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Kioton tietokonekoulun (Kyoto Computer Gakuin) pioneerihenki

Linkki pioneerihenkeen

Perustettu 1963

Kioton tietokonekoulu

(KCG: Kyoto Computer Gakuin)

on Japanin vanhin tietotekniikan
koulutuslaitos.
- Korkeatasoinen koulutus, jossa painotetaan IT-teknologioiden akateemisia osa-alueita
ja teorioita
- Koulutus, joka mukailee IT-teknologioiden kehitystä
- Luovien tietoteknisten taitojen vaaliminen
- Laajemman perspektiivin vakiinnuttaminen tietotekniikkapainotteisessa yhteiskunnassa
- Älykkyyden ja luovuuden kehittäminen

Kyoto Computer Gakuin (KCG) on Japanin ensimmäinen tietojenkäsittelytieteeseen erikoistunut oppilaitos. KCG perustettiin
yli 55 vuotta sitten tietokoneajan alkuaikoina uuden aikakauden
merkiksi. Uskomme, että opetustyössä ei ole kyse pelkästään
tiedon ja tekniikoiden opettamisesta, vaan myös opiskelijoiden
luovuuden vaalimisesta, sillä onhan ohjelmistojen kehittäminen
luovaa työtä, ja siksi tavoitteenamme onkin kouluttaa luovia
tietojenkäsittelyn ammattilaisia, jotka pystyvät vastaamaan
uuden aikakauden asettamiin haasteisiin.
Tietoteknisen aikakauden kynnyksellä halusimme kehittää
koulun, joka oli perinteisten japanilaisten korkeakoulujen vastakohta. Perustamamme oppilaitos mahdollisti tietojenkäsittelyn
opettamisen ja teki meistä tietojenkäsittelytieteiden pioneereja.
Tietojenkäsittelytieteet olivat tuohon aikaan vielä vieras ala
japanilaisissa korkeakouluissa, joten Kioton tietokonekoulun
perustaminen herätti huomiota sekä opetusalalla että teollisuuden parissa.
Vuonna 1966 Tokyo University otti Japanissa ensimmäisenä
käyttöön laajan tietokonejärjestelmän. 1970-luvun kuluessa
yliopistot ottivat käyttöönsä enemmän tietokoneita ja vuosikymmenen loppupuolella toiminnassa oli kymmenen suurta
ositusjärjestelmää (Time Sharing System, TSS). Ne oli
kuitenkin varattu tutkimuskäyttöön – ei tavallisille opiskelijoille. Joten kun Kioton tietokonekoulun esitteli ensimmäinen
opiskelijoille tarkoitetun järjestelmän vuonna 1972, oli se
aikanaan varsin poikkeuksellista. Tämän jälkeen, vuonna 1979,
KCG:sta tuli japanilaisten yliopistojen ja ammatillisten oppilaitosten joukossa ensimmäinen, joka hyödynsi TSS-järjestelmää
opiskelijoiden opettamisessa.
Vuonna 1983, kun tietokoneaika oli jo alkamassa, KCG julkisti
3000 opiskelijoille erityistilauksena tilattua tietokonetta ollen
maailman ensimmäinen oppilaitos, jolla oli tarjota jokaiselle
opiskelijalle oma tietokone. 1980-luvun puolivälin jälkeen
globalisaatio oli yltänyt Japaniin asti. Kioton tietokonekoulun
avasi uuden kampuksen Bostoniin, joka on amerikkalaisen
akateemisen maailman ja kulttuurin keskus. Bostonin kampus,
joka toimi International Information Processing -laitoksen (kansainvälinen tietojenkäsittely) koulutustilana, oli Japanin ensimmäinen ulkomailla sijaitseva tietotekninen koulu.
Kioton tietokonekoulun on toimittanut tietokoneisiin liittyvää
koulutusapua ulkomaille vuodesta 1989 lähtien (tietokonelahjoituksia ja paikallisten opettajien kouluttamista). Avustustyö oli
ennenkuulumaton kansainvälinen projekti, ja se on edistänyt
uraauurtavaa koulutuksen kehittymistä jokaisessa avustusta
saaneessa maassa. Tätä avustusta on annettu 20 vuoden

aikana 23 maahan. Avunannon myötä Kioton tietokonekoulun
3000 vanhaa tietokonetta pääsivät uudelleen käyttöön kehitysmaiden tietotekniikan opetuksessa. KCG:n perustamisesta
lähtien vallinnut edelläkävijähenki valjastettiin käyttöön
kansainvälisesti. Avustusprojekti sai tunnustusta ja Kansainvälinen televiestintäliitto (YK:n erityisjärjestö) myönsi sille
kansainvälisen yhteistyön erityispalkinnon vuonna 2006.
Vuonna 1993 Kioton tietokonekoulun perusti tietotekniikan ja
taiteen yhdistävän koulutusohjelman luovan tietokoneenkäytön
edistämiseksi yhdessä yhdysvaltalaisen, multimediataiteestaan
tunnetun Rochester Institute of Technologyn (RIT) kanssa.
Asiakirjat allekirjoitettiin maaliskuussa 1996, minkä jälkeen
KCG:sta ja RIT:sta tuli virallisia ystävyyskouluja. Yhteistyön
tarkoituksena oli siirtää Yhdysvaltojen kattava multimediakulttuuri KCG:iin ja vaalia sitä siellä. Kyseessä oli Japanissa ensimmäinen ystävyyskoulusopimus ammatillisen oppilaitoksen ja
johtavan amerikkalaisen yliopiston välillä. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen RIT:n ja KCG:n IT-pääaineiden välinen
yhteistyöohjelma otettiin käyttöön vuonna 1998 – vuonna,
jolloin KCG ennakoi IT-vallankumouksen alkavan. Ohjelma
kiinnitti median huomion, sillä se oli Japanissa ensimmäinen,
joka antoi japanilaisille opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa
RIT:n IT-kurssin ensimmäisen puolikkaan Kioton tietokonekoulun.
Uusi ammatillinen korkeakoulujärjestelmä otettiin käyttöön
vuonna 2003 osana Japanin korkeakoulu-uudistusta. Sen tavoitteena on tarjota käytännön opetusta ja kouluttaa ammattilaisia,
joilla on kehittyneet erikoistaidot. Haimme hyväksyntää jatkoopiskelulaitoksen perustamiselle heti uudistuksen tultua
voimaan. Vaikka IT-ammattilaisille oli jo tuolloin kysyntää, ei
mikään yliopisto tai jatko-opiskelulaitos erikoistunut IT-ammatteihin. Kioton tietojenkäsittelytieteiden maisterikoulu (KCGI:
The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics) alkoi
tarjota kursseja vuonna 2004, jolloin se oli Japanin ensimmäinen ja ainoa IT-erikoistunut ammatillinen jatko- opiskelulaitos.
Koulujärjestelmämme historia todistaa sen olevan käytännön
IT-opetuksen edelläkävijä.
KCGI:n perustaminen tarjoaa Kioton tietokonekoulun opiskelijoille ja tutkinnon suorittaneille upeita mahdollisuuksia, sillä he
voivat halutessaan päästä sisään KCGI:iin ja suorittaa tietotekniikan maisterin tutkinnon, joka on Japanin korkein mahdollinen IT-alan tutkinto. Uuden järjestelmän ansiosta nelivuotisen
yliopistotutkinnon suorittaminen ei ole enää edellytys
korkeimman mahdollisen IT-tutkinnon suorittamiselle.
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KCG:n tunnus

Opetuksen erityispiirteet

KCG Group on kansainvälinen koulutusyhtymä, joka koostuu
muun muassa seuraavista oppilaitoksista: Kioton tietokonekoulu
(KCG: Kyoto Computer Gakuin) ja sen kampukset (Rakuhoku,
Kamogawa, Kyoto Ekimae), Kioton tietojenkäsittelytieteiden
maisterikoulu (KCGI: The Kyoto College of Graduate Studies
for Informatics), Kioton tietokonekoulun autolinja, Kioton
japanin kielen koulutuskeskus ja KCG Urakeskus (KCG Career).
Vuonna 2003 KCG- yhtymän toimitusjohtaja Wataru Hasegawa
valitsi "kcg.edu":n KCG-yhtymän tunnukseksi. Tunnus on
peräisin vuonna 1995 hankitusta internetin aluetunnuksesta
(www.kcg.edu).
Aluetunnus “kcg” tulee sanoista “Kyoto Computer Gakuin”,
joka on Japanin vanhin tietotekniikan koulutuslaitos. “.edu” on
yksi yleisistä aluetunnuksista (gTLD: internetin korkeimman
tason aluetunnus), ja ainoastaan yhdysvaltalaisen verkkotunnuksia hallinnoivan tahon hyväksymät korkea- koulutusta tarjoavat

oppilaitokset saavat käyttää sitä. KCG-yhtymä on Japanin ensimmäinen ja ainoa koululaitos, joka saa käyttää .edu- aluetunnusta,
sillä yhtymä on tunnettu korkeatasoisesta tietotekniikkaopetuksesta ja uusimmista teknisistä koulutusohjelmistaan. Kyseessä
oli käänteentekevä hetki, sillä aikaisemmin .edu oli myönnetty
ainoastaan yhdysvaltalaisille koululaitoksille. KCG on myös
toiminut läheisessä yhteistyössä yhdysvaltalaisten IT-asiantuntijoiden, kuten Massachusettsin teknologiainstituutin (Massachusetts Institute of Technology, MIT) tutkijoiden, kanssa.
Tunnuksemme kcg.edu todistaa, että KCG-yhtymä on korkeakoulutuslaitos, joka osaa toimia aloitteentekijänä ja joka on
huomioitu Japanin lisäksi myös Yhdysvalloissa. Se edustaa
myös jatkuvaa pioneerihenkeä ja ihanteellista opetustyötä sellaisten työntekijöiden kouluttamisessa, jotka pystyvät vastaamaan
nykyisen kehittyneen tietoyhteiskunnan tämänhetkisiin ja
tuleviin haasteisiin.

Kioton tietokonekoulu on ensimmäinen tietotekniikan koulutuslaitos Japanissa ja sillä on yli 55-vuotinen historia ja kokemus.
Antamaamme opetukseen sisältyy monia erityispiirteitä, joita
muut oppilaitokset eivät tarjoa. Sen sijaan, että siirtäisimme
tietoa opettajilta opiskelijoille, tarjoamme tämänhetkistä huipputasoa edustavat tilat ja opetustavan, joka on huolella kehitelty
ja tarkkaan tutkittu. Tämä on mahdollista siksi, että opiskelijoi-

demme yksilöllisyys on meille tärkeää ja huomioimme jokaisen
opiskelijan tarpeet. Teknisen tutkinnon (Technical diploma)
lähin suomalainen vastine on ammattikorkeakoulututkinto, ja
syventävä tekninen tutkinto (Advanced Technical diploma)
puolestaan vastaa kandidaatin tutkintoa. KCG palkitsee kunnianhimoiset opiskelijat parhaansa mukaan.

KCG-yhtymän värit
KCG:n sininen

(Kioton tietokonekoulu (KCG) ja KCG-yhtymän väri)

Koska kaikki KCG:n perustamisessa mukana olleet alkuperäisjäsenet olivat Kioton yliopiston opiskelijoita ja sieltä valmistuneita, valittiin myös KCG:n ja KCG-yhtymän (KCG Group) väriksi Kioton
yliopiston tummansininen tunnusväri. Väriä alettiin käyttää 1970-luvun tienoilla ja se määriteltiin
KCG:n siniseksi (KCG Blue) 35-vuotisjuhlavuonna 1998.

KCG:n punainen

(Kioton tietojenkäsittelytieteiden maisterikoulun (KCGI) väri)

Oppilaitoksen johtamisen lisäksi KCG-yhtymän perustaja Shigeo Hasegawa opiskeli myöhemmin
myös Harvardin yliopistossa suorittaakseen opintoja, joihin hänellä ei nuorempana ollut mahdollisuutta. Hän vuokrasi Bostonista asunnon ja osallistui kirjallisuuden ja filosofian kursseille yhdessä
nuorten opiskelijoiden kanssa.Hasegawan käymän Harvardin yliopiston purppuranpunaiseen
tunnusväriin perustuva KCGI:n tunnusväri nimettiin KCG:n punaiseksi (KCG Red), jolloin se
erottuu KCG:n sinisestä. Se kuvaa halua ottaa vastaan haasteita ja oppia uutta yritteliäästi ikään
ja sukupuoleen katsomatta.

Käytännölliset opetussuunnitelmat
– seminaari
Jokavuotisen projektiharjoittelun tavoitteena on saada opiskelijat
jakamaan oppimansa toistensa kanssa, soveltaa sitä ja kehittää
sen hyödyntämiseen tarvittavia taitoja.
Tällä kurssilla opiskelijat asettavat itselleen tavoitteen, suunnittelevat sen toteutuksen sekä itse työn, toteuttavat työn ja esittelevät
sen lopuksi muulle ryhmälle. Opiskelijat voivat esitellä teknisiä
kykyjään mahdollisille työnantajille esittelemällä kurssilla
toteuttamiaan edistyksellisiä töitä. Yhteiskunnassa menestyminen
edellyttää teknisen osaamisen lisäksi myös tiimityöskentelyä,
viestintätaitoja sekä aikataulujen hallintaa ja hyviä esiintymistaitoja.

Tämän projektiharjoittelun avulla opiskelijat oppivat nämä taidot
luontevasti ryhmässä työskentelemällä. Lisäksi opiskelijat
oppivat opiskeluvuodesta riippuen asteittain eritasoisia aiheita
perustiedoista erityisosaamiseen, ja viimeisenä opiskeluvuonnaan he huomaavat oppineensa myös yleisiä käytännöntaitoja.
Viimeisen vuoden projektiharjoittelussa he toteuttavat päättötutkimuksen kaiken oppimansa pohjalta. He muokkaavat tutkimusideaansa ja toteuttavat päättötutkimustyönsä yrityksen ja
erehdyksen kautta. Erinomaiset työt esitellään ja palkitaan joka
helmikuussa järjestettävässä KCG AWARDS -palkitsemistilaisuudessa.

KCG:n oranssi (Kioton tietokonekoulun autolinja (KCGM) väri)
KCGM kouluttaa automekaanikkoja, joilla on kattava tuntemus tekniikoista ja hyvät tiedot informaatioteknologiasta ja verkoista, joita voidaan hyödyntää seuraavan sukupolven autoteknologiassa.
Vuonna 2013 KCG Groupiin uutena jäsenenä liittyneelle KCGM:lle olemme antaneet oranssin
kouluvärin kuvastamaan uutta tarmoa, jota KCGM tuo KCG Groupiin.

KCG:n vihreä

(Kioton japanin kielen koulutuskeskuksen (KJLTC) väri)

Kansainvälisille opiskelijoille kielikeskus KJLTC on ensimmäinen kosketus KCG-yhtymään. Kyseessä on Japanin oikeusministeriön tunnustama japanin kielen koulutuskeskus, jonka Japanin koulutus-, kulttuuri-, urheilu-, tiede- ja teknologiaministeriö on nimittänyt valmistavaksi opetuskokonaisuudeksi. Maailmankartan seitsemää vihreää maanosaa edustava tunnusväri (KCG Green)
erottuu edellä mainituista KCG:n sinisestä ja KCG:n punaisesta.
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Verkko-opiskelu
Verkko-opiskelu (e-learning) on uusi opiskelumenetelmä, jossa
hyödynnetään 2000-luvun oppilaitoksissa olennaisia tieto- ja
viestintäteknologioita, kuten tietoverkkoja ja -koneita.
Alan pioneerina KCG on ottanut käyttöön uusimmat verkkpiske-

lujärjestelmät ja järjestää monia verkkopohjaisia kursseja. Näin
voimme toteuttaa opiskelijalähtöisen opettamisen tehokkaammin kuin koskaan ennen sekä reagoida nopeasti oppilaiden tarpeisiin.

Huipputason verkko-opiskelustudio
Kyoto Ekimae -kampuksella sijaitsee moderneihin tiloihin rakennettu verkko-opiskelustudio. Studioon kuuluu synkroninen
etäopetusjärjestelmä ja luentojen tallennusjärjestelmä. Verkko-opetusstudion kautta KCG tuottaa ja jakaa uusimmat, huippuluokan
verkko-opetusmateriaalit, jotka mahdollistavat monipuoliset opiskelumahdollisuudet.

KCG:n ainutlaatuinen verkko-opiskelutyyli
KCG:n verkko-opiskelukurssien nerokkaiden menetelmien avulla opiskelijat voivat opiskella itselleen parhaiten sopivaa tahtia. Myös
verkko- ja luento-opiskelun etujen, joustavuuden ja suoruuden, yhdistäminen on mahdollista. IT-opetuksen edelläkävijänä KCG tarjoaa
opiskelijoille mahdollisuuden hyödyntää tietotekniikkaa tehokkaaseen oppimiseen.

Viimeisin oppimisenhallintajärjestelmä: KING-LMS
Laajakaistayhteydet ovat enemmän sääntö kuin poikkeus ja tietokoneita löytyy nykyisin kaikkialta, joten tieto on jokaisen ulottuvilla ajasta
riippumatta. KCG ennakoi tällaisen aikakauden ja otti Japanissa ensimmäisenä käyttöön ainutlaatuisen oppimisenhallintajärjestelmän
(LMS, Learning Management System), joka päivitettiin KING-LMS-järjestelmään vuonna 2010.
Järjestelmän ansiosta opiskelijat voivat opetella mitä tahansa aihetta missä ja milloin tahansa. Tämänhetkistä huipputasoa edustava
järjestelmä on tärkeä opiskelijalähtöisessä opetuksessa.

Opiskelu KING-LMS-järjestelmällä

・Muodostaa yhteyden Rakuhoku-, Kamogawa- ja Kyoto Ekimae -kampusten ja Kioton tietojenkäsittelytieteiden

KING-verkko

Opiskelijoiden käyttämät tietokoneet verkotetaan KCG:lla, ja ne ovat internetiin yhteydessä valokuitulaajakaistalla
muodostaen KING-verkon (KCG Information Network Galaxy).
KCG:n opiskelijoiden käytössä oleva KING-LMS-järjestelmä välittää aina uusimmat tiedot luentoihin, työnhakuun ja
valmistumisen jälkeiseen uraan liittyen, ja opiskelijoille tärkeät tiedot ovat saatavilla missä ja milloin tahansa.
Käyttö onnistuu myös matkapuhelimella.
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Synkroninen
maisterikoulu välille, minkä ansiosta opiskelijat voivat suorittaa kursseja reaaliajassa siirtymättä muille kampuksille.
verkko-opiskelu ・Opiskelijat voivat esittää kysymyksiä suoraan luennoijalle.
・Opiskelijat voivat kerrata kotona, sillä luennot videoidaan ja tallennetaan palvelimelle automaattisesti.
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Synkroninen

Asynkroninen
Palvelin

Rakuhoku-kampus

Tallennus

・Opiskelijat voivat opiskella missä ja milloin
tahansa, jolloin he voivat samalla suorittaa
muita opintoja, osallistua harrastustoimintaan
tai työskennellä osa-aikaisesti.
・Opiskelijat voivat kuunnella vaikeasti
ymmärrettävät kohdat moneen kertaan.
Harjoituksia tekemällä he voivat varmistaa
ymmärtäneensä aiheen.
・BBS:n (ilmoitustaulu) ja sähköpostin välityksellä
opiskelijat voivat esittää kysymyksiä ja vastata
niihin tai jakaa mielipiteitään.
・Opiskelijat voivat käydä luennoijan puheilla
vastaanottoaikana ja kysyä kysymyksiä tai
pyytää apua kasvotusten.
・Opetushenkilökunta näkee yksittäisen
opiskelijan suoritustason tarkastelemalla tämän
kurssimateriaalin käyttöä, palautettuja tehtäviä
ja testituloksia, minkä ansiosta opiskelijalle
voidaan tarjota yksilöllisempää ohjausta.
・Tapaamisia järjestetään tarpeen mukaan
ohjaajan ja opiskelijan välisen yhteydenpidon
syventämiseksi ja tehokkaan opiskelun
tukemiseksi.

Jakaminen

Asynkroninen
verkko-opiskelu

Kysymyksiä
WEB

Kysymyksiä

Kyoto Ekimae -kampuksen
verkko-opiskelustudio

Jakaminen

Opiskelijat saavat yhteyden digitalisoituihin luentomateriaaleihin henkilökohtaisten sivujensa kautta.
Yhteyden saa oppilaitoksen lisäksi myös kotoa käsin, joten opiskelijat voivat opiskella internetin välityksellä
milloin tahansa.
● Sen kautta opiskelijat voivat tarkastella luentomateriaaleja, palauttaa tehtäviä ja viestiä muiden
opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan kanssa BBS:n (ilmoitustaulujärjestelmä) kautta kysymällä
kysymyksiä ja jakamalla mielipiteitään.
● Mikäli opiskelijat niin haluavat, voivat he opiskella muiden laitosten tarjoamia aineita itsenäisesti
mielenkiintonsa tai tarpeidensa mukaan.
● KING-LMS näyttää opiskelijoille oppilaitokselta tulleet ilmoitukset. Ne voidaan lähettää automaattisesti
edelleen heidän matkapuhelimiinsa.
●

◆

KCG:n verkko-opiskelun edut

Kamogawa-kampus

Koti

Viimeisimmät laitteet
Laiteympäristö, jollaista ei muista kouluista löydy
700 uusinta PC-laitetta
KGC:llä teemme kaikkemme tärkeimmän prioriteettimme eteen: pyrimme luomaan
ympäristön, jossa opiskelijat voivat vapaasti opiskella uusinta teknologiaa.
Vaikka koulumme on kasvanut voimakkaasti, edellä mainittu on edelleen
tärkein filosofiamme.

Erityisefekti- ja animelaboratorio

sähkö- ja eletroniikkapiirituotannon käytännönharjoittelutila

Pelikehityksen käytännönharjoittelutila

Ohjelmoinnin käytännönharjoittelutila

3D tietokonegrafiikan käytännönharjoittelutila

Auton ohjauksen käytännönharjoittelutila

Multimedian käytännönharjoittelutila

Verkon käytännönharjoittelutila

CAD/Ohjelmoinnin käytännönharjoittelutila

Pääsali

Mac-sovellusten kehityslaboratorio

Tietokantojen käytännönharjoittelutila

Verkko-opintostudio

Infopiste

Macin kehityslaboratorio

Mekatroniikan käytännönharjoittelutila

Äänitysstudio

Opiskelijatila
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Etulinjan
opettajia

Japanilainen anime ja ICT.

GAINAX Kyoto K.K:n toimitusjohtaja
Japanin scifi- ja fantasiakirjailijoiden (SFWJ) ja Japanin
avaruuskirjailijoiden (SACJ) klubin jäsen
Kioton Tietojenkäsittelytieteen korkeakoulun professori

Yasuhiro
Takeda
武田 康廣

KCGI käyttää mangan ja animen tietoteknisten
keskittymisalueiden yhdistelmiä uusien
markkinoiden ja liiketoimintamallien luomiseen.
Professori Yasuhiro Takeda opettaa syventäviä
opintoja anime-suunnittelussa, -tuotannossa ja
-markkinoinnissa. Professori Takeda on Gainaxin
perustajajäsen. Gainax on tunnettu esimerkiksi
Nadian, Sinisen veden salaisuuden ja Tengen Toppa
Gurren Lagannin tuotannosta. Gainaxin
animaatiotuottajana, professori Takeda on ollut
mukana lukuisissa tuotannoissa, mukaan lukien
videopelit Neon Genesis Evangelion: Iron Maiden,
ja mangat, esimerkiksi Aim for the Top 2! Diebuster,
Magical Shopping Arcade Abenobashi ja Hanamaru
Kindergarten. Professori Takeda tuotti myös KCG:n
50-vuotisjuhlan kunniaksi televisiomainoksen
yhteistyössä Gainaxin kanssa.

Liiketoiminnassa perimmäinen kysymys on
"Miten paljon rahoitusta se saa kerättyä?"
Mikä on avainasemassa, kun animesta
tehdään liiketoimintaa?

-

Tärkein tehtäväni tähän asti oli animaatioprojektien
suunnittelu ja tuottaminen Gainaxilla.
Teen animetarjouksia, neuvottelen lähetysajoista
niiden yritysten kanssa, joiden kanssa haluaisimme
työskennellä, ja varmistan tarkan budjetin.
Kun tuotanto on valmis, on tärkeää pohtia,
paljonko se saa rahoitusta. Sitä voisi kai
kutsua liiketoiminnaksi.
-

Kertoisitko, miten päädyit animen pariin?

Suunnittelemiini projekteihin kuuluvat esimerkiksi
Wish Upon the Pleiades ja Tengen Toppa Gurren
Lagann. Työskentelen nytkin useiden uusien
anime-suunnitelmien parissa. En tosin aikonut tehdä
tämän tyyppistä työtä. Opiskelin yliopistossa ihan
muita aineita. Ennen kuin huomasinkaan,
yliopistossa tekemistäni tapahtumista ja
riippumattomista tuotannoista oli tullut työtäni. Siksi
tuntuu siltä, että teen edelleen kiinnostavia juttuja.
Olenkin päättänyt, että en ikinä hylkää
amatööriaikojeni ”tee aina jotakin hauskaa ja
kiinnostavaa” -asennetta.

Onko sinulla viestiä opiskelijoille, jotka
haluavat opiskella animealaa?

-

KCG -yhtymän 50 -vuotisjuhlavuoden mainos (URL: kcg.ac.jp/gainax)
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Animen suunnittelu ja tuottaminen vaatii valtavasti
energiaa. Lisäksi rahoituksen kerääminen ja
tuotanto ovat vastuullisia tehtäviä. Tuotantoon
kuuluvat työtäsi tarkastelevat ihmiset, kritiikin
saaminen, varojen kerääminen ja yrityksen
johdattaminen kohti tuntematonta. Näin pitkälle
ajatteleminen on jo puoli suunnitelmaa. On itsensä
huijaamista kuvitella, että pelkän tuotannon valmiiksi
saaminen riittäisi. Tuotanto on valmis vasta, kun se
on arvosteltu. Arvostelu ei koske ainoastaan
tuotantoa, vaan kaikkea muutakin, mitä olet tehnyt
ja sanonut. Siksi pyydänkin animen opiskelusta
kiinnostuneita opiskelemaan sillä asenteella, että he
pystyvät ottamaan vastaan kritiikinkin.
9

Etulinjan
opettajia

Miku Hatsunenin maailma, joka
käynnisti äänisynteesin vallankumouksen

Vastaava johtaja Crypton Future Media, Inc.,
Miku Hatsunen tuottaja
Kioton Tietojenkäsittelytieteen korkeakoulun professori

Hiroyuki
Itoh
伊藤 博之

Miku Hatsune, jonka nimi on muodostettu
japanilaisesta sanonnasta "mirai kara kita
hajimete no oto" ("tulevaisuuden
ensimmäinen ääni”), on virtuaali-idoli, joka
laulaa keinotekoisella äänellä, kun käyttäjä
syöttää sanat ja melodian tietokoneeseen.
Miku Hatsune on esiintynyt live-konserteissa
Japanin lisäksi myös ulkomailla ja laulanut
tiensä monien sydämeen. Hiroyuki Itoh,
sensaatiomaisen Miku Hatsunen
äänisyntetisaattoriohjelmiston kehittäneen
Crypton Future Media Inc.:n vastaava johtaja,
on liittynyt KCGI:n opetushenkilökuntaan.
Itoh, joka jatkaa synteettisiä ääniä tuottavan
ohjelmiston kehittämistä, antaa seuraavan
neuvon tulevaisuuden IT-alaa johtaville
nuorille: "Vasta puoleenväliin edennyt
tietotekninen vallankumous on laajuudeltaan
suunnaton ja teillä on edessänne rajaton
määrä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Toivon,
että pidätte opintojenne aikana tämän
konseptin tiukasti mielessänne."
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Crypton Future Media ei ole videopeli- eikä
animealan yritys. Vaikka olemmekin tekemisissä
musiikin kanssa, emme ole myöskään levy-yhtiö.
Koska onnistuimme muuntamaan
tietokonemusiikkiharrastuksen liiketoiminnaksi,
pidän yritystä "äänimyyjänä." Miku Hatsune tuli
myyntiin ensimmäisen kerran elokuussa 2007 ja
uskon, että ohjelmistomme antoi ihmisille
mahdollisuuden olla luovia.
Sanotaan, että ihmiskunta on kokenut historiansa
aikana kolme vallankumousta. Ensimmäinen näistä
oli maatalouden vallankumous. Vallankumouksen
seurauksena ihmiset, joiden oli metsästyksen takia
oltava jatkuvasti liikkeessä, pystyivät tuottamaan
ravintoa järjestelmällisesti ja varastoimaan sitä,
ja näin asettumaan pysyville asuinpaikoille.
Tämä mahdollisti yhteiskuntien ja valtioiden
synnyn mutta aiheutti myös varallisuuseroja.
Voisi sanoa, että kehittyneestä talousjärjestelmästä
tuli myös sotien aiheuttaja.
Toinen vallankumous oli teollinen vallankumous.
Käyttövoiman keksiminen ja uudet innovaatiot,
kuten mahdollisuus valmistaa identtisiä tuotteita
tehokkaasti, johtivat massatuotannon ja
massakulutuksen syntyyn. Tämä kiihdytti
kaupankäyntiä ja edisti suurten varallisuuksien
syntyä. Teollinen vallankumous aiheutti myös ns.
väestöräjähdyksen. Teollista vallankumousta
edeltäneenä aikana sekä syntyvyys että kuolleisuus
olivat korkeita, ihmispopulaatio pysyi jokseenkin
samana ja varallisuus jakautui yhteiskunnassa
melko tasaisesti, mutta teollisen vallankumouksen
myötä ihmispopulaatio kasvoi nopeasti.
Kolmas vallankumous on tietotekniikan
aikaansaama ja internetin hyvin havainnollistama
tiedon vallankumous. Ennen internetin
olemassaoloa tiedon välitys oli rajoitettua ja
monopolistista. Tiedonlähteitä olivat media,
kuten sanomalehdet sekä televisio- ja radiokanavat,
ja erilaiset kustantamot, mutta näiden toimintaan
liittyi myös merkittäviä tila- ja
henkilöstökustannuksia. Lisäksi informaatio oli
varsin vähäistä ja yksisuuntaista. Internetin
saapuminen on kuitenkin saanut aikaan
tiedon vallankumouksen. Informaation lähetystapa
on muuttunut huomattavasti.
Nykyisin internet on alati läsnä käsissämme,
työpöydillämme tai taskuissamme olevissa
laitteissa. Digitalisoitavissa oleva tieto, kuten
uutiset, elokuvat ja musiikki, voidaan lähettää ja
tallentaa helposti internetin välityksellä. Eläminen ja
töiden tekeminen on äärimmäisen kätevää,
hauskaa ja mukavaa: voit katsella lempivideoitasi
tai lähettää mediaa käden käänteessä. Lisäksi
teknologia on mahdollistanut sen, että kuka tahansa
voi jakaa tietoa ja ajatuksiaan nopeasti ja helposti

Facebookin, Twitterin ja blogien välityksellä – oli
kyseessä sitten miten henkilökohtainen
uutinen tahansa.
Uskon kuitenkin, että kokemamme on vasta
alkusoittoa niille muutoksille, jotka tiedon
vallankumous tuo mukanaan. Maatalouden
vallankumous ja teollinen vallankumous
saivat aikaan valtavia muutoksia ihmisten
elämässä. Tiedon vallankumouksesta
aiheutuvat muutokset eivät ole vielä
saavuttaneet samaa tasoa. Nyt on
kuitenkin meneillään vasta
siirtymäaika, eivätkä konkreettiset
muutokset ole vielä edes alkaneet.
Uskon, että ihmisten elämäntyyli
tulee käymään läpi radikaaleja
muutoksia seuraavien 20–30
vuoden aikana. En kuitenkaan
tiedä, millaisia muutoksia ne
ovat. Muutosten laatu on
kiinni meistä itsestämme ja
erityisesti seuraavaa
sukupolvea edustavista
nuorista.

Miku Hatsune
Kuvitus: KEI
©Crypton Future Media, INC.
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Listaus KCG:n opetusohjelmista

A
B
C
D
E

Mikä on Advanced
Technical Diploma
(Edistynyt tekniikan
tutkintotodistus)?
Nelivuotisistakäytännön
erityisosaajien koulutusohjelmista valmistuvat opiskelijat
täyttävät ne edellytykset, joita
vaaditaan Edistyneeseen
tekniikan tutkintontodistukseen
(kodo-senmonshi):
Japanin opetus-, kulttuuri-,
urheilu-, tiede- ja teknologiaministeriö pitää termiä "tekninen
korkeakoulututkinto" kandidaatin
tutkintoa (gakushi vastaavana.
Edistyneiden teknisten
tutkintotodistusten haltijat ovat
arvostettuja japanilaisessa
yhteiskunnassa, koska heillä on
erikoistuneiden tietojen lisäksi
myös teknisiä taitoja. Yhä
useammassa tapauksessa
teknistä korkeakoulututkintoa
arvostetaan enemmän kuin
kandidaatin tutkintoa.

Mikä on ammatillinen
käytännönasiantuntijaohjelma?
Akkreditoinnin edellytyksenä on,
että ohjelma tarjoaa käytännön,
erikoistunutta koulutusta
yhteistyössä liike-elämän eturivin
yritysten ja tällä hetkellä
palvelevien ammattilaisten
kanssa.
Viiden akkreditoidun ohjelman
lisäksi KCG tarjoaa useita muita
kahden ja kolmen vuoden
kouluyusohjelmia. Vuodesta
1963 eli perustamisestaan
lähtien KCG on jatkuvasti
tarjonnut ohjelmia kehittääkseeninformaatioteknologian alan
ammattilaisia.
KCG toteuttaa suunnitelman
muiden ohjelmien peräkkäistä
akkreditointia varten.

Täysi valikoima 19 ohjelmasta viidessä tiedekunnassa antaa opiskelijoille mahdollisuuden toteuttaa unelmiaan

Art & Design

Taiteen ja suunnittelun informaatiotieteen koulutusohjelma

Tietokonegraafikko

Ammatilliset
käytännön
asiantuntijaohjelmat

Taiteen ja muotoilun informatiikan kurssi / Mangan ja Animen kurssi

Taiteen ja suunnittelun koulutusohjelma

3 vuotta

Manga- ja animaatiokoulutusohjelma

3 vuotta

Videon luoja

Alan parhaat digitaitelijat
opettajina.

Taiteen ja suunnittelun peruskoulutusohjelma

2 vuotta

Mainossuunnittelija

Business &
Management

Liiketalouden ja hallinnon informaatiotieteen koulutusohjelma

4 vuotta

Lääketieteen informatiikan kurssi / Merenkäynnin informaatiotieteen kurssi /
Maatalouden informaatiotieteen kurssi / Finanssiteknologian kurssi

3 vuotta

Liiketoiminnan kärkeen
informaatioteknologian avulla.

Liiketalouden tietotekniikan koulutusohjelma

2 vuotta

Lääketieteellisen toimistohallinnon koulutusohjelma

2 vuotta

Computer
Science

Tietojenkäsittelyopin koulutusohjelma

4 vuotta

Multimediatietotekniikan koulutusohjelma

3 vuotta

Verkkotekniikan koulutusohjelma

3 vuotta

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

2 vuotta

Taide & suunnittelu

Liiketalous ja hallinto

Tietojenkäsittelyoppi

Tukee nykypäivän
tietoyhteiskunnan johtavaa kärkeä.

Digital Game &
Amusement
Digitaaliset pelit ja viihde

Uralle edistyneenä pelinkehittäjänä.

Engineering for
Embedded Systems
Sulautetut järjestelmät

Ohjaustekniikan terävintä kärkeä.

Taiteen ja suunnittelun kurssi / Mangan ja Animen kurssi

Johtamistiedon kurssi / Datatieteen kurssi

Soveltavan informaatiotieteen koulutusohjelmam

Tetojenkäsittelyn kurssi / Ääninäyttelemisen kurssi /
Jatko-opintojen siirto-ohjelma

4 vuotta

Pelikehityksen koulutusohjelma

3 vuotta

Pelikehityksen peruskoulutusohjelma

2 vuotta

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

4 vuotta

Tietokonetekniikan koulutusohjelma

3 vuotta

Tietokonetekniikan kurssi / Auton ohjauksen kurssi

Tietokonetekniikan peruskoulutusohjelma
Informaatioviestinnän

Opiskele samalla kun työskentelet tai
opiskele kahdessa koulussa samanaikaisesti.

Informaatioviestinnän

Informaatioviestinnän kurssi / Jatko-opiskelijoiden taitojen
päivityskurssi / Yhden vuoden iltakurssi
Iltaopintojen osasto

Soveltavan informaatiotieteen koulutusohjelma

Opiskele tietojenkäsittelytiedettä
ulkomailla ja suuntaudu maailmalle.
Kansainvälisille opiskelijoille

Kansainvälisen autoteknologian kurssi (kansainvälisille opiskelijoille)

Tietokonetekniikan koulutusohjelma

Kansainvälisen informaatiokurssi / Kansainvälisen taiteen ja muotoilun kurssi /
Kansainvälisen matkailuinformaaton kurssi (kansainvälisille opiskelijoille)

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

RIT-maisterivaihto-opiskelijoiden kurssi (kandidaatti- tai maisteritutkinnon suorittaneille) /
Kansainvälisen informaatioteknologian kurssi (kansainvälisille opiskelijoille)

Verkkosuunnittelija

Syventävä
tekninen
tutkinto

Ammatilliset
käytännön
asiantuntijaohjelmat

IT/Finanssialan konsultti
Järjestelmäinsinööri
Hallinto, kirjanpito ja myynti
Lääketieteen hallinto

Syventävä
tekninen
tutkinto

Ammatilliset
käytännön
asiantuntijaohjelmat

Ongelmanratkaisuun erikoistunut teknikko
Verkkoteknikko
Järjestelmäsuunnittelija
Ohjelmoija

Digitaalisten pelien ja viihteen koulutusohjelma

Information & Communication
Informaatioviestinnän
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Syventävä
tekninen
tutkinto

4 vuotta

Syventävä
tekninen
tutkinto

Peliohjaaja

Ammatilliset
käytännön
asiantuntijaohjelmat

Pelipiirtähä
Pelisuunnittelija
Peliohjelmoija

Syventävä
tekninen
tutkinto

Ammatilliset
käytännön
asiantuntijaohjelmat

Sulautettujen järjestelmien suunnittelija
Laitteistokehittäjä
Mekatroniikkainsinööri

2 vuotta

Ohjauskehittäjä

1 vuotta
2 vuotta
iltakurssi

Järjestelmäsuunnittelija

Ohjelmoija

Järjestelmävastaava

Hallinto,
kirjanpito ja myynti

Autonrakennustekniikka

Tietojärjelmätieteiden
tutkija

Järjestelmäsuunnittelija

Ohjelmoija

3 vuotta
3 vuotta
2 vuotta
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Oppiaineet

A

Taide & suunnittelu
Art & Design

Taiteen ja suunnittelun informaatiotieteen valmistut

4 vuotta
★Syventävä tekninen tutkinto

Valmistut alan huipulle Art Directoriksi (AD).

Business & Management

4 vuotta

Liiketalouden ja hallinnon informaatiotieteen koulutusohjelma ★Syventävä tekninen tutkinto

Valmistut konsultiksi, joka ohjaa liikeyrityksiä ottamaan käyttöön
optimaaliset tietojärjestelmät.

Digitaalisen taiteen tarjoaminen mahdollisuuksien lisäksi valmistut päteviä Art
Directoreita, jotka vetävät menestyviä projekteja johtamistaitonsa ja suunnittelukykynsä avulla.

Opiskelijat oppivat liiketoimintatietämystä, kuten kullakin alalla vaaditun erityistietämyksen ja analyyttiset tulojenhallintamenetelmät, sekä hyödyntämään tieto- ja
viestintätekniikkaa tullakseen johtajiksi. Valmistut päteviä henkilöitä, joilla on
osaamista tuotannon johtamisesta ja asiakassuhteiden hallinnasta, minkä ansiosta
he kykenevät IT-konsultin tai projektipäällikön roolissa ehdottamaan ja suunnittelemaan optimaalisia tietojärjestelmiä yritysten eri osastojen välille. KCG tarjoaa Johtamisinformaation ja Datatieteen kurssin.

Tavoiteammatit

Art Director
Verkkosuunnittelija
Pelien graafinen suunnittelija
Tietokonegraafikko

B

Liiketalous ja hallinto

Mainossuunnittelija
Videon luoja
DTP-suunnittelija
jne.

Tavoiteammatit

Taiteen ja suunnittelun koulutusohjelma

IT-konsultti
Tekninen myyjä
Verkkoliiketoiminnan tuottaja

3 vuotta Tekninen tutkinto

Datatieteilijä
Järjestelmäsuunnittelija
Projektipäällikkö jne.

Liiketoiminta ja johtaminen -osio muodostuu kuuden
vuoden mittaisista peräkkäisistä opinnoista, joihin sisältyy
kahden vuoden syventävät opinnot Kioton tietojenkäsittelytieteiden maisterikoulussa, jotta opiskelijat voivat opiskella
mahdollisimman tehokkaasti.

Valmistut luovksi ja aloitekykyiseksi suunnittelijaksi tai sisällöntuottajaksi.
Koulutamme päteviä osaajia, joiden tuotanto- ja konsultointiosaaminen toimii siltana asiakkaan ja sisällöntuottajan välillä ja joiden ideoiden suunnittelu- ja esittelykyvyt ovat ensiluokkaisia.

Soveltavan informaatiotieteen koulutusohjelma
Valmistut järjestelmäinsinööriksi, joka tukee informaatioteknologian
teollista vallankumousta.

Tavoiteammatit

Tietokonegraafikko
Verkkosuunnittelija
DTP-suunnittelija

Videon luoja
Mainossuunnittelija
Pelien graafinen suunnittelija jne.

Manga- ja animaatiokoulutusohjelma

Tämä koulutusohjelma kehittää ammattilaisia, joilla on edistynyt käsitys valmistustekniikoista ja joilla on kyky kehittää konsepteja, esitellä ja neuvotella ja ehdottaa ideoita
samalla kun kuuntelevat asiakkaan tarpeita. Tämän ohjelman kursseja ovat kansainvälisen autotekniikan hallinta, merenkulun informaatioteknologia, maatalouden informaatioteknologia, finanssiteknologia ja lääketieteen informaatio.
Ainoastaan kansainvälisille opiskelijoille

3 vuotta Tekninen tutkinto

Valmistut manga-taiteilijaksi, animaattoriksi tai tekijäksi, joka hallitsee
mangan ja animen digitaalisen tuottamisen.

Liiketalouden tietotekniikan koulutusohjelma

Opetamme digitaalista tuotantoa, joka perustuu analogisen mangan ja animen tuotannon
tekniikoihin ja historiaan ja perehdytämme opiskelijat niin käytännön tuotantoon kuin
julkaisuun ja jakeluun.

Opiskelijat oppivat käyttämään toimisto-ohjelmia, kuten Microsoft Wordia, Exceliä
ja Accessia, sekä lisäksi kirjanpito-, liiketoiminta- ja viestintätaitoja. Opetamme
opiskelijoille olennaiset liiketoimintataidot ja sen, mitä vaaditaan liike-elämässä
menestymiseen. He toimivat aktiivisesti tilanteessa kuin tilanteessa.

Digitaalinen taidemaalari
Tietokonegrafiikka-animaattori
Mainospiirtäjä jne.

Tavoiteammatit

Autoinsinööri
Meri-/vesiviljelyinsinööri
Maatalous-/metsätalousinsinööri
Talousinsinööri
Lääketieteellisen informaation teknikko jne.

3 vuotta Tekninen tutkinto

Valmistut menestyväksi liikemieheksi tai -naiseksi, jolla on tietoteknistä
osaamista ja hyvät liiketoimintatavat.

Tavoiteammatit

Animaattori
Manga-taiteilija
Kuvittaja

Kansainvälisen autoteknologian kurssi

3 vuotta Tekninen tutkinto

Tavoiteammatit

Järjestelmänvalvoja
Myynti- ja markkinointityöntekijä
Tietokoneoperaattorin ohjaaja
Hallinnointi- ja kirjanpitotyöntekijä jne.

Lääketieteellisen toimistohallinnon koulutusohjelma
Taiteen ja suunnittelun peruskoulutusohjelma
Valmistut digitaalisella taidealalla toimivaksi suunnittelijaksi tai
sisällöntuottajaksi.

Koulutamme päteviä osaajia, jotka osaavat käyttää ohjelmistoja taideteosten luomiseen ja joiden perusteelliset tiedot väreistä ja taiteesta mahdollistavat luovan toiminnan jatkamisen.
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2 vuotta Tekninen tutkinto
Tavoiteammatit

Tietokonegraafikko
Verkkosuunnittelija
Pelien graafinen
suunnittelija

DTP-operaattori
Epälineaarisen editoinnin
operaattori
jne.

3 vuotta Tekninen tutkinto

Opiskelijat saavat tietämystä sekä lääketieteen että tietotekniikan aloista ja kehittyvät asiantuntijoiksi, jotka johtavat
lääketieteen työpaikkojen tietokoneistamista tulevaisuudessa.
Tietotekninen osaaminen on elintärkeää nykypäivän lääketieteellisillä työpaikoilla,
mutta tarpeeseen vastaavista työntekijöistä on kuitenkin pulaa. Lääketieteellisen
toimistohallinnon ohjelmassa opiskelijat hankkivat sekä lääketiede- että tietotekniikkaosaamista ja kehittyvät asiantuntijoiksi, jotka voivat johtaa lääketieteen työpaikkojen tietokoneistamista tulevaisuudessa.

15

Tavoiteammatit

Lääketieteellinen hallinto sairaaloissa, klinikoilla
jne.

C

Tietojenkäsittelyoppi
Computer Science Area

Tietojenkäsittelyopin koulutusohjelma

4 vuotta ★Syventävä tekninen tutkinto

Digital Game & Amusement

Digitaalisten pelien ja viihteen koulutusohjelma

4 vuotta ★Syventävä tekninen tutkinto

Valmistut seuraavan sukupolven pelituotannon johtajaksi.

Valmistut alan johtavaksi asiantuntijaksi.

Koulutamme peliohjaajia ja teknisiä ohjaajia, jotka johtavat tuotantotiimiä johtamissekä ohjelmointitaitojensa ja teknisten taitojensa avulla.

Koulutamme ongelmanratkaisuun erikoistuneita teknikkoja ja IT- suunnittelijoita, jotka osaavat analysoida asiakkaan tietotekniset tarpeet ja ongelmat ja
tarjota niihin ratkaisuja.
Tavoiteammatit

Ongelmanratkaisuun
erikoistunut teknikko
Projektipäällikkö

D

Digitaaliset pelit ja viihde

Tavoiteammatit

Järjestelmäsuunnittelija
Verkkoteknikko
IT-suunnittelija jne.

Peliohjaaja
Pelituottaja
Pelisuunnittelija

Multimediatietotekniikan koulutusohjelma
Valmistut ohjelmakehityksen johtajaksi.

Verkkotekniikan koulutusohjelma

3 vuotta Tekninen tutkinto

Pelikehityksen koulutusohjelma

Tavoiteammatit

Koulutamme johtavia järjestelmäsuunnittelijoita, jotka osaavat
suunnitella tietojärjestelmiä ja neuvotella asiakkaiden kanssa.

Tekninen ohjaaja
Peliohjelmoija
Pelien tietokonegrafiikkasuunnittelija jne.

Järjestelmäsuunnittelija
Ohjelmoija
Tietokantasuunnittelija

3 vuotta Tekninen tutkinto

Järjestelmiä toteuttava insinööri.

Koulutamme insinöörejä, joilla on tietämystä tietoturvallisuudesta, tietoverkoista ja
tietokannoista ja jotka osaavat toteuttaa vakaita tietojärjestelmiä.

Tietokonegrafiikkainsinööri
Websuunnittelija
jne.

3 vuotta Tekninen tutkinto

Valmistut huipputaitoiseksi pelituottajaksi.

Koulutamme pelituottajia, jotka kehittävät huipputaidoillaan 3D- ja verkkopelejä, ja
pelisuunnittelijoita, jotka suunnittelevat viihdyttäviä pelejä laajemmasta näkökulmasta.

Tavoiteammatit

Peliohjelmoija
Pelikäsikirjoittaja

Pelisuunnittelija
Pelien tietokonegrafiikkasuunnittelija jne.

Tavoiteammatit

Verkkoteknikko
Verkon hallinnoija
Tietokantasuunnittelija

Tietoturvainsinööri
Järjestelmäsuunnittelija
jne.

Pelikehityksen peruskoulutusohjelma

2 vuotta Tekninen tutkinto

Valmistut pelituottajaksi, jolla on vankka tietämys pelien kehittämisestä.

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

2 vuotta Tekninen tutkinto

Opiskelija opiskelee C++-ohjelmointikieltä, graafista suunnittelua sekä pelikäsikirjoitusta ja sääntöjen suunnittelua. Koulutamme peliohjaajan alaisuudessa tärkeässä roolissa
työskenteleviä pelisuunnittelijoita, -ohjelmoijia ja tuotantoassistentteja.

Ohjelmoinnin ja informaatioteknologian perusteet osaavaksi teknikoksi
valmistuminen.

Tämä koulutusohjelma kehittää ohjelmoijia, järjestelmäinsinöörejä ja järjestelmäoperaattoreita, joilla on perustiedot tietokoneista, verkoista ja informaatioteoriasta. Tämän ohjelman kurssieja ovat kansainvälisen informaatioteknologia, tietojenkäsittely ja IT-ääninäytteleminen.
Ainoastaan kansainvälisille opiskelijoille Kansainvälisen informaatioteknologian kurssi

Tavoiteammatit

Peliohjelmoija
Pelien tietokonegrafiikkasuunnittelija
Pelintuotantoassistentti

Pelisuunnittelija
Pelikäsikirjoittaja
jne.

Tavoiteammatit

Ohjelmoija
Verkko-ohjelmoija

Järjestelmäinsinööri
Sovellusoperaattori

Ääninäytteleminen
Kertoja jne.
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E

Viisi kansainvälistä kurssi
KCG:n kansainvälisille opiskelijoille
Opiskelijat voivat ilmoittautua joko huhtitai lokakuussa

Sulautetut järjestelmät

Engineering for Embedded Systems

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

4 vuotta ★Syventävä tekninen tutkinto

Valmistut sulautettujen järjestelmien asiantuntijaksi.

Opiskelijat oppivat laitteistojen ja ohjelmistojen lisäksi myös konsultoinnista
sekä sulautettujen järjestelmien suunnittelusta, huoltamisesta ja ylläpidosta.
Laajan tietämyksensä ansiosta he sopivat kehitystiimiin projektipäälliköiksi
tai IT-suunnittelijoiksi.

Kehitääkseen tietojenkäsittelyinsinöörejä, joilla voi olla aktiivisia rooleja ympäri maailmaa, KCG on perustanut
viisi kansainvälistä kurssia, jotka on suunnattu kansainvälisten opiskelijoiden tarpeisiin. Opiskelijat voivat ilmoittautua joko huhtikuussa tai lokakuussa. KCG työllistää monia kansainvälisten opiskelijoiden asioista vastaavia työntekijöitä. Nämä työntekijät tukevat opiskelijoita opiskelusta kampuksen elämään ja osa-aikatyön löytämiseen. Heidän ansiosta ympäri maailmaa tulevat kansainväliset opiskelijat, voivat nauttia mielekkäästä opiskelijaelämästä.

Tavoiteammatit

IT-suunnittelija
Järjestelmäsuunnittelija
Mekatroniikkainsinööri
Laitteistokehittäjä
Sulautettujen järjestelmien suunnittelija jne.

◆

Löydä mahtava ura Japanista tai kotimaastasi!

Sovellettu informaatiokoulutusohjelma 3 vuotta, tutkintotodistus Kioton Ekimae-kampukselta

Kansainvälisen autoteknologian kurssi
Tietokonetekniikan koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyohjelma 2 vuotta, tutkintotodistus Kioton Ekimae-kampukselta

3 vuotta Tekninen tutkinto

Kansainvälisen informaatioteknologian kurssi

Sulautetulla teknologialla tuotekehitystä edistäväksi insinööriksi valmistuminen.
Opiskelijat osallistuvat sulautettujen järjestelmien tutkimukseen harjoittelemalla robottien, viestintälaitteiden, autoteollisuuden ja mikroprosessorin ohjainten valmistusta.
Tästä koulutusohjelmasta valmistuneista tulee järjestelmäinsinöörejä, ohjelmoijia ja mekatroniikan insinöörejä, jotka kykenevät keskeisiin tehtäviin tuotekehityksen huipulla.
Tämän ohjelman kursseja ovat kansainvälisent informaatio, tietokonetekniikka ja
auto-ohjaus.

◆

Tavoitteena pääsy maisteriohjelmaan KCGI:ssä! Ilmoittautuminen avoinna.

Tietokonetekniikkaohjelma 3 vuotta, tutkintotodistus Rakuhoku-kampukselta

Kansainvälisen informaatiokurssi
Kansainvälisen taiteen ja muotoilun kurssi
Kansainvälisen matkailuinformaation kurssi

Ainoastaan kansainvälisille opiskelijoille

Kansainvälisen informaatiokurssi
Kansainvälisen taiteen ja muotoilun kurssi Kansainvälisen matkailuinformaation kurssi
Tavoiteammatit

Sulautettujen järjestelmien suunnittelija
Mekatroniikkainsinööri
Järjestelmäsuunnittelija
Asiakasinsinööri

Ohjausohjelmoija
Elektronisten ohjausyksiköiden kehittäjä
Aluksella oleva elektroniikkainsinööri
jne.

Tietokonetekniikan peruskoulutusohjelma

2 vuotta Tekninen tutkinto

Valmistut valvontajärjestelmäinsinööriksi ja tunnet laitteistojen ja ohjelmistojen perusteet.
Opiskelijat oppivat laitteistojen ja ohjelmistojen perustiedot ja
-taidot, joita tarvitaan järjestelmäintegraatioiden asiantuntijatehtävissä. Oppilaat koulutetaan valvontajärjestelmäinsinööreiksi, jotka
pystyvät tukemaan laadukkaasti kehitysjohtajia.

Tavoiteammatit

Sulautettujen järjestelmien insinööri
Asiakasinsinööri

Järjestelmäinsinööri
Ohjauskehittäjä jne.

Informaatioviestinnän

Information & Communication

Informaatioviestinnän kurssi

1 vuotta/2 vuotta iltakurssi

Tämä oppijakso sopii niille, jotka haluavat oppia IT-taitoja nopeasti. Valitse sopivat kurssit
tavoitteidesi ja taitotasosi mukaan. Voit opiskella ohjelmointia, järjestelmänkehitystä ja tietojärjestelmiä tai vaihtoehtoisesti kelpoisuusvaatimuksia varten tarpeidesi mukaan.
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Opiskelijat, jotka suorittavat kansainvälisen auto-ohjauskurssin ja kansainvälisen informaatioteknologian kurssin, saavat MEXT-akkreditoidun tutkintotodistuksen ja voivat lähteä jännittävälle uralle informaatioteknologian ja autoteknologian parissa Japanissa
tai omassa kotimaassaan. Japanilaisessa yrityksessä työskentelystä kiinnostuneet voivat saada uraneuvontaa KCG:n uraneuvontaan
erikoistuneelta henkilökunnalta.

Capital letter here: Kansainvälisen autoteknologian kurssi
Opi japania opiskellessasi autoon liittyviä sulautettuja
teknilogioita.
Ensimmäinen
vuosi

Vahvistamalla japanin kielen osaamistaan, jota tarvitaan erikoistumisopinnoissa, opiskelijat saavat vankan pohjan autoteollisuudessa ja tietotekniikassa, mukaan lukien ohjelmointi, tietokonejärjestelmät ja digitaaliset piirit.

Toinen
vuosi

Opiskelijat harjoittelevat ja opiskelevat käytännön ohjelmointitaitoja,
järjestelmän kokoonpanosuunnittelua, digitaalisten piirien ja mikroprosessorien perusteita sekä autojen ohjausta.

Kolmas
vuosi

Tämän vuoden teoreettinen, mutta käytännön tutkimus parantaa opiskelijan tietoa sulautetuista tekniikoista. Opiskelijat, jotka suorittavat nämä
kurssit, saavat MEXT-akkreditoidun tutkintotodistuksen ja voivat luoda
jännittävän uran Japanissa tai kotimaassaan.

Kansainvälisen taidemuotoilun kurssi
Kun opiskelijoille on opetettu ne perustiedot tietokoneista, joita yritykset odottavat,
tämä kurssi opettaa uusimmat tiedot ja taidot digitaiteen maailmasta. Mangassa
ja Animessa kurssi käsittelee analogisia tuotantomenetelmiä ja näiden taidemuotojen
historiaa samalla, kun opetetaan opiskelijoita käsittelemään digitaalista taidetuotantoa, tuotannon työmaita ja julkaisemista sekä aktiivista roolia sisällön jakelussa.
Arkkitehtuurisuunnittelun tyylilajin kurssi alkaa perustiedoilla arkkitehtuurisuunnittelusta ja opettaa informaatioteknologian käyttöä kestävän arkkitehtuurin tuottamiseen kehittäen siten opiskelijaa arkkitehtinä.
Erikoistumisaineet
Graafisten työkalujen perehdytys
Muotoiluharjoittelu
3D-animaation perusteet
Pätevöittävien tutkintojen
harjoitteluun valmistautuminen
CAD-harjoittelu

Verkkosisällön luonnin perusteet
Yleinen harjoittelu dokumenttien valmistelusta
Yleiskatsaus arkkitehtuuriin
Verkkoanimoinnin perusteet
UI/UX-suunnittelun perusteet
Maalauksen perusteet jne.

Kansainvälisen informaatioteknologian kurssi
Luokat ryhmitellään opiskelijoiden japaninkielen taitojen
mukaan. Luokan edistymistä säädetään vastaavasti.
Ensimmäinen
vuosi

Ensisijaisesti kansainvälisille opiskelijoille, jotka tulevat maista, joissa ei
käytetä kiinankielisiä merkkejä. Tämä kurssi vahvistaa opiskelijoita
erikoistumisopintoja varten, samalla kun se tarjoaa vankan pohjaninformaatioteknologian alalle. Kurssilla opetetaan teknistä japania. Japanin
kieltä tarvitaan tietotekniikan oppimiseen ja liiketoimintaan.

Toinen
vuosi

Opiskelijat valitsevat laajasta valikoimasta ne kurssit, jotka täyttävät
heidän omat pyrkimyksensä nostaa informaatioteknologian taitojen tasoa.
Opiskelijat, jotka suorittavat nämä kurssit, saavat MEXT-akkreditoidun
syventävän tutkintotodistuksen ja voivat voivat luoda jännittävän uran
Japanissa tai kotimaassaan.

Nämä kolme Rakuhoku-kampuksella tarjottavaa kurssia on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat hakea KCGI:n opiskelijoiksi.
Opiskelijat voidaan hyväksyä yleisten yliopiston pääsyvaatimusten sekä teknisten korkeakoulujen ja vastaavien valmistumisen perusteella kotimaassaan. Luokat järjestetään opiskelijoiden japanin taitojen mukaan ja luokan edistymistä mukautetaan vastaavasti.
Näillä kursseilla hankitut tiedot ja taidot valmistavat opiskelijoita pääsemään KCGI:hin.. Monet opiskelijat pääsevät näille kursseille
KCGI-kumppanikoulutuslaitoksista ulkomailta.

Kansainvälisen informaatiokurssi

Kansainvälisen matkailuinformaation kurssi
On huomattu, että vaikka maailmanlaajuiset matkailumarkkinat ovat huomattavasti
laajempia kuin autoteollisuus, Japani on valitettavasti jäljessä muista maista tällä
alalla. Hyödyntämällä sijaintinsa etuja Kiotossa, joka on yksi Japanin tärkeimmistä
nähtävyysalueista, KCG on laatinut opetussuunnitelman, jossa opiskelijat oppivat
soveltamaan tietotekniikkaa uusissa matkailupalveluissa ja liiketoimintamalleissa.
Tällä kurssilla opiskelijat esittävät realistisia ratkaisuja esimerkiksi matkailuinformaation jakelusta, matkailutoiminnan digitalisoinnista sekä matkailijoiden aktiivisuuden
analysoimisesta ja ennustamisesta. Kurssille ilmoittautuneet opiskelijat voivat toimia
matkailupäällikköinä ja maahan suuntautuvan matkailun esimiehinä.
Erikoistumisaineet
Yleiskatsaus matkailuopintoihin
Valokuvausharjoittelu
Yleiskatsaus matkailun
markkinoinninhallintaan
Matkailun kuljetusliiketoiminta
Matkailun viestintä

Harjoittelu pätevyystutkintoihin
A/B valmistautumiseen
Uusi matkailuliiketoiminta
Kioton kulttuurialan harjoittelu
Matkailun dynaamisten tilastojen harjoittelu
Maahan suuntautuva matkailu jne.

Tämän kurssin opiskelijat vahvistavat japanin kielen taitojaan, joita he tarvitsevat syventävään opiskeluun samalla, kun he oppivat tietotekniikan perusteet. Opiskelijat valitsevat laajasta valikoimasta ne kurssit, jotka täyttävät heidän omat pyrkimyksensä hankkia edistyneitä taitoja informaatioteknologian alalla. Tekninen japani tekniset ja muita
japaninkielen taitoja opetetaan opiskelijoille ja, se kasvattaa heidän japanin kielen
taitoa, jota tarvitaan tietotekniikan opiskeluun ja yritystoimintaan.
Erikoistumisaineet
Perusharjoittelu esitelmistä
Perusharjoittelu VBA:sta
Perusharjoittelu dokumenttien valmistelusta
Perusharjoittelu pätevöittäviin
tutkintoihin valmistautumisesta
Yritysjärjestelmien yleiskatsaus
Johdon tietojärjestelmien yleiskatsaus

Johdatus verkkojen hallintaan
Johdatus graafisiin työkaluihin
Johdatus Python-ohjelmointikieleen
Laskentajärjestelmien perusteet
Johdatus järjestelmäkehitykseen
Johdatus PHP-ohjelmointikieleen
Tietokantojen suunnittelu jne.
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Neljävuodenaikaa
KCG järjestää opiskelijoille monenlaisia tapahtumia ympäri vuoden.

▪ Informaatiotilaisuus
1. vuoden opiskelijoille
▪ Tervetuloseremonia
▪ Terveystarkastukset
▪ Kevätlukukauden avajaiset
▪ Tervetuliasjuhla ensimmäisen vuoden
opiskelijoille ja erilaisten kerhojen esittely
▪ Kevään valtakunnallinen koe
▪ Leirintätapahtumia
1. vuoden opiskelijoille
▪ Retkeilypäivä
▪ Yritysten tiedotustilaisuus
kampuksella

4
Päätapahtumat Kiotossa
vuoden aikana

Toyotomi Hideyoshi
Kirsikan kukkien katseluparaati
(Daigojin temppeli)

Gion-festivaali
(Yasakan pyhäkkö ja
muualla Kiotossa)

▪ Syyslukukauden alku
▪ Syksyn valtakunnallinen koe
▪ Retkeilypäivä
▪ Työllistymisneuvonta

10

Pitkän matkan
jousiammunta
(Sanjusangendon temppeli)

▪ Luennot jatkuvat
▪ Musiikkikonsertti
▪ Työllistymisneuvonta

Jidai Matsuri
(Heian-jingun temppeli)

1

Tammikuu

Lokakuu

Heinäkuu

Huhtikuu
Kesän pikakurssit

Aoi-festivaali
(Shimogamon ja
Kamigamon pyhäköt)

Japanilaisuuden päivä

5

KCG AWARDS -palkitsemistilaisuus

8

▪ Kevätlukukauden päätös
▪ Kevätlukukauden kokeet
▪ RIT-kesätyöpajat
▪ Kesäloma
▪ Kesän valtakunnallinen
koeseminaari
▪ Kesän pikakurssit
▪ Työharjoittelu liikeyrityksessä
▪ Työllistymisneuvontatapaamiset
▪ Työllistymisneuvonta

Tervetuloseremonia

▪ Perustamisen vuosipäivä
(1. toukokuuta)
▪ Urheiluturnauksia
▪ Yritysten tiedotustilaisuus
kampuksella

7

▪ Kulttuuriluento
▪ Tietokonegrafiikkataiteen
sertifiointikokeet
▪ Työllistymisneuvonta
▪ Yritysten tiedotustilaisuus
kampuksella
▪ Kesäjuhla

Gozan seremoniaalinen kokko
(Daimonjiyama, jne.)

Elokuu

▪ Syyslukukauden päätös
▪ KCG AWARDS
▪ Syyslukukauden kokeet
▪ J ken (Joho kentei),
Informaatioteknologian sertifiointisarja
▪ Kevätloma
▪ Työllistymisneuvonta
▪ Yritysten tiedotustilaisuus
kampuksella
▪ Talven pikakurssit

Retkeilypäivä

▪ Kulttuurifestivaali
▪ Työllistymisneuvonta
▪ Akateemiset luennot
▪ Taidenäyttely
▪ Tietokonegrafiikkataiteen
sertifiointikokeet
▪ Vanhempainneuvonta

Toukokuu

11
Arashiyama ruskafestivaali
(Arashiyama)

2
Luumunkukka-festivaali
(Kitano-tenmangun pyhäkkö)

Helmikuu

Marraskuu

Valmistumisseremonia
Kulttuurifestivaali

Ammatillisten oppilaitosten urheilukisat Kiotossa
Retkeilypäivä

Työllistymisneuvontatapaamiset

▪ J ken (Joho kentei),
Informaatioteknologian sertifiointisarja
▪ Ammatillisten oppilaitosten
urheilukisat Kiotossa
▪ Yritysten tiedotustilaisuus
kampuksella
▪ Syyslukukauden opastus
▪ Musiikkikonsertti
▪ Terveystarkastukset

Musiikkikonsertti

▪ Musiikkikonsertti
▪ Yritysten tiedotustilaisuus
kampuksella

Kyoto Takigi Noh
eli perinteinen
japanilainen n teatteri
(Heian-jingun pyhäkkö)

6

Kesäkuu
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9
Kuun katselu
(Daikakujin temppeli)

Syyskuu

Läksiäisjuhlat

▪ Kevään pikakurssit
▪ Valmistumisseremonia
▪ Läksiäisjuhlat
▪ Yritysten tiedotustilaisuus
kampuksella
▪ Kevään valtakunnallinen
koeseminaari

Talven pikakurssit

▪ Kulttuuriluento
▪ Työllistymisneuvonta
▪ Joululoma

12

Kyoto Takigi Noh eli
perinteinen
japanilainen n teatteri
(Heian-jingun
pyhäkkö)

Joulukuu
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3
Lyhtyfestivaali
(Seiryojin temppeli)

Maaliskuu

KJLTC

Kioton japanin kielen koulutuskeskus
(KJLTC: Kyoto Japanese Language Training Center)
Vuoden kestävä valmistava koulutusohjelma (alkaa huhtikuussa)

Puolitoista vuotta kestävä valmistava koulutusohjelma (alkaa lokakuussa)

＊Kohderyhmä: Ne jotka sijoittuivat JLPT-kielitaitotestissä (Japanese Language Proficiency Test) tasoille N3–N5

・KJLTC eli Kioton japanin kielen koulutuskeskus on KCG:n ulkomaisille opiskelijoille tarkoitettu erityiskurssi, jossa opetetaan japanin kieltä japanilaisiin
korkeakouluihin aikoville opiskelijoille. KJLTC on saanut Japanin oikeusministeriön hyväksynnän.
・Japanin koulutus-, kulttuuri-, urheilu-, tiede- ja teknologiaministeriö on nimennyt sen alustavaksi opintojaksoksi. Vaikka opiskelijoilla olisi omassa maassaan
suoritettuna vähemmän kuin 12 vuotta opintoja, saavat he tämän opintojakson suorittamisen jälkeen kelpoisuuden opiskella japanilaisissa korkeakouluissa,
mukaan lukien KCG:n aineopinnot.
・Ennen KCG:n peruskursseille osallistumista opiskelijoiden tulee suorittaa IT:n perusteet (Application soft operation training). Suoritetut opintopisteet
sisällytetään KCG:n perusopintokokonaisuuteen.
・Riittävän kielitaidon saavuttaneet opiskelijat voivat osallistua KCG:n perusopintojen tietotekniikkakurssille.
・Opiskelijat, jotka siirtyvät tämän oppijakson jälkeen KCG:n opiskelijoiksi, voivat saada vapautuksen tai alennusta pääsymaksusta ja opetuskuluista.
Japanin kieleen liittyvät kurssit jaetaan taitotason mukaan pääsykokeen ja jokaisen lukukauden lopun tulosten perusteella.
Suosittelemme suoritettavaksi heinä- ja joulukuussa järjestettävän JLPT N2- tai N1-testin. Kannustamme myös kansainvälisille opiskelijoille tarkoitetun japanilaisten yliopistojen
kielikokeen suorittamiseen (Examination for Japanese University Admission for International Students, EJU).

◆ Opintojen

Pohjustava
oppijakso

esittely

Koulutus-, kulttuuri-, urheilu-, tiede- ja teknologiaministeriön pohjustava oppijakso.
KJLTC:n opinnot ovat Japanin koulutus-, kulttuuri-, urheilu-, tiede- ja teknologiaministeriön valtuuttamia. Vaikka opiskelijat eivät olisi kotimaissaan
suorittaneet vaadittuja 12 vuotta peruskoulutusta ja toisen asteen koulutusta, voivat he näiden opintojen jälkeen hakea opiskelupaikkaa
japanilaista korkeakouluista.

Opetussuunnitelma

Japanin kieleen liittyvät opinnot
・Tavoitteena japanin kielen taitotaso, joka vaaditaan opiskeluun japanilaisessa korkeakoulussa ja JLPT N1- ja N2 -testeihin valmistautumiseen.
・Ryhmät jaetaan opiskelijoiden japanintaidon perusteella.
・Japanintunteja pidetään yli 20 viikossa (20 viikkoa lukukaudessa, 40 viikkoa vuodessa).

Aihe

Sisältö

Japani 1 (kielioppi, sanasto)

Kielioppia ja sanastoa yleiseen ja akateemiseen käyttöön

Japani 2 (kuullun ymmärtäminen, keskustelu)

Kuullun ymmärtäminen ja keskustelutaidot yleiseen ja akateemiseen käyttöön

Japani 3 (luetun ymmärtäminen)

Yleisten ja akateemisten kirjoitusten, sanomalehtien, aikakauslehtien ja kirjojen lukemista

Japani 4 (tekstin tuottaminen)

Raporttien, sähköpostiviestien, Power Point -esitysten ja liiketoiminta-asiakirjojen kirjoittaminen

Tietoa Japanista

Japanilaiseen kulttuuriin, yhteiskuntaan ja japanilaisiin arvoihin tutustuminen

◆ Opinto-ohjelmat

(sisältö ja opiskelijamäärät)

Lukukausi
alkaa

Opinto-ohjelma

Sisältö

Huhtikuu

Valmistava ohjelma (1 vuosi)

Lokakuu

Valmistava ohjelma (1,5 vuotta)

Valmistava opintojakso japanin, englannin ja matematiikan opiskeluun opiskelijoille,
jotka aikovat opiskella japanilaisessa korkeakoulussa (jatko-opiskelulaitokset,
yliopistot, erityiset ammattioppilaitokset)

Sisäänottomäärät

60 opiskelijaa

◆ Hakuvaatimukset

Japanin kielen tasokokeeseen (JLPT) ja kansainvälisille opiskelijoille tarkoitettuun japanilaisten yliopistojen kielikokeeseen (EJU) liittyvä opetus
Ryhmät jaetaan opiskelijoiden japanintaitojen perusteella.
Aihe

Sisältö

Yleinen japani

Valmistaa japanin kielen tasokokeeseen (JLPT) ja kansainvälisille opiskelijoille tarkoitettuun japanilaisten yliopistojen
kielikokeeseen (EJU) valmistautumiseen vanhojen kokeiden ja muun materiaalin avulla.

Muut opinnot
Muiden aineiden kuin japanin kielen opetus ja korkeakouluissa opiskelemiseen vaadittujen tietojen saavuttaminen.
Aihe

Sisältö

Muut opinnot

Englanti, matematiikka, luonnontieteet (fysiikka, kemia, biologia), reaaliaineet (historia, maantiede, yhteiskuntaoppi),
IT-perusteet (tietotekniikka)

Hakijan tulee täyttää kaikki seuraavista vaatimuksista.
① Hakijan tulee pystyä todistamaan, että hän on valmistunut lukiosta tai vastaavasta ja että hän on läpäissyt vaaditut kokeet ja täyttää muut peruskoulutuksen
vaatimukset.
② Hakijalla tulee olla japanin kielen tasokokeen taitotasoa N5 vastaavat japanin kielen taidot (tai suoritettuna 150 tuntia japanin opintoja).
③ Hakijalla tulee olla japanilaisissa korkeakouluissa (ylipistot, erityiset ammattioppilaitokset) vaadittava akateeminen perusosaaminen.
④ Hakijan tulee olla joko 1) alle 23-vuotias (peruskoulun suorittaneet), 2) alle 25-vuotias (lukion suorittaneet) tai 3) alle 27-vuotias (yliopistotutkinnon suorittaneet).
⑤ Hakijan tulee pystyä rahoittamaan lukukausimaksut, muut opintokustannukset ja asumismenot Japanissa opiskellessaan.
⑥ Hakijan tulee olla fyysisesti ja henkisesti terve kyetäkseen suoriutumaan opiskelijan tehtävistä ja noudattamaan oppilaitoksen sääntöjä. Hakija ei saa missään
olosuhteissa rikkoa japanilaisia lakeja tai määräyksiä.

※ 6– 8 tuntia viikossa
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60 opiskelijaa
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KCGI

Hae Kioton tietojenkäsittelytieteiden maisterikouluun
(KCGI: The Kyoto College of Graduate Studies for
Informatics) saavuttaaksesi korkeimman tason
informaatioteknologian koulutus. Maisteriohjelma
KCG:stä valmistumisen jälkeen on työnhakemisen lisäksi
mahdollista jatkaa opintoja saman koulutusryhmän sisällä
KCGI:ssä. KCGI on Japanin ensimmäinen informaatioteknolgiaan keskittynyt ylemmän tason korkeakoulu. KCGI:stä
valmistuvat opiskelijat ovat Informaatioteknologian Maistereita (ammatillinen tutkinto). Tämä tutkinto on sovelletun
informaatioteknologia-alan huippututkinto Japanissa.
Periaatteessa KCGI:n opiskelijaksi kelpuutetaan nelivuotisen
yliopistokoulutuksen eli kandidaatin tutkintoa vastaavan
koulutuksen saaneet tai ammattikorkeakoulutusta vastaavasta ammatillisesta koulutuksesta erinomaisin tiedoin ja
taidoin valmistuneet opiskelijat. KCG:stä valmistuneet
kelpuutetaan kuitenkin opiskelemaan seuraavien erityisehto◆

jen perusteella (katso Hakusuositukset).
"Kolmivuotisesta KCG-koulutuksesta valmistuneen hakijan
tulee olla vähintään 22-vuotias huhtikuun 1. päivänä sinä
vuonna, kun hän aloittaa opinnot KCGI:ssä. Lisäksi hakijan
tulee täyttää akateemisille tuloksille asetetut vaatimukset ja
siten osoittaa akateemisten taitojen olevan joko samalla tai
korkeammalla tasolla kuin yliopistosta valmistuneilla
hakijoilla."
Hakeminen KCGI:n opiskelijaksi KCG:stä valmistumisen
jälkeen on kiistatta nopein reitti sovelletun informaatioteknologian huipulle. Suosittelemme, että hankit Edistyneen teknisen tutkinnon KCG:stä ja jatkat sen jälkeen maisterin tutkinnon hankintaan KCGI:stä.

◆

Koulutusohjelma

Ilmoittautuminen

Pakolliset kurssit

●

Ammatillinen viestintä ICT-alalla

●

Johtamisteoria

●

Projektin perusteet

Tiivistetyt kurssit
ERP
Liiketoimintadata-analytiikka
● Globaali yrittäjyys
● Verkkojärjestelmien kehittäminen

KCGI:n erityisominaisuudet

Verkon hallinnointi
IT Manga ja Anime
● IT Turismi
● Keinoäly

●

●

●

●

Räätälöity
opetussuunnitelma

Valitse yksi yllä olevista

Täysi valikoima tunteja englanniksi, jotta opiskelijat voivat suorittaa opintonsa kokonaan englannin kielellä.

Perusteellinen johdatus käytännön taitoihin,
joista yhteisö hyötyy

tai

Ammattialakurssit

KCG I t ar joaa monia kur sseja ainoast aan englannin kielellä, jot t a opiskelijat vivat suor it t aa opinto - ohjelmansa ja saada
maisterintutkintonsa kokonaan englannin kielellä opiskeltuna. Monia näistä kursseista opettaa huipputason opettajat ulkomailta. Tällä
hetkellä kansainvälisiä opiskelijoita on 17 maasta KCGI:n kampuksella (mukaan lukien maaliskuussa 2021 valmistuvat opiskelijat). Useat
näistä ovat osallistuneet englanninkieliseen opetukseen.

Finanssiteknologia
Maanviljely
● Merenkulku

Terveydenhuolto ja lääketiede
Sisältömarkkinointi
● Opetus

●

●

●

●

Ammatinvaihdos informaatioteknologian puolelle

Laadi oma
opetussuunnitelmasi
valitsemalla vapaavalintaisia
kursseja, jotka sopivat omiin
koulutustavoitteisiisi.

Tukevat valinnaiset

Opiskelemaan hyväksytään hakijoita monilta tieteen aloilta
mukaan lukien humanistisilta.
■ Opiskelijat aloittavat opintonsa siltä tasolta, millä he
opiskelemaan hyväksyttäessä ovat.
■

Opinto-ohjelma räätälöidään alan tarpeiden mukaan ja
informationteknologian edistämiseksi.
■ Opetussuunnitelmat sisältävät perusteellisia paikan
päällä käytännön oppimismahdollisuuksia.
■ Tehokas lähetyminen opetukseen yhdistää verkko-oppimista
ja lähiopetusta.
■

Maisteriprojekti
Informaatioteknologian masteri (Ammatillinen tutkinto)

Tavoitteena globaali näyttämö
■

Tietotekniikan (ICT) ja hallinnon järkevän
tasapainon opiskelu

Informatiooteknologian huippuosaajat ympäri maailmaa
luennoitsijoina

Opiskelemasi osaaminen keskeisessä
roolissa yhteiskunnassa

Ammattilaisten kehittäminen useilla informaatioteknologian
erityisaloilla, hallinnossa jne.
■ Lukuisia ohjaajia, joilla on ammatillista kokemusta
IT-strategian luomisesta yksityisellä sektorilla
■

Juuri oikean uran löytämisessä auttaa tarkka
henkilökohtainen ohjaus
■ Verkostoituminen opiskelijatovereiden kanssa
■
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◆

Aktiviteettialueet

KCGI tarjoaa opetussuunnitelmia, jotka kehittävät edistyneiden informaatioteknologia-ammattilaisten
tarpeita. KCGI:sta valmistuneet työskentelevät informaatioteknologiaan liittyvillä aloilla, kuten
esimerkiksi alla listatuilla aloilla.
Projektipäällikkö

Vanhempi ohjelmistosuunnittelija,
verkkojärjestelmäsuunnittelija

Verkkomarkkinoinnin
ammattilainen

Järjestelmäsuunnittelija

Tietoturvakonsultti

Järjestelmäintegraatiokonsultti

Sisällöntuotantopäällikkö

Data-analyytikko

Tietohallintojohtaja
(CIO)
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KCG:n
tietokonemuseo

Apurahajärjestelmä
Maksut
Koulumaksut tulee maksaa määrättyyn pankkiin eräpäivään mennessä. (3000 JPY:n suuruinen pankkimaksu vaaditaan.)

Information Processing Society of Japan -yhteisön sertifioima

Normaalit maksut
Laitos

Pääsymaksu

Tila- ja
muut maksut

Lukukausimaksut

Laboratoriomaksut

Opiskelijajärjestömaksut

Yhteensä

Kaikki osastot

210 000 JPY

385 000 JPY

500 000 JPY

300 000 JPY

5 000 JPY

1 400 000 JPY

ensimmäinen historiallisten tietokoneiden satelliittimuseo
Yleistä KCG:n tietokonemuseosta

Stipendiohjelma KCG:n omarahoitteisille kansainvälisille opiskelijoille
Kioton tietokonekoulu tarjoaa ainutlaatuisen stipendiohjelman auttaakseen kansainvälisiä opiskelijoita, jotka pyrkivät valmistumaan kansainvälisesti
aktiivisiksi IT-insinööreiksi. Mahdolliset hyvin akateemisesti menestyneet kansainväliset opiskelijat, jotka opiskelevat omalla kustannuksellaan,
mutta jotka tarvitsevat taloudellista tukea, voivat hakea apurahaa.

KCGI:n kansainvälisten opiskelijoiden apurahaohjelma
Laitos

Vuosi

Pääsymaksu

Tila- ja
muut maksut

Lukukausimaksut

Laboratoriomaksut

Kaikki osastot

Ensimmäinen vuosi

50 000 JPY

200 000 JPY

400 000 JPY

250 000 JPY

900 000 JPY

Kaikki osastot

Toinen vuosi ja sitä
seuraavat vuodet

0 JPY

200 000 JPY

400 000 JPY

300 000 JPY

900 000 JPY

Vuonna 1963 Kyoto Universityn tutkijaopiskelijat perustivat IBM
709/7090 -opintopiirin ja -työpajan. Tähän aikaan missään japanilaisessa yliopistossa ei vielä ollut informaatioteknologian laitosta.
Siitä lähtien Kioton tietokonekoulusta, Japanin ensimmäinen yksityinen tietotekniikan koulutuslaitos, on kouluttanut arvostettuja osaajia,
jotka kehittävät omalta osaltaan Japanin IT-alaa.
Haluamme esitellä kulttuurillisesti arvokkaat tietokoneemme, joita
käytettiin aikanaan tietokoneopetuksessa. Monet näistä arvokkaista
tietokoneista, mukaan lukien ne, jotka Japanin tietotekniikkaliito sertifioi “tietojenkäsittelyteknologian perintö” -laitteiksi (Information
Processing Technology Heritage), ovat esillä KCG-tietokonemuseossa.
KCG-tietokonemuseo sertifioitiin Japanin ensimmäiseksi historiallisten tietokoneiden satelliittimuseoksi.

Tietojenkäsittelyteknologian perintökohde NEAC System 100
(Hyväksytty 6.3.2012)

Tietojenkäsittelyteknologian perintökohde TOSBAC-3400
(Hyväksytty 2.3.2009)

Tietojenkäsittelyteknologian perintökohde MZ-80K
(Hyväksytty 6.3.2013)

Tietojenkäsittelyteknologian perintökohde OKITAC-4300 -järjestelmä
(Hyväksytty 2.3.2009)

Tietojenkäsittelyteknologian perintökohde PDP 8 / I
(Hyväksytty 17.3.2015)

Tietojenkäsittelyteknologian perintökohde NEAC-2206
(Hyväksytty 2.3.2011)

Tietojenkäsittelyteknologian perintökohde TOSBAC -1100D
(Hyväksytty 10.3.2016)

Yhteensä

KCG:n kansainvälisten opiskelijoiden tukiohjelma
Laitos

Vuosi

Pääsymaksu

Tila- ja
muut maksut

Lukukausimaksut

Laboratoriomaksut

Yhteensä

Kaikki osastot

Ensimmäinen vuosi

100 000 JPY

200 000 JPY

400 000 JPY

300 000 JPY

1 000 000 JPY

Kaikki osastot

Toinen vuosi ja sitä
seuraavat vuodet

0 JPY

200 000 JPY

400 000 JPY

300 000 JPY

900 000 JPY
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Kioto – opiskelijakaupunki
Kioto on ollut Japanin pääkaupunki jo 1 200 vuotta, ja se on Japanin
kulttuurin keskus. Se on myös kansainvälinen kaupunki ja koti monille
nuorille opiskelijoille. KCG-kampukset sijaitsevat alueella, josta on
kätevä matka kaikkialle Kiotoon ja lisäksi Kansain alueelle, kuten
Osakaan, Naraan, Kobeen ja Otsuun.

KCG:n Kioto Ekimae-kampusta
ympäröivä alue

KCG:n Rakuhoku-kampusta
ympäröivä alue

Kioton rautatieasema, jonne JR, Kintetsu ja kaupungin
metro liikennöivät, on portti Kiotoon ja siellä vierailee ihmisiä ympäri Japanin. Alueella on sekä moderneja että historiallisia rakennuksia, joiden kontrasti on kaupungissa aistittavissa.

Metrolla ja kaupungin linja-autolla kampukselta pääsee
kätevästi Rakuhoku-alueelle, Kioton keskustaan ja Kioton
rautatieasemalle. Modernien rakennusten reunustaman
Kitayama-kadun lähellä sijaitsee Kamigamon pyhättö, ja
luonnosta pääsee nauttimaan kasvitieteellisessä puutarhassa, Midoroga-ike-lammella ja Kamo-joella.

Nähtävää
Toji
Nishi Hongwanji -temppeli
Higashi Honganji -temppeli
Tofukuji -temppeli
Kyoto Tower

Nähtävää
Kamigamon pyhättö
Midoroga-ike-lampi

Sanjusangendo
Kioton kansallinen museo
Kioton rautatieasema
Kioton Akvaario

(tunnetaan myös Mizoroga-ike-lampena)

Kioton kasvitieteellinen
puutarha
Kitayama-katu

KCGI:n Hyakumanben-kampusta
ympäröivä alue, Kioton pääkoulu
Alueella on monia nähtävyyksiä, kuten Muromachi-kulttuuria
edustava Ginkaku-ji-temppeli, Heian Jingun pyhättö, joka
yhdistetään Kioton kolmen suurimman festivaalin joukkoon
kuuluvan Jidai Matsurin viettoon, Tetsugaku-no-michi, joka
on tunnettu kirsikkapuiden reunustama polku, Kioton eläintarha, joka on Japanin kolmanneksi vanhin, Kioton kaupunginmuseo jne., jotka tuovat hyvin esille Japanin kulttuurin ja historian.

KCG:n Kamogawa-kampusta
ympäröivä alue
Shimogamon pyhättö, joka tunnetaan Aoi Matsurista,
yhdestä Kioton kolmesta suurimmasta festivaalista, ja
Kioton keisarillinen palatsi ovat molemmat kampuksen
läheisyydessä. Alue tunnetaan rikkaasta luonnostaan.

Nähtävää

Ginkakuji
Nanzenji-temppeli
Eikando Zenrin-ji
Kioton eläintarha
Heian Jingun pyhättö

Nähtävää
Tadasu no Mori (pyhättömetsä)
Shimogamon pyhättö
Kioton keisarillinen palatsi
Kioton historiallinen museo
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Tetsugaku-no-michi (kirj. filosofian polku)
Kioton kaupungin KYOCERA taidemuseo
Chionji-temppeli
Kansallinen modernin taiteen museo
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Koulutusverkosto

Kampukset

KCG haluaa tarjota korkean tason IT-koulutusta johtavana kansainvälisenä IT-koululaitoksena ja verkostoitua samalla
läheisesti muiden KCG-yhtymän koulutuslaitosten kanssa sekä tehdä yhteistyötä ulkomaisten hallitusten ja yliopistojen
kanssa.

Alkoi tarjota kursseja vuonna 2004, KCGI on
Japanin ensimmäinen informaatioteknologiaan
erikoistunut ammatillinen koulutuslaitos, jossa voi
opiskella maisterintutkintoon saakka. KCGI:n
opiskelijat hankkivat edistyneitä tietoja ja taitoja
muun muassa tietotekniikasta, johtamisesta ja
soveltavista aloista. Tavoitteena on johtava asema
yhteiskunnassa ja maailmanlaajuisesti. KCGI:ssä
suoritettujen opintojensa myötä opiskelijat
hankkivat Japanin korkeimman akateemisen
tutkinnon informaatioteknologian sovellusalueilla:
Informaatioteknologian maisteri (ammatillinen
tutkinto).

The Rochester Institute of Technology (RIT,
Rochesterin teknologiainstituutti) on vuonna 1829
perustettu tekninen yliopisto, joka oli yksi koko
Yhdysvaltojen ensimmäisistä IT-kursseja
tarjoavista yliopistoista (1991). Olemme ylpeistä
siitä, että se on arvioitu Yhdysvaltojen
parhaimmaksi yliopistoksi tietokonegrafiikan,
pelien ja informaatioteknologian aloilla. RIT solmi
ystävyyskoulusopimuksen Kioton
tietokonekoulusta kanssa vuonna 1996.

Kioton Ekimae-kampus sijaitsee ihanteellisella paikalla opiskelija-elämää ajatellen. Sijainti on uskomattoman kätevä. Se
sijaitsee vain seitsemän minuutin kävelymatkan päässä Kioton asemalta länteen. Lähellä on lukuisia mukavuuksia, kuten
ravintoloita, suuria ostoskeskuksia ja tavarataloja.

Kioto Ekimae-kampus

Päärakennus

Lisärakennus

Tämä vaikuttava, valkoseinäinen rakennus on Kioton
aseman länsipuolella. Se on
upein rakennus koko
kampuksella.

Lisärakennuksen tunnistaa auringon valaisemasta, avoimesta ulkoasustaan. Rakennuksessa
sijaitsee verkko-opiskelutilat sekä tilat autojen ja
moottoripyörien ohjaukseen, autotekniikan
ohjauksen kurssilla. Yhdessä Kioton
Ekimae-kampuksen päärakennus ja lisärakennus
ovat Kioton keskustan suurin huipputason
tietotekniikkakoulutuksen keskus.

Tekninen korkeakoulu

Rakuhoku-kampus

Kamogawa on runsaan auringonvalon
ja lempeiden tuulien ympäröimä
kampus Kamogawa-joen rannalla.
Lähistöllä virtaava Kamogawa-joki ja
sen vehreät rannat tarjoavat opiskelijoille rentouttavan ympäristön, joka
innostaa mielikuvitusta.

KCGI:n kampuksista Rakuhoku-kampus
on vanhinta ja sieltä on lähtenyt monia
tutkinnon suorittaneita työelämään.
Shimogamon alueen hiljaisen
tunnelman keskellä sijaitseva
Rakuhoku-kampus tarjoaa ihanteellisen
ympäristön akateemiseen opiskeluun.

KCGI

Muotoilukoulu

Kamogawa-kampus

Rochesterin
teknologiainstituutti

KCGM

Kampuksen rakennusten välillä liikennöi pikkubussi.

KCG

(moottoritien liittymä)

Kyotn
asema

Wacoal
(liike)

Miyako Hotel
Kioto Hachijo

Supermarket
Kitaoji-asemalle

Yoshinoya

Imadegawa-dori (katu)

(pikaruokaravintola)

Kakkukauppa Kirjakauppa

an

- lin

ja

Demachiyanagin
asema

Rakuhoku-kampus

Kitaoji-dori (katu)

Kioton pankki

Aeon Mall
Kioto (ostokeskus)

Kawabata-dori (katu)

Hachijo-dori (katu)

Tekninen korkeakoulu

Kamo-joki

Hachijo
Miyakomichi West Side exit (liittymä)
(ravintola)

ih
Ke

FamilyMart (kauppa)

KCGI
Higashioji-dori (katu)

Chuo exit

Shimogamo-pyhäkkö

Rakuhoku
High School (lukio)

Kawaramachi-dori (katu)

KCGM

BicCamera

Tokaido Shinkansen -linja

Aburanokoji-dori (katu)

Kioto Ekimaekampus

Kyoto Tower

Shiokoji-dori (katu)

Shimogamo Hon-dori (katu)

JR Kyoto -linja

Kintetsu
Kyoto -linja

KJLTC

Kioton japanin kielen koulutuskeskus (Kyoto
Japanese Language Training Center) on saanut
kunniamaininnan Oikeusministeriltä ja koulutus-,
kulttuuri-, urheilu-, tiede- ja teknologiaministeriö
on nimittänyt laitoksen japanin kielen
koulutuslaitokseksi opiskelijoille, joilla ei ole 12
vuoden pohjakoulutusta kotimaastaan.

Rihga Royal Hotel Kioto

Horikawa-dori (katu)

KCGM kouluttaa automekaanikkoja, joilla on
syventävä tuntemus tekniikoista ja hyvät tiedot
informaatioteknologiasta ja verkoista, joita
voidaan hyödyntää seuraavan sukupolven
autoteknologiassa.

Kaikkien kampuksen rakennusten välillä liikennöi ilmainen pikkubussi.
Tämä palvelu mahdollistaa liikkumisen ja osallistumisen tunneille eri rakennuksissa.

Muotoilukoulu

Kamogawa-kampus

KJLTC

Kioton prefektuurin sertifioima Ammatillinen koulutuslaitos (tekninen ohjelma)
K y o t o C o m p u t e r G a k u i n - U. S. A.

New Yorkin toimisto

New Yorkin toimisto perustettiin vuonna
2000 New Yorkin World Trade Centeriin
KCG-yhtymän ulkomaisen toiminnan
päämajaksi. Vaikka toimisto kärsikin
syyskuun 11. päivän terroriteoista, jatkaa se
nykyisin toimintaansa New Yorkin Rockefeller
Centerissä.

Kyoto Computer Gakuin - China

Pekingin toimisto
Dalianin toimisto
Shanghain toimisto
KCG:n Pekingin toimisto perustettiin vuonna
2002 Pekingin Kiinan kansalliskirjastoon
tukikohdaksi vaihtoon Kiinan yliopistojen kanssa,
joiden kanssa KCG pyrkii vahvistamaan
suhteitaan. KCG:n Dalianin toimisto avattiin
vuonna 2008 ja Shanghain toimisto vuonna
2018, ja niiden kautta KCG muun muassa tarjoaa
IT-opetustukea kiinalaisille yliopistoille.

Kioton tietokonekoulu

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

Hanoin toimisto

Vuonna 2019 KCG perusti Hanoin toimiston,
KCG:n ensimmäisen tukikohdan Vietnamiin.

(KCG : Kyoto Computer Gakuin)
■Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (4vuotta)
■Tietokonetekniikan koulutusohjelma (3vuotta)
■Tietokonetekniikan peruskoulutusohjelma (2vuotta)

Kioton tietokonekoulun
autolinja

Muotoilukoulu Kamogawa-kampus

■Taiteen ja suunnittelun informaatiotieteen koulutusohjelma (4vuotta)
■Taiteen ja suunnittelun koulutusohjelma (3vuotta)
■Taiteen ja suunnittelun peruskoulutusohjelma (2vuotta)

■Autojen ylläpitotekniikan maisteriohjelma

Kioto Ekimae-kampus

■Multimediatietotekniikan koulutusohjelma (3vuotta)
■Verkkotekniikan koulutusohjelma (3vuotta)
■Pelikehityksen koulutusohjelma (3vuotta)
■Liiketalouden tietotekniikan koulutusohjelma (2vuotta)
■Lääketieteellisen toimistohallinnon koulutusohjelma (2vuotta)
■Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (2vuotta)
■Pelikehityksen peruskoulutusohjelma (2vuotta)
■Informaatioviestinnän kurssi
(1 vuotta/ 2 vuotta iltakurssi)

Tekninen korkeakoulu Rakuhoku-kampus
17 Shimogamo-honmachi, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kioto 606-0862

11 Tanakashimoyanagi-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kioto 606-8204

10-5 Nishikujo,teranomae-cho, Minami-ku, Kyoto-shi, Kioto
601-8407
■Liiketalouden ja hallinnon informaatiotieteen koulutusohjelma (4vuotta)
■Tietojenkäsittelyopin koulutusohjelma (4vuotta)
■Digitaalisten pelien ja viihteen koulutusohjelma (4vuotta)
■Manga- ja animaatiokoulutusohjelma (3vuotta)
■Soveltavan informaatiotieteen koulutusohjelma (3vuotta)
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73 Tojihigashi-monzencho, Minami-ku, Kyoto-shi, Kioto
601-8428

Kioton japanin kielen
koulutuskeskuksen

11 Tanakashimoyanagi-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kioto 606-8204

Kioton tietojenkäsittelytieteiden
maisterikoulun

Soveltavan informaatioteknologian maisterikoulu
Erikoistumisalan verkkoliikekäynnin teknologia

7 Tanakamonzen-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kioto 606-8225

