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Уламжлал ба амжилт
1963 онд Японд анх удаа компьютерийн боловсрол
олгох байгууллага болон байгуулагдсан.
Түүнээс хойш Киото компьютерийн Гакүин (KCG) нь
ямагт цаг үеийнхээ тэргүүн эгнээнд алхсаар ирсэн.
Захирал :

Хасэгава Ясүко
Киотогийн их сургуулийн байгалийн шинжлэх ухааны салбарын сансрын физикийн тэнхимийг дүүргэсэн.
(Эмэгтэйчүүдээс анхдагч)
Киотогийн их сургуулийн аспирантурт физик судлалын салбар дахь докторын хөтөлбөрийн төлөвлөгөөт
кредитийг хангасан.
Сансрын физик судлал дахь компьютер хэрэглээний тэргүүлэх төлөөлөгч.
АНУ-ын Пеннсилвани мужийн их сургуулийн зочин эрдэмтэн.
Тайланд, БНГанаУлс, Щри-Ланка, Перу тус тус улсуудын боловсролын яамаас шагнагдсан.
2006 онд Японы ITU нийгэмлэгээс Олон улсын харилцан туслалцааны тусгай шагнал хүртсэн.
2011 онд Мэдээлэл боловсруулалтын судалгааны нийгэмлэгээс талархлын бичиг хүртсэн.

Pioneer Spirit-ын холбоос
1963 онд байгуулагдсан

Японы анхны комьпютерийн боловсрол
олгох байгууллага
Боловсролын үзэл санаа
− Компьютерийн технологийн судлалын чанарыг чухалчлан, онолыг орхигдуулдаггүй
бодит боловсрол
− Компьютерийн технологийн дэвшил, хөгжилд нийцсэн боловсрол
− Компьютерийн технологи дахь зохион бүтээх ур чадварын бэлтгэл
− Мэдээллийн нийгэм дэх олон талын сэтгэн бодох чадварын сургалт
− Оюун, мэдрэхүй нь хослон шалгарсан хүн чанарын сургалт

KCG-ын Pioneer Spirit
KCG нь 1963 онд Японы компьютерийн эрин эхлэх үед
“Шинэ үеийг бүтээцгээе” гэсэн урианд хөтлөгдөн Киотогийн их
сургуулийн аспирантурын сансрын физик судлалын анги
төгсөгчдийн багынханы үүсгэн байгуулсан Японы анхны
компьютерийн боловсролын байгууллага юм. Компьютерийн
программ хангамж зохион бүтээлт нь бүтээх ажиллагаа болохыг
чухалчилж, “мэдлэг, технологийг өвлүүлэн шингээх” төдийгүй
бүтээлч чанарыг нь хөгжүүлэхийг уриа болгон, “цаг үеийг авч
явах бүтээлч чанараар баялаг мэдээлэл боловсруулалтын
технологич” бэлтгэхийг сургалтын үзэл санаа болгож ирсэн.
KCG нь программ хэлний сургалт нээсэн нь Японы аль ч их
сургуульд мэдээллийн чиглэлийн салбар хараахан
байгуулагдаагүй байсан үе байлаа. 1970-80 оны эхээр сүүлийн
үеийн шилдэг дунд, том оврын техникийг тасралтгүй сургуульдаа
нэвтрүүлэн дэлгэрүүлж, оюутнуудын дадлагад зориулан чөлөөтэй
хэрэглүүлэхээр олгосон.Тухайн үед ийм том хэмжээтэй

компьютерийг оюутнуудын дадлагад олгосон нь урьд хожид
байгаагүй үзэгдэл байсан бөгөөд бусад их сургуулиудын
атаархлын бай болсон. Эдгээр нь KCG-ын бодит дүр төрх бөгөөд
сургуулийн барилга нь хичнээн тагз байлаа ч оюутнуудад цаг
үеийнхээ хамгийн шилдэг боловсролын орчинг олгоё гэсэн
сургалтын гүн ухааны илрэл байсан юм. Одоо ч гэсэн
байгуулагдсан цагаас хойш Pioneer spirit-ыг залгамжлан, 2004 онд
Японы анхны мэдээллийн технологийн мэргэжлийн ажлын
аспирантур болох “Зэрэг цол олгох Киотогийн мэдээллийн их
сургууль”-ийг байгуулсан.
Одоогийн байдлаар Киото компьютерийн Гакүин нь 50,000 орчим
оюутан бэлтгэсэн байна. Тус бүртээ KCG-д эзэмшсэн Pioneer
spirit-ээ хадгалан дэлхий дахинд шинээр хүчээ сорьсоор байна.
Үүсэн байгуулагдсанаасаа хойшхи 55 гаран жилийн урт замд бий
болгосон уламжлал болон амжилтаараа бахархдаг Киото
компьютерийн Гакүин. Үүн дээр улам их ирээдүйг бүтээгч нь та юм.
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KCG-ын сүлд тэмдэг

Сургалтын онцлог

KCG групп нь, Киото компьютерийн Гакүин (Ракүхокү
сургууль, Камогава сургууль, Киото буудлын өмнөх
сургууль), Киотогийн мэдээлэл зүйн төгсөлтийн дараахи их
сургууль, Киото автомашины мэргэжлийн сургууль, Киото
япон хэл сургалтын төв, KCG Career ХК зэргээс бүрдсэн
глобал боловсролын байгууллагын нэгдэл юм.
Тус группын бэлгэдэл “kcg.edu” нь 2003 онд Хасэгава захирлын
сонгосон тэмдэг бөгөөд 1995 онд авсан интернэтийн домэйн нэр
(HYPERLINK “http://www.kcg.edu” www.kcg.edu)-ээс үүдэлтэй
билээ. “kcg” гэдэг нь Японы анхны компьютерийн боловсролын
байгууллага “Kyoto Computer Gakuin” (Киото компьютерийн
Гакүин)-ын толгой үсэг бөгөөд “.edu” нь gTLD (generic Top Level
Domain: интернэтэд хэрэглэгддэг дээд шатны домэйны доторхи
салбар тусдаа дээд шатны домэйн)-ын нэг ба АНУ-ын
итгэмжлэгч байгууллагаас хүлээн зөвшөөрөгдсөн зөвхөн дээд
боловсролын байгууллага л бүртгүүлэх этгээд болдог.
KCG нь АНУ-ын интернэт нэвтэрсэн эхэн үеэс уялдаатай явж
ирсэн Массачусетсийн технологийн их сургуулийн (MIT)

судлаачдаас аваад компьютерийн холбогдолтой эрдэмтэдтэй
зузаан холбоотой байснаас үүдэн 4 жилийн сургалттай их
сургуультай ижил программтай боловсролын байгууллага
гэдгээрээ өргөн танигдсан. Тус сургууль нь “.edu”-гээр
овоглогдоход тохирсон гэмээн хүлээн зөвшөөрөгдөж, Японы
дотоодын боловсролын байгууллагын зүгээс нэн тэргүүнд, цор
ганцаар энэхүү домэйн “.edu”-ийг гардсан билээ. Хожим нь
домэйн нэрийн хяналтын хэм хэмжүүр буурч, АНУ-с бусад
улсын боловсролын байгууллагуудад ижил gTLDе-г олгодог
болсон боловч Америкийн дотооддоо л олгогддог “.edu”-г
эзэмшсэн нь тухайн үедээ түүхэн үйл явдал болсон бөгөөд KCG
нь АНУ-д ч хүлээн зөвшөөрөгдсөн дээд боловсролын
байгууллага мөн болох баталгаа болж буй нь зүйн хэрэг бөгөөд
тус сургуулийн авхаалжтайн илрэл ч болж байлаа.
Энэхүү “kcg.edu” тэмдэг нь мэдээлэлжсэн нийгэмд ямагт
манлайлахыг чухалчилсан боловсролын байгууллагын хувьд цог
хийморийг бэлгэдэн,цаг үеэсээ тасарсан хүмүүсийг бэлтгэх
боловсролын эрхэм зорилгыг илэрхийлж байна.

Японы анхны компьютерийн боловсролын байгууллага болон
үүсч, 55-с илүү жилийн уламжлал, амжилтаараа бахархах
Киото компьютерийн Гакүин (KCG) сургууль.
Түүний боловсролд нь бусад сургуульд байхгүй онцлог бий.
Уламжлалт боловсролын байгууллага нь “Заагч тал”-аас
“Суралцагч тал”-д мэдлэг олгох гэсэн нэг хөдөлгөөнт замын
боловсролын системийг барьж байдагтай харьцуулвал KCG
нь суралцахыг хүсэгч хүн өөрийн хүсэл, хувийн онцлогоо
нэгтгэн бүтээн босгосон сургууль юм. Тиймээс, оюутан хүн
бүрийн хувийн онцлогийг хүндэтгэн, тус тусын шаардлагад
нийцсэн нарийн нягт хариултыг шалгалт болон арга чаргыг
хуримтлуулсан боловсролын технологи, хамгийн сүүлийн
үеийн тоног төхөөрөмж ашиглан гүйцэтгэнэ.

Тус тусын салбарт зүтгэж буй мэргэжилтэнгүүд ч индэрт
зогсож, мөн семинар хэлбэрийн практикчилсан хичээлд бодит
нийгэмд тус болох хэрэглээний мэдлэг болон технологийг
эзэмшүүлнэ. Нэн шинэ компьютер зэрэг техник болон цахим
сургалтын системээр хэзээ ч, хаана ч суралцаж болох орчныг
олгоно. Мөн, мэргэжил болон ажлын байрыг баттай хангаж,
мөрөөдлөө биелүүлэхэд тань дэмжинэ.
Мөн KCG-г төгссөний дараа групп сургуулийн мэдээллийн
технологийн мэргэжлийн магистер, зэрэг цол олгох
Киотогийн мэдээлэл зүйн төгсөлтийн дараахи их сургуульд
дэвшин суралцах боломжтой.
KCG нь ийнхүү олон янзын арга барилаар сурах хүсэл
эрмэлзэлтэй оюутнуудын хүсэлд дээд хэмжээгээр нийцнэ.

KCG группын өнгө
KCG цэнхэр (KCG сургуулийн өнгө, KCG группын өнгө)
KCG сургуулийн өнгө болон KCG группын өнгө болох цэнхэр ньүүсэн байгуулагдах үеийн
бүх гишүүд Киотогийн их сургуулийн аспирантурыг төгсөгчид байснаас үүдэн Киотогийн
их сургуулийн өнгө болох хар хөхийг язгуур болгон сонгосон. 1970 оны орчмоос ашиглагдаж
эхэлсэн боловч үүсэн байгуулагдсаны 35 жилийн ой (1998он)-ыг тохиолдуулан өнгөний
зохицлыг тодорхойлж, KCG цэнхэр хэмээн тогтсон.

KCG улаан (Зэрэг цол олгох Киотогийн мэдээлэл зүйн төгсөлтийн дараахи их сургуулийн өнгө)
KCG группыг үүсгэн байгуулагч Хасэгава Щигэо нь амьдралынхаа сүүлийн жилүүдэд
сургуулиа удирдахын хамт Харвардын их сургуульд суралцаж, залуу насандаа биелүүлж
чадаагүй эрдэмд дахин шамдсан. Бостонд байр хөлслөн, залуу оюутнуудтай хамт утга
зохиол, гүн ухааны хичээлүүдэд сууж байлаа. Зэрэг цол олгох Киотогийн мэдээллийн их
сургуулийн өнгө болох хүрэн улаан өнгийг үндэс болгон KCG цэнхэртэй жишсэн өнгийн
хоршил болгон баталсан. Энэ нь хөгшин залуу, эр эмээс үл хамааран ямагт шинэ зүйлд
өөрийгөө сорьж, даруу төвшинөөр суралцах төлөв байдлыг илэрхийлж байгаа юм.

KCG улбар шар (Киото автомашины мэргэжлийн сургуулийн өнгө)
Дараахи шинэ үеийн автомашины технологид тохирсон өндөр төвшний IT, сүлжээний
технологи, мэдлэг бүрдсэн автомашины механикчийг бий болгоно. Автомашины
мэргэжлийн сургууль нь 2013 он, KCG грүппт нэгдсэн. Сургуулийн өнгө нь KCG грүппт
шинэ эрч хүчийг дуудаж оруулахийг илэрхийлнэ.

Практик сургалтын хөтөлбөр – Семинар
Хичээл бүр дээр сурсан технологи, мэдлэгийг харилцан
уялдуулан, ашиглах чадах ерөнхий чадварыг олгохын тулд
хичээлийн жил бүрт “төслийн дадлага хичээл” явуулна.
Төслийн дадлага хичээлд өгсөн даалгаварыг хийж гүйцэтгэх
бус багаараа зорилгоо тодорхойлохоос эхлээд төлөвлөгөө,
зураг төсөл, бүтээл хийж, далайцтайгаар чанарын өндөр
түвшний бүтээлийг бүтээн гаргана. Ажлын байр хайх үед ч
төслийн дадлага дээр бүтээсэн өндөр түвшний бүтээлээ
дэлгэн үзүүлснээр технологийн ур чадвараа сурталчлан
таниулж чадна.
Бодит нийгэмд зүтгэхийн тулд ур чадварын хүчээр зогсохгүй
багаар ажиллах, удирдах чадвар, харилцааны ур чадвар,
ажлын төлөвлөгөөгөө хянах чадвар, тайлбарлан таниулах

чадвар зэрэг ч хэрэгцээтэй болно. Төсөл зохион байгуулалтад
багийн ажлыг хэдэнтээ давтан туршлагажснаар эдгээр
чадварыг аяндаа олно. Мөн, сургалтын жилээсээ шалтгаалан
анхан шатнаас нарийн мэргэжлийн зүйл хүртэлх үе
шатчилсан сэдэв дээр ажилладаг тул төгсөх жил гэхэд
ерөнхий туршлага суусныг мэдэрч болдог.
Төгсөлтийн хичээлийн жилийн төслийн дадлагад тухайн үе
хүртэл үзсэн эрдмийн цөм болгож төгсөлтийн судалгаа хийнэ.
Оюутнууд санаагаа хэлбэр болгож, ахин дахин туршингаа
төгсөлтийн судалгааны бүтээлээ хийж гүйцэтгэнэ. Гоц сайн
бүтээлийг жил бүр 2-р сард зохиогддог “KCG AWARDS
Оюутны бүтээлийн илтгэл” ажил дээр зарлаж, шагнаж
урамшуулдаг.

KCG ногоон (Киото япон хэл сургалтын төв-сургуулийн өнгө)
KCG группын гадаадаас ирсэн оюутнуудын хувьд эхний үүд хаалга болдог Киото япон
хэлний сургалтын төв нь, хууль зүйн сайдын заасан япон хэлний сургууль бөгөөд
“БCШУЯ”-аас бэлтгэл боловсролын судлагдахууны зааврыг авсан. Дэлхийн 7 тивийн
ногоон их газрын дүрслэлээс сургуулийн өнгө болгон дээрхи KCG цэнхэр болон KCG
улаантай хорших өнгө хослолыг ногооноор тогтсон.
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Цахим сургалт
KCG нь 2005 онд бусад боловсролын байгууллагыг
манлайлан нэн шинэ цахим сургалтын системийг нэвтрүүлж,
олон төрлийн төгөлдөржсөн цахим сургалтын хичээлийг
дэлгэж байна. Цахим сургалтыг нэвтрүүлснээр улам илүү
“суралцагч талыг барьсан сургалт”-ыг хэрэгжүүлж, оюутны
суралцах эрмэлзлийг өдөөж байдаг.

Цахим сургалт нь интернет сүлжээ болон компьютерээс аваад
мэдээлэл холбооны технологийг ашигласан шинэ сурах арга
барил бөгөөд 21 дүгээр зууны боловсролын байгууллагад
зайлшгүй байх сургалтын арга барил гэж хэлж болно.

Нэн шинэ цахим сургалтын студийн тоноглол
Киото буудлын өмнөх сургуулийн шинэ байранд нэн шинэ тоног төхөөрөмжөөр цогцолсон цахим сургалтын студи байдаг.
Энэхүү студи нь ижил цагт алсын зайны лекцийн систем болон лекц бичлэгийн системийг бүрдүүлсэн. KCG нь уг цахим
сургалтын студийг төвөө болгож, нэн шинэ чанартай цахим сургалтанд зориулалтын хичээлийн агууламжийг зохион
боловсруулан, түгээж, оюутанд олон төрлийн суралцах боломжийг олгож байна.

KCG-н өвөрмөц цахим сургалтын хэлбэр
KCG-н цахим сургалтын хичээл нь оюутан хүн өөрийн ахицаар гүнзгий судлахад чиглүүлэн төрөл бүрийн аргыг хэрэглэдэг.
Түүнчлэн, өөрийнхөө стилээр суралцах цахим сургалт болон багшаар шууд заалгах биечилсэн хичээлийн сайн талыг
нэгтгэсэн өвөрмөц хичээлийг явуулж байна. Мэдээллийн технологи (ICT) сургалтыг манлайлагч KCG учраас л оюутан нь
мэдээллийн технологийг чөлөөтэй, үр ашигтай суралцах бололцоотой юм.

Нэн шинэ сургалтын хяналтын систем “KING-LMS”-ээр 24 цагийн туршид дэмжинэ.
Бодитойгоор broad band-н үе ирж хэрэгтэй мэдээлэлд хэзээ ч, хаана ч, хэн ч нэвтэрч болох “Түгээмэл нийгэм”-г угтаад байна.
Ийм цаг үе ирэхийг урьдчилан харж, KCG-нь японы боловсролын байгууллагын хувьд хамгийн түрүүнд өөрийн өвөрмөц
сургалт хяналтыг дэмжих систем (Learning Management System：LMS)-г нэвтрүүлж, улмаар 2010 онд “KING-LMS”-д шилжсэн.
Энэ системийг хэрэглэснээр оюутан нь цаг болон байршилд баригдахгүй, суралцахыг хүссэн агуулгаа чөлөөтэй суралцаж
чадна. Энэ нэн шинэ сургалтын систем нь “суралцагч талыг баримталсан сургалт”-ыг хэрэгжүүлэхийн тулд томоохон үүргийг
гүйцэтгэж байна.

KCG-н цахим сургалтын онцлог
Синхрон
цахим сургалт

・ KCG-н гурван хичээлийн байр (Ракүхокү сургууль, Камогава сургууль, Киото буудлын өмнөх сургууль)
болон зэрэг цол олгох Киотогийн мэдээлэл зүйн төгсөлтийн дараахи их сургуулийг холбож, хичээлийн
байр хооронд явахгүйгээр тухайн цагтаа хичээлээ үзэж болно.
・ Алслагдсан хичээлийн байрнаас ч багшдаа шууд асуулт тавьж болно.
・ Лекц нь автоматаар бичигдэж, серверт хуримтлагддаг учир, гэртээ давтлага хийх боломжтой.

● Өөрийн сонирхол болон тэмүүлэлдээ тохируулан бусад анги, бусад салбарын нээлттэй хичээл зэрэг өөрийн
дүүргээгүй судлагдхуунаа бие даан суралцаж болно.
● Сургуулиас илгээсэн зарлал мэдээг шалгаж болно. Өөрийн гар утасны и-мэйл рүү автоматаар шилжүүлэх боломжтой.

・ Дуртай цагтаа дурын газраа хичээллэж
болох учир хичээл, дугуйлан, хобби, цагийн
ажил зэрэгтэйгээ хослуулан төлөвлөж болно.

KCG-д оюутны хэрэглээний компьютер нь бүгд интернет сүлжээнд холбогдож, BROADBAND-д үйлчлэх HIKARI
FIBER (гэрлийн хүч) зориулалтын шугамаар интернетэд шууд холбогдон KING (KCG Information Network Galaxy)
интернет сүлжээний системийг бүрдүүлдэг.

◆ Оюутанд зориулсан сайт
KCG-ын оюутанд зориулсан сайт “KING-LMS”-д ямагт нэн шинэ хичээлтэй холбогдолтой мэдээлэл болон ажлын
байрны чиглэлийн мэдээлэл зэргийг тавьж, оюутны амьдралд хэрэгтэй мэдээллийг хэзээ ч, хаана ч шалгаж
болдог. Гар утсаараа унших боломжтой.

4

Асинхрон хэлбэр

・ Ойлгоогүй хэсэг болон чухал хэсгийг давтан
сонсож болно. Семинарын талаарх асуултыг
өөрийн ойлгоцын хэмжээнд шалгаж болно.
・ BBS (зарлалын самбар) болон и-мэйлийг
ашиглан онлайнаар асуулт, хариулт ба
оюутан хооронд саналаа солилцож болно.
・ Багш нь анги болон өрөөндөө хүлээж,
оюутнаас ирсэн асуултыг бүртгэх “Office
hour”-д багшдаа шууд асуулт тавьж, заалгах
боломжтой.

◆ KING сүлжээ

Синхрон хэлбэр

・ Хичээлийн агууламж руу нэвтрэх байдал
болон даалгавар хураалгах хэмжээ харьцаа,
урьдчилсан шалгалтын гүйцэтгэлийн хэмжээ
зэрэг оюутан тус бүрийн байдлыг багш нь
байнга хянаж болдог болгосон тул нягт,
нарийн заах боломжтой.
・ Багш ба оюутны харилцааг гүнзгийрүүлж,
сурлагын үр ашгийг дээшлүүлэхийн тулд
анги доторхи “Schooling” (уулзах хичээл)-ийг
мөн тохируулан хэрэгжүүлж байна.
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Сервер

Ракүхокү сургууль

Түгээлт

● Даалгавар, давтлага, даалгавар хураалгах, BBC (зарлалын самбар)-г ашигласан багш, оюутны, оюутан хоорондын
мэдээлэл солилцоо, асуулт, хариулт хийх боломжтой.

Асинхрон
цахим сургалт

Хуримтлал

● Тус бүрийн сургалтын зориулалттай хуудсаас цахимжуулсан хичээл бүрийн үзэх материал руу орж, сургуулиас гадна
гэрээсээ интернет ашиглан 24 цагын туршид чөлөөтэй суралцаж болно.

Асуулт
Вэб

Асуулт

Киото буудлын өмнөх
шинэ хичээлийн байр
Цахим сургалтын студи

Түгээлт

“KING-LMS”-г ашиглан суралцах

Камокава сургууль

Гэртээ

Хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж
Тоног төхөөрөмж болон орчин нь бусад сургуулиудаас ялгаатай
Хамгийн сүүлийн үеийн 700 компьютер
KCG-д бид нэн тэргүүний зорилгоо биелүүлэхийн тулд бүх хүчин чармайлтаа дайчлан
ажилладаг. KCG нь оюутнуудад хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологийг
ашиглан чөлөөтэй суралцах, судлагаа хийх орчныг нь бүрдүүлж өгдөг. Боловсролын
чанар бол бидний хувьд маш чухал зүйл юм. Манай сургууль маш хурдацтай өсч
хөгжиж, туршлага хуримтлуулж байгаа бөгөөд үүнийхээ хэрээр бид боловсролын
философи дахь амлалтандаа урьд урьдынхтайгаа адил тууштай байх болно.

Тусгай эффект ба аниме лаборатори

Цахилгаан ба цахилгаан хэлхээний үйлдвэрлэлийн дадлагын өрөө

Тоглоом хөгжүүлэлтийн практик сургалтын өрөө

Програмчлалын практик сургалтын өрөө

3D компьютерийн график үйлдвэрлэлийн практик сургалтын өрөө

Автомашины хяналтын практик судалгааны талбай

Мультимедиа практик сургалтын өрөө

Сүлжээний практик сургалтын өрөө

Компьютерийн тусламжтайгаар загварчлах (CAD) /
Инженерийн програмчлалын практик сургалтын өрөө

Их танхим

Mac аппликейшн хөгжлүүлэлтийн лаборатори

Мэдээллийн сангийн практик сургалтын өрөө

Цахим сургалтын студи

Мэдээллийн станц

Mac дизайны лаборатори

Мехатроникийн практик сургалтын өрөө

Дуу бичлэгийн студи

Оюутны амралтын өрөө
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Тэргүүн эгнээнд
Гайнакс Киото ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал
Японы Шинжлэх Ухааны Зохиол, Уран Зөгнөлт
Зохиолчид (SFWJ), Японы Уран Сайхны Зохиолчдын
Клуб (SACJ)-ын гишүүн
Киотогийн мэдээлэл технологийн эрдмийн зэрэг
олгох их сургууль (KCGI), Профессор
武田 康廣

Такэда
Ясүхиро

Японы анимэ болон ICT
IT-ийн манга, анимэ гэх мэт мэргэшүүлэх чиглэлээр
KCGI нь шинэ зах зээл болон бизнесийн модель бий
болгохын тулд эдгээр комбинациудыг ашиглаж байна.
Профессор Такэда Ясүхиро нь Анимэ төлөвлөх, бүтээх,
сурталчлах тухай тусгай сэдвүүдээр хичээл заана.
Профессор Такэда нь Надиа, Цэнхэр тэнгисийн нууц,
Тенген Топпа Гуррен Лаганн зэрэг бүтээлүүдийг
хийсэн алдартай студи болох Гайнаксын үүсгэн
байгуулагчдын нэг юм. Гайнаксын Анимэ бүтээгчийн
хувиар Профессор Такэда нь Шинэ үеийн Евангелион:
Төмөр бүсгүй, мөн Шилдэг 2-р байрын төлөө урагшаа!
Дайбастер, Шидэт Дэлгүүр Аркайд Абенобаши ба
Ханамакү Цэцэрлэг гэх мэт олон тооны бүтээлүүд дээр
ажиллаж байсан. Гайнакстай хамтран Профессор
Такеда KCG Группын 50 жилийн ойн үйл ажиллагаанд
ярилцлага өгсөн байна.

Бизнес гэдэг нь “Мөнгийг хэрхэн
эргэлтэнд оруулах вэ”-д оршино
- Анимэг бизнестэй холбох түлхүүр нь юу бэ.
Өнөөдрийг хүртэл хийж ирсэн миний гол ажил Гайнакст
хүүхэлдэйн кино төлөвлөж, бүтээх юм. Анимэ хийх
төлөвлөгөө боловсруулж, хамтран ажиллахыг хүссэн
компанитай хэлэлцээр хийж, дараа нь нэвтрүүлэгтээ
бэлтгэн, төсвөө тооцож төлөвлөнө. Уран бүтээлээ
бэлэн болонгуут, хэр их мөнгийг эргэлтэнд оруулахаа
бодох нь чухал. Түүнийг хөдөлгөөнд оруулсныг, өөрөөр
хэлбэл бизнес гэж хэлж болох болов уу.

- Такэда профессор та яагаад анимэ оролдох
болсон бэ.
Өөрийн төлөвлөсөн бүтээлүүдээс дурдвал Плейадес ба
Тенген Топпа Гуррен Лаганн зэрэг юм. Одоогоор олон
тооны шинэ Анимэ төлөвлөгөөн дээр ажиллаж байна.
Би ийм ажил хийж эхэлсэн нь санаандгүй зүйлээс
эхлэлтэй. Оюутан байхдаа огт хичээлээ хийдэггүй
байлаа. Гэвч, оюутан байхдаа сайн дурын ажил зохион
байгуулах дуртай, өөрөө бүх юмаа төлөвлөж хийдэг
байлаа, нэг л мэдэхэд энэ ажлыг хийх болчихсон байна.
Одоо ч гэсэн би өөрийгөө сонирхогчын зүгээс ажлаа
хийж байна гэж дүгнэдэг. Сонирхож эхэлсэн үеэсээ
эхлээд өнөөг хүртэл “Хөгжилтэй, зугаатай юм хийх
санаачлагаа” мартахгүй байхыг хичээдэг.

- Анимэг сурч буй оюутнуудад хандаж юу
хэлэх вэ.

KCG группын 50 жилийн ойн үйл ажиллагаа (URL: kcg.ac.jp/gainax)
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Анимэгийн зохиол бүтээлийг төлөвлөж, туурвихад
асар их энерги шаардана. Түүнээс гадна, хөрөнгө
мөнгөө цуглуулан санхүүжүүлнэ гэдэг бол нөсөр
хариуцлага үүрнэ гэсэн үг. Уран бүтээлээ хүнд үзүүлж,
үнэлгээ авч байж, хөрөнгөө эргүүлж ашгаа гаргаж авах
болно. Ингээд бодоход, төлөвлөсөн зүйлээ бүтээл
болголоо. Бүтээлээ гаргаж л байвал боллоо гэж
байгаа бол зүгээр л сэтгэлийн ханамж авахаас
хэтрэхгүй. Бүтээлээ үзүүлж үнэлгээ авч байж анх удаа
бүрэн гүйцэд уран бүтээл гарна. Үнэлгээ нь зөвхөн
хийсэн ажлыг дүгнэхээр зогсохгүй үйл хөдлөл, үг
хэллэг гээд бүхий л талаас үнэлэгдэх болно. Та бүхэн
ямар үнэлгээ авахаасаа айж шантралгүй зоригтой
зогсож чадах сэтгэлийн тэнхээтэй байж сураарай.
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Тэргүүн эгнээнд

The world of Hatsune Miku, which
touched off a revolution in voice synthesis

“Хацүнэмик”-н Crypton Future Media ХК-н захирал
Киотогийн мэдээлэл технологийн эрдмийн зэрэг
олгох их сургууль (KCGI), Профессор

Итох
Хироюки
伊藤 博之

“Ирээдүйгээс ирсэн эхний чимээ”-гээс
улбаатай зохиомол шүтээн нь дууны үг
болон аяыг компьютерт суулгангуут
хоршмол хоолойгоор дуулж өгдөг. Дотоод
төдийгүй далайн чандад ч амьд тоглолт
зохиогдож, олон шүтэн бишрэгчийн
сэтгэлийг хөдөлгөдөг. Энэхүү их амжилтыг
түрсэн дууг хоршуулах программ хангамж
“Хацүнэ Мик”-г зохион бүтээгч Crypton
Future Media Inc компанийн гүйцэтгэх
захирал Ито Хироюки нь KCG-ын багшаар
томилогдсон. Компьютер болон авианы
нийлүүлэтийн программ хангамжийг зохион
бүтээсээр байгаа Ито багш бол ирээдүйн
мэдээллийн технологийн ертөнцийг
нуруундаа үүрэлцэхээр зүтгэж буй залууст
хандан “дөнгөж замын талдаа гэж хэлж
болох “Мэдээллийн Хувьсгал”-н хилийн
хязгаар нутаг бол нүд алдам их бөгөөд
оюутнуудын өмнө хязгааргүй дэлгээстэй
байна. Түүнийг бүрэн мэдэрч, эрдэмдээ
шамдаасай” гэж захиж байна. Ито гуайн
яриаг сонслоо.
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Манай компани тоглоом болон анимэ зурагт ном
хийдэг компани биш. Хөгжимтэй холбоотой ажил
хийдэг ч дуу бичлэгийн компанитай адилхан биш.
Сонирхон оролддог компьютерийн хөгжмийг
бизнестэй холбосон нэг бодлын “Дуу оруулагч” гэж
болно. “Хацүнэ мик”-г 2007 оны 8 сард борлуулж
эхэлсэн бөгөөд энэ нь хүмүүст ажил үйлстээ
бүтээлчээр шамдан ажиллах боломжийг олгож
өгсөн гэж бодож байна.
Хүн төрөлхтөн өнгөрсөн үедээ гурван том
хувьсгалыг даван туулж ирсэн гэж ярьдаг. Эхний
хувьсгал нь хөдөө аж ахуйн хувьсгал. Ан агнуур
хөөж яахын аргагүй нүүдэллэхээс өөр аргагүй
болж ирсэн хүн төрөлхтөн энэхүү хувьсгалаар хүнс
тэжээлээ төлөвлөгөөтэйгөөр үйлдвэрлэж, үржүүлж
чаддаг болж ирсэн тул, тогтсон газар нутагт
суурьшиж эхэлсэн. Үүнээс нийгэм, улс төр үүсэн
бүрэлдэж, нөгөө талаар баян ядуугийн ялгаа гарч
эхэлсэн. Эдийн засгийн өсөлттэй зэрэгцэн дайн
тулаан гарах болсон шалтгааныг үүсгэсэн ч гэж
хэлж болно.
Хоёр дахь хувьсгал нь аж үйлдвэрийн хувьсгал юм.
Хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлж, адилхан
зүйлийг үр өгөөжтэй хийж бүтээх арга зүй
хөгжсөнөөр, их хэмжээгээр үйлдвэрлэж, их
хэмжээгээр хэрэгцээгээ хангаж эхэлсэн. Гадаад
худалдаанд ахиц гарч, бүс нутгийн хэмжээгээр
элбэг баян болоход нөлөөлсөн. Мөн, энэ хувьсгал
нь “хүн амын огцом өсөлт”-г бий болгосон. Аж
үйлдвэрийн хувьсгалын өмнө, олноор үйлдвэрлэж,
олноор үхэж үрэгдэж байсан үе байсан ба хүн амын
өсөлт тогтворжиж, нийгмийн давхаргын ялгаа
багасч ирсэн боловч аж үйлдвэрийн хувьсгалаар,
хүн амын өсөлт асар хурдтайгаар нэмэгдсэн.
Түүнчлэн, гурав дахь хувьсгал нь интернэтээр
тэргүүлсэн мэдээллийн технологийн мэдээллийн
хувьсгал байлаа. Интернэтээс өмнө, мэдээллийг
түгээгч нь хязгаарлагдмал, өвөрмөц байдалтай
байсан. Түгээгч нь сонин хэвлэл болон телевиз,
радиогийн студи, хэвлэлийн компани гэх мэт
мэдээллийн агентлагууд байсан ба эдгээр нь
мэдээллийг түгээхдээ тоног төхөөрөмж болон хүн
хүчдээ асар их хэмжээний зардал гаргадаг байв.
Түүнчлэн энэ үеийн мэдээллийн багтаамж бага,
зөвхөн нэг урсгалын байсан. Гэвч, интернэт
үүссэнээр энэхүү хувьсгал гарах болсон.
Мэдээллийг түгээх арга барилд ихээхэн өөрчлөлт
орсон.
Одоо, интернэтийн хэрэглээ нь ердийн үзэгдэл
болж, гар бүртээ, ширээн дээрээ, халаасандаа ч
авч яваад ашиглах боломжтой болжээ. Мэдээ,
кино, дуу хөгжим зэрэг дижиталчлагдсан
мэдээллийг интернэтээр дамжуулан хялбархан
түгээж, хуримтлуулж байна. Өөрийнхөө дуртай
дүрс бичлэг, нэвтрүүлгийг дуртай үедээ үзэж харж,

амьдрал болон ажлаа хялбарчлан хөгжилтэй
өнгөрөөх боломжтой болоод байна. Мөн, энэхүү
мэдээллийг өөрийнхөө мэдээтэй холбон,
Facebook ба Twitter, блогоор дамжуулан
өөрийнхөө тухай хялбархан, хурдан, дэлхий
дахинд цацаж болдог болоод байна.
Гэвч, энэхүү мэдээллийн хувьсгалын
өөрчлөлт дөнгөж эхлээд байна гэж бодож
байна. Хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэрлэлийн
хувьсгал нь хүн төрөлхтөний ахуй
амьдралд ихээхэн өөрчлөлтийг авч
ирсэн. Мэдээллийн хувьсгалыг
авчрах өөрчлөлт нь одоогоор тийм
өндөр түвшинд хүрээгүй байна.
Нэг их удахгүй, цаашид жинхэнээр
өөрчлөгдөж эхлэх боловуу.
20-30 жилийн дараа, хүний
амьдрал, дэлхий дахиныг
зүйрлэхийн аргагүй өөрчлөх
байх. Гэвч, хэрхэн яаж
өөрчлөгдөхийг мэдэхгүй
юм. Яаж өөрчлөх вэ
гэдгийг бид бүхэн болон
бидний ирээдүйн
залгамжлагчдын гарт
атгагдаж байна.

Хацүнэ мик

Зураглал: KEI
ⓒCrypton Future Media, INC.
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KCG ангиудын жагсаалт

Таван факультетын 19 анги нь оюутнуудад

A
B
C
D
E

Нарийн мэргэжилтний
диплом гэж юу вэ?
Мэргэжлийн сургуулиудад
дөрвөн жилийн хугацаатай
мэргэжил дээшлүүлэх
хөтөлбөрт хамрагдсан байх
гэсэн болзлыг хангасан
төгсөгчдөд "Нарийн
мэргэжилтний диплом"
(кодо-сенмонши) олгодог.
Боловсрол, соёл, спорт,
шинжлэх ухаан, технологийн
яам (MEXT) нь "Нарийн
мэргэжилтний диплом" гэсэн
нэр томъёог бакалаврын
зэрэгтэй (gakushi) тэнцүү гэж
үздэг бөгөөд энэхүү зэргийг
дөрвөн жилийн хугацаатай
их дээд сургууль төгссөн
хүмүүст олгодог. Нарийн
мэргэжилтний дипломыг
зөвхөн мэргэжлийн мэдлэг
төдийгүй техникийн ур
чадвар эзэмшсэн хүмүүст
олгодог тул Японы нийгэмд
өндрөөр үнэлэгддэг. Нарийн
мэргэжилтний диплом нь
бакалавраас илүү өндрөөр
үнэлэгддэг.

Мэргэжилтний мэргэшил
дээшлүүлэх практик
сургалтын анги гэж юу вэ?
Уг анги нь магадлан
итгэмжлэхэд тавигдах
шаардлага болох бизнесийн
ертөнцийн тэргүүн эгнээнд
байдаг компаниудтай
хамтран практик, мэргэжлийн
боловсрол олгодог. KCG-д
магадлан итгэмжлэгдсэн
таван ангиас гадна хоёр,
гурван жилийн ангиуд байдаг.
KCG нь 1963 онд
байгуулагдсан цагаасаа хойш
IT-тай холбоотой
салбаруудын тэргүүлэх
мэргэжилтнүүдийг хөгжүүлэх
чиглэлээр эдгээр ангиудыг
тогтмол явуулж ирсэн. KCG
нь магадлан итгэмжлэгдсэн
бусад ангиудыг бэлтгэх
төлөвлөгөөг мөн хэрэгжүүлж
байна.

Арт, дизайны чиглэл
(Art & Design)

Тэргүүлэх дижитал уран
бүтээлчдидтэй нэгдээрэй

Бизнесийн чиглэл
(Business & Management)

IT-р дамжуулан бизнесийн тэргүүлэх
түвшинд хүрэх

Компьютерийн шинжлэх
ухааны чиглэл
(Computer Science)

Өнөөгийн мэдээллийн нийгмийн
тэргүүлэх түвшинг дэмжих

Дижитал тоглоом,
зугаа цэнгэл

мөрөөдлөө биелүүлж, зөв талбараа олоход нь тусална.

Арт, дизайнерын анги

3 жилийн анги

Вэб дизайнер

Манга, анимэ анги

3 жилийн анги

Дүрс зохиогч

Арт, дизайнерын үндсэн анги

2 жилийн анги

Рекламын дизайнер

Удирдлагын мэдээллийн анги

4 жилийн анги

Арт, дизайны мэдээллийн курс / Манга, анимэ курс

Арт, дизайнерын үндсэн курс / Манга, анимэ курс

Удирдлагын мэдээллийн курс / Мэдээллийн шинжлэх ухааны курс

Хэрэглээний мэдээлэл анги
Анагаах ухааны мэдээлэл зүйн курс /
Далайн шинжлэх ухааны IT-ийн курс /
Хөдөө аж ахуйн IT-ийн курс / FinTech курс

3 жилийн анги

Бизнесийн үндсэн анги

2 жилийн анги

Эмнэлгийн мэдээлэл зүйн анги

2 жилийн анги

Мэдээллийн шинжлэх ухааны анги

4 жилийн анги

Хэвлэл мэдээллийн анги

3 жилийн анги

Сүлжээний анги

3 жилийн анги

Мэдээлэл боловсруулалтын анги

2 жилийн анги

Мэдээлэл боловсруулах курс / IT дуу оруулагч, жүжигчний курс /
Төгсөгчдөд дээд боловсрол олгох анги

(Digital Game & Amusement)

3 жилийн анги

Ахисан түвшний тоглоом бүтээгч
болох карьерын зорилт тавих

Тоглоомын хөгжлийн үндсэн анги

2 жилийн анги

Мэдээллийн инженерийн анги

4 жилийн анги

Комьпютерийн инженерийн анги

3 жилийн анги

Тэргүүний хяналтын инженер
болохыг зорих

Комьпютерийн инженерчлэлийн суурь анги

Мэдээллийн харилцааны анги

Мэдээллийн харилцааны анги

Ажиллангаа суралцах эсвэл хоёр сургуульд зэрэг суралцах

Мэдээллийн харилцааны курс

(Information & Communication)

Мэдээллийн харилцааны курс / Нэг жилийн оройн курс /
Их сургуулийн төгсөгчдийн ур чадварыг дээшлүүлэх курс
Оройн сургалтын тэнхим

Хэрэглээний мэдээлэл анги

Гадаадад IT-ийн чиглэлээр сурч,
дэлхийн түвшинд ажиллах
Гадаад оюутанд зориулсан
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Олон улсын автомашины тохиргоо удирдлагийн курс (Гадаад оюутанд зориулсан)

IT / Санхүүгийн зөвлөх
Системийн инженер

Эмнэлгийн удирдлага

Нарийн
мэргэжилтний
диплом

Мэргэжилтний
мэргэшил
дээшлүүлэх практик
сургалтын ангиa

Шийдлийн инженер
Сүлжээний инженер
Системийн инженер (SE)

Нарийн
мэргэжилтний
диплом

Мэргэжилтний
мэргэшил
дээшлүүлэх практик
сургалтын ангиa

Тоглоомын директор

Тоглоомын дизайнер
Тоглоомын программист

Нарийн
мэргэжилтний
диплом

Мэргэжилтний
мэргэшил
дээшлүүлэх практик
сургалтын ангиa

Суулгагдсан системийн инженер
Хэрэглээний электроник хөгжүүлэгч
Mechatronic инженер

2 жилийн анги

1 жилийн анги

Оройн 2 жил

Хяналтын программист

Системийн инженер (SE)

Программист

Системийн админ

Удирдлага, нягтлан бодох
бүртгэл, борлуулалт

Автомашины инженер

Компьютерийн шинжлэх
ухаан судлаач

Системийн инженер (SE)

Программист

3 жилийн анги

Олон улсын мэдээллийн курс / Олон улсын арт, дизайны курс /
3 жилийн анги
Олон улсын аялал жуулчлалын мэдээллийн курс (Гадаад оюутанд зориулсан)
RIT магистрын солилцооны курс (их, дээд сургуульд 4 жил сурч
төгссөн оюутнууд хамрагдах боломжтой) /
Олон улсын IT курс (Гадаад оюутанд зориулсан)

Мэргэжилтний
мэргэшил
дээшлүүлэх практик
сургалтын ангиa

Тоглоом төлөвлөгч

Комьпютерийн инженерийн анги
Мэдээлэл боловсруулал анги

Нарийн
мэргэжилтний
диплом

Программист

Тоглоомын хөгжлийн анги

Комьпютерийн инженерийн курс / Автомашины хяналтын курс

Нарийн
мэргэжилтний
диплом

Захиргаа, нягтлан бодох бүртгэл, борлуулалт

4 жилийн анги

(Engineering for Embedded Systems)

CG зохиогч

4 жилийн анги

Тоглоомын анги

Инженерчлэлийн
чиглэл

Мэргэжилтний
мэргэшил
дээшлүүлэх практик
сургалтын ангиa

Урлаг мэдээллийн анги

2 жилийн анги
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Анги тэнхим

A

B

Арт, дизайны чиглэл
Art & Design

Урлаг мэдээллийн анги

4 жилийн анги

Рекламын дизайнер

Тоглоомын CG дизайнер

Дүрс зохиогч

Арт, дизайнерын анги

DTP дизайнер гэх мэт

Эзэмших мэргэжил

3 жилийн анги

Мэргэжилтэн

Зохион бүтээх сэтгэлгээ, ур чадвараар тэргүүлсэн зохиогч,
дизайнер болно.

DTP дизайнер

Рекламын дизайнер

Вэб дизайнер

Дүрс зохиогч

Тоглоомын CG дизайнер гэх мэт

3 жилийн анги

Мэргэжилтэн

Анимэ оруулагч

Дижитал будагч

График зураач

Манга зураач

CG анимэ оруулагч

Рекламын дизайнер гэх мэт

Зураг болон өнгөний мэдрэмж зэрэг урлагын суурь чадвар эзэмшсэн,
зохион бүтээх программ дээр ажиллаж чаддаг, ойлголт дээр
тулгуурлан урлан бүтээх авъяастай боловсон хүчинг бэлтгэнэ.
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Системийн инженер (SE)

Төслийн менежер гэх мэт

3 жилийн анги

Менежмент, мэдээллийн ангид үр дүнтэйгээр
Киотогийн мэдээлэл зүйн төгсөлтийн дараахи их
сургуульд үргэлжлүүлэн суралцах боломж бүхий
6 жилийн хөтөлбөрийг бий болгосон.

Мэргэжилтэн
Эзэмших мэргэжил

2 жилийн анги

Эмнэлгийн мэдээлэл зүйн анги

CG зохиогч

DTP оператор

Вэб дизайнер

Тоглоомын CG дизайнер

Шугаман бус үйлдлийг засварлах оператор гэх мэт

Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуйн инженер
Санхүүгийн инженер
Эмнэлгийн мэдээллийн техникч гэх мэт

Эзэмших мэргэжил

Бизнесийн ёс зүй болон харилцааны соёлтой, Word, Excel, Access гэх мэт
албан хэргийн программыг ашиглах технологи, нийгмийн гишүүний хувьд зөв
боловсон ёс суртахууныг эзэмшиж, нягтлан бодох бүртгэл, болон компанийн
механизмаас эхлэн бизнесийн мэдлэгийг сурах болно. Ямар ч салбарт шиг
дасан зохицсон, өрсөлдөх чадвартай бизнесийн ажилтанг бэлтгэнэ.

Эзэмших мэргэжил

Далайн болон Далайн загас үржүүлгийн инженер

Мэргэжилтэн

Бизнесийн ёс зүй болон компьютерийн ур чадвартай, шилдэг
бизнесийн ажилтан болно.

Мэргэжилтэн

Автомашины инженер

Олон улсын автомашины тохиргоо удирдлагийн курс

Бизнесийн үндсэн анги

Эзэмших мэргэжил

Дижиталь урлагын салбарыг манлайлах зохиолч, дизайнер
болно.

Технологийн ажил эрхлэгч

Гадаад оюутанд зориулсан

Аналог манга, анимэ бүтээх аргачилал болон түүхэнд тулгуурлахын зэрэгцээ,
дижиталаар бүтээл бүтээхэд оролцож, зохион бүтээх газар болон хэвлэлт,
дэлгэрүүлэх салбарт ажиллах боловсон хүчинг бий болгоно.

2 жилийн анги

Цахим бизнесийн продюсер

Энэхүү анги нь үйлдвэрлэх техник технологийн талаар өндөр мэдлэгтэй,
концепц боловсруулах, танилцуулах чадвартай, үйлчлүүлэгчдийн хэрэгцээг
сонсохын зэрэгцээ хэлэлцээр хийх, санал дэвшүүлэх чадваруудыг хүмүүст
эзэмшүүлж, өндөр чадвартай боловсон хүчин бэлтгэдэг. Мөн Олон улсын
автомашины хяналт, Далайн мэдээллийн технологи, Хөдөө аж ахуйн
мэдээллийн технологи, Финтек, Эрүүл мэндийн мэдээлэл зэрэг курсууд байдаг.

Дижиталаар манга, анимэ бүтээх технологи бүрдүүлсэн манга зураач,
анимэ оруулагч, зохион бүтээгч болно.

Арт, дизайнерын үндсэн анги

Дата сайнтист

Системийн инженер болж, салбар дахь мэдээллийн технологийн
хувьсгалыг дэмжих.

Эзэмших мэргэжил
CG зохиогч

Мэдээллийн технологийн зөвлөх

Хэрэглээний мэдээлэл анги

Нарийн мэргэжлийн ур чадвар эзэмшсэн, хэрэглэгчийн хэрэгцээнд тохирсон
хэлэлцээр, саналыг тавьж чаддаг төгс үзэл баримтлал, итгэл найдвар хүлээх
хариуцлагатай боловсон хүчинг бэлтгэнэ.

Манга, анимэ анги

★Нарийн мэргэжилтний диплом

Аливаа компани дах алба хэлтсийн үйл ажиллагааны агуулга болон
ашигт ажиллагааны шинжилгээний арга барил зэрэг удирдлагын
мэдлэгийн хамт, бодит дадлага бүхий мэдээлэл холбооны технологийг
суралцаж, мэдээллийн технологийг ашиглан бизнесийн үйл ажиллагааг
удирдан ажиллах ур чадварыг эзэмшинэ. KCG -д Удирдлагын
мэдээллийн курс ба Мэдээллийн шинжлэх ухааны сургалтууд мөн байдаг.

Эзэмших мэргэжил
CG зохиогч

4 жилийн анги

Аж ахуйн нэгжид хэрэгтэй мэдээллийн системийг санал болгож,
бизнесийг удирдах зөвлөгч болно

Дижиталь артын боломжит чанарыг хязгааргүй эрэлхийлэхийн зэрэгцээ, уран
бүтээлийн бэлэн болсон дүр төрхийг урьдчилан төсөөлж, төслөө биелүүлэхэд
шаардлагатай төлөвлөх чадвар болон менежментийн ур чадварыг эзэмшсэн
арт директор болгон хүмүүжүүлнэ.

Вэб дизайнер

Business & Management

Удирдлагын мэдээллийн анги

★Нарийн мэргэжилтний диплом

Салбарыг манлайлах арт директор болно.

Арт директор

Бизнесийн чиглэл

2 жилийн анги

Системийн администратор
Оператор

PC-ийн багш

Борлуулалт, борлуулалтын ажилтан
Бичиг хэрэг, нягтлан бодох бүртгэлийн ажилтан гэх мэт

Мэргэжилтэн

Эмнэлэг болон комьпютерийн мэдлэгийг хослуулан эзэмшиж, ирээдүйн эмнэлгийн ажлын байрыг
мэдээлэлжүүлж чадах боловсон хүчин болно.
Эмнэлгийн ажлын байранд комьпютерийн мэдлэг чухалчлагдаж байгаа хэдий ч
энэхүү хэрэгцээг хангах боловсон хүчин хүрэлцэхгүй байна. Эмнэлгийн албаны
ангийн оюутнууд эмнэлгийн мэдлэг, IT-н ур чадварыг хослуулан эзэмшиж, ирээдүйн
эмнэлгийн ажлын байрыг мэдээлэлжүүлж чадах боловсон хүчин болж бэлтгэгдэнэ.
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Эзэмших мэргэжил
Эмнэлэг, клиник гэх мэт эмнэлгийн удирдлага гэх мэт

C

Компьютерийн шинжлэх ухааны чиглэл
Computer Science Area

Мэдээллийн шинжлэх ухааны анги

4 жилийн анги

★Нарийн мэргэжилтний диплом

Эзэмших мэргэжил
Шийдлийн инженер

Системийн инженер (SE)

Төслийн менежер

4 жилийн анги

★Нарийн мэргэжилтний диплом

Сүлжээний инженер

Эзэмших мэргэжил

IТ-ийн архитектор гэх мэт

3 жилийн анги

Програм хангамжийн хөгжлийг удирдах инженер
болно.
Программ хангамж боловсруулах багийн системийн
зураг төсөл болон хэрэглэгчидтэй хэлэлцээр хийх зэрэг
ажлыг удирдаж чадах системийн инженерийг бэлтгэнэ.

3 жилийн анги

Тоглоомын анги

Програмчилал болон контент хөгжүүлэлтээс гадна багийн ажиллагаанд
зайлшгүй шаардлагатай удирдлагын ухааны мэдлэгийг олгож, тоглоом
зохион бүтээх ажилчдын үйл ажиллагааг удирдах директор болон техникийн
асуудлыг хариуцан ажиллах техникийн директорыг бэлтгэж байна.

Хэрэглэгчдийн хэрэгцээг судалж, мэдээллийн системийн дагуу
шийдлийг санал болгох, бий болгож чадах шийдлийн инженер болон
мэдээллийн технологийн архитекторыг бэлтгэнэ.

Сүлжээний анги

Digital Game & Amusement

Дараагийн үеийн тоглоом зохион бүтээгчийн удирдагч болно.

МТ-ийн салбарыг удирдах мэргэжилтэн болох.

Хэвлэл мэдээллийн анги

D

Дижиталь тоглоом, зугаа цэнгэл

Тоглоомын директор

Техникийн директор

Тоглоомын продюссор

Тоглоомын программист

Тоглоом төлөвлөгч

Тоглоомын CG дизайнер гэх мэт

Мэргэжилтэн

Эзэмших мэргэжил

Тоглоомын хөгжлийн анги

Системийн инженер (SE)

CG инженер

Вэб инженер

Өгөгдлийн сангийн инженер гэх мэт

Программист

3 жилийн анги

Мэргэжилтэн

Сүүлийн үеийн хөгжлийн технологийг эзэмшсэн тоглоом зохион
бүтээгч болно.
3D болон онлайн тоглоом зэрэг өндөр түвшний тоглоомыг зохион бүтээх
тоглоомын програмист, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийг ерөнхийд нь хянаж,
үнэхээр хэрэглэгчийг татсан сонирхолтой тоглоомыг бүтээх тоглоом
төлөвлөгч зэрэг тоглоом бүтээх явцад хамрагдах мэргэжилтнүүдийг сургана.

Мэргэжилтэн

Мэдээллийн системийг програмчлах чадвартай зохион бүтээгч инженер болно.
Сүлжээ, өгөгдлийн сан, мэдээллийн нууцлалтай холбогдох технологи,
мэдлэгтэй, аюулгүй бөгөөд тогтвортой мэдээллийн системийг зохион бүтээх
чадвартай боловсон хүчинг бэлтгэнэ.

Эзэмших мэргэжил
Тоглоомын программист

Тоглоом төлөвлөгч

Тоглоомын дүр зохиогч

Тоглоомын CG дизайнер

гэх мэт

Эзэмших мэргэжил
Сүлжээний инженер

Аюулгүй байдлын инженер

Сүлжээний администратор

Системийн инженер (SE)

Тоглоомын хөгжлийн үндсэн анги

Өгөгдлийн сангийн инженер гэх мэт

2 жилийн анги

Тоглоомын хөгжлийн суурь мэдлэгийг эзэмшсэн зохиогч болно.

Мэдээлэл боловсруулалтын анги

2 жилийн анги

Мэргэжилтэн

Програмчлал, IT-ийн суурийг эзэмшсэн техникч болох.
Энэхүү анги нь компьютер, сүлжээ, мэдээллийн онолын суурьтай
програмист, системийн инженер, системийн операторуудыг бэлтгэдэг.
Олон улсын мэдээллийн технологи, мэдээлэл боловсруулах, мэдээллийн
технологийн дуу оруулагч зэрэг чиглэлийн курсууд байдаг.

Гадаад оюутанд зориулсан

Олон улсын IT курс

С++ зэрэг програмчилалын хэл болон график дизайн, тоглоомын бүтэц,
дүрмийг хэрхэн тодорхойлох зэрэг тоглоомыг бүтээх арга барилыг
эзэмшүүлнэ. Хөгжүүлэлтийн директорын удирдлаган доор нарийн ажиллах
чадвар бүхий тоглоомын програмист, төлөвлөгч, хөгжүүлэлтийн туслах
зэргийг бэлтгэж байна.
Эзэмших мэргэжил
Тоглоомын программист

Тоглоом төлөвлөгч

Тоглоомын дүр зохиогч

Тоглоомын CG дизайнер

Тоглоомын хөгжлийн туслах гэх мэт

Эзэмших мэргэжил
Программист

Системийн инженер (SE)

Вэбпрограммист

Үйлдлийн оператор

Дуу оруулагч

Нэвтрүүлэгч гэх мэт
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Мэргэжилтэн

E

Инженерчлэлийн чиглэл
Engineering for Embedded Systems

Мэдээллийн инженерийн анги

4 жилийн анги

★Нарийн мэргэжилтний диплом

Суулгагдсан системийн хөгжлийн мэргэжилтэн болно.
Техник хангамж, програм хангамжийн технологиос гадна зөвлөмж,
зураг төсөл, хөгжил, үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээ, хяналт тавих
хүртэлх суулгагдсан системийн хөгжилтэй холбоотой технологи, өргөн
хүрээний мэдлэгийг эзэмшиж, хөгжлийн багийг удирдан нэгтгэж чадах
төслийн менежер болон МТ-ийн архитекторыг бэлтгэнэ.

KCG нь дэлхий даяар идэвхтэй үүрэг гүйцэтгэх чадвартай мэдээлэл боловсруулах инженерүүдийг хөгжүүлэхийн тулд
гадаад оюутнуудын хэрэгцээнд нийцүүлэн олон улсын хэмжээнд таван курсыг нээсэн. Уг курст оюутнууд 4 болон 10-р
саруудад элсэх боломжтой.
KCG нь гадаад оюутны асуудал хариуцсан олон ажилтантай. Эдгээр ажилтнууд оюутнуудыг сурахаас эхлээд оюутны
хотхоны амьдрал, цагийн ажил олох зэрэг дээр дэмжин ажилладаг. Тэдний шаргуу хөдөлмөрийн ачаар KCG-д дэлхийн
өнцөг булан бүрээс ирсэн гадаад оюутнууд оюутны амьдралаа утга учиртай өнгөрөөх боломжтой.

Эзэмших мэргэжил
IТ-н архитектор

Системийн инженер (SE)

Mechatronic Engineer

Тоног төхөөрөмж бүтээгч

◆

Олон улсын автомашины тохиргоо удирдлагийн курс
3 жилийн анги

Мэдээлэл боловсруулал анги / 2 жилийн анги / Мэргэжилтэн / Киото Экимаэ кампус дахь

Олон улсын IT курс

Мэргэжилтэн

Суурилуулсан технологиор бүтээгдэхүүний хөгжлийг ахиулагч инженер болох.

◆

Робот, холбооны хэрэгсэл, автомашины инженерчлэл, микропроцессорын хяналтыг
үйлдвэрлэх замаар суулгагдсан системийг бүрэн судлах ажилд оюутнуудыг татан оролцуулдаг.
Энэхүү ангид хамрагдсанаар бүтээгдэхүүний хөгжлийн тэргүүн эгнээнд гол үүрэг гүйцэтгэх
чадвартай системийн инженер, программист, мехатроникийн инженер болно. Олон улсын
мэдээлэл, компьютерийн инженер ба автомашины хяналт зэрэг хичээлүүдийг үздэг.

Гадаад оюутанд зориулсан

Японд эсвэл өөрийн эх орондоо амжилттай карьертай болох!

Хэрэглээний мэдээлэл анги / 3 жилийн анги / Мэргэжилтэн / Киото Экимаэ кампус дахь

Суулгагдсан системийн инженер гэх мэт

Комьпютерийн инженерийн анги

KCG-н гадаад оюутнуудад зориулсан
таван курс
Оюутнууд 4 болон 10-р саруудад элсэх
боломжтой

KCGI-ийн магистрын хөтөлбөрт элсэх зорилго тавь! - Элсэх боломжтой

Комьпютерийн инженерийн анги / 3 жилийн анги / Мэргэжилтэн / Ракухоку кампус дахь

Олон улсын мэдээллийн курс
Олон улсын арт, дизайны курс
Олон улсын аялал жуулчлалын мэдээллийн курс

Олон улсын мэдээллийн курс
Олон улсын арт, дизайны курс
Олон улсын аялал жуулчлалын мэдээллийн курс

Эзэмших мэргэжил
Суулгагдсан системийн инженер

Mechatronic инженер

Системийн инженер (SE)

Хэрэглэгчийн инженер

Хяналтын программист

Тээврийн хэрэгслийн инженер

Хөдөлгүүрийн хяналтын хэсгийг (ECU - Engine control unit ) хөгжүүлэгч гэх мэт

Комьпютерийн инженерчлэлийн суурь анги
Техник хангамж, программ хангамжийн суурь мэдлэгтэй
хяналтын систем инженер болно.
Суулгагдсан системийг хөгжүүлэхэд шаардлагатай програм хангамжийн
үндсэн технологи, мэдлэг эзэмшиж, хөгжлийн удирдагчийн дор ажиллах
чадвартай хяналтын системийн инженерийг бэлтгэнэ.

2 жилийн анги

Мэргэжилтэн

Эзэмших мэргэжил
Суулгагдсан системын инженер

Хэрэглэгчийн инженер

Системийн инженер (SE)

Хяналтын программист гэх мэт

Мэдээллийн харилцааны анги
Information & Communication

Мэдээллийн харилцааны курс

1 жилийн анги / Оройн 2 жил

Богино хугацаанд мэдээллийн технологийн ур чадварт суралцах хүсэлтэй хүмүүст зориулсан
сургалт юм. Хувийн хэрэгцээ, ур чадварын түвшинд нийцүүлэн хичээлийг сонгох, програм
хангамж, системийн хөгжил, мэдээллийн чиглэлийн мэргэжлийн чадвар, бичиг хэргийн программ
хэрэглэх аргыг олж эзэмших зэрэг, тухайн зорилгод нийцсэн суралтыг явуулах боломжтой болно.
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Олон улсын автомашины тохиргоо удирдлагын курс болон Олон улсын IT курст хамрагдсан оюутнууд MEXT-ийн магадлан
итгэмжлэгдсэн дипломтой төгсөх бөгөөд Япон эсвэл өөрийн эх орондоо IT болон автомашины технологийн чиглэлээр карьераа
эхлүүлэх боломжтой. Японы компанид ажиллах сонирхолтой хүмүүс KCG-ийн ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох ажилтнуудаас
ажил мэргэжлийн талаар зөвлөгөө авах боломжтой.

Олон улсын автомашины тохиргоо удирдлагийн курс
Автомашинтай холбоотой суурилагдсан технологийг судалж
байх явцдаа Япон хэл сурах боломжтой.
Эхний
жилд

Оюутнууд мэргэжлийн чиглэлээрээ суралцан япон хэлний мэдлэгээ
дээшлүүлэхийн зэрэгцээ програмчлал, компьютерийн систем, дижитал
хэлхээг багтаасан автомашины инженерчлэл, IT-ийн суурьтай болох юм.

2 дахь
жилд

Оюутнууд програмчлалын практик ур чадвар, системийн тохиргооны
инженерчлэл, дижитал хэлхээ ба микропроцессоруудын үндэс,
автомашины удирдлагын чиглэлээр суралцан дадлага хийнэ.

3 дахь
жилд

Энэ жилийн хувьд оюутнуудыг суурилуулсан технологийн талаар онолын
болон практик судалгааг хийлгэж мэдлэгийг дээшлүүлэх юм. Эдгээр
сургалтанд хамрагдсан оюутнууд MEXT-ийн магадлан итгэмжлэгдсэн
дипломтой төгсөх бөгөөд Япон эсвэл өөрийн эх орондоо мэргэжлээрээ
ажиллах боломжтой.

Олон улсын арт, дизайны курс
Оюутнууд компаниудад ажилд ороход шаардлагатай компьютерын ерөнхий мэдлэг
болон ур чадварын үндсэн хичээлүүдийг судалсны дараа, дижитал урлагийн ертөнцөд
гол үүрэг гүйцэтгэх хамгийн сүүлийн үеийн ур чадваруудыг эзэмшинэ. Манга,
анимэгийн сургалтанд аналог үйлдвэрлэлийн аргууд болон эдгээр урлагийн
хэлбэрүүдийн түүхийг дижитал урлагийн бүтээлүүдтэй хэрхэн холбох, үйлдвэрлэлийн
газар болон хэвлэлийн талаар, мөн контентоо хэрхэн яаж түгээх талаар заах болно.
Харин Архитектурын дизайны төрлийн курс нь оюутнуудыг архитектурын дизайнер
болгон хөгжүүлэхийн тулд архитектурын дизайны үндэс суурийг тавьж, тогтвортой
архитектурыг бий болгохын тулд IT-ийг хэрхэн ашиглах талаар заадаг.
Мэргэжлийн хичээлүүд
График хэрэгслийн танилцуулга
Дизайн практик

Баримт бичиг боловсруулах ерөнхий
дадлага
Архитектурын тойм

3D анимейшний үндэс
Мэргэшлийн шалгалтанд бэлтгэх дадлага
CAD-н практик
Вэб контент бэлтгэх үндэс

Вэб анимейшн-ийн үндэс
Хэрэглэгчийн интерфэйс болон UI/UX
дизайны үндэс
Уран зургийн үндэс гэх мэт

Олон улсын IT курс
Оюутнуудын япон хэлний мэдлэгийн түвшинг харгалзан үзэж
бүлэг болгон хуваана. Хичээлүүд үүний дагуу зохицуулагдана.

Эхний
жилд

Хятад үсэг ашигладаггүй орнуудын гадаад оюутнуудыг хамруулах
зорилготой. Энэхүү сургалтын хүрээнд Япон оюутнууд IT-ийн үндэс суурийг
бий болгохын зэрэгцээ нарийн мэргэжлийн судалгаа хийх шаардлагатай
болно. Мөн Техникийн япон хэлний нэгж болоод компьютерийн технологи,
бизнес эрхлэхэд шаардлагатай япон хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх
хичээлүүд заагддаг.

2 дахь
жилд

Оюутнууд эдгээр олон төрлийн хичээлүүдээс өөрсдийн хүсэл сонирхолд
нийцсэн хичээлүүдийг сонгон суралцаж, IT-ийн мэдлэг чадвараа өндөр
түвшинд дээшлүүлэх боломжтой. Уг хөтөлбөрт хамрагдсан оюутнууд
MEXT-ийн магадлан итгэмжлэгдсэн ахисан түвшний дипломтой төгсөх
бөгөөд Япон эсвэл өөрийн эх орондоо мэргэжлээрээ ажиллах боломжтой.

Ракухоку кампус дахь эдгээр гурван сургалт нь KCGI-д элсэхийг зорьж буй оюутнуудад зориулагдсан болно. Их, дээд сургуульд
элсэхэд тавигддаг ерөнхий шаардлагууд тухайлбал, өөрийн орны техникийн коллежийг төгссөн байх зэрэг дээр үндэслэн оюутнуудаа
элсүүлдэг. Хичээлүүд оюутнуудын япон хэлний түвшинг харгалзан үзэж зохион байгуулагдана. Мөн уг хөтөлбөрт хамрагдсанаар
KCGI-д элсэхэд шаардлагатай мэдлэг болон ур чадварыг эзэмших юм. Өөрөөр хэлбэл уг хөтөлбөр нь KCGI-д элсэхээр зорьж буй
оюутнуудыг бэлтгэдэг. KCGI-ийн гадаад дахь түнш боловсролын байгууллагуудаас эдгээр сургалтанд маш олон оюутнууд элсдэг.

Олон улсын мэдээллийн курс

Олон улсын аялал жуулчлалын мэдээллийн курс
Аялал жуулчлалын салбар нь дэлхийн зах зээлд масштабын хувьд автомашины
салбараас хамаагүй том боловч харамсалтай нь Япон улс энэ чиглэлээр бусад орнуудаас
хоцорч байна. KCG нь Японы аялал жуулчлалын үзэсгэлэнт газруудын нэг болох Киото
хотын байршлын давуу талыг ашиглан оюутнууддаа аялал жуулчлалын шинэ үйлчилгээ,
бизнесийн загварт IT-ийг ашиглаж сурах зэрэг хөтөлбөрүүдийг боловсруулсан.
Уг курст оюутнуудыг аялал жуулчлалын талаархи мэдээллээр хангах, аялал жуулчлалын
үйл ажиллагааны түүхийг дижитал хэлбэрт оруулах, аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд
дүн шинжилгээ хийх, урьдчилсан тооцоо хийх зэрэг бодитой шийдлүүдийг заадаг.
Энэхүү сургалтанд хамрагдсан оюутнууд аялал жуулчлалын менежер, гадаад руу
чиглэсэн аялал жуулчлалын менежер зэрэг мэргэжлүүдийг эзэмших боломжтой.
Мэргэжлийн хичээлүүд
Аялал жуулчлалын судалгааны тойм

Мэргэшлийн шалгалтанд бэлдэх дадлага A/B

Гэрэл зургийн дадлага

Аялал жуулчлалын шинэ бизнесүүд

Сонирхол татах аялал жуулчлалын
менежментийн тойм

Киотогийн соёлын хээрийн дадлага

Аялал жуулчлалын тээврийн бизнес

Аялал жуулчлалын динамик статистикийн
дадлага

Аялал жуулчлалын харилцаа холбоо

Гадаад руу чиглэсэн аялал жуулчлал гэх мэт

Оюутнууд уг курст хамрагдан IT-ийн суурь хичээлүүдийг судалж байх явцдаа Япон хэлний чадвараа сайжруулах боломжтой. Энэ нь
мэргэжлийн хичээлүүдээ гүнзгийрүүлэн судлахад шаардлатай. Оюутнууд олон төрлийн сонгон судлах хичээлүүдээс өөрийн хүсэл сонирхолд
нийцсэн, IT-ийн ахисан түвшний ур чадварыг олгохуйц хичээлүүдийг сонгон суралцах боломжтой. Компьютерийн технологийг судлах,
бизнес эрхлэхэд шаардагдах Япон хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх техникийн Япон хэл
болон бусад Япон хэлний ангиудыг танилцуулж байна.
Мэргэжлийн хичээлүүд
Илтгэлийн үндсэн дадлага

График хэрэгслийн танилцуулга

VBA-ийн үндсэн дадлага

Питоны танилцуулга

Баримт бичиг боловсруулах ерөнхий практик

Тооцоолох системийн үндэс

Мэргэшлийн шалгалтанд бэлтгэх үндсэн дадлага

Системийн хөгжлийн танилцуулга

Байгууллагын системийн тойм

PHP-н танилцуулга

Удирдлагын мэдээллийн системийн тойм

Мэдээллийн сангийн дизайн гэх мэт

Сүлжээний менежментийн танилцуулга

20

21

Оюутны жилийн дөрвөн улирал
KCG-д жилийн туршид олон төрлийн үйл ажил, арга хэмжээг зохион явуулдаг.

4

▪ Тайлбар танилцуулга
▪ Элсэлтийн баяр
▪ Эрүүл мэндийн үзлэг
▪ Хаврын улирлын сургалт эхлэнэ
▪ Нэгдүгээр курсын оюутнуудад зориулсан
танилцах үдэшлэг
▪ Хаврын улирлын улсын шалгалт
▪ Нэгдүгээр курсын өдрийн камп

▪ Соёлыг таниулах лекц
▪ CG тест
▪ Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх
танилцуулга
▪ Сургууль дээрх компаниудын танилцуулга
▪ Зуны фестиваль

сар

Киотогийн жилийн туршид
зохион байгуулагдах гол
үйл ажиллагаанууд

7

сар

Гионы наадам
(Ясака сүм,
Киотогийн бусад газар)

▪
▪
▪
▪

Намрын сургалт эхлэнэ
Намрын улсын шалгалт
Намрын явган аялал
Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх
танилцуулга

10

▪ Бататгах хичээлүүд
▪ Хөгжмийн тоглолт
▪ Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх
танилцуулга

сар

Эрин үеийн наадам
(Хэйан-жингү сүм)

October

Алсын харваа
(Санжусангендо хийд)

11

сар

January

July

Тоёотоми Хидэёши
Сакура цэцэг үзэх парад
(Даигожи хийд)

▪ Хаврын явган аялал
▪ Сургууль дээрх компаниудын танилцуулга

April

Зуны фестиваль

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Элсэлтийн баяр

▪ Байгуулагдсаны ойн өдөр
(5 сарын 1 өдөр)

Киото Такиги Но
(Хэйан-жингү сүм)

▪ Спортын тэмцээн
▪ Сургууль дээрх компаниудын танилцуулга

5

Япон өдөр өдөрлөг

Хаврын улирлын сүүл үе
Хаврын улирлын шалгалт
RIT-ийн зуны семинар
Зуны амралт
Зуны улирлын шалгалтанд бэлтгэх
семинар
Зуны сургалт эхэлнэ
Бизнесийн дадлага
Ажлын байрны зөвлөгөө
Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх
танилцуулга

KCG AWARDS

8

Оюутны уран бүтээлийн тайлан

2

▪ Намрын улирлын сүүл үе

сар

▪ KCG AWARDS
▪ Намрын улирлын шалгалт

Гозан ёслолын галын наадам
(Даймонжияма гэх мэт)

August

сар

▪ J тест, мэдээллийн системийн шалгалт

Намрын явган аялал

▪ 11 сарын баяр
▪ Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх
танилцуулга
▪ Мэргэжлийн хичээлийн лекцүүд
▪ Урлагын тоглолт
▪ CG тест
▪ Эцэг эхчүүдийн зөвлөгөөн

сар

▪ Хаврын амралт
▪ Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх
танилцуулга

11

сар

Чавганы цэцгийн баяр
(Китано-тенмангу сүм)

▪ Сургууль дээрх компаниудын
танилцуулга

Арашияма Намрын Наадам
(Арашияма)

▪ Өвлийн сургалт эхлэнэ

February

November

May

Төгсөлтийн ёслол
11 сарын баяр
Киотогийн мэргэжлийн сургуулиудын
спортын наадам
Хаврын явган аялал

Ажлын байрны зөвлөгөө

▪ J тест, мэдээллийн системийн шалгалт
▪ Киотогийн мэргэжлийн сургуулиудын
спортын наадам
▪ Сургууль дээрх компаниудын танилцуулга
▪ Намрын улирлын сургалтын удирдамж
▪ Хөгжмийн тоглолт
▪ Эрүүл мэндийн үзлэг

Хөгжмийн тоглолт

▪ Хөгжмийн тоглолт
▪ Сургууль дээрх компаниудын танилцуулга

Киото Такиги Но
(Хэйан-жингү сүм)

6

сар

June
22

Төгсөлтийн баяр

9
Сар ажиглах орой
(Даикакүжи хийд)

September

3

▪ Хаврын сургалт

сар

▪ Төгсөлтийн ёслол

Өвлийн сургалт

▪ Соёлыг таниулах лекц
▪ Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх
танилцуулга
▪ Өвлийн амралт

Киото Такиги Но
(Хэйан-жингү сүм)

12

▪ Төгсөлтийн баяр
▪ Сургууль дээрх компаниудын
танилцуулга

сар

▪ Хаврын улсын шалгалтанд бэлтгэх
семинар

December
23

сар

Бамбарын наадам
(Сейрожи хийд)

March

Япон хэлний сургууль

KJLTC

KJLTC : Kyoto Japanese Language Training Center

Киотогийн япон хэлний сургалтын төв
◆ Их

сургуулийн бэлтгэлийн курс

Бүтэн цагийн хичээл 1 жил ※ 4 сард элсэн орно

Бүтэн цагийн хичээл 1 жил хагас ※ 10 сард элсэн орно

※ Хамрагдах хүн: Япон хэлний түвшин тогтоох шалгалт N3-N5-р түвшний япон хэлний мэдлэгтэй хүн

• KCG-н гадаад оюутны тусгай анги болох Киотогийн япон хэлний сургалтын төв (KJLTC: Kyoto Japanese Language Training Center)-д японы
дээд боловсролын байгууллагад элсэн ороход зориулсан япон хэлний сургалт явуулдаг. KJLTC нь хууль зүйн сайдын заасан япон хэлний
боловсролын байгууллага сургууль юм.
• Тус курс нь боловсролын яамнаас тогтоосон “Бэлтгэл боловсролын” (Зөвхөн дотоодын 26 сургууль, гадаадын 2 сургууль) юм. Өөрийн орны
боловсрол эзэмших жил нь 12-с доош жилийн хугацаатай байсан хүн байсан ч, тус курсыг дүүргэснээр, KCG-н үндсэн ангиас эхлээд, японы
дээд боловсролын багууллагад элсэн суралцах эрхтэй болно.
• KCG-н үндсэн ангид элсэн орох бэлтгэл сургалт болох процессор, хүснэгт тооцоо зэрэг хэрэглээний программ хангамжийн үйлдлийн дадлага
(Мэдээллийн технологийн суурь мэдлэг)-г зайлшгүй үзэх хичээл гэж үзнэ. Авсан кредитийг элсэн орсны дараа үндсэн ангийн кредит дээр
нэмж тооцно.
• Зохих түвшний япон хэлний чадвартай оюутан тус курст сурангаа, KCG-н үндсэн ангийн компьютерын мэргэжлийн хичээлд суух боломжтой.
• Тус курсыг төгссөний дараа, KCG-н үндсэн ангид элсэн суралцах оюутанд элсэлтийн хураамж, сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт үзүүлнэ.
Мөн, KCG-н үндсэн оюутнаар элсэн орох оюутан сургалтын төлбөрт үзүүлэх систем (тэтгэлэг)-д хамрагдах болно.
Япон хэлтэй холбоотой хичээлийн тухайд, элсэлтийн шалгалт болон улирлын эцсийн шалгалтын дүнгээс хамааран хэлний түвшинд нийцэх ангид хуваагдан хичээллэх болно.
7 сар болон 12 сард япон хэлний түвшин тогтоох шалгалтын N2 эсвэл N1-р түвшний шалгалт өгөхөд тусална. Мөн, “Японд сурах шалгалт”-нд бэлтгэнэ.

◆ Курсын

танилцуулга

Бэлтгэл
ангийн
сургалт

Японы дээд боловсролын байгууллага (Коллеж, их дээд сургууль, тусгай мэргэжлийн сургууль гэх мэт)-д элсэн орохын тулд японд
болон өөрийн орондоо 12 жилийн анхан болон бүрэн дунд шатны боловсрол эзэмшсэн байх ёстой. Гэвч, тус тусын орны боловсролын
системд тулгуурласан боловсрол эзэмших жил 12-с доош байх тохиолдолд, тус сургуулийн курсыг дүүргэснээр, японы дээд
боловсролын байгууллага (Коллеж, их дээд сургууль, тусгай мэргэжлийн сургууль гэх мэт)-д элсэн суралцах эрхтэй болно.
(Боловсролын яамнаас тогтоосон Бэлтгэл ангийн сургалт)

Хичээлийн
хөтөлбөр

Япон хэлний хичээл
• Японы дээд боловсролын байгууллага (Коллеж, их дээд сургууль, тусгай мэргэжлийн сургууль гэх мэт)-д элсэн ороход
шаардлагатай япон хэлний чадвартай болгох, япон хэлний N1, N2-р түвшин тогтоох шалгалтанд бэлтгэнэ.
• Оюутны япон хэлний түвшинд тохируулан, зохих түвшний ангид хуваарилж хичээл заана.
• 1 долоо хоногт 20-с дээш цагийн япон хэлтэй холбоотой хичээлд хамрагдана. (1 улиралд 20 долоо хоног, 1 жилд 40 долоо хоног)

◆ Элсүүлэх

Хичээлийн нэр

Агуулга

Япон хэл 1 (Өгүүлбэр зүйн дүрэм, үсэг, үгсийн сан)

Өгүүлбэр зүйн дүрэм, ханз, үгсийн сангаа арвижуулж, нийгмийн амьдрал, мэргэжлийн салбарт шаардлагатай ерөнхий
япон хэлний чадвартай болно.

Япон хэл 2 (Сонсох, яриа)

Өдөр тутмын болон нийгмийн амьдрал, мэргэжлийн салбарт шаардлагатай аман ярианы хэллэгээс сурч, сонсож ойлгох
дасгал хийнэ.

Япон хэл 3 (Унших)

Нийгмийн амьдрал, мэргэжлийн салбарт зайлшгүй хэрэгтэй болох уншиж ойлгох чадварыг хөгжүүлэх болон сонин, сэтгүүл,
дипломын ажил, уран зохиолын бүтээл зэргийг уншиж ойлгох дасгал хийнэ.

Япон хэл 4 (Зохион бичлэг)

Эссе, реферат, И-мэйл, PowerPoint, бизнесийн баримт бичиг бичнэ.

Японы байдал

Японы соёл, нийгэм, мөн япон хүний үзэл бодол болон ёс зүйн талаар ойлголттой болно.

Зохих түвшний ангид хичээллэнэ.
Хичээлийн нэр

Агуулга

Ерөнхий япон хэл

Япон хэлний түвшин тогтоох шалгалт болон японд суралцах шалгалтын асуултанд бэлтгэх зэргээр түүний чиг хандлагын
судалгаа, зохих арга хэмжээг авна.

Үндсэн хичээлүүд
Япон хэлээс бусад ур чадвараа дээшлүүлэн, дээд боловсрол эзэмшихэд шаардлагатай мэдлэгтэй болно.
Агуулга

Үндсэн хичээлүүд

Англи хэл, математик, шинжлэх ухаан (физик, хими, биологи), иж бүрэн сургалт,
мэдээллийн технологийн суурь мэдлэг (компьютер)
※ Долоо хоногт 6-8 цаг хичээллэнэ.
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Элсэлтийн хугацаа
Дөрөвдүгээр сар
Аравдугаар сар

Курсын нэр
Их сургуулийн бэлтгэл 1 жилийн курс
(1 жил)
Их сургуулийн бэлтгэл Жил хагасын курс
(1.5 жил)

◆ Элсэлтийн

Япон хэлний түвшин тогтоох шалгалт болон японд суралцах шалгалтанд бэлтгэх анги

Хичээлийн нэр

курс (Сурах хугацаа) болон агуулга, элсүүлэх хүний тоо
Агуулга
Японы дээд боловсролын байгууллага (Коллеж, их дээд сургууль,
тусгай мэргэжлийн сургууль гэх мэт)-д элсэн орох хүсэлтэй хүнд зориулсан

Тогтсон хүний тоо
60 хүн
60 хүн

нөхцөл

Дараах зүйлийг бүгдийг нь хангасан байх
① Гадаад улсад дээд боловсролын сургалтанд хамрагдсан байх. (12-с доошгүй жил болон 12-с дээш жил боловсрол
эзэмшсэн хүн байх)
② Япон хэл сурах эрмэлзэлтэй, япон хэлний түвшин тогтоох шалгалт N5 (4-р түвшин)-с дээш мэдлэгтэй, япон хэлийг сурч
эзэмших идэвхи зүтгэлтэй хүн байх.
③ Японы дээд боловсролын байгууллага (Их дээд сургууль болон мэргэжлийн сургууль гэх мэт)-д элсэн суралцахад
шаардлагатай суурь мэдлэг боловсролтой хүн байх.
④ Ахлах сургууль төгссөн 23-с доош насны, коллеж төгссөн 25-с доош насны, их сургууль төгссөн 27-с доош насны хүн байх
⑤ Сургалтын төлбөр болон ахуй амьжиргааны зардал зэрэг японд байх хугацаанд шаардлагатай зардлыг гаргаж чаддаг байх
⑥ Бие сэтгэлийн хувьд эрүүл саруул, япон улсын хууль тогтоомж болон тус сургуулийн дүрэм журам, заалтыг чандлан дагаж
мөрддөг байх.
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KCGI

Киотогийн мэдээлэл технологийн эрдмийн зэрэг олгох
их сургууль (KCGI) IT-ийн чиглэлээр хамгийн сайн
судалгаа хийхийг зорин ажиллаж байна. Мастерын сургалт
“Өргөдөл гаргагч нь KCG-д гурван жилийн хугацаатай
хөтөлбөр төгссөн байх, KCGI-д элссэн жилийнхээ
4-р сарын 1-ний байдлаар 22 болон түүнээс дээш настай байх
ёстой бөгөөд академийн үр дүнгийн үнэлгээнд үндэслэн
элсэлтийн болзол буюу элсэх эсэхийг шийдвэрлэнэ. Тиймээс
их дээд сургуулийн төгсөгчтэй тэнцүү буюу түүнээс дээш
академик чадвартай болохыг хүлээн зөвшөөрч буй юм”.
KCG-ийг төгсөөд KCGI-д элсэх нь хэрэглээний IT-ийн оргилд
хүрэх хамгийн хурдан зам юм. KCG-д Техникийн ахисан
шатны диплом аваад, дараа нь KCGI-д магистрын зэрэг
хамгаалахыг зөвлөж байна.

KCG-ийг төгссөний дараа манай Группын боловсролын
байгууллага болох KCGI-д дэвших карьерийн нэг зам таньд
нээлттэй байна . KCGI бол Японы IT-ийн чиглэлээр
мэргэшсэн анхны төгсөлтийг бэлтгэсэн сургууль юм.
KCGI-н хөтөлбөрийг төгссөн оюутнуудад IT-ийн шинжлэх
ухааны магистр зэрэг (Мэргэжлийн зэрэг) олгодог. Энэ зэрэг
нь Японд хэрэглээний IT-ийн салбарын оргил үе юм.
Зарчмын хувьд KCGI-д элсэхийн тулд дөрвөн жилийн
хугацаатай их дээд сургууль төгсөх эсвэл мэргэжлийн
сургуулийн дөрвөн жилийн сургалтыг төгссөний дараах
нарийн мэргэжлийн диплом шаарддаг. Гэсэн хэдий ч
KCG-ийг төгссөн оюутнууд дараахь тусгай нөхцлөөр элсэх
боломжтой. (Удирдамжийг үзнэ үү).
◆

◆

Сургалтын хөтөлбөр

Элсэлт
Заавал суралцах хичээл
●

ICT бодит харилцаа

KCGI-ийн давуу талууд
Бүх хичээлүүд "Англи хэл" дээр орох тул оюутнууд зөвхөн Англи хэл дээр суралцах боломжтой

Төслийaн үндэслэл

Сүлжээ хянах
IT манга, анимэ
● IT-ийн аялал жуулчлал
● Хиймэл оюун

●

●

●

●

Захиалгат сургалт

эсвэл

Үйлдвэрийн салбарын хичээл
●
●

IT-ийн салбарт ажиллаж хувийн карьераа эхлүүлэх боломжтой

Салбарын хэрэгцээ, IT-ийн дэвшлийг харгалзан сургалтын
төлөвлөгөө боловсруулдаг.
■ Сургалтын практик боломжийг газар дээр нь бүрэн агуулсан
сургалтын хөтөлбөрүүдэд хамрагдах боломжийг олгодог.
■ Цахим сургалтыг бие даасан хичээлтэй хослуулсан
боловсролын үр дүнтэй аргаар хичээлүүдээ явуулдаг.

●

Дээр дурдсан мэргэшүүлэх хичээлүүдээс нэгийг сонгоно.

KCGI нь зөвхөн англи хэл дээр олон тооны сургалт явуулдаг тул оюутнууд тухайн хөтөлбөрөө англи хэл дээр бүрэн дүүргэж
магистрын зэрэг авах боломжтой. Эдгээр сургалтуудын ихэнхийг гадаадаас ирсэн дээд түвшний багш нар заадаг. Одоогийн
байдлаар KCGI-ийн кампуст хилийн чанад дахь 17 улс, бүс нутгаас ирсэн гадаад оюутнууд байрлаж байна (2021 оны 3-р сарын
төгсөгчдийг оролцуулаад). Эдгээр оюутнуудын ихэнх нь англи хэл дээр хичээлүүдээ сонгодог.

Fintech
Хөдөө аж ахуй

●
●

Далай
Эмчилгээ, эрүүл мэнд

●
●

Контент маркетинг
Боловсрол

Өөрийн хувийн
боловсролын
зорилтондоо тохирсон
албан бус хичээлүүдээс
сонгон өөрийн
сургалтын хөтөлбөрийг
зохионо.

Дагалдах сонгон судлах хичээл

Шинжлэх ухаан, хүмүүнлэгийн гээд олон салбараас
элсэгчид хүлээн авах боломжтой.
■ Оюутнууд элсэхдээ өөрсдийн мэдлэгийн түвшин дээрээ
тулгуурлан хичээлээ сонгон эхлэх боломжтой.

■

Удирдлагын онол

Мэргэшүүлэх хичээлүүд
ERP
Бизнес дата анализ
● Global entrepreneurship
● Вэб систем бүтээх

Нийгэмд үр өгөөжөө өгөх практик ур чадварын үндэс суурь

●

■

Магистрын төсөл
Мэдээллийн технологийн магистр (мэргэжлийн зэрэг)-г дүүргэнэ

Дэлхийн тавцанд гарахыг зорьж байна

IT (Мэдээллийн харилцаа холбооны технологи) ба
Менежментийн тэнцвэртэй байдлыг судлах

■

IT болон Менежмент гэх мэт олон мэргэжлийн чиглэлээр
мэргэшсэн мэргэжилтнүүдийг хөгжүүлэх.
■ Мэргэжлийн туршлагатай, хувийн хэвшилд IT-ийн стратегийг
бий болгосон олон тооны багш нартай.

Дэлхийн улс орнуудын IT-ийн салбарын тэргүүлэгчид
хичээлүүдийг удирдаж явуулна

■

Сурч мэдсэн зүйлээ ашиглан нийгэмд чухал үүрэг
гүйцэтгэх боломжтой
Гайхалтай чиглүүлгийн ачаар өөрт хамгийн тохиромжтой
ажил мэргэжлийн карьераа эхлүүлэх боломжтой.
■ Төгсөгчидтэйгөө холбоотой байх.
■
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◆

Үйл ажиллагааны чиглэл

KCGI нь салбарын хэрэгцээ болсон IT-ийн мэргэжилтнүүдийг хөгжүүлэх хөтөлбөрүүдийг санал болгодог.
Мөн KCGI-ийг төгссөн оюутнууд нь дараах IT-ийн чиглэлээр ажиллах боломжтой.
CIO
(Chief Information Officer: Мэдээллийн
асуудал хариуцсан дэд захирал)

Төслийн менежер

Өндөр түвшний SE (ахлах инженер),
вэб систем хөгжүүлэлтийн инженер

Системийн ерөнхий зөвлөх

Вэб маркетингийн
мэргэжилтэн

Системийн архитектур

Мэдээллийн аюулгүй
байдлын зөвлөгөө

Контент бүтээлийн хянагч

Мэдээллийн шинжээч
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KCG-н архивын сан

Тэтгэлгийн систем
Сургалтын төлбөр

Мэдээлэл боловсруулалтын нийгэмлэгийн итгэмжлэлтэй

Элсэлтийн шалгалтанд тэнцсэн хүн, шалгалтанд тэнцсэн мэдүүлэгт заасан хугацааны дотор, элсэлтийн хураамж (эхний
жилийн сургалтын төлбөр зэрэг)-г тогтсон банкны дансанд шилжүүлнэ үү.
(Гадаадаас мөнгө шилжүүлэх тохиолдолд, элсэлтийн хураамж (эхний жилийн сургалтын төлбөр зэрэг) дээр японд хүлээн
авах банкны хураамж (3,000 иен)-г нэмж тушаахыг хүсье.)

Ердийн сургалтын төлбөр
Тэнхим

Элсэлтийн
хураамж

Тоног төхөөрөмжийн
засвар үйлчилгээний
өргөтгөлийн зардал

Сургалтын
төлбөр

Сургалтын
зардал

Оюутны
гишүүнчлэлийн
хураамж

Нийт дүн

Бүх тэнхимүүд

210,000 иен

385,000 иен

500,000 иен

300,000 иен

5,000 иен

1,400,000 иен

KCG хувиараа суралцагч оюутаны тэтгэлэгийн тогтолцоо
Киото компьютер гакүинд, ирээдүйд, олон улсад ажиллах IT инженерийг зорих гадаад оюутан дэмжих тэтгэлэгийн
тогтолцоог бий болгосон. Өөрсдийн зардлаар сурч байгаа боловч эдийн засгийн шалтгаанаар сургалтын төлбөрөө
төлөхөд бэрхшээлтэй байгаа гадаад оюутнууд сурлагын дүн, суралцах чадвар зэрэг дээр үндэслэн тэтгэлэгт хамрагдах
боломжтой байдаг.

KCG -н олон улсын оюутнуудад зориулсан тусгай тэтгэлэгт хөтөлбөртэй
Тэнхим

Хичээлийн жилүүд

Элсэлтийн
хураамж

Тоног төхөөрөмжийн
засвар үйлчилгээний
өргөтгөлийн зардал

Сургалтын
төлбөр

Сургалтын
зардал

Нийт дүн

Бүх тэнхимүүд

Эхний жил

50,000 иен

200,000 иен

400,000 иен

250,000 иен

900,000 иен

Бүх тэнхимүүд

Хоёр дахь болон
дараагийн жилүүд

0 иен

200,000 иен

400,000 иен

300,000 иен

900,000 иен

KCG -н олон улсын оюутнуудад зориулсан тусламжийн хөтөлбөртэй
Тэнхим

Хичээлийн жилүүд

Элсэлтийн
хураамж

Тоног төхөөрөмжийн
засвар үйлчилгээний
өргөтгөлийн зардал

Сургалтын
төлбөр

Сургалтын
зардал

Нийт дүн

Бүх тэнхимүүд

Эхний жил

100,000 иен

200,000 иен

400,000 иен

300,000 иен

1,000,000 иен

Бүх тэнхимүүд

Хоёр дахь болон
дараагийн жилүүд

0 иен

200,000 иен

400,000 иен

300,000 иен

900,000 иен
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Хаа сайгүй тархсан компьютерийн музейн улсдаа хамгийн анхных нь

Мэдээлэл боловсруулалт, технологийн өв TOSBAC-3400
(2009 оны 3 сарын 2 өдрийн сертификаттай)

KCG нь японд хамгийн анхны “Компьютерын музей”-г бий
болгохоор бэлтгэл ажлаа эхлээд байна
Киото буудлын өмнөх сургуульд “Мэдээлэл боловсруулалт,
технологийн өв”-н сертификаттай тоног
төхөөрөмжийн үзүүлэн гаргаж, сургалтын орчинтой нэгтгэж байна.
Япон улсын анхны компьютерын боловсрол олгох байгууллага болох
Киотогийн компьютерын сургууль “КCG” нь байгуулагдсан цагаасаа хойш
50 жилийн хугацаан дах сургалт, дадлага туршлага, судалгаанд ашиглаж
байсан компьютер, техник хэрэгслийг хадгалж байдаг бөгөөд тэдгээрийг
ашиглан “Компьютерын музей” байгуулахаар бэлтгэл ажлуудыг хангаад
явж байна. КCG-ийн “КCG-ын материалын архив”-т нэлээдгүй улсын
хэмжээнд ашиглагдаж байсан чухал тоног төхөөрөмж хадгалагдаж
байдаг бөгөөд 2009 онд Япон улсын Мэдээллийн боловсруулалтын
нийгэмлэгээс “Төрөлжсөн компьютерын музей” ангиллын Япон улсдаа
анхны зөвшөөрлийг олгосон юм. Мөн “TOSBAC-3400”болон
“OKITAC-4300C систем”-үүд нь анхны “мэдээллийн боловсруулалтын
технологийн үнэт өв”-өөр өргөжлөгдсөн байдаг. 2011 онд “NEAC-2206” нь
мөн адил “мэдээллийн боловсруулалтын технологийн үнэт өв” болж,
сургуулийн захирал хатагтай Хасэгава Ясуко-д дээрх нийгэмлийн зүгээс
баярын бичгээр шагнагдсан юм. Улмаар 2012 онд дахин шинээр “NEAC
систем100” болон 2013 онд “MZ-80K” зэрэг нь“мэдээллийн
боловсруулалтын технологийн үнэт өв”-өөр тус тус бүртгүүлээд байна.
Эдгээрээс “TOSBAC-3400” нь Японы анхны микорпрограммын тооцолох
төхөөрөмж болон КТ пайлот дээр суурилан бүтээгдсэн юм.
Мөн “TOSBAC-3400” нь КСG-ийн хувьд маш чухал түүхэн ач
холбогдолтой төхөөрөмж юм. Учир нь уг төхөөрөмжийг тус сургуулийн
өмнөх захирал болох Япон улсын анхны мэдээллийн технологийн их
сургуулийн анхны захиралаар ажиллаж байсан Ноён Хагивара Хироши
докторын Киотогийн их сургуульд багшилж байхдаа КТ пайлотын үндсэн
схем, програм хангамжийг хариуцан ажиллаж байсан бөгөөд өнөөгийн
Тошиба корпорацитай хамтран бүтээсэн байдаг юм.
Киотогийн буудлын сургуулийн байранд эдгээр “мэдээллийн
боловсруулалтын технологийн үнэт өв”-үүд болон бусад түүхэн чухал
тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэн оршдог. Япон улсын ид хөгжлийн үед
чухал үүрэг гүйцэтгэж ирсэн тэдгээр төнөг төхөөрөмжийг сонирхох гэж
маш олон хүмүүс үзэхээр зорьж очдог юм.
Компьютерын технологийн хурдацтай хөгжлийг дагаад мэдээлэл
боловсруулах тоног төхөөрөмж мөн адил хурдацтай хөгжиж байна.
КCG-д арван хэдэн жилийн өмнөөс үе үед шинэчлэгдэн өөрчлөгдөж
ирсэн техник технологи, бүтээгдэхүүнийг хадгалж авч үлдэх хэрэгтэй гэж
үзэн, “Компьютерын музей”-г байгуулахаар шийдэн ажиллаж байна.
Манай улс нь технологийн өндөр хөгжсөн улс бөгөөд цаашид ч дэлхийн
хэмжээнд тэргүүлэх зэргийн технологийн дэвшлийг бий болгох
хүлээлттэй байгаа энэ үед тухайн техник технологийн өнгөрсөн үе,
түүхэн замналыг харуулсан музей байгуулах нь асар чухал ач
холбогдолтой юм.
КСG нь Киотогийн буудлын сургуулийнхаа байрыг манай улсын бахархал
болсон “Компьютерын музей” болгохоор зорин ажиллаж байгаа бөгөөд
холбогдох хуулийн этгээдийг байгуулах, мөн Засгийн газар болон Киото
хотын удирдлага, боловсролын салбар, компаниуд зэрэг холбогдох
этгээдүүдтэй хамтран ажиллахаар хичээж байна.
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Мэдээлэл боловсруулалт, технологийн өв OKITAC-4300C систем
(2009 оны 3 сарын 2 өдрийн сертификаттай)

Мэдээлэл боловсруулалт, технологийн өв NEAC-2206
(2011 оны 3 сарын 2 өдрийн сертификаттай)

Мэдээлэл боловсруулах технологи нь өв NEAC систем 100
(2012 оны 3 сарын 6 өдрийн сертификаттай)

Мэдээлэл боловсруулалт, технологийн өв MZ-80K
(2013 оны 3 сарын 6 өдрийн сертификаттай)

Мэдээлэл боловсруулалт, технологийн өв PDP 8/I
(2015 оны 3 сарын 17 өдрийн сертификаттай)

Мэдээлэл боловсруулалт, технологийн өв TOSBAC-1100D
(2016 оны 3 сарын 10 өдрийн сертификаттай)

Оюутны хот Киото
Байгуулагдсанаас хойш 1200 гаруй жилийн түүхтэй Киото хот нь
эртний үеэс эхлээд Японы соёлын төв газар, олон улсын хот байсан ба
орчин үеийн олон залуучуудын амьдрах дуртай оюутнууд хот ч юм.
KCG-н оюутны кампус нь зам тээврийн сүлжээнд ойрхон, Киото хот
дотроо түүнчлэн Осака, Нара болон Кобе Oцү (Шига муж) зэрэг
Кансай бүс нутгуудад чөлөөтэй явж болох тээврийн сүлжээтэй юм.

KCG Ракүхокү сургуулийн эргэн
тойрон

KCG Киото Экимаэ кампусын эргэн тойрны
(KCGI Киото Экимаэ хиймэл дагуул)

Китаожи метроны буудал, автобусны терминал, Ракүхокү
бүсийн Киотогийн төвөөр нэвтрэн Киото буудал руу
холбогдсон тээврийн сүлжээ сайтай. Орчин үеийн өндөр
барилгуудтай Китаяма гудамжийн ойролцоо, Aoi Yukari-н,
Камигамо хийд байдаг ба ургамлын хүрээлэн, Мидоро
цөөрөм, Камо гол үэрэг байгальтай ойрхон газарт оршино.

JR, Кинтэцү, метроны шугмаар холбогддог Киотогийн
буудал бол бүх улс орны өнцөг булан бүрээс олон хүн ирж
очдог Киотогийн үүд хаалга юм. Буудлын ойролцоо орчин
үеийн барилга байгууламжууд түүхэн барилгатай зэрэгцэн
оршдог ба эрс ялгаатай уур амьсгалыг та мэдрэх болно.

Үзэх газар

Тожи сүм
Хигаши Хонган сүм,
Ниши Хонган сүм
Тофүкү сүм
Киотогийн цамхаг

Үзэх газар

Санжюүсангэндо хийд
Улсын нэрэмжит Киото музей
Киото буудлын барилга
Киотогийн аквариум

Камигамо хийд
Мидоро цөөрөм
(Мөн Мизорога-Икэ цөөрөм
гэж нэрлэдэг)

Киото мужийн Ботаникийн цэцэрлэг
Китаяма гудамж

Киотогийн төв сургууль, KCGI Хиакуманбен
хотхоны эргэн тойрон дахь орчин

Мүромачи соёлын бэлэг тэмдэг Гинкакү сүм, Киотогийн
гурван том наадмын нэг Юкаригийн энх тайвны хийд,
интоорын модоороо нэрд гарсан гүн ухааны зам, япондоо
хамгийн хуучнаараа хоёрт ордог амьтны хүрээлэн, Киото
хотын амьтны хүрээлэн, Киото хотын дүрслэх урлагын
музей зэрэг олон үзвэрийн газруудтай, Киотогийн олон түүх,
соёлын газруудыг үзэх боломжтой.

KCGI Камогава сургуулийн эргэн
тойрон

Үзэх газар

Киотогийн гурван том наадмын нэг Aoi Yukari-н дор
Шимогамо хийд болон Kyotogyoen зэрэгт ойрхон байдаг
байгалийн үзэсгэлэнт газраар баялаг хэсэг юм.

Гинкакү мөнгөн сүм
Гүн ухааны зам
Нанзэн сүм
Киото хот KYOCERA
урлагийн музей

Үзэх газар
Шимокамо хийд
Киото гёэн

Тадасүгийн ой
Киото хотын түүхийн музей
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Киото хотын амьтны хүрээлэн
Хэйанжингү хийд
Эйкандо хийд
Чион сүм
Улсын нэрэмжит орчин үеийн
урлагын музей
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боловсролын сүлжээ

Кампусууд

Киото компьютерийн Гакүин (KCG) нь KCG группын боловсролын бусад байгууллагатай нягт холбоотой сүлжээгээр холбогдон, гадаад
улсын засгийн газар, их дээд сургуультай хамтран ажиллаж, боловсролын байгууллагаар дамжуулан, мэдээллийн технологийг
манлайлан, дэлхийн өндөр түвшний мэдээллийн технологийн боловсролыг түгээхийг зорьж байна.

KCGI нь 2004 онд байгуулагдсан бөгөөд Японд IT-ийн
чиглэлээр мэргэжилтнүүдийг бэлтгэхээс гадна
мэргэжлийн зэрэг олгосон анхны сургууль юм
(Магистрын зэрэг). KCGI-ийн оюутнууд IT, менежментийн
чиглэлээр мэдлэг, чадвараа дээшлүүлж нийгэм болон
дэлхийн тавцанд тэргүүлэх үүрэг гүйцэтгэхийг зорьж
байна. KCGI-д суралцаж төгссөний дараа оюутнууд
IT-ийн хэрэглээний чиглэлээр Японы хамгийн өндөр
эрдмийн зэрэг болох “IT-ийн шинжлэх ухааны магистр” ын зэрэг хамгаалдаг (Мэргэжлийн зэрэг).

Киото автомашины мэргэжилийн сургууль

KCGM

KCGI

Киото компьютерийн Гакүин

Rochester Institute of
Technology

Кампусын үндсэн барилга

Залгаа барилга

Киото станцын баруун талд
байрлах гайхамшигтай, цагаан
ханатай барилга нь кампусын
хамгийн сүрлэг барилга юм.

Энэхүү гол барилгаас угсруулан барьсан задгай
хэлбэрийн засалтай барилга нь цахим
сургалтын студи болон Автомашины хяналтын
курст ашигладаг автомашин, мотоциклийн
удирдлагын дадлага хийхэд ашигладдаг.
Киото Экимаэ кампусын үндсэн барилга болон
нэмэлтээр барьсан энэхүү барилгууд нь Киото
хотын IT-ийн тэргүүлэх төв юм.

Кампусын бүх байрнуудын хооронд үнэгүй, зориулалтын автобусны үйлчилгээг холбосон учир оюутнууд
автобусаар бусад байранд хичээллэх ангиудад хамрагдах боломжтой.

JR Киотогийн шугам

2019 онд KCG нь Вьетнам дахь KCG-ийн анхны
бааз болох Ханой дахь оффисоо нээсэн.

Хачижо-дори
Мияко зочид буудал
Киото Хачижо

Бялууны
дэлгүүр

Ёшинояа
Номын
дэлгүүр

Китаожи-дори
Киото банк

Киото,
Aeon худалдааны төв

Имадегава-дори

Гэр бүл Март

Дизайны коллеж
Камогава Кампус
Киото япон хэл
сургалтын төв
(KJLTC)

Киото мужийн гэрчилгээжүүлсэн мэргэжлийн сургууль (Техникийн хөтөлбөр)

Киото компьютерийн Гакүин (KCG)
Техникийн коллеж Ракухоку Кампус
17 Shimogamo-honmachi, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-0862

Дизайны коллеж Камогава Кампус

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

Киото Экимаэ Kампусa

10-5 Nishikujo,teranomae-cho, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto
601-8407
■ Удирдлагын мэдээллийн анги (4 жилийн анги)
■ Мэдээллийн шинжлэх ухааны анги (4 жилийн анги)
■ Тоглоомын анги (4 жилийн анги)
■ Манга, анимэ анги (3 жилийн анги)
■ Хэрэглээний мэдээлэл анги (3 жилийн анги)
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Китаожи буудал руу явах замд

Кавабата-дори

Хятадын их сургуулиудтай өргөн цар хүрээтэй
харилцаж буй харилцаа холбооны нэгэн суурь болж,
2002 онд Бээжин хотын Үндэсний номын санд KCG
Бээжин оффис нээгдсэн билээ. Түүнчлэн 2008 онд
KCG Далянь оффис, 2018 онд Шанхай дахь салбар
оффисийг нээн Хятадын их, дээд сургуулиудад
МТ-ийн боловсрол олгох үйл ажиллагааг эхлүүлсэн.

Ханой дахь оффис

Вакоал

Хачижо,
Баруун талын гарц

Супермаркет

Камо гол

KCG группын эрхэлдэг хилийн чанад дахь
үйл ажиллагааны суурь болгон 2000 онд
Нью Йоркын дэлхийн гадаад худалдааны
төв (WTC)-д нээгдсэн. Америкийн террорист
халдлагад өртөж хохирол амссан боловч
Рокфеллер төв байранд албан контороо
нээж, үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Бээжин оффис
Далянь оффис
Шанхай оффис

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

Миякомичи
Кинтэцү
Киотогийн шугам

Нью Йоркын оффис

Kyoto Computer Gakuin - China

Токайдо Шинкансен

Киотогийн
буудал

ан
йх
Ке
Демачиянаги
өртөө

Техникийн коллеж
Ракухоку Кампус

Каварамачи-дори

Киото компьютерийн
Гакүин (KCG)
Киото Экимаэ Kампусa

Чюүо гарц

Киотогийн мэдээлэл
технологийн эрдмийн
м зэрэг олгох их сургууль
(KCGI)

га
шу

Хигажиожи-дори

Киотогийн Rihga Royal зочид буудал

Шиокожи-дори

BicCamera

Шимогамо сүм

Ракухоку
ахлах сургууль

Киото цамхаг

Шимогамо Хон-дори

Япон хэлний боловсролын байгууллага болох тус
төв нь, хууль зүйн яамны заасан Япон хэлний
боловсролын байгууллага бөгөөд, соёлын яамны
бэлтгэл боловсролын зааврыг хүртсэн.

Киото автомашины
мэргэжилийн
сургууль (KCGM)

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

Камогава кампус нь Камогава голын эрэг
дээр нарны гэрэл, зөөлөн салхиар
бүрхэгдсэн орчинтой. Камогава кампус
бол хүсэл эрмэлзэлтэй залуу дизайнерууд
болон бүтээлч хүмүүсийг татдаг чөлөөт
сэтгэлгээтэй дижитал урлагийн сургууль
юм. Кампусын ойролцоо урсдаг Камогава
гол ба голын дагуух эрэг нь оюутнуудад
уран сэтгэмжийг төрүүлж, тайвшрах
орчныг нь бүрдүүлж өгдөг.

Кампусын бүх хичээлийн байрнуудыг явуулын автобусаар холбосон.

Абуранокожи-дори

KJLTC

Дизайны коллеж

Ракухоку Кампус

KCGI -н хамгийн эртний уламжлалтай
Ракухоку кампус нь маш олон
төгсөгчдийг ажлын байртай болгосон.
Ракухоку кампус нь Шимогамо дүүргийн
нам гүм орчинд байрлалтай бөгөөд
эрдэм шинжилгээний ажилд шамдаж
буй хүмүүст хамгийн тохиромжтой
орчинтой.

KCG

Киото япон хэл сургалтын төв

Техникийн коллеж

Ракухоку Кампус

Хорикава-дори

Дараа үеийн автомашины технологит
тохируулсан өндөр түвшиний IT, сүлжээний
технологи мэдлэгийг эзэмшсэн автомашины
техникчийг бэлтгэнэ.

Киотогийн мэдээлэл технологийн
эрдмийн зэрэг олгох их сургууль

Мэдээллийн технологийн чиглэлийн тэнхимийг
АНУ-д хамгийн эхэнд (1991 он) нээгдсэнээр
алдартай, 1829 онд байгуулагдсан инженерийн
их сургууль. Бид компьютер график, тоглоом,
IT-ийн салбарт АНУ-ын топ байр суурийг даван
гарах болно. Киото компьютерийн Гакүинтай
1996 онд шифийн харилцаа тогтоосон.

Киото Экимаэ кампус нь оюутны амьдралд хамгийн тохиромжтой газар байрладаг бөгөөд Киотогийн буудлаас
баруун зүгт долоон минут алхаад хүрнэ. Мөн кампусын ойролцоо хоолны газрууд, томоохон худалдааны
төвүүд, их дэлгүүрүүд зэрэг олон тооны жижиглэн худалдааны төвүүд болон дэлгүүрүүд байдаг.

Киото Экимаэ Kампусa

■ Мэдээллийн инженерийн анги (4 sжилийн анги)
■ Комьпютерийн инженерийн анги (3 жилийн анги)
■ Комьпютерийн инженерчлэлийн суурь анги
(2 жилийн анги)
■ Урлаг мэдээллийн анги (4 жилийн анги)
■ Арт, дизайнерын анги (3 жилийн анги)
■ Арт, дизайнерын үндсэн анги (2 жилийн анги)
■ Хэвлэл мэдээллийн анги (3 жилийн анги)
■ Сүлжээний анги (3 жилийн анги)
■ Тоглоомын хөгжлийн анги (3 жилийн анги)
■ Бизнесийн үндсэн анги (2 жилийн анги)
■ Эмнэлгийн мэдээлэл зүйн анги (2 жилийн анги)
■ Мэдээлэл боловсруулалтын анги (2 жилийн анги)
■ Тоглоомын хөгжлийн үндсэн анги (2 жилийн анги)
■ Мэдээллийн харилцааны курс
(1 жилийн анги / Оройн 2 жил)

Киото автомашины мэргэжлийн
сургууль (KCGM)

73 Tojihigashi-monzencho, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto
601-8428

■Автомашины засвар үйлчилгээний инженерийн анги

Киото япон хэл сургалтын төв (KJLTC)
11 Tanakashimoyanagi-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
606-8204

Киотогийн мэдээлэл технологийн
эрдмийн зэрэг олгох их сургууль (KCGI)
Вэб бизнесийн технологийн чиглэлээр мэргэшсэн
Хэрэглээний мэдээллийн технологийн дээд сургууль

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

