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Thành lập năm 1963     Thành lập chương trình đào tạo toàn thời gian năm 1969

– Đào tạo toàn diện chú trọng đến tính chất học vấn của công nghệ máy tính và
không xem nhẹ lý thuyết

– Đào tạo đáp ứng với sự phát triển tiến bộ của công nghệ máy tính
– Phát triển khả năng sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ máy tính
– Phát triển khả năng tư duy quan sát trong xã hội thông tin hóa
– Bồi dưỡng tố chất vượt trội cả về trí thông minh và độ nhạy cảm

Cử nhân Kỹ thuật, Đại học Kyoto. Đã hoàn thành bằng thạc sĩ tại 
trường Sau Đại học Kyoto với chuyên ngành kỹ thuật toán học. 
Thạc sĩ Kỹ thuật. Nguyên Chủ nhiệm nghiên cứu, Viện Nghiên cứu 
Nền tảng Chia sẻ Thông tin, Tập đoàn Điện thoại và Điện tín Nippon 
(NTT). Nguyên Thư ký, Ủy ban Nghiên cứu Internet, Hiệp hội Kỹ 
sư Điện tử, Thông tin và Truyền thông Nhật Bản (IEICE). Nguyên 
cố vấn và giáo sư tại Cơ quan An ninh Thông tin Hàn Quốc (KISA). 
Giáo sư tại KCGI.

Tôi có thể khẳng định rằng, lĩnh vực IT sẽ tiếp tục 
phát triển và nhu cầu của xã hội đối với các chuyên gia 
(kỹ sư) IT cũng sẽ tăng lên vượt trội. Trong lĩnh vực IT, 
nơi các công nghệ mới liên tục xuất hiện với tốc độ nhanh 
chóng, việc cập nhật kiến thức là điều cần thiết. Chính 
vì vậy mà có rất nhiều người khao khát được học hỏi. 

Tôi hy vọng rằng, thông qua quá trình học tập và 
cuộc sống sinh viên tại KCG, bạn sẽ có được những 
thế mạnh cần thiết để chịu trách nhiệm cho một kỷ 
nguyên mới. Đội ngũ giảng viên chúng tôi sẽ hỗ trợ 
cho những nỗ lực của bạn, vì vậy tôi mong các bạn sẽ 
cố gắng hết sức mình.

Naito Shozo 
Hiệu trưởng của Cơ sở Kamogawa

Năm 1963, thành lập như một cơ quan đào tạo
máy tính đầu tiên của Nhật Bản.
Kể từ khi thành lập đến nay, Học viện Máy tính 
Kyoto (KCG) luôn tiếp tục dẫn đầu thời đại.

Tinh thần tiên phong - Pioneer Spirit của KCG

Hasegawa Yasuko

Học viện Máy tính Kyoto (KCG) được thành lập vào năm 1963 bởi một nhóm sinh viên tốt nghiệp 
Khoa Vật lý Vũ trụ của Trường Sau Đại học Đại học Kyoto, với khát vọng “Xây dựng một thời đại 
mới” vào thời kì đầu của nền máy tính Nhật Bản, và là cơ quan đào tạo máy tính đầu tiên của Nhật 
Bản. Đó là thời kỳ mà các khoa liên quan đến tin học vẫn chưa được thành lập ở bất kỳ trường đại học 
nào ở Nhật Bản. KCG đã đặt ra cho mình riết lý giáo dục là “bồi dưỡng các kỹ sư xử lý thông tin đầy 
sáng tạo để đáp ứng nhu cầu của thời đại”.

Từ những năm 1970 đến đầu những năm 1980, KCG đã đầu tư một loạt máy tính cỡ trung và cỡ 
lớn, vốn là thế mạnh hàng đầu trong lĩnh vực máy tính lúc bấy giờ, nhằm giúp các sinh viên có thể tự 
do sử dụng để thực hành. Khi ấy, việc có một trường học triển khai hệ thống máy tính với quy mô như 
thế dành cho sinh viên thực hành là điều gần như chưa từng có, và chính sách đó cũng trở thành điểm 
khác biệt khiến các trường đại học khác phải mơ ước đến. Mặc dù tòa nhà của trường chỉ được dựng 
một cách đơn sơ, nhưng KCG đã hành động đúng theo triết lý giáo dục đem đến môi trường đào tạo 
hàng đầu thời đại cho sinh viên. Hiện tại, KCG vẫn tiếp tục giữ vững tinh thần tiên phong từ ngày đầu 
thành lập. Năm 2004, trường đã thành lập Trường Sau Đại học Công nghệ Thông tin Kyoto (KCGI) – 
đây là trường sau đại học chuyên ngành IT đầu tiên ở Nhật Bản.

Đến nay, KCG đã đào tạo được khoảng 50.000 sinh viên tốt nghiệp. Những sinh viên đã tốt 
nghiệp, vốn thấm nhuần tinh thần tiên phong được bồi dưỡng tại KCG này, vẫn luôn không ngừng đối 
mặt với các thách thức mới trên khắp thế giới. Học viện Máy tính Kyoto tự hào về bề dày truyền thống 
và thành tích thực tế đạt được trong suốt 60 năm kể từ khi thành lập. Giờ đây, nhiệm vụ dựng xây 
tương lai là thuộc về bạn.

Người sáng lập kiêm Giám đốc Học viện

Tốt nghiệp Khoa Khoa học, Đại học Kyoto. Học tại Hoa Kỳ theo 
chương trình học giả Fulbright.  Có bằng Thạc sĩ Khoa học và Tiến 
sĩ Triết học tại Đại học Iowa, chuyên ngành Thiên văn Vật lý. Giảng 
viên tại Đại học Iowa.  Từng là nhà nghiên cứu tại Đại học Bang 
Pennsylvania. Giáo sư Danh dự tại Đại học Công nghiệp Kanazawa. 
Cựu chuyên gia tin học tạm thời của Cơ quan Hợp tác Quốc tế 
Nhật Bản (JICA).  Nguyên Hiệu trưởng Cơ sở Rakuhoku thuộc KCG. 
Hiện đang kiêm nhiệm vị trí Phó Hiệu trưởng của KCGI, chịu trách 
nhiệm về các khóa học trong lĩnh vực cơ sở dữ liệu. 

KCG là một cơ quan đào tạo toàn diện trong lĩnh 
vực IT. Chương trình đào tạo IT của KCG cung cấp 
bao gồm mọi lĩnh vực IT mà xã hội cần đến: từ lý thuyết 
IT đến IT ứng dụng, từ phần cứng đến phần mềm và 
từ công nghệ IT đến văn hóa IT. Đội ngũ giảng viên 
của trường gồm các nhà chuyên môn IT ưu tú được hỗ 
trợ những tài liệu đào tạo thực hành mới nhất, nhằm 
triển khai thực hiện chương trình đào tạo này đạt hiệu 
quả cao nhất. 

Hãy biến ước mơ của bạn thành hiện thực tại 
trường của chúng tôi.

Terashita Yoichi 
Hiệu trưởng của Cơ sở Kyoto Ekimae

Cử nhân Kỹ thuật tại Đại học Dongguk, Hàn Quốc. Đã hoàn thành khóa 
học tiến sĩ (chuyên ngành kỹ thuật toán học), Tiến sĩ Kỹ thuật tại Trường 
Sau đại học Đại học Kyoto. Nguyên CIO, Văn phòng Kế hoạch Chiến lược, 
Phòng Chiến lược Thông tin thuộc Công ty Samsung Electronics Co., 
Ltd., Hàn Quốc. Nguyên Chủ tịch kiêm CEO thuộc Công ty Harmony 
Navigation Co., Ltd. Nguyên cố vấn và giáo sư tại KISA. Chủ tịch Hiệp hội 
Tin học Ứng dụng Nhật Bản (NAIS). Thành viên Ủy ban Đặc biệt thuộc 
Hiệp hội CALS/EC, Hàn Quốc. Nguyên cố vấn Tỉnh tự trị đặc biệt Jeju. 
Thành viên Ủy ban Tư vấn Xúc tiến Sở hữu Trí tuệ Jeju. Thành viên Trọn 
đời Đầu tiên của Hiệp hội Nghiên cứu EC Hàn Quốc. Giáo sư tại KCGI.

KCG là nơi học tập về IT mà xã hội cần đến trong 
mọi lĩnh vực. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để đem 
đến cho các sinh viên một nền tảng vững chắc về IT. 
Nhưng hơn thế nữa, chúng tôi còn cố gắng bồi dưỡng 
người có năng lực, có thể đóng vai trò quan trọng trong 
công nghệ liên quan đến khoa học dữ liệu và trong 
nhiều môi trường kinh doanh khác nhau.  

Trong tương lai, KCG quyết tâm đóng góp tích cực 
vào việc bồi dưỡng nên những người không thể thiếu 
đối với sự tăng trưởng bền vững của các công ty trong 
các lĩnh vực thay đổi nhanh chóng như khoa học dữ 
liệu, AI và Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư.

Ko Hong Seung 
Hiệu trưởng của Cơ sở Rakuhoku 

Truyền thống lịch sử và thành tích thực tế

Tốt nghiệp ngành Vật lý Thiên văn, Khoa Khoa học tự nhiên, 
Đại học Kyoto (là người phụ nữ đầu tiên).
Hoàn thành số tín chỉ quy định cho chương trình tiến sĩ tại Trường Sau đại học, 
Đại học Kyoto.
Là chuyên gia hàng đầu về sử dụng máy tính trong nghiên cứu vật lý thiên văn.
Nhà khoa học thỉnh giảng của Đại học bang Pennsylvania, Mỹ.
Được Bộ Giáo dục của các nước Thái Lan, Ghana, Sri Lanka, Peru, v.v. khen thưởng.
Năm 2006  Nhận giải thưởng đặc biệt về hợp tác quốc tế từ Hiệp hội ITU Nhật Bản.
Năm 2011  Được trao tặng thư cảm ơn từ Hiệp hội Xử lý Thông tin Nhật Bản.

Cơ quan đào tạo
máy tính đầu tiên của Nhật Bản
Triết lý đào tạo
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Các điểm nổi bật của KCG Hoạt động đào tạo tại KCG 
Quá trình đào tạo tại KCG đem đến những đặc điểm độc đáo không thể tìm thấy tại những ngôi trường khác. KCG 

không đi theo mô hình truyền tải kiến thức truyền thống một chiều từ người dạy đến người học mà tôn trọng những đặc 
tính cá nhân của mỗi sinh viên, đáp ứng chi tiết các yêu cầu của từng cá nhân thông qua nhiều lần thử nghiệm, điều chỉnh 
các phương pháp đào tạo cũng như trang bị các trang thiết bị đào tạo tiên tiến nhất. KCG sẽ hỗ trợ hết khả năng có thể 
cho những sinh viên có hoài bão theo đuổi ước mơ của mình.

■ Người có thể nắm giữ vai trò chủ động trong tương lai
Việc nắm giữ được vai trò chủ động trong xã hội không chỉ đòi hỏi 

vốn kỹ thuật và kiến thức sâu rộng mà còn cần đến nhiều yếu tố khác. Đó 
chính là phải có khả năng thực sự để áp dụng hiệu quả những gì đã học 
và liên hệ được kiến thức đó với các vấn đề trong đời thực. KCG có tổ 
chức các chương trình đào tạo thực hành và thiết thực phản ánh nhu cầu 
của ngành công nghiệp, đem đến cho sinh viên mới tốt nghiệp bước khởi 
đầu cần thiết cho sự nghiệp tương lai của họ.

Giảng viên của trường đều là những nhà chuyên môn hàng đầu có kinh 
nghiệm thực tiễn tại doanh nghiệp, như là các doanh nghiệp sản xuất điện 
tử và doanh nghiệp sản xuất phần mềm trò chơi có quy mô lớn. Dựa trên 
kinh nghiệm thực tế đó, những người hướng dẫn này sẽ đem đến các 
chương trình đào tạo thiết thực phù hợp với nhu cầu của ngành kinh doanh 
ngày nay. Nhiều giảng viên cũng đang đảm nhận các lớp học tại trường Sau 
đại học Công nghệ Thông tin Kyoto, là trường sau đại học chuyên nghiệp 
đầu tiên của Nhật Bản với mục tiêu bồi dưỡng các nhà chuyên môn IT. 

■ Học tập theo mục tiêu và ước mơ của riêng bạn
Tại KCG, chúng tôi áp dụng một hệ thống lựa chọn môn học cho 

phép sinh viên chọn và đăng kí học các môn học từ nhiều nhóm môn học 
phong phú. Qua đó, sinh viên có thể học tập phù hợp với sở thích và 
kinh nghiệm của bản thân. Thậm chí, sinh viên có thể học nhiều môn 
học hơn số tín chỉ cần thiết để tốt nghiệp, bao gồm cả các môn học của 
khoa khác hoặc ngành khác, từ đó 
có thể học được nhiều kiến thức 
phong phú hơn.

Chương trình giảng dạy của 
KCG cho phép sinh viên học được 
các kỹ thuật và kiến   thức từng bước 
từ cơ bản đến nâng cao, vì vậy ngay 
cả những người mới bắt đầu sử làm 
quen với máy tính cũng có thể học 
một cách tự tin.

Sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi chính là lực lượng tiên phong áp đảo! 
Bạn có thể thỏa sức nghiên cứu chuyên sâu với 20 khóa học ở năm nhóm ngành. 
Có rất nhiều sinh viên nước ngoài đến từ vô số các quốc gia đang học tập tại KCG!

◆ Chương trình đào tạo thực tiễn giúp phát triển nhân cách vượt trội
Bài học có sự liên kết trực tiếp với đời thực và được hướng dẫn bởi những người đi đầu trong từng lĩnh vực, 
giúp bồi dưỡngnhững người có năng lực thực sự

Ở hình thức hội thảo, sinh viên sẽ tham gia nghiên cứu dự án trong mỗi 
năm học. Bằng cách này, các kỹ năng và kiến thức tiếp thu được trong mỗi 
khóa học sẽ bổ sung và củng cố cho nhau, giúp sinh viên phát triển bộ kỹ 
năng toàn diện có thể sử dụng và áp dụng dễ dàng. Sinh viên không chỉ đơn 
thuần là nghiên cứu mà còn sẽ làm việc theo nhóm, đặt mục tiêu, lập kế 
hoạch, thiết kế, chế tạo và cuối cùng là thuyết trình, tạo ra các tác phẩm ở 
quy mô đầy thách thức và đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. 

Mặc dù năng lực công nghệ là yếu tố quan trọng trong ngành kinh 
doanh ngày nay, nhưng điều đó thôi vẫn chưa đủ. Trong số những yếu tố 
khác, các nhà chuyên môn hiện đại sẽ còn cần có kỹ năng làm việc nhóm, 
lãnh đạo, giao tiếp giữa các cá nhân, quản lý thời gian và thuyết trình. 

◆ Phát triển năng lực toàn diện thông qua nghiên cứu dự án
Lớp học theo hình thức hội thảo giúp sinh viên trau dồi cả kỹ năng công nghệ và kỹ năng nghề nghiệp

Sinh viên sẽ thường xuyên được tích lũy kinh nghiệm khi làm việc theo 
nhóm và nghiên cứu dự án, từ đó trang bị được những bộ kỹ năng này một 
cách tự nhiên. Chủ đề đặt ra cho các dự án dần trở nên khó hơn theo từng 
năm học, bắt đầu từ những nhiệm vụ cơ bản cho đến những việc khá phức 
tạp, để đến khi tốt nghiệp, bạn sẽ cảm nhận được khả năng thực hành toàn 
diện và chuyên sâu mà mình có được. Hoạt động nghiên cứu dự án trong 
năm tốt nghiệp là nhiệm vụ cao nhất trong các nghiên cứu mà bạn thực 
hiện tính đến thời điểm đó, giúp tạo thành luận án tốt nghiệp của bạn. 

Những tác phẩm xuất sắc được tạo ra trong quá trình nghiên cứu dự án 
sẽ được công bố và vinh danh tại Giải thưởng KCG dành cho hoạt động 
Thuyết trình Dự án Sinh viên tổ chức vào tháng Hai hằng năm.

▶ Cơ quan chuyên đào tạo máy tính đầu tiên được thành lập tại Nhật Bản.

▶ Có bề dày lịch sử sáu thập kỷ, với hơn 50.000 sinh viên đã tốt nghiệp 

▶ Bạn có thể học gần như bất kỳ lĩnh vực nào về IT với 20 khóa học ở năm 
nhóm ngành.

▶ Tại cố đô của Nhật Bản, Kyoto là "vũ đài" của học tập, thành phố của sinh 
viên.

▶ Trang thiết bị tiên tiến nhất tạo nên môi trường học tập vượt trội.

▶ Luôn sẵn sàng chào đón đông đảo sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới.

▶ Hợp tác với hơn 100 cơ quan đào tạo trên toàn thế giới.

▶ Các khóa học dành riêng cho sinh viên nước ngoài mang đến cơ hội được 
học tiếng Nhật. 

▶ Có rất nhiều chế độ miễn, giảm học phí dành cho sinh viên nước ngoài. 

▶ Đội ngũ nhân viên hỗ trợ tận tâm giúp cuộc sống học đường và hằng 
ngày của sinh viên nước ngoài trở nên dễ dàng hơn. 

▶ KCG có sắp xếp chỗ ở.

▶ Hàng loạt chương trình học bổng dành riêng cho KCG 

▶ Tổ chức rất nhiều cuộc giao lưu và gặp gỡ giữa các sinh viên quốc tế rất 
sôi nổi. 

▶ Hỗ trợ tìm việc làm toàn diện với thành tích xuất sắc. 

▶ Rất nhiều sinh viên nước ngoài học tiếp lên trường Sau Đại học Công nghệ 
Thông tin Kyoto thuộc cùng khối trường để học về IT và kinh doanh. 

▶ Sinh viên có thể học trước tiếng Nhật tại Trung tâm Đào tạo tiếng Nhật 
Kyoto thuộc cùng khối trường rồi nhập học vào KCG.
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GIẢI THƯỞNG KCG Thuyết trình 
Dự án Sinh viên

Hằng năm, KCG đều tổ chức Giải thưởng KCG dành cho hoạt động Thuyết trình Dự án Sinh viên. Tại sự kiện thường niên này, sinh viên sẽ 
công bố kết quả các dự án thường niên của mình, bao gồm cả đồ án của năm tốt nghiệp (magna opera). Trong số các dự án của sinh viên này, trường 
sẽ chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất và vinh danh bằng Giải thưởng Xuất sắc về kỹ năng thuyết trình trước đám đông. Nhiều dự án đã sẵn sàng 
để thương mại hóa ngay lập tức và tạo được tiếng tăm vang dội trong giới kinh doanh và học thuật. 

◆ Sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi thực sự là lực lượng tiên phong áp đảo. Giải thưởng KCG đã chứng minh cho điều đó

Hằng năm, sinh viên quốc tế đều nhiệt tình tham gia vào sự kiện Giải thưởng KCG dành cho hoạt động Thuyết trình Dự án Sinh viên. Vào năm 
2019, sinh viên Lyu Langbiao của Trung Quốc và một người bạn Nhật Bản học cùng lớp đều đăng ký học Nhập môn Phát triển Game và họ đã tạo 
ra trò chơi Haptic Game: Thư mục ma thuật và game này đã giành được Giải thưởng Dự án Xuất sắc nhất. Năm 2021, Nguyen Tan Manh, một sinh 
viên người Việt theo học ngành Kỹ thuật Thông tin, đã thu hút nhiều sự chú ý vì giành được Giải thưởng Xuất sắc, anh cũng hợp tác với một người 
bạn Nhật Bản học cùng lớp và chế tạo thành công một robot hút bụi. 

◆ Sinh viên quốc tế cũng tham gia nhiệt tình vào sự kiện này, thậm chí còn giành được Giải thưởng Dự án Xuất sắc nhất và 
 Giải thưởng Xuất sắc 

KCG AWARDS
2019

Giải thưởng
Dự án

Xuất sắc nhất

KCG AWARDS
2022

Giải thưởng
Dự án

Xuất sắc nhất

Haptic Game: Thư mục ma thuật
Nhập môn Phát triển Game   Lyu Langbiao, Ueda Tsubasa

Game này hoạt động giống như trò Twister, 
sử dụng bộ điều khiển arcade, liên kết với hệ 
thống “tổng hợp thần chú” để người chơi đấu với 
nhau bằng cả sức mạnh tinh thần và thể chất. 

KCG AWARDS
2021

Giải thưởng
Xuất sắc

KCG AWARDS
2022

Giải thưởng
Xuất sắc

KCG AWARDS
2022

Giải thưởng
Xuất sắc

KCG AWARDS
2022

Giải thưởng
Xuất sắc

KCG AWARDS
2022

Giải thưởng
Xuất sắc

KCG AWARDS
2022

Giải thưởng
Xuất sắc

KCG AWARDS
2022

Giải thưởng
Xuất sắc

Robot hút bụi

Robot hút bụi này sẽ tự động làm sạch phòng. Bảng điều khiển phía trên được sử dụng để 
bắt đầu và dừng làm sạch. Robot có thể được vận hành từ xa qua điện thoại thông minh bằng 
tính năng Wi-Fi.

Nguyen Tan Manh, Araki Kaoru 
Kỹ thuật Thông tin

A VØID
Khái niệm của trò chơi này là “tránh né các cuộc tấn công của đối thủ đủ lâu để tung ra một đòn 

quyết định duy nhất”. Trong game hành động tấn công 3D này, người chơi chỉ cần tránh các chướng 
ngại vật của kẻ thù để hấp thụ đòn tấn công, chặn kẻ thù ra càng xa càng tốt để tấn công. Trò chơi diễn 
ra trong một thế giới bị hủy hoại bởi “các hạt ma thuật”. Nhân vật anh hùng bị suy yếu sẽ hấp thụ các 
hạt ma thuật để tạo ra một chiếc vòng tay có hình dạng như nắm đấm, sau đó sử dụng sức mạnh của 
chiếc vòng để hấp thụ các hạt ma thuật từ cuộc tấn công của kẻ thù và lần lượt sử dụng chúng để đánh 
bại kẻ thù. Nếu nguy cơ người chơi bị tấn công càng lớn nhưng lại không thực sự bị dính đòn, họ sẽ 
càng mạnh hơn trong game hành động tấn công 3D với cách chơi tránh né và tấn công này. 

Hệ thống Vận hành Robot Tự động Panda 
Panda cho phép điều khiển robot hoạt động ngoài trời từ bất kỳ vị trí nào thông qua PC hoặc 

điện thoại thông minh. Hệ thống bao gồm rover (bộ điều khiển) và ứng dụng trên nền tảng Web để 
vận hành. Khi người vận hành thiết lập đích đến cho rover trên ứng dụng trên nền tảng Web, rover 
sẽ di chuyển tới đích đến bằng cách sử dụng điểm nhìn và dữ liệu vị trí của rover. Nhờ việc sử dụng 
tính năng định vị động học thời gian thực, rover sẽ tới đích đến với sai số không quá 20cm.  

Raus: Cuộc phiêu lưu cùng với ngọn lửa ma thuật
Trong game hành động 2D kịch tính này, một thanh niên người máy tên là Raus và những 

con quỷ lửa được gọi là Rohs cùng nhau đi khắp thế giới, trải qua nhiều trắc trở và gian khổ. 
Họ sẽ đưa ra những quyết định như thế nào? Người chơi sẽ điều khiển thiết bị bằng tay phải 
và điều khiển ngọn lửa bằng tay trái, đắm mình vào những cuộc phiêu lưu trong thế giới của 
cuốn sách tranh trải nghiệm thực tế. 

Aisy: AI Dễ Thiết kế 
Aisy là dịch vụ giúp người dùng dễ dàng tạo ra các giải pháp AI bằng cách sử dụng người 

hướng dẫn và tính năng học máy. Hầu hết các quy trình đều được tự động hóa, giảm thiểu kiến 
thức và kỹ năng cần thiết để vận hành hệ thống. Người dùng chỉ cần những dữ liệu làm cơ sở 
cho giải pháp. Ngoài ra, dịch vụ này có thể sử dụng AI để tự tối ưu hóa, cải thiện độ chính xác 
của tự động hóa. 

Phiêu lưu trong Thế giới Tương lai
Cảnh quay video thực tế và công cụ game được sử dụng để tạo ra cảm giác mới mẻ trong 

cuộc phiêu lưu đậm chất điện ảnh. Dựa trên khái niệm trải nghiệm gián tiếp bằng suy nghĩ và 
cơ thể của nhân vật người chơi, trò chơi đan xen hình ảnh giữa thế giới thực với thế giới CG, 
tạo ra trải nghiệm về thế giới khác nhưng vẫn thực tế một cách kỳ lạ. Về mặt hành động, game 
được thiết kế theo cách để cả những người chơi nghiệp dư cũng có thể tận hưởng trò chơi. 
Người chơi sẽ sử dụng kiếm và lật đổ kẻ thù theo tinh thần vui vẻ, nhẹ nhàng. Cốt truyện được 
xây dựng chủ yếu thông qua các cảnh cắt lồng tiếng khiến người chơi nhập tâm. 

Hệ thống Đổi pin Thông minh Turtle Ex 
Trong hệ thống này, bộ đổi pin tự động (bộ phận chuyển động) sẽ thực hiện đổi pin đã qua 

sử dụng thành pin mới sạc. Turtle Ex được tạo ra như một nguyên mẫu cho hệ thống cấp điện độc 
lập thuộc loại mà xã hội tương lai sẽ cần đến. Bộ phận chuyển động và giá đỡ được trang bị các 
mô-đun giao tiếp, những mô-đun này sẽ giao tiếp với nhau để phản hồi các hướng dẫn đổi pin. 
Dữ liệu từ quá trình xử lý hình ảnh của các điểm đánh dấu đã cài đặt trên giá đỡ được sử dụng 
để điều khiển bộ phận chuyển động, giúp đảm bảo định vị chính xác. 

Record Out
Record Out là ứng dụng trò chuyện qua video sử dụng tính năng nhận dạng giọng nói. 

Ứng dụng sẽ phản hồi nhận dạng giọng nói, và gửi nội dung thảo luận tại các hội nghị trực 
tuyến, v.v. đến những người tham dự khác dưới dạng tin nhắn trò chuyện. Nội dung trò chuyện 
có thể được xuất ra dưới dạng các tập tin CSV, giúp cho khâu chuẩn bị các biên bản ghi nhớ 
hội nghị trở nên dễ dàng.

Trong khái niệm mới về trò chơi bắn súng đối kháng bằng cách 
tổng hợp thần chú này, người chơi sẽ sử dụng cách chơi độc đáo 
của trò chơi để tổng hợp thần chú tấn công nhau theo thời gian 
thực. Chướng ngại vật lúc bắt đầu sẽ ở mức thấp và dễ, nhưng các 
trận chiến chính thức sẽ nhanh chóng trở nên phức tạp. 
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KCG tham gia sôi nổi vào rất nhiều 
sự kiện game và anime!

Liên hoan Unreal Fest West 
Thường niên

Rất đông sinh viên tham dự hội thảo 
Unity Dojo Kyoto Special

Tài trợ cho KYOMAF để 
chia sẻ văn hóa đại chúng Kyoto 
với thế giới

Hằng năm, KCG đều tổ chức Liên hoan Unreal Fest West, đây là một hội thảo học 
tập chính thức với quy mô lớn được tài trợ bởi chi nhánh tại Nhật Bản của Công 
ty Epic Games, Inc., nhà phát triển của Unreal Engine (UE). Đội ngũ giảng viên và 
đông đảo sinh viên của KCG sẽ cùng làm việc để giúp sự kiện này thành công tốt 
đẹp. Tại KCG, chúng tôi cung cấp các lớp học về cách tạo game bằng UE, vì vậy 
việc tham gia Liên hoan Unreal Fest West sẽ mang đến cho sinh viên cơ hội được 
trau dồi kỹ năng và kiến thức. Chúng tôi cũng hợp tác để trình bày các hội thảo 
UE thực hành.  

Tập đoàn KCG tự hào tài trợ cho Hội chợ Manga Anime Quốc tế Kyoto (KYOMAF) 
diễn ra tại Kyoto vào mùa thu hằng năm. Trong quá trình tổ chức sự kiện này, KCG 
đã nỗ lực mang văn hóa đại chúng từ Kyoto đến với thế giới bên ngoài. Hằng năm, 
hàng nghìn người hâm mộ manga và anime trên khắp Nhật Bản sẽ tập trung về 
KYOMAF, một số xếp thành những hàng dài tại gian hàng KCG. Trong đại dịch 
COVID-19, các họa sĩ phim hoạt hình chuyên nghiệp đã phát trực tuyến các màn 
trình diễn nghệ thuật kỹ thuật số và trình bày các bài giảng trực tiếp giải thích về 
quá trình tạo ra anime.

Công cụ phát triển game Unity được sử dụng để phát triển các game nổi tiếng 
như Fate/Grand Order, Pokémon GO và Super Mario Run. KCG đã tổ chức Unity 
Dojo Kyoto Special, đây là một hội thảo học tập quy mô lớn tập trung vào kỹ 
năng Unity tại Cơ sở Kyoto Ekimae của KCG với sự tham dự của hàng trăm sinh 
viên. Nhà tài trợ Cloud Creative Studios, Inc., là một nhà phát triển game đã 
tuyển dụng nhiều sinh viên tốt nghiệp KCG; nhiều thí sinh và người tham dự 
gian hàng trải nghiệm game VR tại sự kiện năm nay là sinh viên tốt nghiệp KCG.

Quét ở đây để biết thêm thông tin

Kyocotan là linh vật chính thức của KCG. Linh vật này được 
thiết kế theo rất nhiều phong cách và được định hình bởi các 
sinh viên và giảng viên KCG cũng như những nhà sáng tạo 
chuyên nghiệp. Bạn có thể nhìn thấy Kyocotan tại nhiều sự 
kiện khác nhau, bao gồm cả KYOMAF.

Game và Anime Bảo tàng tài liệu KCG
Chứng nhận của Hiệp hội Khoa học Xử lý Thông tin Nhật Bản 

Bảo tàng máy tính (The Satellite Museum of the Historical
Computers) đầu tiên trên toàn quốc 

Học viện Máy tính Kyoto (KCG) là một cơ quan giáo dục máy tính đầu tiên ở 
Nhật Bản hiện đang lưu giữ máy tính đã sử dụng trong quá khứ để đào tạo, thực 
hành và nghiên cứu suốt 50 năm kể từ khi thành lập. Và hiện tại, đang chuẩn bị 
hướng đến thực hiện “Bảo tàng máy tính”. Bộ sưu tập “Bảo tàng KCG“ được nhận 
giấy chứng nhận là “Bảo tàng máy tính (The Satellite Museum of the Historical 
Computers)” đầu tiên trên toàn quốc từ Hiệp hội Khoa học Xử lý Thông tin vào năm 
2009 với lý do là “đang lưu giữ nhiều thiết bị máy móc quý giá hàng đầu trong 
nước”. Ngoài ra, “TOSBAC-3400” và “OKITAC-4300C System” cũng nhận được 
giấy chứng nhận đầu tiên là “Di sản công nghệ xử lý thông tin”. Những thiết bị do 
nhà trường sở hữu lần lượt được công nhận là “Di sản công nghệ xử lý thông tin”, 
chẳng hạn như “ Hệ thống NEAC 100” vào năm 2012, “MZ-80K” vào năm 2013.

Tại Kyoto Ekimae Campus, ngoài thiết bị máy móc được chứng nhận là “Di 
sản công nghệ xử lý thông tin” còn trưng bày thêm nhiều máy từ ngày xưa có giá 
trị quý giá. Ngày nay đã có nhiều người đến tham quan nơi được biết đến như địa 
điểm có thể giúp hiểu hơn về việc công nghệ đã hỗ trợ sự tăng trưởng nhanh chóng 
của Nhật Bản.

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ máy tính, thì sự chuyển đổi 
máy móc xử lý thông tin cũng diễn ra nhanh chóng. Khoảng mười năm trước đây, 
KCG nhận ra rằng cần thiết phải lên kế hoạch lưu giữ và sử dụng hiệu quả các 
công nghệ và sản phẩm có ý nghĩa quan trọng để truyền lại cho thế hệ sau, nên đã 
đưa ra ý tưởng xây dựng “Bảo tàng máy tính”. Chính vì Nhật Bản là đất nước công 
nghệ được kỳ vọng sẽ dẫn đầu thế giới trong tương lai, nên hiện tại, KCG tin rằng 
đây là lúc tạo ra bước đột phá lớn nhằm thực hiện bảo tàng để có thể nhìn lại lịch 
sử công nghệ. 

KCG đang tiếp tục kêu gọi hỗ trợ, hợp tác từ những bên có liên quan như quốc 
gia, phủ Kyoto, thành phố Kyoto, giới học thuật / giới đào tạo / các doanh nghiệp, 
v.v. để Kyoto Ekimae Campus có thể được công nhận là “Bảo tàng máy tính” đem 
lại niềm tự hào của Nhật Bản, và có thể thành lập ra một tổ chức pháp nhân hoạt 
động kinh doanh.  

NEAC-2206 Di sản công nghệ xử lý thông tin
(Chứng nhận ngày 2 tháng 3 năm 2011)

NEAC System 100 Di sản công nghệ xử lý thông tin
(Chứng nhận ngày 6 tháng 3 năm 2012)

TOSBAC-3400 Di sản công nghệ xử lý thông tin
(Chứng nhận ngày 2 tháng 3 năm 2009)

OKITAC-4300C System Di sản công nghệ xử lý thông tin
(Chứng nhận ngày 2 tháng 3 năm 2009)

PDP 8/1 Di sản công nghệ xử lý thông tin
(Chứng nhận ngày 17 tháng 3 năm 2015)

TOSBAC-1100D Di sản công nghệ xử lý thông tin
(Chứng nhận ngày 10 tháng 3 năm 2016)

MZ-80K Di sản công nghệ xử lý thông tin
(Chứng nhận ngày 6 tháng 3 năm 2013)

Viện Nghiên cứu Vật lý và Hóa học (Riken), Công ty Fujitsu Limited     Máy tính K

KCG đang tiến hành chuẩn bị hướng đến thực hiện “Bảo tàng 
máy tính” đầu tiên ở Nhật.  Đây là nơi sẽ triển lãm quy tụ thiết bị 
máy móc được chứng nhận là “Di sản công nghệ xử lý thông tin”
trong Kyoto Ekimae Campus, và dùng để thực hiện đào tạo.

Game điện tử và anime của Nhật Bản được thực hiện với trình độ kỹ thuật cao, thu hút được sự yêu mến và thán phục của người hâm mộ trên toàn thế giới. 
Tại KCG, chúng tôi cung cấp các khóa học về sản xuất game và anime. KCG cũng tham gia nhiệt tình vào rất nhiều sự kiện liên quan để nâng cao trình độ kỹ năng và 
thành tích của sinh viên. Những sự kiện được liệt kê ở đây chỉ là ví dụ được chọn trong nhiều hội chợ thương mại và giải đấu mà KCG tham gia.
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Lựa chọn trong bốn hình thức lớp học

Đây là lớp học theo hình thức thông 
thường, trong đó sinh viên sẽ tham gia trực 
tiếp và tương tác mặt đối mặt với giáo 
viên. Nhằm ngăn chặn sự lây lan của 
COVID-19, các vách ngăn được bố trí giữa 
các chỗ ngồi và chỗ ngồi có khoảng cách 
vừa đủ để lớp học có thể diễn ra trong sự 
yên tâm. 

Lớp học Trực tiếp

Sử dụng các công cụ hội nghị trực tuyến và 
hệ thống e-Learning, sinh viên sẽ tham gia 
lớp học tại nhà hoặc từ các địa điểm từ xa 
khác, thông qua máy tính của họ. Cũng như 
lớp học trực tiếp, sinh viên và giáo viên có 
thể hỏi và trả lời các câu hỏi của nhau, và 
tham gia vào quá trình làm việc nhóm và 
các giao tiếp tương tác khác. Các lớp học 
được tổ chức vào thời gian và ngày được 
xác định trước (đồng bộ). 

Lớp học Trực tuyến
Thời gian thực

Trong hình thức này, giáo viên có thể chọn 
dẫn dắt lớp học tại lớp hoặc từ một địa 
điểm từ xa, trong khi sinh viên có thể chọn 
tham gia học tại lớp hoặc trực tuyến tại 
nhà hoặc một địa điểm khác. Các lớp học 
được tổ chức vào thời gian và ngày được 
xác định trước.

Lớp học Kết hợp
Sự kết hợp của hình thức lớp học trực tiếp

và lớp học trực tuyến thời gian thực

Đây là hình thức mà trong đó giáo viên 
chuẩn bị trước nội dung giảng dạy và cung 
cấp cho sinh viên xem và nghe trong một 
khoảng thời gian nhất định. Trong khoảng 
thời gian này, sinh viên có thể xem và nghe 
nội dung tại thời điểm và địa điểm họ cảm 
thấy thuận tiện bằng hệ thống e-Learning 
(không đồng bộ). 

Lớp học Theo yêu cầu

Tại KCG, toàn bộ máy tính sinh viên sử 
dụng là một phần của hệ thống mạng 
KCG Information Network Galaxy (KING), 
hệ thống này được kết nối trực tiếp với 
Internet thông qua đường truyền cáp 
quang chuyên dụng. 

KING-LMS là trang web dành riêng cho sinh viên KCG, 
luôn cung cấp những thông tin mới nhất về các lớp học, 
tìm kiếm việc làm và nghề nghiệp. Sinh viên có thể kiểm 
tra thông tin cần thiết về cuộc sống sinh viên ở bất cứ nơi 
nào và bất cứ khi nào. Trang web này cũng cho phép truy 
cập bằng điện thoại thông minh.

Mạng KING 
Trang Web Dành 

riêng cho
Sinh viên

Học tập bằng cách
sử dụng “KING-LMS”

Bằng cách áp dụng bốn hình thức lớp học này, KCG đảm bảo rằng sinh viên có thể tham gia các lớp học mà không cần phải chú ý đến địa điểm cụ thể hoặc bộ công cụ học 
tập nào. Trong thời điểm cần hết sức cẩn trọng khi không thể dự đoán được diễn biến tiếp theo của đại dịch COVID-19, chúng tôi sẽ tiếp tục cho sinh viên lựa chọn trong bốn 
hình thức lớp học này, theo dõi chặt chẽ các sự kiện nổi bật trong xã hội chẳng hạn như tỷ lệ lây nhiễm ở Nhật Bản và độ bao phủ của vắc xin, để đảm bảo môi trường học 
tập an toàn cho sinh viên. 

■ Phòng thu e-Learning tiên tiến nhất
Tòa nhà phụ của Cơ sở Kyoto Ekimae được trang bị phòng thu 

phát sóng e-Learning với những thiết bị mới nhất, bao gồm hệ thống 
bài giảng từ xa đối với nội dung trực tiếp và hệ thống ghi âm bài 
giảng cho nội dung được ghi sẵn. Bằng cách sử dụng phòng thu 
e-Learning này làm cơ sở, KCG cho phép đội ngũ giảng viên sản xuất 
và truyền thông tin nội dung e-Learning mới nhất với chất lượng phát 
sóng tuyệt vời. Hệ thống này cũng đảm bảo cho sinh viên được tiếp 
cận với các cơ hội học tập đa dạng. Hiện tại, các lớp học từ xa cũng 
được vận hành nhờ việc dùng công cụ hội nghị trực tuyến. 

■ Hỗ trợ 24 giờ thông qua Hệ thống quản lý học tập 
tiên tiến nhất KING-LMS

Trong thời đại Internet được phổ biến rộng khắp như ngày nay, 
chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận ngay thông tin từ khắp nơi trên thế 
giới và xem đó như một điều hiển nhiên. KCG đã dự đoán được sự 
phát triển này và là một trong những cơ quan đào tạo đầu tiên ở Nhật 
Bản triển khai “Hệ thống quản lý học tập (LMS)” độc quyền. 

Việc sử dụng hệ thống này sẽ giúp sinh viên có thể “tự do học tập 
những nội dung muốn học” mà họ mong muốn, ở bất kỳ đâu và bất 
kỳ lúc nào, bằng PC hoặc điện thoại thông minh.

◆ Bốn hình thức học tập cho phép sử dụng linh hoạt thời gian, địa điểm và công cụ
KCG đáp ứng mong muốn học hỏi bằng cách tận dụng các thành tựu của e-learning

■ Tình trạng thiếu hụt nhân sự IT mang đến cơ hội 
việc làm bền vững, ngay cả trong đại dịch

Đại dịch COVID-19 đã khiến cho thị trường việc làm trở thành 
một thị trường không chắc chắn đối với nhiều người đang tìm việc. 
Tuy nhiên, đối với sinh viên và sinh viên tốt nghiệp KCG, các điều 
kiện tìm việc làm vẫn ổn định. Nguyên nhân là do, ngoài việc Nhật 
Bản luôn trong tình trạng thiếu nhân sự IT, đặc biệt là nhân sự IT 
trình độ cao, sinh viên KCG có lợi thế từ việc học tập các kỹ năng 
tiên tiến nhất phù hợp với nhu cầu hiện nay của xã hội. Trong bối 
cảnh có sự thay đổi khốc liệt do đại dịch mang lại, một loạt các lĩnh 
vực mở rộng nhanh chóng đang đáp ứng điều đó bằng cách ứng dụng 
IT, như thông qua làm việc từ xa và bằng cách tổ chức các sự kiện 
trực tuyến. Sinh viên tốt nghiệp KCG chính là hình mẫu nhân viên 
mà các doanh nghiệp hiện nay đang cần. 

■ Vai trò tích cực trong nhiều ngành nghề và lĩnh vực
Hiện nay hầu như không thể tưởng tượng được việc kinh doanh 

mà không có IT. Kiến thức về máy tính trở nên cần thiết, không chỉ 
cho chính ngành công nghiệp máy tính mà trong hầu hết mọi lĩnh vực 
kinh doanh. Tại các công ty thuộc các lĩnh vực đa dạng như sản xuất, 
bán lẻ, tài chính, xây dựng và truyền thông, nhu cầu về nhân sự có 
kiến thức và kỹ năng liên quan đến máy tính đang ngày càng tăng. 
Các lĩnh vực mà sinh viên tốt nghiệp KCG có thể đóng vai trò tích 
cực thực sự là vô hạn. 

◆ Hệ thống Hỗ trợ Tìm kiếm Việc làm Toàn diện
Có được sự hỗ trợ lý tưởng thông qua hệ thống tư vấn kép và sử dụng IT

● Truy cập vào tài liệu giảng dạy của các bài học được tự động hóa từ trang học tập của mỗi người, không những ở trường 
mà ngay cả ở nhà cũng có thể tự do học trong suốt 24 tiếng bằng cách sử dụng Internet.

● Cho phép học tập, ôn tập, nêu vấn đề thảo luận, sử dụng BBS (forum) để trao đổi thông tin, trả lời câu hỏi của giáo viên 
và sinh viên hoặc giữa các sinh viên với nhau. 

● Có thể tự học các môn mà mình đang không theo học như chương trình học của nhóm ngành khác, khoa khác, đáp ứng 
theo nguyện vọng và sở thích cá nhân sinh viên.   

● Có thể kiểm tra các thông báo, v.v. của trường. 

■ Sự hướng dẫn tận tình cho từng cá nhân giúp sinh 
viên tìm kiếm nghề nghiệp lý tưởng 

Để đạt được trải nghiệm tìm kiếm việc làm khiến cho sinh viên và 
sinh viên tốt nghiệp có thể hài lòng thì nhà trường cần phải có những 
người cố vấn phù hợp. Với quan điểm đó, các giáo viên phụ trách lớp 
học KCG và cố vấn của Trung tâm Hướng nghiệp phối hợp chặt chẽ, 
đánh giá tính cách và nhu cầu của từng sinh viên để hỗ trợ từng người 
bằng những lời khuyên tìm việc làm hữu ích. Các cuộc phỏng vấn 
được tiến hành lặp đi lặp lại từ năm thứ nhất, hướng dẫn tận tình cho 
từng sinh viên về việc lựa chọn con đường nghề nghiệp, mục tiêu học 
tập và nhiều nội dung khác. Nhân viên Trung tâm Hướng nghiệp luôn 
sẵn sàng tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên bất cứ lúc nào. Đặc điểm 
nổi bật của các dịch vụ tìm việc làm và hướng nghiệp của KCG là sự 
quan tâm chu đáo đến các nhu cầu riêng của từng cá nhân. 

Màu sắc chủ đạo của Tập đoàn KCG

KCG màu xanh dương (Màu trường của Học viện Máy tính Kyoto, màu của Tập đoàn KCG)

Màu xanh dương là màu trường của Học viện Máy tính Kyoto và là màu của Tập đoàn KCG, được lựa chọn bởi các thành 
viên từ những ngày đầu thành lập vốn là các học viên của Trường Sau đại học, sinh viên tốt nghiệp của Đại học Kyoto, 
dựa theo màu xanh dương đậm là màu sắc của Đại học Kyoto. Bắt đầu được sử dụng từ năm 1970, nhưng đến nhân 
dịp kỷ niệm 35 năm thành lập (năm 1998), thì xác định tông màu và hiện đang được gọi là KCG màu xanh dương.

KCG màu đỏ (Màu trường của Trường Sau Đại học Công nghệ Thông tin Kyoto, KCGI)

Ngài Hasegawa Shigeo là người sáng lập Tập đoàn KCG, trong những năm cuối đời đã đến học tại Đại học Harvard khi 
đang điều hành trường học vì muốn thử thách mình lần nữa với con đường học vấn bị dang dở thời còn trẻ. Ông thuê 
một căn hộ ở Boston, và chọn học môn văn học và triết học cùng với các sinh viên trẻ. Màu trường của Trường Sau Đại 
học Công nghệ Thông tin Kyoto đã được lựa chọn dựa theo màu đỏ thẫm của Đại học Harvard - nơi người sáng lập đã 
theo học, và được điều chỉnh tông màu tương phản với KCG màu xanh dương. Điều này thể hiện con người luôn có thể 
thử thách với những điều mới mẻ và với thái độ học tập khiêm tốn bất kể tuổi tác hay giới tính.    

KCG màu xanh lá cây (Màu trường của Trung tâm Đào tạo Tiếng Nhật Kyoto, KJLTC)

Trung tâm Đào tạo Tiếng Nhật Kyoto, cánh cửa đầu tiên dành cho lưu học sinh nước ngoài của Tập đoàn KCG, là trường 
tiếng Nhật theo thông cáo của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp, được Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ 
(MEXT) chỉ địnha chương trình đào tạo tiêu chuẩn. Từ hình ảnh trái đất màu xanh lá cây của 7 châu lục trên thế giới, 
trường đã chọn màu xanh lá cây và điều chỉnh tông màu tương phản với KCG màu xanh dương và KCG màu đỏ để làm 
màu của trường.    

KCG màu cam (Màu trường của Trường Chuyên môn Ô-tô Kyoto, KCGM)

Màu trường của Trường Chuyên môn Ô-tô Kyoto được quyết định vào năm 2013, khi trường gia nhập Tập đoàn KCG. 
Màu cam thể hiện một hình ảnh năng động, tích cực, và còn được sử dụng để nâng cao khả năng nhận biết nhằm 
đảm bảo an toàn. Chính vì thế, màu cam tượng trưng cho việc theo đuổi sự an toàn trong xã hội lái xe ô-tô ngày nay, 
cũng giống như những nỗ lực mạnh mẽ vượt qua khó khăn của các bạn sinh viên. 
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Thiết bị mới nhất 
Môi trường thiết bị mà những trường khác không thể sánh bằng
với 700 máy tính PC đời mới nhất

Phòng Thực hành Lập trìnhPhòng Thực hành Phát triển Game

Phòng Thực hành Mạng

Phòng Thực hành Cơ sở dữ liệu

Phòng Nghiên cứu Phát triển ứng dụng Mac

Phòng Thực hành Cơ điện tử Phòng Thực hành Lập trình CAD / Kỹ thuật

Phòng Nghiên cứu Thiết kế Mac

Phòng Thực hành Sản xuất Vi mạch Điện và Điện tửPhòng nghiên cứu Hiệu ứng Đặc biệt và Hoạt hình

Không gian Thực hành Điều khiển Ô-tôPhòng Thực hành Sản xuất 3D CG

Hội trường lớnCác lớp học có mức độ linh hoạt cao

Trạm Cung cấp Thông tinStudio e-Learning

Lounge dành cho sinh viênStudio Thu âm

Tại KCG, chúng tôi nỗ lực hết sức để thực hiện ưu tiên cao nhất của mình: Xây dựng môi 
trường nơi sinh viên có thể tự do nghiên cứu những công nghệ tiên tiến nhất. Chất lượng giáo 
dục là điều mà chúng tôi chú trọng nhất. Ngay cả thời điểm hiện tại, khi trường học của chúng 
tôi phát triển nhanh chóng, cam kết của chúng tôi đối với triết lý đào tạo đó vẫn kiên định như 
ngày đầu.
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Itoh
Hiroyuki 

伊藤 博之

Công ty chúng tôi không phải là công ty về game hay phim 
hoạt hình. Chúng tôi làm về âm nhạc nhưng không phải công ty thu 
âm. Vì có sở thích là kinh doanh nhạc điện tử, nên tôi nghĩ rằng đó 
như là một “ngân hàng âm nhạc”. “Hatsune Miku” đã được bán ra 
vào tháng 8 năm 2007, và hy vọng rằng Hatsune Miku sẽ là một cơ 
hội cho con người làm việc trong các hoạt động sáng tạo.

Người ta nói rằng con người đã trải qua 3 cuộc cách mạng trong 
quá khứ. Cuộc cách mạng đầu tiên là cuộc cách mạng nông nghiệp. 
Loài người buộc phải di chuyển để săn bắn, đã bắt đầu định cư tại 
những vùng được định sẵn để có thể sản xuất, dự trữ lương thực từ 
cuộc cách mạng này. Xã hội, nhà nước lúc bấy giờ được hình thành, 
nhưng khoảng cách giàu nghèo cũng được sinh ra. Có thể nói cùng 
với sự phát triển của nền kinh tế, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến 
chiến tranh.

Cuộc cách mạng thứ hai là cuộc cách mạng công nghiệp. Nhờ 
vào việc động lực được phát minh, và những tiến bộ đổi mới tạo ra 
sản phẩm tương tự với hiệu suất cao, đã làm sinh ra sản xuất số 
lượng lớn, tiêu thụ số lượng lớn. Cuộc cách mạng cũng thúc đẩy 
giao dịch và thương mại, mang lại sự thịnh vượng trên toàn cầu. 
Ngoài ra, cuộc cách mạng này cũng gây ra sự “bùng nổ dân số”. 
Trước khi xảy ra cuộc cách mạng công nghiệp chính là thời đại 
“Sinh nhiều tử nhiều”, dân số hầu như khá ổn định, ít biến động về 
sự giàu nghèo trong xã hội, nhưng khi xảy ra cuộc cách mạng công 
nghiệp, dân số đã tăng lên với một tốc độ chóng mặt.

Tiếp theo, cuộc cách mạng thứ ba chính là cuộc cách mạng 
thông tin, mang lại giá trị thực sự của ngành IT mà tiêu biểu là 
Internet. Trước khi có Internet, doanh nghiệp kinh doanh truyền 
thông tin mang tính độc quyền và giới hạn. Doanh nghiệp truyền 
thông gồm tòa soạn báo, đài truyền hình, đài phát thanh, nhà xuất 
bản và các phương tiện truyền thông. Khi thực hiện truyền thông 
tin trên các phương tiện truyền thông này thì sẽ tốn chi phí lớn 
về thiết bị và nhân lực. Hơn nữa, thông tin lúc bấy giờ truyền 
đi ít, và thông tin chỉ truyền một phía. Tuy nhiên, cuộc cách 
mạng đã diễn ra từ khi có sự xuất hiện của Internet. Cách 
thức truyền thông tin đã có sự thay đổi lớn. 

Hiện tại, công cụ Internet là thứ rất quen thuộc, có 
thể nằm gọn trong lòng bàn tay, trên bàn làm việc, 
hay bỏ vào túi. Thông tin kỹ thuật số hóa như phim 
hoạt hình, phim ảnh, âm nhạc, v.v. hoàn toàn được 
thông tin hóa, có thể truyền và lưu trữ dễ dàng 
qua Internet. Internet giúp cho sinh hoạt và 
công việc trở nên hứng thú, thoải mái và cực 
kỳ tiện lợi như có thể xác nhận chỉ bằng cách 
gọi ra bộ phim yêu thích, phương tiện truyền 
thông phát sóng của mình, v.v. Ngoài ra, bất 
cứ ai cũng có thể đăng thông tin cá nhân 
của mình đến thế giới một cách dễ dàng, 
nhanh chóng qua Facebook, Twitter, và 
Blog, v.v.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng sự thay đổi do 
cuộc cách mạng thông tin vẫn chỉ là giai đoạn 
đầu. Cuộc cách mạng nông nghiệp, công 
nghiệp đã mang lại những thay đổi lớn cho sinh 
hoạt của con người. Những thay đổi mà cuộc cách 
mạng thông tin mang lại, thực tế vẫn đang tiếp diễn. 
Hiện chỉ thời kỳ quá độ, khởi đầu của sự thay đổi. Sau 20 đến 
30 năm nữa, nó sẽ thay đổi mạnh mẽ cuộc sống con người. Tuy 
nhiên, tôi không biết nó sẽ thay đổi đến mức nào. Thay đổi như 
thế nào thì chúng ta sẽ giao phó cho những người trẻ nắm giữ 
trọng trách thế hệ sau — các nhà lãnh đạo trẻ gánh vác thế hệ sau.

Nếu bạn nhập ca từ và giai điệu vào máy tính của bạn, một 
ngôi sao ảo (virtual idol) phát ra “âm thanh đầu tiên đến từ 
tương lai” sẽ hát bằng giọng nhân tạo. Buổi thu hình và thu 
thanh trực tiếp (live concert) được tổ chức không chỉ trong nước 
mà còn ở nước ngoài, nó đã làm rung động trái tim của nhiều 
người hâm mộ. Tác giả của “Hatsune Miku” - phần mềm tổng 
hợp giọng hát tạo ra bước đột phá mới, Giám đốc đại diện Ito 
Hiroyuki của Công ty CP Crypton Future Media được bổ nhiệm 
làm giáo sư của KCGI. 

Giáo sư Ito, người tiếp tục phát triển phần mềm sáng tạo 
âm thanh trên máy tính, muốn gửi thông điệp đối với những 
người trẻ tuổi đang gánh vác ngành công nghiệp CNTT trong 
tương lai rằng: “Khu vực ranh giới của “Cách mạng thông tin” 
đang trên đà phát triển sẽ tiếp tục lớn mạnh không ngừng, và 
tiền đồ của học viên cũng sẽ ngày càng mở rộng. Tôi mong các 
bạn học viên vừa hiểu rõ ý thức này, vừa cố gắng trong công 
việc học tập”. 

Chúng tôi đã phỏng vấn Giáo sư Ito.

Giáo sư Ito Hiroyuki của KCGI say sưa phát biểu khi hồi tưởng về sự phát triển của Hatsune Miku - 
thư viện giọng nói của phần mềm Vocaloid. (Đại sảnh, Cơ sở Ekima, KCG)

Giám đốc đại diện 
Công ty Crypton Future Media, Inc., 
nhà sản xuất Hatsune Miku
Giáo sư Trường Sau Đại học Công nghệ Thông tin Kyoto (KCGI)
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Takeda
Yasuhiro 

武田
康廣

Takeda Yasuhiro

Giáo sư Takeda Yasuhiro của KCGI là cựu giám đốc và Giám 
đốc Điều hành Bộ phận Sản xuất Phim hoạt hình của Công ty 
Gainax Co., Ltd. Trong số các vai trò khác của mình, ông hiện là 
Chủ tịch và CEO của Gainax Kyoto. Bản thành tích nghệ thuật 
anime của ông ấy bao gồm Nadia: The Secret of Blue Water, Tengen 
Toppa Gurren Lagann, Magical Shopping Arcade Abenobashi và 
Hanamaru Kindergarten, trong số nhiều phim và chương trình 
TV khác.

Giáo sư Takeda giảng dạy Các chủ đề Đặc biệt trong Phác 
họa, Sản xuất và Tiếp thị Hoạt hình tại KCGI và trình bày các 
bài giảng đặc biệt tại KCG. Đến với lớp học của ông, sinh viên 
sẽ có cơ hội nghe Giáo sư Takeda nói về những chủ đề hấp dẫn 
như những khó khăn trong quá trình sản xuất anime, hiện tại 
và tương lai của ngành công nghiệp anime. 

Chúng tôi đã phỏng vấn Giáo sư Takeda.

Giáo sư Trường Sau Đại học Công nghệ Thông tin Kyoto (KCGI)
Thành viên của Hội nhà văn Khoa học Viễn tưởng và Giả tưởng Nhật Bản (SFWJ) và 
Câu lạc bộ Tác giả Truyện không gian Nhật Bản (SACJ)

Tìm kiếm dự án kinh doanh bằng anime Nhật Bản

Công việc chính của tôi cho đến bây giờ là đạo diễn sản xuất các tác phẩm hoạt hình tại 
Gainax. Chế tác bản kế hoạch phim hoạt hình, trao đổi và quyết định lập đường truyền với 
công ty muốn cùng hợp tác, đảm bảo tài chính cụ thể. Sau khi hoàn thành tác phẩm, điều 
quan trọng là bạn phải suy nghĩ xem làm cách nào để thu hồi vốn. Có thể nói việc thực hiện 
được điều này chẳng phải là kinh doanh sao.

Theo giáo sư, chìa khóa để làm phim hoạt hình trong kinh doanh là gì?

Các tác phẩm mà tôi đã sản xuất bao gồm “Wish Upon the Pleiades” và “Tengen Toppa 
Gurren Lagann”. Hiện cũng đang triển khai thực hiện một số dự án anime mới. Công việc 
hiện tại tôi đang làm là một sự ngẫu nhiên. Khác hoàn toàn với những gì tôi đã được học từ 
thời sinh viên. Tuy nhiên, qua những sự kiện và hoạt động tự chế tác được tổ chức cuốn hút 
khi còn là sinh viên thì tôi mới nhận thấy rằng đó chính là công việc. Vì vậy, trong thâm tâm 
tôi vẫn nghĩ mình hoạt động như một người nghiệp dư. Nói cho đúng hơn là tôi sẽ không 
bao giờ quên việc “Tạo ra những điều vui vẻ, thú vị” của cái thời còn hoạt động nghiệp dư.

Giáo sư Takeda vui lòng cho biết cơ duyên nào đã đưa giáo sư đến với Anime?

Việc lập kế hoạch và chế tác anime cần rất nhiều công sức. Điều này cũng có nghĩa việc 
tập trung vốn để chế tác sẽ phát sinh trách nhiệm. Tác phẩm cần phải có nhiều người xem, 
nhận phê bình đánh giá, giúp thu hồi vốn và đem lại lợi nhuận. Nếu suy nghĩ được toàn bộ 
các giai đoạn này thì nghĩa là đã lên được kế hoạch hoàn chỉnh. Ngay cả khi tác phẩm được 
tạo ra tốt, thì cũng không được quá tự mãn với bản thân. Tác phẩm đầu tay sẽ hoàn thành 
và nhận nhiều sự đánh giá. Sự đánh giá ở đây không chỉ về tác phẩm mà còn đánh giá toàn 
bộ về những phát biểu trên thế giới về hành động, phát ngôn, v.v. Vì vậy, tất cả mọi người 
hãy cố gắng học hỏi không ngừng để có thêm dũng khí đứng vững trước những lời nhận 
xét đánh giá.

Giáo sư hãy gửi vài lời khuyên tới những học viên đang cố gắng tìm hiểu về 
phim hoạt hình.

Royal Space Force: The Wings of Honneamise

The Mystic A Archives of DantalianThe Mystic A Archives of Dantalian

Wish Upon the Pleiades

Nadia: The Secret of Blue Water
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Thành viên sáng lập của Gainax
CEO của Công ty Gainax Kyoto Co., Ltd. 

Gunbuster

His and Her Circumstances
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Khoa Nghệ thuật và Công nghệ Thông tin
Khóa học Khoa học Thông tin Thiết kế và Nghệ thuật / 
Khóa học Truyện tranh và Hoạt hình (Manga & Anime)

Khoa Nghệ thuật và Thiết kế

Khoa Truyện tranh và Hoạt hình

Khoa Nghệ thuật và Thiết kế Cơ bản
Khóa học Thiết kế và Nghệ thuật / Khóa học Truyện tranh và Hoạt hình

Khoa Thông tin Quản lý    
Khóa học Thông tin Quản lý / Khóa học Khoa học Dữ liệu

Khoa Công nghệ Thông tin Ứng dụng
Khóa học Thông tin Y tế / Khóa học IT Hàng hải / 
Khóa học IT Nông nghiệp / Khóa học FinTech / Khóa học IT Kinh doanh  

Khoa Kinh doanh Cơ bản

Khoa Quản trị Văn phòng Y tế

Khoa Khoa học Máy tính    

Khoa Máy tính Đa phương tiện    

Khoa Mạng Máy tính    

Khoa Xử lý Thông tin
Khóa học Xử lý Thông tin / Khóa học Nam diễn viên・Nữ diễn viên lồng tiếng IT /   
Chương trình Chuyển tiếp Nghiên cứu Sau đại học

Khoa Hệ thống nhúng

Khoa Kỹ thuật Máy tính
Khóa học Kỹ thuật Máy tính / Khóa học Điều khiển Ô-tô 

Khoa Cơ sở Kỹ thuật Máy tính    

Khoa Game

Khoa Phát triển Game    

Khoa Phát triển Game Cơ bản

Khoa Thông tin & Truyền thông
Khóa học Thông tin & Truyền thông /
Khóa học Nâng cao Kỹ năng Sau đại học / Khóa học buổi tối trong một năm

Khoa Thông tin & Truyền thông    
Phân khoa đào tạo buổi tối 

Khoa Công nghệ Thông tin Ứng dụng 
Khóa học Điều khiển Ô-tô Quốc tế (dành cho lưu học sinh)  

Khoa Kỹ thuật Máy tính
Khóa học Thông tin Quốc tế / Khóa học Thiết kế & Nghệ thuật Quốc tế /
Khóa học Thông tin Du lịch Quốc tế (dành cho lưu học sinh)

Khoa Xử lý Thông tin
Khóa học Trao đổi Thạc sĩ RIT (dành cho sinh viên tốt nghiệp các trường đại 
học hệ bốn năm) / Khóa học IT Kinh doanh Quốc tế (dành cho lưu học sinh)

A
B
C
D
E

Với mục đích “duy trì và nâng cao trình độ đào tạo 
nghề trong các chương trình chuyên môn tại các trường 
đào tạo chuyên ngành”, MEXT đã triển khai “Chương trình 
Chuyên môn Nghề nghiệp Thực tế”. Chương trình Chuyên 
môn Nghề nghiệp Thực tế bao gồm các khóa học và 
chương trình đào tạo hợp tác với các công ty và tổ chức. 
Để có được chứng chỉ, sinh viên phải rèn luyện và đạt 
được các kỹ năng tại nơi làm việc của các công ty đối tác 
đối tác.  

Tại KCG, chương trình hệ bốn năm của năm nhóm 
ngành được chứng nhận là Chương trình Chuyên môn 
Nghề nghiệp Thực tế. Các chương trình này cung cấp kiến 
thức về thực hành, đào tạo chuyên môn cũng như có sự 
hợp tác với các công ty và các nhà chuyên môn hiện đang 
hoạt động tích cực trên tuyến đầu của ngành công 
nghiệp. KCG lên kế hoạch chuẩn bị cho việc lần lượt nhận 
được chứng nhận cho các bộ phận khác.

Các sinh viên đáp ứng được một số điều kiện nhất 
định và đã hoàn thành chương trình đào tạo chuyên môn 
hệ bốn năm tại trường chuyên môn nâng cao sẽ được Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công 
nghệ Nhật Bản (Bộ trưởng của MEXT) cấp “Chứng chỉ Kỹ 
sư thực hành trình độ cao” (kodo senmonshi). Người có 
Chứng chỉ Kỹ sư thực hành trình độ cao được đánh giá cao 
trong xã hội vì họ sở hữu cả kiến thức và kỹ năng trong 
một lĩnh vực chuyên môn, sẽ có giá trị tương đương hoặc 
cao hơn bằng Cử nhân của sinh viên tốt nghiệp đại học 
trong nhiều trường hợp.  

Tại KCG, các khóa học theo chương trình bốn năm để 
bạn có thể lấy được Chứng chỉ Kỹ sư thực hành trình độ 
cao được cung cấp ở các khoa A, B, C, D và E. Khi bạn hoàn 
thành hệ bốn năm, bạn có quyền quyết định học lên 
trường sau đại học. Nhiều sinh viên tốt nghiệp KCG tiếp 
tục học lên tại KCGI - Trường thành viên của Tập đoàn KCG.

Sinh viên tốt nghiệp
Chương trình hệ bốn năm sẽ đạt được
Chứng chỉ Kỹ sư thực hành  
trình độ cao.

Chương trình Hệ bốn năm của
Năm Nhóm ngành được chứng nhận là
Chương trình Chuyên môn
Nghề nghiệp thực tế.

Khoa Công nghệ Thông tin Ứng dụng Quốc tế

Các khóa học có thể được chuyển đổi thành  Chương trình toàn thời gian

Chương trình đào tạo 2 năm

Khóa học trực tuyến 4 năm

Chương trình đào tạo 3 năm

Chương trình đào tạo 4 năm

Chương trình đào tạo 3 năm

Chương trình đào tạo 2 năm

Chương trình đào tạo 4 năm

Chương trình đào tạo 3 năm

Chương trình đào tạo 3 năm

Chương trình đào tạo 2 năm

Chương trình đào tạo 4 năm

Chương trình đào tạo 3 năm

Chương trình đào tạo 3 năm

Chương trình đào tạo 2 năm

Chương trình đào tạo 4 năm

Chương trình đào tạo 3 năm

Chương trình đào tạo 2 năm

Chương trình đào tạo 2 năm

Chương trình đào tạo 1 năm

Chương trình đào tạo buổi 
tối 2 năm

Chương trình đào tạo 4 năm

Chương trình đào tạo 3 năm

Chương trình đào tạo 2 năm

Chương trình đào tạo 3 năm

Nhóm ngành Nghệ thuật 
và Thiết kế
Nghệ thuật & Thiết kế (Art & Design)

Cùng học tập với các nghệ sĩ kỹ thuật 
số hàng đầu

Nhóm ngành Kinh doanh
Kinh doanh và Quản lý 
(Business & Management)

Tiếp cận xu hướng kinh doanh hàng đầu 
thông qua CNTT

Nhóm ngành Khoa học
Máy tính
Khoa học Máy tính (Computer Science)

Hỗ trợ xu hướng hàng đầu của xã hội 
thông tin hiện nay

Nhóm ngành Game
Kỹ thuật số
Game Kỹ thuật số & Giải trí 
(Digital Game & Amusement)

Theo đuổi sự nghiệp trở thành chuyên viên 
sáng tạo nội dung game trình độ cao

Nhóm ngành Kỹ thuật
Kỹ thuật cho hệ thống nhúng 
(Engineering for Embedded Systems)

Hướng đến mục tiêu trở thành 
kỹ sư điều khiển hàng đầu

Khoa Thông tin và Truyền thông
Thông tin & Truyền thông (Information & Communication)

Bạn có thể học tập trong khi đi làm hoặc theo học hai trường 
cùng một lúc

Khóa học Trực tuyến Linh hoạt
(Flexible Online Course)

Nâng cao kỹ năng của bạn cả khi ở nhà

Sự nghiệp Quốc tế

Học IT tại Nhật và 
quyết tâm vươn ra thế giới

Với 20 khóa học thuộc 5 nhóm ngành,
KCG chắp cánh cho những ước mơ bất tận
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Nhóm ngành Nghệ thuật và Thiết kế
Nghệ thuật & Thiết kế (Art & Design)

Trở thành Chỉ đạo nghệ thuật hướng dẫn ngành nghề
Đào tạo Chỉ đạo nghệ thuật được trang bị kỹ năng quản lý và năng lực lập kế hoạch 
để theo đuổi khả năng nghệ thuật kỹ thuật số (Digital Art), hình dung ra hình ảnh 
hoàn thiện của tác phẩm và thực hiện dự án thành công.

Mục tiêu nghề nghiệp

Giám đốc nghệ thuật Chuyên viên sáng tạo CG Chuyên viên thiết kế DTP, v.v.
Chuyên viên thiết kế web Chuyên viên thiết kế quảng cáo
Chuyên viên thiết kế CG (đồ họa máy tính) trong game Nhà làm phim

A
Khoa Nghệ thuật và Công nghệ Thông tin     Chương trình đào tạo 4 năm    ★Kỹ sư thực hành trình độ cao

Trở thành nhà thiết kế, sáng tạo được trang bị khả năng sáng tạo và khả năng đề xuất ý tưởng 
Đào tạo nguồn nhân lực có khả năng tạo ra ý tưởng chủ đạo, kỹ năng trình bày có 
thể trang bị cho bản thân kỹ thuật sáng tác cao, có thể vừa lắng nghe yêu cầu của 
khách hàng, vừa trao đổi và đề xuất ra ý tưởng. 

Mục tiêu nghề nghiệp

Chuyên viên sáng tạo CG Chuyên viên thiết kế DTP Chuyên viên thiết kế quảng cáo 
Chuyên viên thiết kế web Nhà làm phim
Chuyên viên thiết kế CG (đồ họa máy tính) trong game, v.v.

Khoa Nghệ thuật và Thiết kế    Chương trình đào tạo 3 năm     Kỹ sư thực hành

Sinh viên sẽ trở thành họa sĩ truyện tranh, họa sĩ phim hoạt hình, chuyên viên sáng 
tạo được trang bị công nghệ sản xuất truyện tranh - hoạt hình bằng kỹ thuật số
Trường sẽ đào tạo nguồn nhân lực cố gắng sản xuất các tác phẩm bằng kỹ thuật số 
dựa trên lịch sử và phương pháp sản xuất truyện tranh - hoạt hình tương tự, để có 
thể làm việc tại hiện trường sản xuất, trong lĩnh vực xuất bản và phân phối.

Khoa Truyện tranh và Hoạt hình    Chương trình đào tạo 3 năm     Kỹ sư thực hành

Trở thành nhà sáng tạo, nhà thiết kế hỗ trợ ngành 
công nghiệp nghệ thuật kỹ thuật số
Đào tạo nguồn nhân lực có thể triển khai hoạt động sáng tác 
theo ý tưởng, trang bị cho bản thân năng lực cơ bản về nghệ 
thuật và phần mềm chế tác như cảm nhận về bản vẽ và sắc độ. 

Khoa Nghệ thuật  và Thiết kế Cơ bản    Chương trình đào tạo 2 năm     Kỹ sư thực hành

Các nhóm ngành (hệ) và các khoa

Mục tiêu nghề nghiệp

Chuyên viên sáng tạo CG

Chuyên viên thiết kế Web

Chuyên viên thiết kế CG (đồ họa máy tính) trong game

Điều hành viên DTP
Điều hành viên dựng phi tuyến, v.v.

Mục tiêu nghề nghiệp

Hoạt sĩ truyện tranh Họa sĩ kỹ thuật số Họa sĩ vẽ minh họa 
Họa sĩ phim hoạt hình  Họa sĩ phim hoạt hình CG Chuyên viên thiết kế quảng cáo, v.v.

B

Khóa học Điều khiển Ô-tô Quốc tế    Dành cho lưu học sinh

Nhóm ngành Kinh doanh
Kinh doanh và Quản lý (Business & Management)

Trở thành nhà tư vấn đề xuất hệ thống thông tin tốt nhất cho doanh 
nghiệp, và hướng dẫn kinh doanh
Cùng với kiến thức kinh doanh như nội dung công việc của các bộ phận và phương 
pháp phân tích quản lý trong doanh nghiệp, đồng thời tìm hiểu công nghệ truyền 
thông thông tin thực tiễn, và trang bị cho bản thân sự tinh tế của một nhà lãnh đạo 
dẫn dắt kinh doanh vận dụng IT. Chúng tôi đào tạo tư vấn IT và quản lý dự án có thể 
thiết kế, đề xuất hệ thống thông tin giữa các phòng ban như quản lý sản xuất và 
quản lý khách hàng. KCG còn cung cấp cả Khóa học Thông tin Quản lý và Khóa 
học Khoa học Dữ liệu.

Trở thành nhà doanh nghiệp được trau dồi thái độ, cử chỉ, hành động trong 
kinh doanh và kỹ năng máy tính
Vừa trang bị cho bản thân những kỹ năng cơ bản của một người công dân xã hội như văn 
hóa kinh doanh và kỹ năng giao tiếp, kỹ thuật sử dụng công cụ văn phòng như Word, 
Excel, Access, v.v. vừa được học kiến thức nghiệp vụ như sổ sách kế toán và cơ cấu công 
ty. Đào tạo nhà doanh nghiệp có thể hoạt động với năng lực cạnh tranh trong bất cứ ngành 
nghề nào.

Mục tiêu nghề nghiệp

Tư vấn IT
Kinh doanh công nghệ

Nhà sản xuất kinh doanh điện tử Kỹ sư hệ thống (SE)  
Nhà khoa học Dữ liệu Quản lý dự án, v.v.

Mục tiêu nghề nghiệp

Quản trị viên hệ thống
Nhân viên kinh doanh, bán hàng
Người hướng dẫn máy tính
Điều hành viên
Nhân viên văn phòng, kế toán, v.v.

Khoa Thông tin Quản lý    Chương trình đào tạo 4 năm     ★Kỹ sư thực hành trình độ cao

Khoa Kinh doanh Cơ bản    Chương trình đào tạo 2 năm     Kỹ sư thực hành

Tăng thêm hiểu biết về cả hai lĩnh vực y tế và máy tính, giúp trở thành chuyên gia dẫn đầu về tin học hóa các văn 
phòng y tế trong tương lai
Kiến thức về máy tính rất cần thiết ở văn phòng y tế hiện nay, nhưng nhân lực có thể đáp 
ứng được nhu cầu này lại đang thiếu hụt. Trong Khoa Quản trị Văn phòng Y tế, sinh viên 
có thể tiếp thu cả kiến thức y tế lẫn những kỹ năng về IT, để trở thành những chuyên gia 
dẫn đầu về tin học hóa các văn phòng y tế trong tương lai.

Khoa Quản trị Văn phòng Y tế    Chương trình đào tạo 2 năm     Kỹ sư thực hành

Trở thành kỹ sư hệ thống và hỗ trợ cuộc cách mạng IT trong ngành công nghiệp
Chương trình này sẽ đào tạo ra những người có hiểu biết sâu về kỹ thuật chế tạo, có kỹ 
năng phát triển ý tưởng và trình bày để đàm phán và đề xuất ý tưởng trong khi lắng nghe 
nhu cầu của khách hàng. Các khóa học trong chương trình này bao gồm Điều khiển Ô-tô 
Quốc tế, Thông tin Y tế, IT Hàng hải, IT Nông nghiệp, Fintech và IT Kinh doanh.

Mục tiêu nghề nghiệp

Kỹ sư Ô-tô 
Kỹ sư Hàng hải, Nuôi trồng thủy sản
Kỹ sư Nông nghiệp, Lâm nghiệp 
Kỹ sư Tài chính
Kỹ thuật viên Thông tin Y tế, v.v.

Khoa Công nghệ Thông tin Ứng dụng    Chương trình đào tạo 3 năm     Kỹ sư thực hành

Mục tiêu nghề nghiệp

Quản trị y tế tại bệnh viện, phòng khám, v.v.
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C
Trở thành chuyên gia lãnh đạo trong ngành IT
Đào tạo các kỹ sư giải pháp và kiến trúc sư CNTT có thể phân tích nhu cầu của 
khách hàng doanh nghiệp, có thể đề xuất và xây dựng giải pháp bằng hệ thống 
thông tin.

Mục tiêu nghề nghiệp

Kỹ sư giải pháp Kỹ sư hệ thống (SE) Kiến trúc sư IT, v.v.

Quản lý dự án Kỹ sư mạng

Trở thành kỹ sư xây dựng hệ thống thông tin
Đào tạo nguồn nhân lực có thể xây dựng hệ thống thông tin an toàn và ổn định, 
được trang bị kỹ thuật/kiến thức về mạng và cơ sở dữ liệu, bảo mật thông tin.

Mục tiêu nghề nghiệp

Kỹ sư mạng Kỹ sư cơ sở dữ liệu Kỹ sư hệ thống (SE), v.v.

Quản trị mạng Kỹ sư bảo mật

Khoa Mạng Máy tính    Chương trình đào tạo 3 năm    Kỹ sư thực hành

Nhóm ngành Khoa học Máy tính
Khoa học Máy tính (Computer Science)

Khoa Khoa học Máy tính    Chương trình đào tạo 4 năm    ★Kỹ sư thực hành trình độ cao

Trở thành kỹ sư lãnh đạo phát triển phần mềm
Trong Khoa này, chúng tôi sẽ bồi dưỡng các kỹ sư có khả năng lập 
kế hoạch, thiết kế và vận hành các hệ thống truyền thông có thể 
tương tác trong khi gửi và nhận video, âm thanh và các nội dung 
khác.

Mục tiêu nghề nghiệp

Kỹ sư hệ thống (SE) Kỹ sư Cơ sở Dữ liệu Kỹ sư Web, v.v.

Lập trình viên Kỹ sư CG 

Khoa Máy tính Đa phương tiện    Chương trình đào tạo 3 năm    Kỹ sư thực hành

Nhóm ngành Game Kỹ thuật số
Game kỹ thuật số & Giải trí (Digital Game & Amusement)

Trở thành người lãnh đạo trong lĩnh vực chế tác game thế hệ sau
Không chỉ phát triển công nghệ chế tác nội dung và lập trình, mà còn nuôi dưỡng tinh 
thần của người lãnh đạo và kỹ năng quản lý cần thiết trong việc phát triển nhóm, đào 
tạo giám đốc phát triển game có khả năng lãnh đạo đội ngũ nhân viên chế tác, giám 
đốc kỹ thuật có khả năng lãnh đạo nhóm về mặt kỹ thuật.

Mục tiêu nghề nghiệp

Giám đốc phát triển game Giám đốc kỹ thuật

Nhà sản xuất game Lập trình viên game

Chuyên viên kế hoạch game Chuyên viên thiết kế CG (đồ họa máy tính) trong game, v.v.

Trở thành người sáng tạo game được trang bị công nghệ phát triển 
hàng đầu
Đào tạo người sáng tạo chủ chốt của nhóm phát triển như lập trình viên game có thể 
phát triển game cao cấp như game 3D, game trực tuyến, v.v., chuyên viên kế hoạch 
game có thể nhìn thấy bao quát toàn bộ tác phẩm để thiết kế game có độ lôi cuốn thu 
hút game thủ. 

Mục tiêu nghề nghiệp

Lập trình viên game Chuyên viên kế hoạch game

Chuyên viên viết kịch bản game Chuyên viên thiết kế CG (đồ họa máy tính) trong game, v.v.

Trở thành chuyên viên sáng tạo được trang bị kiến thức căn bản để phát 
triển game
Học phương pháp lập kế hoạch game từ việc thiết lập ngôn ngữ lập trình C++, v.v. và 
thiết kế đồ họa, quy tắc và kịch bản game, v.v. Đào tạo chuyên viên kế hoạch game và 
lập trình viên game, trợ lý phát triển có thể thực hiện công việc chính xác theo chỉ thị 
của giám đốc sản xuất.   

Khoa Game    Chương trình đào tạo 4 năm    ★Kỹ sư thực hành trình độ cao

Khoa Phát triển Game    Chương trình đào tạo 3 năm    Kỹ sư thực hành

Khoa Phát triển Game Cơ bản    Chương trình đào tạo 2 năm    Kỹ sư thực hành

D

Trở thành kỹ thuật viên nắm vững kiến thức cơ bản về lập trình và IT
Chương trình này đào tạo các lập trình viên, kỹ sư hệ thống và người vận hành hệ 
thống có nền tảng cơ bản về máy tính, mạng và lý thuyết thông tin. Các khóa học 
trong chương trình này bao gồm IT Quốc tế, Xử lý Thông tin và Diễn xuất bằng giọng 
nói IT.

Khoa Xử lý Thông tin    Chương trình đào tạo 2 năm    Kỹ sư thực hành

Khóa học IT Kinh doanh Quốc tế Dành cho lưu học sinh

Mục tiêu nghề nghiệp

Lập trình viên Kỹ sư hệ thống (SE) Nhân viên vận hành

Lập trình Web  Diễn xuất bằng giọng nói Người dẫn chuyện, v.v. 

Mục tiêu nghề nghiệp

Lập trình viên game Chuyên viên kế hoạch game

Chuyên viên viết kịch bản game Chuyên viên thiết kế CG (đồ họa máy tính) trong game

Trợ lý phát triển game, v.v.
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E Nhóm ngành Kỹ thuật
Kỹ thuật cho Hệ thống nhúng (Engineering for Embedded Systems)

Trở thành chuyên viên phát triển hệ thống nhúng
Đào tạo người quản lý dự án và kiến trúc sư IT lãnh đạo và giám sát nhóm phát 
triển, được trang bị kỹ thuật/kiến thức rộng về phát triển hệ thống nhúng không 
chỉ về công nghệ phần cứng/phần mềm mà còn tư vấn, thiết kế, phát triển, vận 
hành, bảo trì, quản lý. 

Mục tiêu nghề nghiệp

Kiến trúc sư IT

Kỹ sư cơ điện tử

Kỹ sư hệ thống nhúng

Kỹ sư hệ thống (SE)

Nhân viên phát triển phần cứng, v.v.

Khoa Hệ thống nhúng    Chương trình đào tạo 4 năm    ★Kỹ sư thực hành trình độ cao

Khóa học Thông tin & Truyền thông    Chương trình đào tạo 1 năm / Chương trình đào tạo buổi tối 2 năm

Trở thành kỹ sư hệ thống điều khiển được trang bị kiến thức cơ bản về phần cứng/phần mềm 
Đào tạo kỹ sư hệ thống điều khiển được trang bị kỹ thuật/kiến thức 
cơ bản về phần cứng/phần mềm cần thiết cho việc phát triển hệ 
thống nhúng, và có thể làm việc chính xác theo yêu cầu từ người 
lãnh đạo phát triển.

Khoa Cơ sở Kỹ thuật Máy tính    Chương trình đào tạo 2 năm    Kỹ sư thực hành

Mục tiêu nghề nghiệp

Kỹ sư hệ thống nhúng

Kỹ sư hệ thống (SE)   

Lập trình viên hệ thống điều khiển

Kỹ sư bảo trì, v.v.

Trở thành kỹ sư có thể thúc đẩy việc phát triển sản phẩm bằng công nghệ nhúng 
Sinh viên sẽ tham gia vào nghiên cứu chính thức về các hệ thống nhúng, bằng cách thực hành 
chế tạo robot, thiết bị truyền thông, kỹ thuật ô-tô và điều khiển bộ vi xử lý. Sinh viên tốt nghiệp 
chương trình này sẽ trở thành kỹ sư hệ thống, lập trình viên và kỹ sư cơ điện tử, có khả năng 
đóng vai trò trung tâm trên tuyến đầu của quá trình phát triển sản phẩm. Các khóa học trong 
chương trình này bao gồm Thông tin Quốc tế, Kỹ thuật Máy tính và Điều khiển Ô-tô. 

Khoa Kỹ thuật Máy tính    Chương trình đào tạo 3 năm    Kỹ sư thực hành

Mục tiêu nghề nghiệp

Kỹ sư hệ thống nhúng Kỹ sư bảo trì Kỹ sư Điện tử Trên tàu, v.v.

Kỹ sư cơ điện tử Lập trình viên hệ thống điều khiển 

Kỹ sư hệ thống (SE)   Chuyên viên phát triển ECU

Khóa học dành cho những người muốn trang bị thêm kỹ năng IT trong thời gian ngắn. Có thể 
chọn các môn học phù hợp với cấp độ kỹ năng và nhu cầu cá nhân, tiến hành học tập phù hợp 
với mục tiêu như lập trình và phát triển hệ thống, đạt chứng nhận về hệ thống thông tin, học thêm 
cách sử dụng các ứng dụng hệ thống văn phòng, v.v.

Dành cho lưu học sinh Khóa học Thông tin Quốc tế
Khóa học Thiết kế và Nghệ thuật Quốc tế       Khóa học Thông tin Du lịch Quốc tế

Để đào tạo ra các kỹ sư xử lý thông tin có thể đóng vai trò tích cực trên khắp thế giới, KCG đã phát triển năm khóa 
học quốc tế hướng đến nhu cầu của lưu học sinh. Các bạn sinh viên có thể nhập học vào tháng 4 hoặc tháng 10.

KCG có nhiều nhân viên chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến lưu học sinh. Đội ngũ nhân viên này sẽ hỗ trợ 
sinh viên trong nhiều khía cạnh khác nhau, từ việc nghiên cứu đến sinh hoạt tại nhà trường cũng như tìm việc làm bán 
thời gian. Nhờ các hoạt động tích cực của đội ngũ nhân viên này mà nhiều lưu học sinh đến với KCG từ khắp nơi trên 
thế giới có thể tự tin tận hưởng cuộc sống sinh viên đầy ý nghĩa.

Năm Khóa học Quốc tế dành cho 
lưu học sinh của KCG
Sinh viên có thể nhập học vào tháng 4 hoặc tháng 10

Khoa Công nghệ Thông tin Ứng dụng, Chương trình đào tạo 3 năm, Kỹ sư thực hành / Tổ chức tại cơ sở Kyoto Ekimae Campus

Khóa học Điều khiển Ô-tô Quốc tế     
Khoa Xử lý Thông tin, Chương trình đào tạo 2 năm, Kỹ sư thực hành / Tổ chức tại cơ sở Kyoto Ekimae Campus

Khóa học IT Kinh doanh Quốc tế     

Khoa Kỹ thuật Máy tính, Chương trình đào tạo 3 năm, Kỹ sư thực hành / Tổ chức tại cơ sở Rakuhoku Campus

Khóa học Thông tin Quốc tế 
Khóa học Thiết kế & Nghệ thuật Quốc tế
Khóa học Thông tin Du lịch Quốc tế

◆ Tìm những nghề nghiệp tuyệt vời ngay tại Nhật Bản hoặc ở quê nhà của bạn!

◆ Hướng đến theo học chương trình Thạc sĩ tại KCGI!   Bạn có thể ghi danh ngay

Khoa Thông tin và Truyền thông
Thông tin & Truyền thông (Information & Communication)
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Sinh viên hoàn thành Khóa học Điều khiển Ô-tô Quốc tế và Khóa học IT Quốc tế sẽ nhận được chứng chỉ được MEXT công nhận và có 
thể tạo tiền đề cho những nghề nghiệp đầy hấp dẫn trong lĩnh vực IT và công nghệ ô-tô ở Nhật Bản hoặc tại đất nước của mình. Những 
người muốn làm việc tại công ty Nhật Bản có thể tìm đến các nhân viên hướng nghiệp của KCG để được tư vấn nghề nghiệp.

Ba khóa học được tổ chức tại cơ sở Rakuhoku Campus này đều dành cho sinh viên muốn theo học tại KCGI. Sinh viên có thể được 
nhận vào học dựa trên các yêu cầu đầu vào đại học nói chung cũng như dựa trên việc tốt nghiệp từ các trường đại học công nghệ và các 
trường tương tự tại quê nhà của mình. Các lớp học được tổ chức theo trình độ tiếng Nhật của sinh viên và tiến độ giảng dạy được điều chỉnh 
sao cho phù hợp. Các kỹ năng và kiến thức có được trong các khóa học này sẽ chuẩn bị cho các bạn sinh viên nhập học KCGI. Có rất nhiều 
bạn sinh viên được nhận vào các khóa học này từ các cơ sở giáo dục đối tác của KCGI ở nước ngoài.  

Khóa học Điều khiển Ô-tô Quốc tế    

Khóa học IT Kinh doanh Quốc tế

Khóa học Thông tin Quốc tế 

Khóa học này sẽ củng cố cho sinh viên các kỹ năng tiếng Nhật cần thiết cho việc nghiên cứu chuyên ngành, đồng thời trang bị các kiến thức 
cơ bản về IT. Từ các khóa học đa dạng được cung cấp, sinh viên sẽ chọn các khóa học đáp ứng nguyện vọng của bản thân để đạt được các 
kỹ năng nâng cao về IT. Tiếng Nhật kỹ thuật và các bài học tiếng Nhật khác sẽ được đưa 
vào khóa học này, giúp sinh viên trau dồi trình độ tiếng Nhật cần thiết cho việc nghiên 
cứu công nghệ máy tính và kinh doanh.

Khóa học Thiết kế và Nghệ thuật Quốc tế

Khóa học Thông tin Du lịch Quốc tế

Các lớp học được phân nhóm theo trình độ tiếng Nhật của sinh 
viên. Tiến độ giảng dạy sẽ được điều chỉnh sao cho phù hợp

Năm
thứ nhất

Năm
thứ hai

Chủ yếu dành cho lưu học sinh từ các quốc gia không sử dụng Hán tự, khóa học 
này củng cố kiến thức tiếng Nhật mà các sinh viên sẽ cần đến trong các nghiên 
cứu chuyên ngành, đồng thời cung cấp nền tảng vững chắc về IT cho sinh viên. 
Sinh viên sẽ được học các bài học về tiếng Nhật kỹ thuật, và trau dồi các kỹ năng 
tiếng Nhật cần thiết để học về công nghệ máy tính và kinh doanh.

Từ các khóa học đa dạng được cung cấp, sinh viên sẽ lựa chọn khóa học đáp ứng 
nguyện vọng của bản thân để nâng cao kỹ năng IT của mình lên cấp độ cao hơn. 
Sinh viên hoàn thành các khóa học này sẽ nhận được chứng chỉ trình độ cao do 
MEXT công nhận và có thể tạo tiền đề cho những nghề nghiệp đầy hấp dẫn ở 
Nhật Bản hoặc tại đất nước của mình. 

Năm
thứ nhất

Sinh viên sẽ có được nền tảng vững chắc về kỹ thuật ô-tô và IT, bao gồm cả 
lập trình, hệ thống máy tính và mạch kỹ thuật số, đồng thời nâng cao trình độ 
tiếng Nhật cần thiết cho các nghiên cứu chuyên ngành. 

Năm
thứ hai

Sinh viên sẽ thực hành và nghiên cứu các kỹ năng lập trình thực tế, kỹ thuật 
cấu hình hệ thống, kiến thức cơ bản về mạch kỹ thuật số và bộ vi xử lý, và điều 
khiển ô-tô. 

Năm
thứ ba

Nghiên cứu lý thuyết cùng với thực hành trong năm học này sẽ nâng cao kiến 
thức của sinh viên về các công nghệ nhúng. Sinh viên hoàn thành các khóa 
học này sẽ nhận được chứng chỉ do MEXT công nhận và có thể tạo tiền đề cho 
những nghề nghiệp đầy hấp dẫn ở Nhật Bản hoặc tại đất nước của mình. 

Học tiếng Nhật trong khi nghiên cứu các công nghệ nhúng 
liên quan đến ô-tô

Thực hành Cơ bản về Thuyết trình
Thực hành Cơ bản về VBA
Thực hành Chung về Chuẩn bị Tài liệu 
Thực hành Cơ bản về Cách thức chuẩn bị cho Kỳ thi Năng lực 
Tổng quan về Hệ thống Doanh nghiệp 
Tổng quan về Hệ thống Thông tin Quản lý 
Nhập môn Quản lý Mạng 

Các môn học chuyên môn

Nhập môn Công cụ đồ họa
Nhập môn Python
Khái niệm cơ bản về Hệ thống Máy tính 
Nhập môn Phát triển Hệ thống 
Nhập môn PHP
Thiết kế Cơ sở dữ liệu, v.v.

Sau khi cung cấp cho sinh viên nền tảng cơ bản về các kỹ năng máy tính và kiến thức 
các công ty mong đợi, khóa học này sẽ hướng dẫn các kỹ năng mới nhất để sinh viên có 
thể đóng vai trò tích cực trong lĩnh vực nghệ thuật kỹ thuật số. Về truyện tranh và hoạt 
hình, khóa học này sẽ đề cập đến các phương pháp sản xuất analog và lịch sử của các 
loại hình nghệ thuật này, đồng thời hướng dẫn sinh viên cách giải quyết các vấn đề với 
sản xuất nghệ thuật kỹ thuật số, về địa điểm sản xuất và xuất bản, cũng như làm thế nào 
để đóng vai trò tích cực trong việc phân phối nội dung. Trong mảng thiết kế kiến trúc, 
khóa học sẽ bắt đầu bằng cách cung cấp nền tảng cơ bản về thiết kế kiến trúc và hướng 
dẫn cách sử dụng IT để tạo ra kiến trúc bền vững, từ đó bồi dưỡng sinh viên trở thành 
nhà thiết kế kiến trúc. 

Nhập môn Công cụ đồ họa
Thực hành Thiết kế
Kiến thức cơ bản về Hoạt hình 3D
Thực hành về Cách thức chuẩn bị cho Kỳ thi Năng lực
Thực hành CAD
Khái niệm cơ bản về Sản xuất Nội dung Web 

Các môn học chuyên môn

Thực hành Chung về Chuẩn bị Tài liệu 
Tổng quan về Kiến trúc
Kiến thức cơ bản về Hoạt hình trên Web
Kiến thức cơ bản về Thiết kế UI/UX
Kiến thức cơ bản về Hội họa, v.v.

Trong khi thị trường du lịch toàn cầu có quy mô lớn hơn nhiều so với ngành công 
nghiệp ô-tô, thì Nhật Bản không may lại tụt hậu so với các nước khác trong lĩnh vực 
này. Tận dụng lợi thế về vị trí tại Kyoto, là một trong những địa điểm du lịch hàng đầu 
của Nhật Bản, KCG đã chuẩn bị chương trình đào tạo giúp sinh viên học cách ứng dụng 
IT trong các mô hình kinh doanh và dịch vụ du lịch mới. Trong khóa học này, sinh viên 
phải tìm cách mang đến các giải pháp thực tế như cung cấp thông tin du lịch, số hóa lịch 
sử hoạt động du lịch, phân tích và dự báo hoạt động du lịch.  Sinh viên đăng ký khóa 
học này có thể hướng đến sự nghiệp trở thành người quản lý du lịch và giám sát du lịch 
trong nước (du lịch inbound).

Tổng quan về Nghiên cứu Du lịch
Thực hành Nhiếp ảnh
Tổng quan về Quản lý Thu hút Du lịch 
Kinh doanh Vận tải Du lịch
Truyền thông Du lịch 

Các môn học chuyên môn

Thực hành Chuẩn bị cho Kỳ thi Năng lực A/B
Doanh nghiệp Du lịch Mới
Thực hành Lĩnh vực Văn hóa Kyoto
Thực hành Thống kê động trong Du lịch
Du lịch Inbound, v.v.
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■ Khái niệm cơ bản về Hệ thống Máy tính A/B        ■ Thực hành Cơ bản trong Văn bản kinh doanh        ■ Thiết kế Cơ sở dữ liệu

■ Thực hành Cơ bản trong Thuyết trình        ■ Nhập môn Sử dụng Thông tin 1, 2        ■ Thực hành Bảng tính Cơ bản

■ Bài giảng Đặc biệt 1, 2

■ Thực hành Cơ bản về Access        ■ Thực hành Cơ bản về VBA A, B（ExcelVBA)        ■ Nhập môn Thuật toán

■ Khái niệm cơ bản về Sản xuất Nội dung Web 1, 2        ■ Thực hành Cơ bản trong Thống kê       ■ Nhập môn Công cụ đồ họa

■ Khái niệm cơ bản về Hoạt hình trên Web        ■ Nhập môn soạn thảo CAD        ■ Nhập môn Quản lý Mạng         

■ Nhập môn PHP       ■ Nhập môn Python        ■ Nhập môn Phát triển Hệ thống         

■ Tổng quan về Hệ thống Doanh nghiệp        ■ Tổng quan về Hệ thống Thông tin Quản lý 

■ Thực hành trong Định hình Nghề nghiệp        ■ Thực hành SPI        ■ Thực hành Cơ bản về Cách thức chuẩn bị cho Kỳ thi Năng lực 

Khoa Công nghệ Thông tin Ứng dụng Quốc tế

Khóa học Trực tuyến Linh hoạt
(Flexible Online Course)

Trong khi xã hội IT tiên tiến đang ngày một phát triển mạnh mẽ, thì nguồn nhân lực IT lại càng thiếu hụt.
Trước tình thế thiếu hụt này, KCG cần những người có năng lực theo học về IT và dẫn dắt ngành IT toàn cầu. 
Với mục tiêu được ấp ủ đó, KCG đã thành lập các Khóa học Trực tuyến Linh hoạt. 

Là Hệ thống quản lý học tập tiên tiến nhất của KCG, 
KING-LMS sẽ cung cấp quyền truy cập vào các nguồn tài 
liệu học 24/24. Với KING-LMS, sinh viên có thể tham gia 
lớp học theo lịch trình của riêng mình, sử dụng các video 
bài giảng và tài liệu lớp học được cung cấp sẵn. 
Sinh viên có thể xem và nghe các bài giảng bao nhiêu lần 
tùy thích, học tập tiến bộ theo tốc độ của riêng mình.

Lợi thế của Khóa học Trực tuyến Linh hoạt

Chương trình đào tạo

Các môn học chính của nhóm môn học cơ bản

Các môn học chính của nhóm môn học ứng dụng

Các môn học chính của nhóm môn học đáp ứng nghề nghiệp

Học tập theo tốc độ của riêng bạn,
ở bất cứ nơi nào bạn thích!

Thử thách bản thân để tạo ra các tác phẩm gốc và
thực hiện các dự án

Lớp học trực tiếp

Có được nền tảng kiến thức rộng lớn trong 
nhiều lĩnh vực khác nhau

Khóa học Cơ bản

Có được nền tảng kiến thức rộng lớn trong 
nhiều lĩnh vực khác nhau

Khóa học Ứng dụng

Hỗ trợ quá trình tìm việc làm của bạn

Khóa học Đáp ứng Nghề nghiệp

Có thể chuyển khóa học sang bất kì
khóa học toàn thời gian nào!

Chứng chỉ Kỹ sư thực hành trình độ cao là bằng cấp sinh 
viên có thể đạt được khi đáp ứng một số điều kiện nhất 
định và hoàn thành chương trình đào tạo chuyên môn hệ 
bốn năm tại trường chuyên môn nâng cao. MEXT công 
nhận Chứng chỉ Kỹ sư thực hành trình độ cao tương đương 
với Bằng cử nhân do trường đại học cấp.
Chứng chỉ Kỹ sư thực hành trình độ cao được trao cho những 
người đã tích lũy không chỉ kiến thức mà còn có kỹ năng 
trong lĩnh vực chuyên môn. Do đó, Chứng chỉ Kỹ sư thực 
hành trình độ cao ngày càng được đánh giá tương đương 
hoặc thậm chí là cao hơn Bằng cử nhân. Những người có 
Chứng chỉ Kỹ sư thực hành trình độ cao học về IT được mong 
đợi là sẽ cần thiết hơn bao giờ hết trong thời đại sắp tới. 

Trong Khoa Công nghệ Thông tin Ứng dụng Quốc tế, KCG 
cung cấp chương trình học chuyên sâu gaọi là “Học tại 
trường”. Trong chương trình Học tại trường, sinh viên 
tham gia vào học chuyên sâu và trực tiếp dưới sự hướng 
dẫn trực tiếp của giáo viên.  
Học tại trường được tổ chức trong khoảng hai tuần, hai 
lần một năm: Vào mùa hè, từ tháng Tám đến tháng Chín, 
và vào mùa xuân, từ tháng Hai đến tháng Ba. Các lớp học 
dành cho chương trình Học tại trường có ở Cơ sở Kyoto 
Ekimae của KCG, cách Ga Kyoto bảy phút đi bộ. Kết nối 
giao thông vô cùng tiện lợi, giúp việc đi lại trở nên dễ 
dàng. 

Nhận Chứng chỉ Kỹ sư thực hành trình độ 
cao sau khi Tốt nghiệp!

Học Chuyên sâu thông qua Học tại trường:
Nâng cao hiệu quả học tập của bạn!

●  Nghệ thuật & Thiết kế (Art & Design)
● Kinh doanh và Quản lý
 (Business & Management)
● Khoa học Máy tính (Computer Science)
● Game Kỹ thuật số & Giải trí
 (Digital Game & Amusement)
● Kỹ thuật cho hệ thống nhúng
 (Engineering for Embedded Systems)

Khóa học
Trực tuyến
Linh hoạt

ọc 
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Tôi muốn học tập ở Nhật Bản - đất nước mà tôi luôn yêu mến. Ở Nhật Bản, tôi 
muốn học IT vì ngành này sẽ rất cần thiết trong tương lai, và tôi cũng muốn học về 
kinh doanh nữa. Vì vậy, tôi đã đăng ký học tại KCG.  Về cơ bản tôi chưa có nền tảng 
về máy tính, vì vậy các giáo sư hướng dẫn của tôi đã kiên nhẫn dạy cho tôi mọi thứ. 
Dần dần tôi đã có được kiến thức và kỹ năng, và tôi có thể nhận thấy sự tiến bộ của 
bản thân. Một ngày nào đó, tôi muốn có một công việc chuyên về marketing ở 
nước ngoài. Tôi muốn phổ biến các sản phẩm và công nghệ của Nhật Bản với quê 
hương Indonesia của tôi và ra thế giới. 

Khoa Kinh doanh Cơ bản 

Cộng hòa Indonesia

Một ngày nào đó
tôi muốn làm việc ở mảng marketing quốc tế.

Tôi muốn du học tại một quốc gia hàng đầu về công nghệ như Nhật Bản. Nếu có 
thể, tôi muốn được làm việc trong lĩnh vực kế toán giống như mẹ tôi. Vì vậy, tôi đã 
đăng ký học tại KCG để lĩnh hội kiến thức và kỹ năng về IT và về kinh doanh.  Tôi đã 
tự học về máy tính. Hiện tại, tôi đang học hỏi từ các giáo sư của mình tại KCG - 
những người luôn ân cần và kiên nhẫn hướng dẫn tôi, vì vậy tôi cảm thấy rất vui 
khi tham gia các lớp học liên quan đến kinh doanh, v.v. Trong tương lai, tôi muốn 
làm việc ở mảng lập trình kinh doanh trực tuyến.

Khoa Kinh doanh Cơ bản 

Cộng hòa Indonesia

Tôi muốn nghiên cứu công nghệ vĩ đại nhất thế giới.

Tôi luôn mơ ước được đến Nhật Bản và trở thành họa sĩ manga vì tôi bị thu hút bởi 
sự sâu sắc và tinh tế của manga Nhật Bản. Vì vậy, sau khi theo học ở trường tiếng 
Nhật, tôi đã đăng ký học tại KCG. Tại KCG, họ có tất cả các thiết bị mới nhất cho 
việc học về manga. Các giáo sư tại KCG kiên nhẫn giải thích mọi vấn đề và tạo môi 
trường để sinh viên có thể thoải mái đặt câu hỏi. Quãng đời sinh viên của tôi rất 
trọn vẹn và tôi đang tận hưởng khoảng thời gian này hết mình. Sau khi tốt nghiệp, 
tôi hy vọng sẽ được làm việc cho một nhà xuất bản Nhật Bản. Sẽ thật tuyệt nếu tôi 
có được những bộ manga của riêng mình. 

Khoa Nghệ thuật và Thiết kế Cơ bản
Khóa học Truyện tranh và Hoạt hình

Cộng hoà Guatemala

Học về manga ở Nhật Bản bằng thiết bị mới nhất. 

Ở đất nước của tôi, các lựa chọn khi theo đuổi nghề nghiệp IT của tôi bị hạn chế, 
chúng tôi không có nhiều trường đại học, vì vậy tôi quyết định đến Nhật Bản. Mọi 
người ở KCG đều thân thiện và tôi thực sự có thể tập trung vào việc tìm hiểu về 
game ở đây.  Tôi được thực hành rất nhiều và việc đó rất thú vị. Đất nước Nhật Bản 
an toàn và môi trường tự nhiên ở đây cũng rất phong phú. Khi đến là Kyoto, tôi bị 
mê hoặc bởi vẻ đẹp của cảnh sắc mùa thu trên núi Arashi và những điều tương tự.  
Sau khi tốt nghiệp, tôi muốn làm việc tại một công ty Nhật Bản, tích lũy kinh 
nghiệm, sau đó trở lại Guatemala vào một ngày không xa để thành lập công ty 
phát triển phần mềm game. 

Khoa Phát triển Game Cơ bản

Cộng hoà Guatemala

Ước mơ của tôi là
thành lập một công ty game ở quê nhà.

Khi một người trong số những đàn anh của tôi đi du học ở Nhật Bản, tôi đã nghĩ 
“Mình cũng có thể!”. Vì vậy, tôi đã đăng ký học tại KCG. Đây là lần đầu tiên tôi học 
về IT một cách nghiêm túc và việc học thực sự rất khó. Nhưng các giáo viên đã 
hướng dẫn cho tôi rất tận tình, thiết bị máy tính đều là những máy móc mới nhất. 
Tôi đã rất vui vẻ và tận hưởng cuộc sống của mình như một sinh viên.  Sau khi tốt 
nghiệp, tôi muốn đầu quân cho một công ty IT ở Nhật Bản để học việc và tiết kiệm 
tiền, sau đó trở về Tajikistan thành lập công ty phát triển ứng dụng phần mềm. Tôi 
hy vọng sẽ đóng góp cho sự phát triển về IT ở quê hương mình. 

Khoa Xử lý Thông tin
Khóa học Xử lý Thông tin

Cộng hòa Tajikistan

Tôi muốn đóng góp vào sự phát triển IT
của quê hương mình.

Công nghệ khiến cho cuộc sống của con người trở nên phong phú hơn. Tôi nhập học 
vào KCG vì tôi quyết tâm học IT và muốn đóng vai trò quan trọng trong xã hội. Là cơ 
quan đào tạo về máy tính đầu tiên của Nhật Bản, KCG có lịch sử và thành tích trong đào 
tạo IT. Tôi cảm thấy rằng mình đã đăng ký vào một ngôi trường thực sự tốt.  Tôi cảm thấy 
khá bối rối vì tôi chưa từng học về máy tính trước đây. May mắn thay, các giáo sư hướng 
dẫn tại KCG luôn kiên nhẫn giải thích mọi vấn đề cho tôi bằng những từ ngữ dễ hiểu. 
Ngay sau đó, tôi nhận ra rằng mình rất thích công việc lập trình. Trong tương lai, tôi 
muốn tìm việc tại một công ty liên quan đến IT ở Nhật Bản và tiếp tục công việc lập trình, 
làm những việc có thể giúp cuộc sống của mọi người trên toàn thế giới tiện nghi hơn. 

Khoa Xử lý Thông tin
Khóa học Xử lý Thông tin

Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

Cảm nhận kết quả đào tạo tại KCG. 

Tôi vốn ngưỡng mộ công nghệ tiên tiến hàng đầu của Nhật Bản. Các game như 
Pokémon rất thú vị, và công nghệ thì không quốc gia nào trên thế giới có thể sánh 
được. Không điều gì có thể khiến tôi hạnh phúc hơn là được học về game ở Nhật 
Bản. KCG mang đến môi trường học tập tuyệt vời, với phần cứng và phần mềm 
máy tính mới nhất. Mục tiêu của tôi là được làm việc ở một công ty nội dung lớn 
tại Nhật Bản. Tôi có thể nói tiếng Nhật và tiếng Tây Ban Nha, vì vậy, có được kiến 
thức IT sẽ giúp tôi tham gia vào hoạt động kinh doanh toàn cầu. 

Khoa Phát triển Game Cơ bản 

Vương quốc Tây Ban Nha

Tôi muốn tham gia vào 
lĩnh vực kinh doanh nội dung toàn cầu.

Tôi yêu thích Nhật Bản bởi vì đây là nền văn hóa hoàn toàn khác với quê hương 
của tôi. Tôi muốn nghiên cứu chuyên sâu hơn những kiến thức về video và hình 
ảnh đã học tại trường đại học khi ở Madagascar, vì vậy tôi đã đăng ký học tại KCG 
theo tiến cử từ MEXT. Tôi thực sự vui mừng vì đươc theo học tại KCG. Trong lớp học 
của tôi, các giáo sư hướng dẫn cho tôi cung cấp nền tảng giáo dục toàn diện, bắt 
đầu từ những điều cơ bản. Các giáo viên và bạn học cùng lớp đều rất tốt bụng. 
Ngay cả trong kì cũng rất nhiệt tình giúp đỡ tôi. Ước mơ của tôi là truyền tải văn 
hóa Nhật Bản đến Madagascar và khắp nơi trên thế giới thông qua video. 

Khoa Nghệ thuật và Thiết kế Cơ bản
Khóa học Thiết kế và Nghệ thuật

Cộng hòa Madagascar

Tôi muốn học tiếng Nhật và công nghệ video.

Nhật Bản có rất nhiều công ty nổi tiếng về công nghệ xuất sắc trong game, như 
Nintendo, Sega và Capcom, và họ đang thiết lập sự hiện diện của mình ở khu vực 
Mỹ Latinh. Tôi muốn đến thăm những công ty đó và được học hỏi thêm từ họ, vì 
vậy tôi đã đăng ký học tại KCG. Điều tôi cảm thấy tuyệt vời nhất về KCG là hệ thống 
tín chỉ. Tôi có thể tạo dựng nghề nghiệp của chính mình, tham gia các lớp học về 
những lĩnh vực bản thân quan tâm, chẳng hạn như CPU và lập trình Web. Sau khi 
đã có nền tảng vững chắc về ngôn ngữ, tôi muốn tìm công việc về xây dựng trang 
web đa ngôn ngữ liên quan đến du lịch. 

Khoa Xử lý Thông tin
Khóa học Xử lý Thông tin

Cộng hòa El Salvador

Hệ thống tín chỉ cho phép tôi tạo dựng nghề nghiệp
của chính mình. 

Trường trung học nữ sinh tôi từng theo học có liên kết với KCG, và một trong những 
đàn chị của tôi cũng học ở đây, vì vậy tôi cảm thấy quen thuộc với KCG. Tôi biết rằng 
KCG được trang bị đầy đủ máy tính và các thiết bị khác, và tôi có thể nhận được 
chương trình đào tạo chuyên môn. Tôi muốn học lập trình game vì tôi yêu thích các 
game có cốt truyện được tạo ra ở Nhật Bản, vì vậy tôi đã đăng ký học tại KCG. Ước 
mơ của tôi là một ngày nào đó được trở thành lập trình viên tại một công ty game 
Nhật Bản. Tôi sẽ thực sự hạnh phúc nếu bản thân có thể tạo ra một trò chơi từ trí 
tưởng tượng của mình và được mọi người trên khắp thế giới đón nhận. 

Khoa Xử lý Thông tin
Khóa học Xử lý Thông tin

Đại Hàn Dân Quốc

Nghiên cứu chuyên sâu về lập trình game.

Hàng ngàn sinh viên quốc tế    đã đến với KCG để học tập và chắp cánh cho một sự nghiệp hào hứng. 

Tôi đã luôn yêu thích game, manga và anime Nhật Bản. Khi ai đó gợi ý chuyện đi 
du học, tôi quyết định rằng tôi muốn chuẩn bị cho tương lai của mình ở một môi 
trường hoàn toàn mới. Sau khi theo học tại trường tiếng Nhật, tôi muốn học IT vì 
tôi nhận ra rằng IT có sức mạnh tạo ra xã hội của tương lai. Vì vậy, tôi đã đăng ký 
học tại KCG. KCG đưa ra nhiều chương trình hỗ trợ tốt cho sinh viên quốc tế và 
mang lại nhiều cơ hội để chúng tôi theo đuổi một chương trình đào tạo phổ thông 
khác bên cạnh ngành IT. Tôi đã học tập chăm chỉ và có thể đầu quân cho một công 
ty IT ở Nhật Bản. Không lâu sau khi vào công ty, tôi đã thi đỗ chứng chỉ đạt chuẩn 
cơ bản kỹ sư IT Nhật Bản. 

Khoa Xử lý Thông tin
Khóa học Xử lý Thông tin

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

Sự hỗ trợ nhiệt tình và chương trình giáo dục
phổ thông xuất sắc cho sinh viên quốc tế.

Sau khi tốt nghiệp đại học ở Trung Quốc, tôi làm công việc kỹ sư mạng, nhưng 
mong muốn tìm kiếm một công việc sáng tạo trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi theo 
học tại Trung tâm Đào tạo Tiếng Nhật Kyoto, tôi bắt đầu học về game tại KCG. Sau 
khi tôi vào KCG, các giáo sư hướng dẫn đã thực sự truyền thụ các kiến thức kỹ 
thuật cho tôi. Nhờ có các giáo sư, một người bạn Nhật Bản và tôi đã giành được 
Giải thưởng KCG Xuất sắc nhất cho sản phẩm game mà chúng tôi cùng nhau tạo 
ra. Tôi đã có thể tìm được công việc tại công ty game mà tôi yêu thích nhất. Tôi 
đang tiếp tục trau dồi các kỹ năng của mình với mục tiêu trở thành trưởng nhóm.

Khoa Phát triển Game Cơ bản

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Giải thưởng KCG Xuất sắc nhất đã 
mang lại cho tôi sự tự tin.

Tiếng nói của Sinh viên quốc tế tại KCG

Sukandar Ipung 
Ismaya

Natasha Maria Devina

Gil Giron Andres 
Francisco

Shakhzodshokhi 
Shamsiddin

Nguyen Sy Nam Lyu Langbiao Normans Sagastume
Javier Alexander

Chanvongnaraz 
Khampasith

Naranjo Bejarano 
Carlos

Ralambozatovo 
Narianja Vololoniaina

Francis Daniel Cader 
Olivares

Kim Hae Rang

Video phỏng vấn ▶   Video phỏng vấn ▶   
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Bốn mùa của sinh viên KCG tổ chức nhiều chương trình, sự kiện hằng năm.

▪ Hội đánh giá âm nhạc

▪ Hội giới thiệu doanh nghiệp trong trường

Sự kiện Kyoto Takigi Noh
(Đền Heian-jingu)

▪ Ngày kỷ niệm thành lập
(ngày 1 tháng 5)

▪ Các giải đấu thể thao

▪ Hội giới thiệu doanh nghiệp trong trường

Lễ hội Aoi
(Đền Shimogamo và Đền Kamigamo) 

▪ Buổi giới thiệu định hướng cho sinh viên

▪ Lễ nhập học

▪ Kiểm tra sức khỏe

▪ Bắt đầu học kỳ mùa xuân

▪ Tiệc chào mừng cho lớp sinh viên năm thứ 
nhất và giới thiệu về các câu lạc bộ

▪ Kỳ thi Quốc gia vào mùa xuân

▪ Hội trại sinh viên năm thứ nhất

▪ Cuộc thi đi bộ mùa xuân

▪ Hội giới thiệu doanh nghiệp 
trong trường

Cuộc diễu hành ngắm hoa anh đào
Toyotomi Hideyoshi (Chùa Daigoji)

Các sự kiện chính trong
năm ở Kyoto

▪ J ken (Joho kentei), Các chứng nhận 
Công nghệ Thông tin

▪ Đại hội thể thao các trường đào tạo chuyên 
ngành của phủ Kyoto

▪ Hội giới thiệu doanh nghiệp trong trường

▪ Hướng dẫn học kỳ mùa thu

▪ Hội đánh giá âm nhạc

▪ Kiểm tra sức khỏe

Sự kiện Đêm ngắm trăng 
(Chùa Daikakuji)

▪ Kết thúc học kỳ mùa xuân

▪ Kỳ thi học kỳ mùa xuân 

▪ Hội thảo mùa hè RIT

▪ Nghỉ hè

▪ Hội thảo hỗ trợ cho kỳ thi Quốc gia mùa hè

▪ Khai giảng khóa mùa hè

▪ Thực tập kinh doanh

▪ Các buổi tư vấn nghề nghiệp

▪ Hướng dẫn hướng nghiệp

Nghi lễ thắp lửa Gozan 
(Daimonjiyama, v.v.)

▪ Thuyết trình văn hóa

▪ Kiểm định CG

▪ Hướng dẫn hướng nghiệp

▪ Hội giới thiệu doanh nghiệp trong trường

▪ Lễ hội mùa hè

Lễ hội Gion
(Đền Yasaka và các địa điểm khác ở Kyoto)

  

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9
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▪ Buổi diễn thuyết văn hóa

▪ Hướng dẫn hướng nghiệp

▪ Nghỉ đông

Lễ hội Okera
(Đền Yasaka)

▪ Lễ hội tháng 11

▪ Hướng dẫn hướng nghiệp

▪ Bài giảng học thuật

▪ Buổi đánh giá nghệ thuật

▪ Kiểm định CG

▪ Tư vấn cho phụ huynh

Lễ hội Cây phong Arashiyama 
(Arashiyama)

▪ Bắt đầu học kỳ mùa thu

▪ Kỳ thi quốc gia vào mùa thu

▪ Cuộc đi bộ đường đài vào mùa thu

▪ Hướng dẫn hướng nghiệp

Lễ hội Thời đại 
(Đền Heian-jingu) 

▪ Khai giảng khóa học mùa xuân

▪ Lễ tốt nghiệp

▪ Buổi cử hành lễ tốt nghiệp

▪ Hội giới thiệu doanh nghiệp trong trường

▪ Hội thảo hỗ trợ cho kỳ thi quốc gia vào 
mùa xuân

Lễ hội Đốt đuốc 
(Chùa Seiryoji)

▪ Kết thúc học kỳ mùa thu

▪ KCG AWARDS

▪ Kì thi học kỳ mùa thu

▪ J ken (Joho kentei), Các chứng nhận 
Công nghệ Thông tin

▪ Nghỉ xuân

▪ Hướng dẫn hướng nghiệp

▪ Hội giới thiệu doanh nghiệp 
trong trường

▪ Bắt đầu các khóa học mùa đông

Lễ hội hoa mơ 
(Đền Kitano-tenmangu)

▪ Tiếp tục các bài giảng

▪ Hội đánh giá âm nhạc

▪ Hướng dẫn hướng nghiệp

Bắn cung tầm xa 
(Chùa Sanjusangendo)

Bốn mùa của sinh viên

Các sự kiện chính trong
năm ở Kyoto

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3
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Trường tiếng Nhật   KJLTC : Kyoto Japanese Language Training Center    Khóa học dự bị đại học

Trung tâm Đào tạo Tiếng Nhật Kyoto (KJLTC)

•  “Trung tâm Đào tạo Tiếng Nhật Kyoto (KJLTC: Kyoto Japanese Language Training Center)” (là khoa đặc biệt dành cho lưu học sinh của KCG) sẽ tiến 
hành đào tạo tiếng Nhật để lưu học sinh có thể học tiếp ở các cơ quan giáo dục bậc đại học của Nhật Bản. KJLTC là cơ quan giáo dục tiếng Nhật theo 
thông cáo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

•  Khóa học này là “chương trình giáo dục dự bị” (chỉ dành cho 26 trường trong nước, và 2 trường ngoài nước) được Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, 
Khoa học và Công nghệ (MEXT) chỉ định. Dù những người không học đủ 12 năm học tại nước bản xứ, nhưng khi hoàn thành khóa học này cũng có 
thể đủ điều kiện được nhận vào học ở các cơ quan giáo dục bậc đại học của Nhật Bản, trước tiên phải kể đến là khoa đào tạo tiếng Nhật của KCG.

•  Giáo dục dự bị tại khoa đào tạo tiếng Nhật của KCG đang giảng dạy các môn học bắt buộc luyện tập thao tác phần mềm ứng dụng như máy đánh 
chữ, bảng tính, v.v. Số tín chỉ đã học sẽ được chứng nhận, cộng thêm vào tín chỉ của khoa khi sinh viên học lên cao.   

•  Một khi sinh viên được xác nhận có năng lực nhất định về tiếng Nhật thì có thể vừa đăng ký khóa học này vừa tham gia các môn học chuyên môn về 
máy tính của khoa thuộc KCG.

•  Sau khi hoàn thành khóa học này, sinh viên học tiếp lên các khoa ở KCG sẽ trở thành đối tượng được miễn giảm phí nhập học, học phí. Ngoài ra, sinh 
viên học tiếp lên hệ chính quy của KCGI cũng sẽ trở thành đối tượng được nhận chế độ miễn giảm dành cho học viên (học viên đặc biệt). 

Toàn thời gian 1 năm (Nhập học tháng 4)

Môn học tiếng Nhật

Môn đặc biệt hỗ trợ Kỳ thi năng lực Nhật ngữ và Kỳ thi du học Nhật Bản

Toàn thời gian 1 năm rưỡi (Nhập học tháng 10)

※Đối tượng: Những người có năng lực tiếng Nhật mức độ N3~N5 trong Kỳ thi năng lực Nhật ngữ (tương đương 3~4 kyu theo cơ chế trước đây)

Các môn học liên quan đến tiếng Nhật sẽ được soạn thảo cho từng lớp học tùy theo cấp độ của kết quả kiểm tra khi nhập học và sau mỗi học kỳ.
Hướng dẫn tham gia kỳ thi N1 hoặc N2 của Kỳ thi năng lực Nhật ngữ vào tháng 7 hoặc tháng 12.  Ngoài ra, còn hỗ trợ tham gia “Kỳ thi du học Nhật Bản”. 

◆ Giới thiệu khóa học

◆ Tuyển sinh khóa học (thời hạn đào tạo) và nội dung, số lượng tuyển sinh

◆ Tư cách nộp đơn

Chương trình
giáo dục dự bị

Chương trình 
đào tạo

Để học tiếp lên các cơ quan giáo dục bậc đại học của Nhật Bản (Đại học, Trường Chuyên môn, v.v.) sinh viên phải hoàn thành hệ giáo dục sơ 
cấp/trung cấp 12 năm ở Nhật hoặc ở nước ngoài. Tuy nhiên, những người không học đủ 12 năm học căn cứ theo chế độ giáo dục của từng 
nước, nhưng khi hoàn thành khóa học của trường, cũng có đủ điều kiện để được nhận vào học ở cơ quan giáo dục bậc đại học của Nhật Bản 
(Đại học, Trường Chuyên môn, v.v.)   
(Chương trình giáo dục dự bị  được Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ chỉ định)

•  Các cơ quan giáo dục bậc đại học của Nhật Bản (Trường đào tạo sau đại học, Đại học, Trường Chuyên môn, v.v.) tiến hành đào tạo năng lực 
tiếng Nhật cần thiết và hỗ trợ ôn luyện N1, N2 trong Kỳ thi năng lực Nhật ngữ.

•  Thực hiện giờ học với các lớp học riêng có cấp độ tương ứng với năng lực tiếng Nhật của sinh viên.
•  Tiến hành giờ học cho các môn học liên quan đến tiếng Nhật trên 20 giờ trong 1 tuần. (1 học kỳ 20 tuần, 1 năm 40 tuần)

Môn đại cương

Trang bị kiến thức có thể nâng cao kỹ năng ngoài tiếng Nhật và hỗ trợ giáo dục bậc đại học.

Tên môn học Nội dung

Tiếng Nhật 1 (Ngữ pháp, Chữ cái/Từ vựng) Học ngữ pháp/hán tự/từ vựng, đào tạo năng lực tiếng Nhật tổng hợp cần thiết trong sinh hoạt xã hội, lĩnh vực chuyên môn 

Tên môn học Nội dung

Tiếng Nhật tổng hợp Tiến hành nghiên cứu và hỗ trợ những khuynh hướng do các vấn đề xảy ra trong quá khứ của việc hỗ trợ cho Kỳ thi năng lực 
Nhật ngữ và kỳ thi du học Nhật Bản.

Tên môn học Nội dung

Môn đại cương Tiếng Anh, toán học, khoa học tự nhiên (vật lý/hóa học/sinh học), môn tổng hợp, IT cơ bản (máy tính)

Tiếng Nhật 2 (Nghe hiểu, Hội thoại) Học cách diễn đạt bằng lời nói, luyện tập nghe hiểu cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày/đời sống xã hội/lĩnh vực chuyên môn

Tiếng Nhật 3 (Đọc hiểu) Đào tạo năng lực đọc hiểu cần thiết trong sinh hoạt xã hội/lĩnh vực chuyên môn và luyện tập đọc hiểu báo chí/tạp chí/
luận văn/tác phẩm văn học, v.v.

Tiếng Nhật 4 (Tập làm văn) Làm các bài tiểu luận, báo cáo, Email, Power Point, văn bản kinh doanh

Tình hình Nhật Bản Hiểu rõ về văn hóa/xã hội của Nhật Bản, ngoài ra, còn hiểu giá trị quan và đạo đức của người Nhật

Thực hiện giờ học với các lớp học riêng theo từng cấp độ.

※ Học 6~8 giờ trong 1 tuần

Học viên phải đáp ứng tất cả những phần sau

① Hoàn tất chương trình đào tạo bậc đại học ở nước ngoài. (Những người chưa hoàn tất hệ giáo dục 12 năm và những người đã tham gia hệ 
giáo dục trên 12 năm)  

② Người có nguyện vọng học tiếng Nhật, có năng lực tương đương N5 (4 kyu) trở lên trong Kỳ thi năng lực Nhật ngữ, người có tinh thần học 
tiếng Nhật nghiêm túc. 

③ Người có học lực căn bản để học tiếp lên các cơ quan giáo dục bậc đại học của Nhật Bản (đại học và trung cấp chuyên nghiệp, v.v.)

④ Người tốt nghiệp trường trung học phổ thông từ 23 tuổi trở xuống, người tốt nghiệp cao đẳng từ 25 tuổi trở xuống, người tốt nghiệp đại 
học từ 27 tuổi trở xuống.

⑤ Người được hỗ trợ phí lưu trú tại Nhật Bản như học phí và phí sinh hoạt, v.v.

⑥ Người có sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, tuân thủ các quy định cũng như pháp lệnh của đất nước Nhật Bản và nội quy của nhà trường.

Số sinh viên
nhập họcNội dung

60 người

Kỳ nhập học Tên khóa học

Tháng 4 Khóa dự bị học 1 năm (1 năm)

Tháng 10 Khóa dự bị học 1 năm rưỡi (1,5 năm) 60 người

Dành cho dối tượng là những người học tiếp lên các cơ quan giáo dục bậc đại học của 
Nhật Bản (Đại học, Trường Chuyên môn, v.v.)
Chương trình giáo dục dự bị dạy tiếng Nhật, tiếng Anh, toán học, v.v.
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Sau khi tốt nghiệp KCG, con đường sự nghiệp sẽ rộng mở 
đối với bạn, ngoài việc tìm được việc làm ngay lập tức, bạn 
còn có thể tiếp tục học tại các cơ sở giáo dục của Tập đoàn 
chúng tôi - KCGI. KCGI là trường đào tạo sau đại học đầu tiên 
của Nhật Bản chuyên về IT. Học viên hoàn thành chương trình 
tại KCGI sẽ được cấp bằng Thạc sĩ Khoa học về Công nghệ 
Thông tin. Bằng cấp này là chứng nhận được đánh giá cao nhất 
trong lĩnh vực IT ứng dụng tại Nhật Bản.
 Về nguyên tắc, để đủ điều kiện để ghi danh vào KCGI, sinh 
viên phải tốt nghiệp đại học hệ bốn năm hoặc có Chứng chỉ trình 
độ cao sau khi hoàn thành khóa học bốn năm tại trường chuyên 
môn. Tuy nhiên, sinh viên tốt nghiệp KCG được xem là đủ điều 

kiện đăng ký theo các điều kiện đặc biệt sau đây (xem Hướng 
dẫn Đăng ký). 

“Các ứng viên đã tốt nghiệp chương trình ba năm tại KCG, 
sẽ ở độ tuổi từ 22 tuổi trở lên kể từ ngày 1/4 vào năm ứng viên 
vào học tại KCGI và được xem là đủ tiêu chuẩn để đăng ký dựa 
trên đánh giá kết quả học tập của ứng viên và theo đó được công 
nhận là có học lực bằng hoặc hơn người tốt nghiệp đại học”.

Vì vậy, ghi danh vào KCGI sau khi tốt nghiệp KCG theo 
cách này là con đường nhanh nhất để đạt đến trình độ cao nhất 
trong lĩnh vực IT ứng dụng. Chúng tôi chân thành khuyên bạn 
nên lấy Chứng chỉ Chuyên môn trình độ cao tại KCG, sau đó 
tiếp tục lấy bằng Thạc sĩ tại KCGI.

KCGI cung cấp các chương trình đào tạo phát triển nhu cầu của các nhà chuyên môn IT tiên tiến. 
Học viên tốt nghiệp của KCGI có thể kỳ vọng tìm được cơ hội làm việc trong các lĩnh vực liên quan 
đến IT như nội dung được liệt kê bên dưới. 

◆ Đặc điểm độc đáo của KCGI 

◆ Lĩnh vực Hoạt động 

KCGI cung cấp nhiều khóa học chỉ dạy bằng tiếng Anh (“chế độ tiếng Anh”), vì vậy các bạn học viên có thể hoàn thành chương trình học của mình 
và nhận bằng Thạc sĩ khi chỉ học bằng tiếng Anh. Nhiều khóa học trong số này được giảng dạy bởi các giảng viên hàng đầu đến từ nước ngoài. 
Hiện tại, các lưu học sinh từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ ở nước ngoài đang học tập tại các cơ sở thuộc KCGI (bao gồm cả sinh viên tốt nghiệp 
tháng 3/2022). Trong số các học viên này, có rất nhiều bạn chọn tham gia các lớp học bằng tiếng Anh.

Có nhiều lớp học ở “chế độ tiếng Anh” để học viên có thể hoàn thành việc học của mình chỉ bằng tiếng Anh

■ Thiết kế chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của ngành 
công nghiệp và sự tiến bộ của IT. 

■ Chương trình đào tạo kết hợp triệt để các cơ hội học tập tại thực 
địa và thực hành thực tế.

■ Phương pháp giáo dục hiệu quả kết hợp học trực tuyến với các bài 
học trực tiếp.

Nền tảng hoàn hảo trong kỹ năng thực hành để mang lại lợi ích cho xã hội

■ Bồi dưỡng các nhà chuyên môn trong trình độ cao trong nhiều 
lĩnh vực chuyên môn về IT, quản lý, v.v.

■ Nhiều giảng viên có kinh nghiệm chuyên môn thiết lập chiến lược 
IT trong khu vực tư nhân.

Nghiên cứu cân bằng hợp lý giữa IT (ICT) và quản lý 

■ Tiếp nhận cả những người mới đến từ nhiều lĩnh vực, trong đó có 
cả khoa học xã hội và nhân văn. 

■ Sinh viên có thể bắt đầu các nghiên cứu dựa trên trình độ kiến 
thức của mình khi đăng ký.

Chuyển đổi nghề nghiệp sang làm việc trong lĩnh vực IT

■ Lớp học của các nhà lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực IT tại các 
quốc gia trên toàn thế giới.

Hướng đến mục tiêu trở thành một phần trên trường quốc tế

■ Tìm kiếm nghề nghiệp lý tưởng cho mình nhờ sự hướng dẫn tận 
tình với từng cá nhân.

■ Kết nối với các học viên tốt nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực.

Sử dụng những gì bạn đã nghiên cứu để đảm nhận vai trò quan trọng trong xã hội

◆ Thành phần Khóa học 

Vào Trường Sau Đại học Công nghệ Thông tin Kyoto (KCGI) 
để đạt được mục tiêu nghiên cứu cao nhất trong lĩnh vực IT

Đăng ký

Thạc sĩ Khoa học về Công nghệ Thông tin (Chuyên ngành)

Môn học bắt buộc
• Truyền thông Chuyên nghiệp trong lĩnh vực ICT        • Lý thuyết Lãnh đạo        • Hướng dẫn cơ bản thực hiện Đồ án

Nhóm môn học tự chọn chung

Đồ án Thạc sĩ

Nhóm môn học lĩnh vực chuyên môn
• Trí tuệ nhân tạo (AI)

• Khoa học Dữ liệu

• Phát triển Hệ thống Web

• Quản trị Mạng

• Khởi nghiệp Toàn cầu

• ERP      

• IT Manga và Anime       

• IT Du lịch

Chọn một trong các lĩnh vực chuyên môn ở trên

Nhóm môn học theo ngành nghề
• Công nghệ Tài chính (Fintech)       
• Nông nghiệp

• Hàng hải       
• Sức khỏe và Y tế

• Marketing Nội dung       
• Giáo dục

Chương trình học 
Tự thiết kế (Bespoke)

hoặc 

CIO
(Giám đốc thông tin) Quản lý dự án Kiến trúc sư AI

Cố vấn tích hợp hệ thống Doanh nhân Kiến trúc sư IT

Quản lý sản xuất nội dungTư vấn bảo mật thông tin Nhà khoa học dữ liệu

Tùy theo mục tiêu học, học 
viên lựa chọn các môn học 
ngoài các môn  học bắt buộc 
phù hợp với mục tiêu học tập 
của cá nhân. 

KCGI: The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics
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Kyoto City KYOCERA 
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Chionji Temple
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下鴨神社
Shimogamo Shrine
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Kamigamo Shrine
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Kitayama Street
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Marutamachi-dori Street
丸太町通

金閣寺
Kinkakuji

Kyoto International 
Manga Museum

Imadegawa-dori Street

京都国際マンガミュージアム

今出川通

南区

下京区

中京区

山科区

東 山 区

上京区

北区

左京区

東福寺
Tofukuji Temple

伏 見 区

KCGI 百万遍キャンパス 京都本校
Hyakumanben Campus, Kyoto Main School

KCGI 百万遍キャンパス 京都本校 新校舎
Hyakumanben Campus, Kyoto Main School, New Building

KCGI京都駅前サテライト
KCGI Kyoto Ekimae Satellite Campus 

KCG京都駅前校
KCG Kyoto Ekimae Campus

KCG 鴨川校
KCG Kamogawa Campus

KCG 洛北校
KCG Rakuhoku Campus

Nijo-jo castle
二条城

Kyoto − Thành phố của sinh viên 
Kyoto trải qua lịch sử lâu đời hơn 1200 năm, là trung tâm văn hóa thời 

xa xưa của Nhật Bản, ngày nay với tư cách là một thành phố quốc tế, 
Kyoto có rất nhiều sinh viên và học viên đang sinh sống và học tập.

Khuôn viên các trường của KCG nằm trong khu vực giao thông thuận 
lợi, không chỉ trong khu vực các trường trong thành phố Kyoto, mà còn 
có thể di chuyển dễ dàng đến khu vực Kansai như Osaka, Nara, Kobe, 
Otsu (tỉnh Shiga), v.v.
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Khu vực xung quanh Cơ sở KCG Kamogawa
Trường gần vườn quốc gia Kyotogyoen và đền Shimogamo 
nơi diễn ra lễ hội Aoi Matsuri (là một trong ba lễ hội lớn 
được tổ chức tại Kyoto), nằm trong khu vực thành phố nhưng 
có môi trường tự nhiên phong phú.

Địa điểm

Đền Shimogamo
Vườn quốc gia Kyotogyoen
Bảo tàng tài tiệu lịch sử thành phố Kyoto

Rừng Tadasu

Khu vực xung quanh Cơ sở KCG Kyoto Ekimae
(khu trực thuộc KCGI Kyoto Ekimae)
Nhà ga Kyoto (có thể đi theo tuyến JR - Kintetsu - tàu điện 
ngầm) là cửa ngõ vào Kyoto, và được rất nhiều người đến 
tham quan từ khắp các nơi trên cả nước. Khu vực xung quanh 
là khu vực có các tòa nhà hiện đại và cổ kính nằm xen lẫn với 
nhau, tạo nên bầu không khí tương phản cho khu vực. 

Địa điểm
Chùa Toji
Chùa Higashi Honganji, 
Chùa Nishi Honganji
Chùa Tofukuji
Tháp Kyoto

Đền Sanjusangendo
Bảo tàng quốc gia Kyoto
Tòa nhà Kyoto Station Building
Thủy cung Kyoto

Khu vực xung quanh Cơ sở KCG Rakuhoku
Từ tàu điện ngầm ga Kitaooji/trạm xe buýt, có thể dễ dàng di 
chuyển đến khu vực Rakuhoku, trung tâm Kyoto, nhà ga 
Kyoto. Gần với đường Kitayama (nơi có dãy công trình kiến 
trúc với các tòa nhà hiện đại) có đền Kamigamo (nơi diễn ra 
lễ hội Aio Matsuri), và đây cũng là khu vực có thể gần gũi 
thiên nhiên với Vườn bách thảo và hồ Midoro, sông Kamo. 

Địa điểm
Đền Kamigamo
Hồ Midoro

Vườn bách thảo phủ Kyoto
Đường Kitayama

Khu vực xung quanh Cơ sở KCGI Hyakumanben, 
Trụ sở chính Kyoto
Khu vực nơi bạn có thể tiếp xúc với lịch sử và nhiều nền văn 
hóa đa dạng của Kyoto, có nhiều địa điểm như Ginkakuji là 
ngôi chùa tiêu biểu của nền văn hóa Muromachi, đền Heian 
Jingu có lễ hội Jidai (là một trong ba lễ hội lớn được tổ chức 
tại Kyoto), con đường mang tên “Triết Học” (Tetsugaku No 
Michi) nổi tiếng với hàng cây Anh Đào, sở thú thành phố 
Kyoto (sở thú lâu đời thứ hai ở Nhật Bản), bảo tàng mỹ thuật 
thành phố Kyoto, v.v.

Địa điểm

Ginkakuji
Con đường Tetsugaku No Michi
Chùa Nanzen
Bảo tàng mỹ thuật thành phố Kyoto
Sở thú thành phố Kyoto

Đền Heian
Đền Eikando
Chùa Chion
Bảo tàng mỹ thuật hiện
đại quốc gia
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Rochester Institute of
Technology 

Là đại học tổng hợp về công nghệ được thành lập 
vào năm 1829, nổi tiếng với việc sớm thiết lập Khoa 
hệ thống IT ở Mỹ (năm 1991). 
Chúng tôi tự hào về kết quả hàng đầu tại Hoa Kỳ 
trong lĩnh vực đồ họa máy tính, trò chơi và IT. Kết 
nghĩa với Học viện Máy tính Kyoto vào năm 1996.

Trung tâm này là cơ sở đào tạo tiếng Nhật được 
công nhận là cơ quan đào tạo tiếng Nhật theo 
thông cáo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, và được chỉ 
định chương trình giáo dục dự bị từ Bộ Giáo dục, 
Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ.

Trường chịu trách nhiệm đào tạo những thợ cơ 
khí ô-tô được trang bị kỹ thuật và kiến thức về 
IT, mạng tiên tiến đáp ứng công nghệ ô-tô thế 
hệ mới.

KCG

Đại học Công nghệ Rochester

KCGI

KCGM

KJLTC

Văn phòng KCG New York

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

Văn phòng KCG Bắc Kinh được thành lập năm 2002 
trong Thư viện Quốc gia Trung Quốc tại Bắc Kinh để 
làm cơ sở trao đổi với các trường đại học Trung Quốc 
mà KCG đang củng cố các mối quan hệ của mình. KCG 
đã mở Văn phòng KCG Đại Liên vào năm 2008 và Văn 
phòng KCG Thượng Hải vào năm 2018, thông qua đó 
cung cấp hỗ trợ giáo dục IT cho các trường đại học 
Trung Quốc, và còn thực hiện các hoạt động khác.

Thiết lập bên trong Trung tâm Thương mại Thế 
giới (WTC) tại New York để làm cơ sở hoạt động 
tại nước ngoài của Tập đoàn KCG. Nhưng do đã 
bị tàn phá bởi cuộc tấn công khủng bố ở Mỹ, 
nên hiện tại văn phòng được đặt tại Trung tâm 
Rockefeller, và đang hoạt động trở lại.

Văn phòng KCG Bắc Kinh
Văn phòng KCG Đại Liên

Văn phòng KCG Thượng Hải

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

Mạng đào tạo
Học viện Máy tính Kyoto (KCG) thiết lập mạng chặt chẽ với các cơ quan đào tạo khác của 

Tập đoàn KCG, nhằm liên kết với chính phủ và các trường đại học ở nước ngoài, để thực hiện 
đào tạo IT trình độ cao nhất thế giới với vai trò là một cơ quan đào tạo tầm cỡ thế giới, 
và là cơ quan dẫn đầu trong lĩnh vực đào tạo IT.

Trường Chuyên môn Ô-tô Kyoto

Trường Sau Đại học Công nghệ 
Thông tin Kyoto 

Trung tâm Đào tạo Tiếng Nhật Kyoto

Học viện Máy tính Kyoto

Các cơ sở của KCG

Dễ nhận biết bởi ngoại thất thoáng đãng, tràn ngập 
ánh nắng, Tòa nhà phụ được trang bị studio e-Learning 
cũng như không gian để thực hành điều khiển ô tô và 
mô tô dùng cho Khóa học Điều khiển Ô-tô. Sự kết hợp 
của Tòa nhà chính và Tòa nhà phụ của cơ sở Kyoto 
Ekimae tạo nên trung tâm lớn nhất cho việc đào tạo IT 
hàng đầu ở khu vực trung tâm Kyoto.

Tòa nhà to lớn có tường trắng 
này nằm ở phía Tây của ga Kyoto. 
Đây là tòa nhà trang trọng nhất 
trong khuôn viên của cơ sở.

Kyoto Ekimae Campus có vị trí lý tưởng cho cuộc sống thời sinh viên. Với vị trí vô cùng thuận tiện cho việc đi lại, chỉ cách ga Kyoto 
bảy phút đi bộ về phía Tây. Tập trung gần đó là nhiều cơ sở tiện ích bán lẻ, bao gồm nhà hàng, trung tâm mua sắm lớn và cửa 
hàng bách hóa.

Cơ sở Kamogawa

Là cơ sở có truyền thống lâu đời nhất trong 
các cơ sở của KCG, cơ sở Rakuhoku Campus 
đã đào tạo ra nhiều sinh viên tốt nghiệp 
cho thị trường việc làm. Nằm giữa bầu 
không khí yên tĩnh của quận Shimogamo, 
cơ sở Rakuhoku Campus mang đến môi 
trường lý tưởng cho những ai có nguyện 
vọng theo đuổi con đường học thuật.

Được bao phủ bởi không gian tràn ngập 
ánh nắng rực rỡ và những làn gió nhẹ bên 
bờ sông Kamogawa, cơ sở Kamogawa 
Campus là trường nghệ thuật kỹ thuật số 
đậm chất tự do, thu hút các nhà thiết kế trẻ 
đầy tham vọng và những chuyên viên sáng 
tạo khác. Sông Kamogawa chảy gần đó và 
đôi bờ xanh tươi bên sông mang đến cho 
sinh viên khung cảnh thoải mái có thể khơi 
gợi trí tưởng tượng. 

Cơ sở Rakuhoku

Cơ sở Kyoto Ekimae

Trường Thiết kếTrường Công nghệ

Trường Thiết kế  Cơ sở Kamogawa
11 Tanakashimoyanagi-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto  606-8204

Trường Công nghệ  Cơ sở Rakuhoku
17 Shimogamo-honmachi, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto  606-0862 

Tòa nhà chính Tòa nhà phụ

Cơ sở Kyoto Ekimae
10-5 Nishikujo,teranomae-cho, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto
601-8407

■Khoa Thông tin Quản lý (Chương trình đào tạo 4 năm)
■Khoa Khoa học Máy tính (Chương trình đào tạo 4 năm)
■Khoa Game (Chương trình đào tạo 4 năm)
■Khoa Truyện tranh và Hoạt hình (Chương trình đào tạo 3 năm)
■Khoa Công nghệ Thông tin Ứng dụng (Chương trình đào tạo 3 năm)

■Khoa Máy tính Đa phương tiện (Chương trình đào tạo 3 năm)
■Khoa Mạng Máy tính (Chương trình đào tạo 3 năm)
■Khoa Phát triển Game (Chương trình đào tạo 3 năm)
■Khoa Kinh doanh Cơ bản (Chương trình đào tạo 2 năm)
■Khoa Quản trị Văn phòng Y tế (Chương trình đào tạo 2 năm)
■Khoa Xử lý Thông tin (Chương trình đào tạo 2 năm)
■Khoa Phát triển Game Cơ bản (Chương trình đào tạo 2 năm)
■Khoa Thông tin & Truyền thông     
  (Chương trình đào tạo 1 năm / Chương trình đào tạo buổi tối 2 năm)
■Khoa Công nghệ Thông tin Ứng dụng Quốc tế
 (Khóa học trực tuyến 4 năm)

■Khoa Hệ thống nhúng (Chương trình đào tạo 4 năm)
■Khoa Kỹ thuật Máy tính (Chương trình đào tạo 3 năm)  
■Khoa Cơ sở Kỹ thuật Máy tính (Chương trình đào tạo 2 năm)

■Khoa Nghệ thuật và Công nghệ Thông tin 
 (Chương trình đào tạo 4 năm)
■Khoa Nghệ thuật và Thiết kế (Chương trình đào tạo 3 năm)
■Khoa Nghệ thuật và Thiết kế Cơ bản (Chương trình đào tạo 2 năm)

■Chương trình Kỹ thuật Bảo dưỡng Ô-tô

Kitaoji-doriĐến ga Kitaoji

Trường Trung 
học Rakuhoku

Trường Công nghệ
Cơ sở Rakuhoku

Đền Shimogamo

Trường Thiết kế
Cơ sở Kamogawa
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Ga Kyoto
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riKhách sạn Rihga Royal Hotel Kyoto

Khách sạn Miyako Hotel 
Kyoto Hachijo

Tháp Kyoto

Lối ra phía 
Tây Hachijo

Lối ra Chuo

Tàu Tokaido Shinkansen

Miyakomichi

Wacoal

BicCamera

Aeon Mall 
Kyoto

Được chứng nhận bởi Tỉnh Kyoto     Trường chuyên môn (chương trình công nghệ)

Tất cả các tòa nhà trong khuôn viên cơ sở đều được kết nối với nhau bằng dịch vụ xe buýt đưa đón chuyên dụng, miễn phí. 
Bằng cách đổi chuyến trên xe buýt đưa đón, sinh viên có thể tham gia các lớp học ở các tòa nhà khác. 

Tất cả các tòa nhà trong khuôn viên cơ sở đều được kết nối bằng xe buýt đưa đón.
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Tuyến Keihan

Tuyến JR Kyoto
Tuyến Kintetsu 
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môn Ô-tô (KCGM)

Học viện Máy tính Kyoto (KCG)
Cơ sở Kyoto Ekimae

Shim
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Siêu thị
Yoshinoya

Tiệm 
bánh 
ngọt

Hiệu sách
Ngân hàng Kyoto

Học viện Máy tính Kyoto (KCG) 

Trường Sau Đại học Công nghệ Thông tin 
Kyoto (KCGI)
Khoa Công nghệ Thông tin Ứng dụng
Chuyên ngành Công nghệ Kinh doanh Web

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

Trường Chuyên môn Ô-tô Kyoto (KCGM)
73 Tojihigashi-monzencho, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto  601-8428

Trung tâm Đào tạo Tiếng Nhật Kyoto (KJLTC)
11 Tanakashimoyanagi-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto  606-8204

Trường Sau Đại học 
Công nghệ Thông tin 

Kyoto (KCGI)

Trung tâm Đào tạo 
Tiếng Nhật Kyoto

(KJLTC)

Được mở vào năm 2004, KCGI là trường đào tạo 
sau đại học chuyên về IT đầu tiên của Nhật Bản 
(cấp bằng Thạc sĩ). Học viên của KCGI sẽ có được 
kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về IT, quản lý và 
các lĩnh vực ứng dụng, hướng đến mục tiêu 
đóng vai trò hàng đầu trong xã hội và trên 
trường quốc tế. Sau khi hoàn thành chương trình 
học tại KCGI, học viên sẽ nhận được bằng cấp 
học thuật cao nhất Nhật Bản trong các lĩnh vực 
ứng dụng IT:  Thạc sĩ Khoa học về Công nghệ 
Thông tin.


