer. 
Kamogawa floden som flyter i närheten 
och dess gröna banker erbjuder 
studenterna en avkopplande miljö som 
inspirerar fantasin.

Rakuhoku kampus 

Kyoto Ekimae kampus

DesignhögskolaTeknisk högskola

Designhögskola Kamogawa kampus
11 Tanakashimoyanagi-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-8204

Teknisk högskola Rakuhoku kampus
17 Shimogamo-honmachi, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-0862

Huvudbyggnad Annex

Kyoto Ekimae kampus
10-5 Nishikujo,teranomae-cho, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 
601-8407
■Företag och ledningsinformatikprogram (4år)
■Datavetenskapsprogram (4år)
■Digitalt spel och nöjesprogram (4år)
■Manga och animeringsprogram (3år)
■Tillämpad informatikprogram (3år)

■Multimedia beräkningsprogram (3år)
■Datornätverksprogram (3år)
■Digitalt spelutvecklingsprogram (3år)
■Företags-IT program (2år)
■Medicinsk administrationsprogram (2år)
■Informationsbehandlingsprogram (2år)
■Grundläggande digitalt spelutvecklingsprogram (2år)
■Informationskommunikationskurs 
(1år/ 2 år kvällskurs)

■IT-ingenjörsprogram (4år) 
■Datorteknikprogram (3år)  
■Grundläggande datorteknikprogram (2år)

■Konst och design informatikprogram (4år)  
■Konst och designprogram (3år)  
■Grundläggande konst och designprogram (2år)

■Fordonsunderhållsteknik program

Alla kampusbyggnader är sammankopplade med en gratis, dedikerad matarbusstjänst. 
Genom att resa med matarbussen kan studenterna delta i klasser i andra byggnader.

Alla kampusbyggnader är sammankopplade med matarbussar.

New York-kontoret etablerades år 2000 i New 
York World Trade Center som en bas för KCG 
Groups utomandsverksamhet. Fastän 
påverkad av de simultana terroristattackerna 
mot USA den 9/11, New Yorkkontoret är nu 
beläget i Rockefeller Center och har 
återupptagit sina aktiviteter.

2019 etablerade KCG Hanoi kontoret, 
KCGs första bas i Vietnam.

KCGs Beijingkontor etablerades i det nationella 
biblioteket i Beijing år 2002 som en bas för utbyte 
med kinesiska universitet med vilka KCG 
fördjupar sina relationer. Dessutom etablerades 
KCGs Daliankontor år 2008 och 
Shanghaikontoret år 2018 för att bl.a. förse 
IT-utbildningsstöd för kinesiska universitet.

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

utbildningsnätverk
KCG har som målsättning att förverkliga världsklassig, högkvalificerad IT-utbildning som ett globalt 
utbildningsinstitut och som en ledare i IT-utbildning samtidigt som vi skapar ett nära nätverk med andra av KCG 
Groups utbildningsinstitut och samarbetar med myndigheter och universitet utomlands.

New York-kontor Beijingkontoret
Daliankontoret

Shanghaikontoret

Hanoikontoret

Shimogamo helgedom

Designhögskola
Kamogawa kampus

KJLTC

Kam
o floden

Kawabata-dori

Kawaram
achi-dori

Imadegawa-dori

Demachiyanagi 
Station

Higashioji-dori

FamilyMart

Keihan-lin
jen

KCGI

Hachijo-dori

Kyoto
Station

Shiokoji-dori

Aburanokoji-dori
H

orikawa-dori

Rihga Royal Hotel Kyoto

Miyako Hotel
Kyoto Hachijo

Kyoto Tower

Hachijo 
västra utgång

Chuo utgång

Tokaido Shinkansen

Miyakomichi

Wacoal

BicCamera

Aeon Mall 
Kyoto

JR Kyoto-linjen

Kintetsu
Kyoto-linjenKCGM

Kyoto Ekimae 
kampus Kitaoji-doriTill Kitaoji Station

Rakuhoku 
gymnasium

Teknisk högskola
Rakuhoku kampus 

Shim
ogam

o Hon-dori

Stormarknad Yoshinoya

Konditori Bokhandel
Kyoto bank

Certifierad av Kyotoprefekturens yrkesinriktade skola (tekniskt program)

Kyoto datorakademi
(KCG : Kyoto Computer Gakuin)

Kyoto College of Graduate Studies 
for Informatics
Forskarskola för tillämpad informatik   
Specialisering inom företagsaffärsteknik
7 Tanakamonzen-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-8225

Kyoto Computer Gakuin
fordonsskola
73 Tojihigashi-monzencho, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 
601-8428

Kyoto utbildningscentrum för 
det japanska språket
11 Tanakashimoyanagi-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-8204

Rochester Institute of
Technology

The Rochester Institute of Technology är ett 
ingenjörsuniversitet grundat 1829 som är känt 
som ett av de första universiteten i hela USA att 
etablera IT-kurser (1991). Vi har de bästa 
resultaten i USA inom datorgrafik, spel och IT. RIT 
ingick i ett systerskoleavtal med Kyoto Computer 
Gakuin 1996.


