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Truyền thống lịch sử và thành tích thực tế
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.
Hiệu trưởng:

Hasegawa Yasuko
Tốt nghiệp ngành Vật lý thiên văn học, khoa Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Kyoto (là người phụ nữ đầu tiên).
Lấy tín chỉ cố định chương trình tiến sĩ khoa nghiên cứu khoa học tự nhiên sau đại học Trường Đại học Kyoto.
Người đầu tiên sử dụng máy tính trong nghiên cứu Vật lý vũ trụ.
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... biểu dương
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.

Kết nối Tinh thần tiên phong
Thành lập năm 1963

Cơ quan đào tạo
máy tính đầu tiên của Nhật Bản
Quan niệm đào tạo
– 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
– Đào tạo tố chất vượt trội cả về trí thông minh, độ nhạy cảm

Tinh thần tiên phong Pioneer Spirit của KCG
Năm 1963, với tâm huyết “Xây dựng thời đại mới” trong thời đại
đầu du nhập máy tính ở Nhật Bản, KCG đã thành lập ra nhóm
có xuất thân từ lớp học Vật lý thiên văn học của Học viện đào
tạo sau đại học Kyoto, và đây chính là cơ quan đào tạo máy tính
đầu tiên ở Nhật Bản. Chúng tôi chú trọng đến hoạt động sáng
tạo phát triển phần mềm, không chỉ đơn thuần là “Giảng dạy,
tiếp thu kiến thức và công nghệ” mà còn đưa ra khẩu hiệu “Đào
tạo tính sáng tạo”, trong đó lấy việc “Đào tạo kỹ thuật viên xử lý
thông tin giàu tính sáng tạo để có thể gánh vác thời đại” làm
quan niệm đào tạo.
Thời điểm KCG mở khóa đào tạo ngôn ngữ lập trình, cũng là
thời đại mà chưa có một khoa hệ thống thông tin của trường đại
học nào ở Nhật Bản tiến hành giảng dạy. Từ những năm 1970
đến đầu những năm 1980, các loại máy cỡ trung và cỡ lớn lần
lượt được đầu tư cho trường học, và được triển khai cho sinh
viên có thể tự do sử dụng để thực hành. Lúc bấy giờ, việc triển

khai máy tính quy mô như thế dành cho sinh viên thực hành
chính là điểm khác biệt nổi trội trong số các điểm khác biệt và
cũng là điểm làm cho các trường đại học khác phải mơ ước đến.
Đây là bối cảnh ban đầu của KCG, dù cho tòa nhà của trường chỉ
là ngôi nhà gỗ, nhưng đối với sinh viên đó là biểu tượng của triết
lý đào tạo đem đến môi trường đào tạo hàng đầu thời đại. Hiện
tại, nhà trường vẫn tiếp tục truyền lại tinh thần tiên phong từ
ngày đầu thành lập, và năm 2004 đã thành lập “Trường Đại học
Đào tạo Sau Đại học về Thông tin Kyoto” – đây là Trường đào
tạo sau đại học chuyên ngành IT đầu tiên ở Nhật Bản.
Đến nay sinh viên tốt nghiệp đã tăng lên hơn 40.000 người. Mỗi
sinh viên đều ôm ấp một tinh thần tiên phong được nuôi dưỡng
tại KCG, Học viện máy tính Kyoto tự hào về truyền thống và
thành tích thực tế đạt được trong suốt một thời gian dài hơn
50 năm kể từ khi thành lập. Việc tạo nên một tương lai tươi
sáng hơn chính là tùy thuộc vào bạn.
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Biểu tượng KCG

Điểm nổi bật trong hoạt động đào tạo

Tập đoàn KCG là một tập hợp các cơ quan đào tạo toàn cầu
được hình thành từ Học viện Máy tính Kyoto (Rakuhoku Campus,
Kamogawa Campus, Kyoto Ekimae Campus), Trường Đại học
Đào tạo Sau Đại Học về Thông tin Kyoto, Trường Kỹ thuật nghề
Ô tô Kyoto, Trung tâm Đào tạo Tiếng Nhật Kyoto, Công Ty CP
KCG Career, v.v... Biều tượng Tập đoàn “kcg.edu” được chọn bởi
ngài Chủ tịch Hasegawa Wataru vào năm 2003. “kcg” là tên viết
tắt các chữ cái đầu tiên của “Kyoto Computer Gakuin (Học viện
Máy tính Kyoto)” - cơ quan đào tạo máy tính đầu tiên ở Nhật
Bản. “.edu” là một gTLD (generic Top Level Domain - tên miền
cấp cao nhất dùng chung: tên miền cấp cao nhất riêng cho một
lĩnh vực trong số các tên miền cấp cao nhất được sử dụng trên
Internet), và là đối tượng đăng ký chỉ dành cho cơ quan giáo dục
bậc đại học được chứng nhận bởi cơ quan chứng nhận của Mỹ.
Do có mối quan hệ thân giao sâu sắc với các học giả liên quan
đến máy tính mà tiêu biểu là các nhà nghiên cứu của Học viện
công nghệ Massachusetts (MIT) đã tham gia nghiên cứu ngay từ
thời kỳ đầu xuất hiện Internet của Mỹ, nên Học viện Máy tính

Kyoto được biết đến rộng rãi như một cơ quan giáo dục bậc đại
học về máy tính, giảng dạy chương trình tương đương với hệ
đại học 4 năm. Học viện được chứng nhận xứng đáng được gắn
tên miền “.edu”, đây là cơ quan đào tạo trong nước Nhật Bản
bậc nhất, và duy nhất nhận được tên miền “.edu” này. Về sau,
tiêu chuẩn quản lý tên miền cũng được nới lỏng, gTLD tương
đương như vậy cũng được cấp cho một vài cơ quan đào tạo của
các nước khác bên ngoài nước Mỹ, nhưng việc chỉ có cơ quan
đào tạo trong nước Mỹ mới nhận được tên miền “.edu” này
chính là một điểm nổi trội so với lúc bấy giờ, Học viện máy tính
Kyoto được Mỹ công nhận là một cơ quan giáo dục bậc đại học
và đó là bằng chứng cho tinh thần không ngừng phát triển của
Học viện.
Biểu tượng “kcg.edu” này trượng trưng cho tinh thần mạnh mẽ
của một cơ quan đào tạo chú trọng đến tinh thần tiên phong
trong xã hội thông tin hóa cao độ, và biểu tượng cho quan niệm
giáo dục đào tạo con người mở ra thời đại.

Thành lập như một cơ quan giáo dục máy tính đầu tiên của Nhật
Bản, Học viện Máy tính Kyoto (KCG) tự hào với bề dày truyền
thống và thành tích trong hơn 50 năm qua. Trong hoạt động đào
tạo, chúng tôi có nhiều điểm nổi bật mà không tìm thấy ở các
trường khác. Trong hoạt động đào tạo, chúng tôi có nhiều điểm
nổi bật mà không tìm thấy ở các trường khác.
Thay vì như các cơ quan đào tạo hiện nay áp dụng hệ thống đào
tạo theo một hướng là giảng dạy kiến thức từ “người dạy” cho
“người học”, KCG là trường học được xây dựng bằng cách tập
hợp ý muốn và tính cách của mỗi sinh viên. KCG tôn trọng tính
cách của mỗi sinh viên, đáp ứng từng chi tiết nhỏ phù hợp với
nguyện vọng của từng cá nhân, sử dụng trang thiết bị tối tân nhất
cũng như các phương pháp đào tạo được đúc kết và kiểm chứng
trong nhiều năm.

Có chuyên gia, giáo viên giảng dạy hoạt động trong nhiều ngành
nghề, ngoài ra còn trang bị thêm kiến thức và công nghệ thực
dụng cần thiết trong xã hội thực tế thông qua các khóa luyện tập
thực tế theo hình thức hội thảo. Cung cấp môi trường học mọi
lúc mọi nơi bằng máy móc như trang bị máy tính mới nhất, hệ
thống E-learning. Ngoài ra còn hỗ trợ đảm bảo tư cách và nghề
nghiệp, để giúp sinh viên thực hiện được ước mơ. Ngoài ra, sau
khi tốt nghiệp KCG, bạn có thể học tiếp lên Trường đào tạo sau
đại học chuyên ngành IT, trường Đại học Đào tạo Sau Đại học về
Thông tin Kyoto của Tập đoàn.
KCG đang đáp ứng tối đa để tạo động lực cho sinh viên có ý chí
phấn đấu bằng nhiều phương pháp.

Chương trình giảng dạy thực tiễn - Hội thảo

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 sinh viên của viện đại học, sinh viên
tốt nghiệp của trường đại học Kyoto, dựa theo màu xanh dương đậm là màu sắc của trường 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 Đại học Đào tạo Sau Đại học về Thông tin Kyoto)
Hasegawa Shigeo là người sáng lập Tập đoàn KCG, trong những năm cuối đời đã du học tại Trường 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 Đại học Đào tạo Sau Đại học về Thông tin Kyoto đã được lựa chọn
dựa theo màu đỏ thẫm của Trường 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.

Tiến hành “Luyện tập dự án” vào các năm tiếp theo nhằm phát
huy năng lực tổng hợp có thể gắn kết, ứng dụng, sử dụng hiệu
quả kiến thức và công nghệ đã học trong các môn học.
Luyện tập dự án không phải là thực hiện trong phạm vi giới hạn
các vấn đề gặp phải, mà sẽ tiến hành từ thiết lập mục tiêu cho đến
việc lập kế hoạch, thiết kế, sáng tạo tác phẩm, giới thiệu, từ đó có
thể tạo ra được sản phẩm chất lượng cao trên quy mô lớn. Việc
tạo ra được sản phẩm chất lượng cao trong quá trình Luyện tập
dự án có thể giúp sinh viên tự tin hơn về năng lực kỹ thuật của
mình trong quá trình tìm việc làm.
Để làm việc hiệu quả trong xã hội hiện thực, không phải chỉ cần
năng lực công nghệ mà còn cần cả khả năng làm việc nhóm, lãnh
đạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý tiến độ, kỹ năng thuyết
trình, v.v... Do có kinh nghiệm đúc kết nhiều lần khi làm việc
nhóm trong các buổi Luyện tập dự án nên sinh viên tự nhiên sẽ
trang bị thêm cho mình những kiến thức nêu trên. Ngoài ra, đối

với sinh viên chuẩn bị hoàn thành khóa học trong năm tới, do có
được những nỗ lực trong việc thiết lập đề tài theo từng giai đoạn
từ lúc bắt đầu cho đến lúc nâng cao, nên trong thời gian chuẩn bị
tốt nghiệp trong năm tới, sinh viên có thể tự mình trang bị được
năng lực tổng quát.
Trong môn Luyện tập dự án của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp
trong năm tới sẽ tiến hành nghiên cứu tốt nghiệp với những
thành quả tích lũy được trong quá trình học tập từ trước tới nay.
Sinh viên sẽ được chọn ý tưởng, vừa lặp đi lặp lại phương pháp
thử sai, vừa tạo nên tác phẩm nghiên cứu khi tốt nghiệp. Tác
phẩm xuất sắc sẽ được công bố, khen thưởng tại “KCG AWARDS
Buổi thuyết trình tác phẩm sinh viên” được tổ chức vào tháng
2 hàng năm.

KCG màu cam (Màu trường của Trường Kỹ thuật nghề Ô tô Kyoto)
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 của thế hệ mới. Năm 2013, trường kỹ thuật nghề ô tô Kyoto đã gia
nhập vào Tập đoàn KCG. Màu trường thể hiện việc mang đến một sức sống mới cho Tập đoàn KCG.

KCG màu xanh lá cây

(Màu trường của Trung tâm Đào tạo Tiếng Nhật Kyoto)

Trung tâm đào tạo tiếng Nhật Kyoto, cánh cửa đầu tiên dành cho du 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 chỉ định chương trình giảng dạy 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.
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E-learning
E-learning là phương pháp học mới, sử dụng công nghệ thông tin
chủ yếu qua internet và máy tính, được xem như phương pháp đào
tạo bắt buộc đối với cơ quan đào tạo của thế kỷ 21.
Năm 2005, KCG vươn lên dẫn đầu trong các cơ quan đào tạo khác,

triển khai hệ thống E-learning tiên tiến nhất, và khai giảng các
khóa học E-learning phong phú đa dạng. Việc triển khai E-learning
là nhằm thực hiện “Đào tạo tập trung về phía người học”, đáp ứng
nguyện vọng học tập của sinh viên từ nay về sau.

Hoàn thiện phòng thu E-learning tiên tiến nhất
Tại Cơ sở mới Kyoto Ekimae Campus có phòng thu E-learning được trang bị thiết bị tiên tiến nhất. Phòng thu này trang bị hệ thống
đào tạo từ xa và hệ thống thu âm bài giảng kiểu đồng bộ. KCG chọn phòng thu E-learning này làm cơ sở, để thiết lập, truyền thông
tin nội dung bài giảng sử dụng E-learning chất lượng cao và tiên tiến nhất, đem đến cơ hội học tập đa dạng cho sinh viên.

Hình thức E-learning độc quyền của KCG
Các môn học E-learning của KCG được đầu tư kỹ lưỡng để sinh viên học tập kỹ hơn theo tốc độ của bản thân. Ngoài ra, KCG còn
đang triển khai giờ học riêng biệt trong đó có kết hợp hình thức học E-learning phù hợp với bản thân người học với những giờ học
trao đổi trực tiếp được giáo viên hướng dẫn. Vì KCG dẫn đầu về đào tạo IT (ICT) nên sinh viên có thể học tập hiệu quả thông qua sử
dụng IT.

Hỗ trợ 24 tiếng bằng hệ thống quản lý học tập tiên tiến nhất “KING-LMS”

● 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. Có thể chuyển tự động đến địa chỉ mail trên điện thoại di động của sinh viên.

◆ Mạng KING

Tại KCG, toàn bộ máy tính sinh viên sử dụng đều được kết nối mạng, kết nối trực tiếp với Internet bằng đường truyền chuyên
dụng cáp quang băng thông rộng, hình thành hệ thống mạng KING (KCG Information Network Galaxy).
◆ Trang web chuyên dụng dành cho sinh viên

Trang web chuyên dụng dành cho sinh viên của KCG “KING-LMS” thông thường dùng để đăng thông tin liên quan đến giờ
học mới nhất và thông tin hướng nghiệp, có thể kiểm tra thông tin cần thiết cho đời sống của sinh viên bất cứ khi nào, bất
cứ đâu. Và, có thể xem trên điện thoại di động.
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E-learning dạng
không đồng bộ

・Nhờ sự liên kết giữa 3 trường đại học của KCG (Rakuhoku Campus, Kamogawa Campus, Kyoto Ekimae Campus) và Trường Đại học

Đào tạo Sau Đại học về Thông tin Kyoto, nên sinh viên tham dự các giờ học thực tế mà không cần di chuyển giữa các trường.
・Có thể đặt câu hỏi trực tiếp với giáo viên dù đang ở ký túc xá cách xa trường học.
・Vì bài giảng được lưu trữ trong máy chủ được ghi lại tự động, nên có thể xem lại ở nhà.
・Vì có thể học bất kỳ nơi nào theo thời gian mong
muốn, nên cũng có thể lập kế hoạch phù hợp giữa
việc học tập với hoạt động tại câu lạc bộ, sở thích,
công việc làm thêm, v.v…
・Có thể nghe lại những chỗ không hiểu và những chỗ
quan trọng. Có thể kiểm tra mức độ hiểu biết của
bản thân qua các vấn đề luyện tập.
・Có thể hỏi và trả lời trực tuyến, trao đổi ý kiến với
sinh viên khác bằng cách sử dụng BBS (forum) và
mail.
・Công cụ “office hours” là công cụ nhận câu hỏi từ
sinh viên trong khi giáo viên đang trên lớp hoặc
đang ở phòng giáo viên, có thể đặt câu hỏi trực tiếp
cho giáo viên và nhận hướng dẫn.
・Giáo viên có thể hướng dẫn cụ thể để có thể nắm bắt
rõ tình hình của mỗi sinh viên chẳng hạn như tình
hình truy cập vào nội dung giờ học, tỷ lệ nộp bài,
mức độ đạt được trong bài kiểm tra nhỏ.
・Thực hiện phù hợp “việc học tại trường” (giờ học trao
đổi trực tiếp) trong lớp học làm tăng mức độ giao
tiếp giữa giáo viên và sinh viên, từ đó nâng cao hiệu
quả học tập.
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Dạng đồng bộ

Dạng không đồng bộ
Máy chủ

Rakuhoku Campus

Lưu trữ

● Truy cập vào tài liệu giảng dạy của các tài liệu 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.

E-learning dạng
đồng bộ

Gửi thông tin

Học tập bằng cách sử dụng “KING-LMS”

Điểm nổi bật của E-learning của KCG

Câu hỏi
W EB

Câu hỏi

Cơ sở mới Kyoto Ekimae Campus
E-learning
Gửi thông tin

Chúng ta đang hướng đến một thời đại băng thông rộng mở ra “xã hội phổ biến” mà bất cứ ai và bất cứ khi nào, ở đâu, cũng có thể
truy cập thông tin cần thiết. Nắm bắt được xu hướng của thời đại như vậy, KCG với tư cách là một cơ quan đào tạo của Nhật Bản, đã
nhanh chóng triển khai hệ thống hỗ trợ quản lý học tập (Hệ thống quản lý học tập: LMS), và cập nhật “KING-LMS” trong năm 2010.
Bằng cách sử dụng hệ thống này, sinh viên không chỉ chủ động về thời gian, địa điểm mà còn có thể tự do học nội dung muốn học.
Hệ thống học tập mới nhất này đóng vai trò quan trọng để thực hiện “Đào tạo tập trung về phía người học”.

Kamogawa Campus

Nhà riêng

① Giảng dạy ưu tiên tính chuyên nghiệp

Wish Upon the Pleiades

Takeda Yasuhiro
Giám đốc dại diện của công ty GAINAX Kyoto K.K.
Giám đốc của Bảo tàng Fantasy & Art Fukushima Sakura Yugakusha
Cựu giám đốc và Tồng giám đốc Trụ sở sản xuất phim hoạt hình của
công ty GAINAX Co., Ltd.
KCG đang mời các chuyên gia đầu ngành từ các ngành công
nghiệp về làm “sensei (giảng viên)”. Giờ học do các chuyên gia
này giảng dạy đang chiếm được sự yêu thích từ các bạn sinh viên
vì họ thích nghe tiếng nói của những người trong ngành.
Giáo sư Takeda Yasuhiro thuộc Trường Đại học Đào tạo Sau Đại
học về Thông tin Kyoto (KCGI) là Cựu giám đốc và Tổng giám
đốc của Trụ sở sản xuất phim hoạt hình của công ty GAINAX
Co., Ltd., và bây giờ giáo sư đang làm Giám đốc đại diện của
công ty GAINAX Kyoto K.K.. Là một nhà sản xuất phim hoạt
hình, giáo sư đã góp phần sản xuất nhiều tác phẩm như game
Tengen Toppa Gurren Lagunn, Magical Shopping Arcade Abenobashi, Hanamaru Kindergarten.
Ở KCGI, giáo sư dạy các Chủ đề nâng cao về lên kế hoạch, sản
xuất, quảng cáo phim hoạt hình, và cũng có những bài giảng đặc
biệt ở KCG, nơi các bạn sinh viên có thể nghe những câu chuyện
phía sau hậu trường, hiện tại và tương lai của ngành công nghiệp
phim hoạt hình, cũng như nhiều câu chuyện thú vị khác.

Medaka Box

Bibliotheca Mystica
de Dantalian

Royal Space Force

Tân Kỷ Thế Phúc Âm (Neon Genesis Evangelion)
Cutey Honey

Aim for the Top GunBuster

Hanamaru Kindergarten
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Tengen toppa
Gurren-Lagann

Magical Shopping Arcade Abenobashi

The Secret of Blue Water
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② Giảng dạy ưu tiên tính chuyên nghiệp

Ito Hiroyuki
Đại diện pháp luật Công ty CP Crypton Future Media (Giáo sư Trường Đại học Đào tạo Sau Đại học về Thông tin Kyoto)

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. Ngài
Ito, người tiếp tục phát triển phần mềm giao tiếp giữa âm thanh và
máy tính, muốn gởi 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 sinh viên cũng sẽ ngày
càng mở rộng. Tôi mong các bạn sinh viên vừa hiểu rõ ý thức này,
vừa cố gắng trong công việc học tập”.
Đây là những điều được gửi gắm từ ngài Ito.

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 có thể mang
đến 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.
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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 nhà lãnh đạo trẻ
gánh vác thế hệ sau.

Hatsune Miku
Hình ảnh minh họa: KEI
ⓒ Crypton Future Media, INC.
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Các khoa thiết lập

A

B

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

Khoa Khoa học Thông tin Thiết kế và Nghệ thuật

Chương trình đào tạo 4 năm ★Cử nhân cao đẳng bậc cao

Kinh doanh và Quản lý (Business & Management)

Khoa Khoa học Thông tin Quản trị và Kinh doanh

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.

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 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.

Mục tiêu nghề nghiệp
Chuyên viên sáng tạo CG
Nhà làm phim
Chuyên viên thiết kế DTP, v.v…

Mục tiêu nghề nghiệp
Tư vấn IT
Kinh doanh công nghệ

Khoa Thiết kế và Nghệ thuật Nâng cao

Chương trình đào tạo 4 năm ★Cử nhân cao đẳng bậc cao

Trở thành nhà tư vấn đề xuất hệ thống thông tin tốt nhất cho doanh
nghiệp, và hướng dẫn kinh doanh

Trở thành Chỉ đạo nghệ thuật hướng dẫn ngành nghề

Giám đốc nghệ thuật
Chuyên viên thiết kế quảng cáo
Chuyên viên thiết kế web
Chuyên viên thiết kế CG (đồ họa máy tính) trong game

Nhóm ngành kinh doanh

Nhà sản xuất kinh doanh điện tử
Kỹ sư hệ thống (SE)

Quản lý dự án, v.v…

Trong khoa thông tin kinh doanh, chúng tôi đã thiết lập chương trình
đào tạo nhất quán trong sáu năm và học tiếp vào Trường đại học đào
tạo sau đại học về thông tin Kyoto có hiệu quả và năng suất cao.

Chương trình đào tạo 3 năm Cử nhân cao đẳng

Dành cho du học sinh

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.

Khoa Khoa học Thông tin Ứng dụng / Khóa học Điều khiển Ô tô Quốc tế

Sinh viên sẽ trở thành kỹ sư ô tô dẫn dắt ngành ô tô của Châu Á. Sinh viên cũng được đào tạo tiếng Nhật.
KCG có khóa học điều khiển ô tô (dành cho người Nhật), Trường kỹ thuật nghề ô tô Kyoto đào tạo thợ cơ khí ô tô cũng thuộc các
trường trong tập đoàn. Do đó, trường cũng trang bị những ô tô mới nhất và các thiết bị liên quan. Trường cũng chuẩn bị các bài
giảng tiếng Nhật, đào tạo đội ngũ kỹ sư ô tô dẫn dắt ngành tô của Châu Á. Ngoài khoa học thông tin ứng dụng, trường cũng thành
lập khóa học Fintech (công nghệ tài chính), khóa học thông tin y tể, khóa học IT hàng hải, khóa học IT nông nghiệp, nghệ thuật số.

Mục tiêu nghề nghiệp
Chuyên viên sáng tạo CG
Chuyên viên thiết kế quảng cáo
Chuyên viên thiết kế web

Chuyên viên thiết kế DTP
Nhà làm phim
Chuyên viên thiết kế CG (đồ họa máy tính) trong game
Mac Design lab

Khoa Truyện tranh và Hoạt hình

Chương trình đào tạo 3 năm Cử nhân cao đẳng

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 Thiết kế và Nghệ thuật

Khoa Vẽ kỹ thuật số có khóa học về Nghệ thuật và Thiết kế được giảng dạy tại trường Kyoto Ekimae Satellite.

Khoa IT trong Kinh doanh

Mục tiêu nghề nghiệp
Họa sĩ phim hoạt hình
Họa sĩ kỹ thuật số
Họa sĩ vẽ minh họa

Chương trình đào tạo 3 năm Cử nhân cao đẳng

Hoạt sĩ truyện tranh
Họa sĩ phim hoạt hình CG
Chuyên viên thiết kế quảng cáo, v.v…

Chương trình đào tạo 2 năm Cử nhân cao đẳng

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
Quản trị viên hệ thống
Điều hành viên

Người hướng dẫn máy tính
Nhân viên kinh doanh / bán hàng

Nhân viên văn phòng / kế toán, v.v…

Chương trình đào tạo 2 năm Cử nhân cao đẳng

Trở thành nhà sáng tạo, nhà thiết kế hỗ trợ ngành
công nghiệp nghệ thuật kỹ thuật số

Khoa Quản trị Văn phòng Y tế

Mục tiêu nghề nghiệp
Chuyên viên sáng tạo CG

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.

Chuyên viên thiết kế Web

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

Chuyên viên thiết kế CG (đồ họa máy tính) trong game
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Chương trình đào tạo 2 năm Cử nhân cao đẳng

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.
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C

D

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

Khoa Khoa học Máy tính

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

Khoa Game Kỹ thuật số và Giải trí Nâng cao

Chương trình đào tạo 4 năm ★Cử nhân cao đẳng bậc cao

Chương trình đào tạo 4 năm Cử nhân cao đẳng bậc cao

Trở thành chuyên gia lãnh đạo trong ngành IT

Trở thành người lãnh đạo trong lĩnh vực chế tác game thế hệ sau

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.

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

Mục tiêu nghề nghiệp

Kỹ sư giải pháp

Kiến trúc sư IT

Quản lý dự án

Kỹ sư hệ thống (SE), v.v…

Kỹ sư mạng

Giám đốc phát triển game

Giám đốc kỹ thuật

Nhà sản xuất game

Lập trình viên game

Chuyên viên kế hoạch game

Thiết kế CG cho game, v.v…

Khoa Máy tính Đa phương tiện Chương trình đào tạo 3 năm Cử nhân cao đẳng
Trở thành kỹ sư lãnh đạo phát triển phần mềm

Mục tiêu nghề nghiệp

Đào tạo kỹ sư hệ thống trong nhóm phát triển phần mềm, tập
trung vào thiết kế hệ thống và thương lượng với khách hàng.

Khoa Mạng Máy tính

Khoa Phát triển Game Kỹ thuật số

Kỹ sư hệ thống (SE)

Kỹ sư CG

Lập trình viên

Kỹ sư Web

Kỹ sư Cơ sở Dữ liệu, v.v…

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

Mục tiêu nghề nghiệp
Kỹ sư bảo mật

Kỹ sư hệ thống (SE)

Kỹ sư cơ sở dữ liệu, v.v…

Lập trình viên game

Chuyên viên kế hoạch game

Chuyên viên viết kịch bản game

Thiết kế CG cho game, v.v…

Quản trị mạng

Phòng thực hành phát triển game

Phòng thực hành mạng

Dành cho du học sinh

Khoa Xử lý Thông tin / Khóa học IT Quốc tế

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.

Chương trình đào tạo 3 năm Cử nhân cao đẳng

Kỹ sư mạng

Chương trình đào tạo 3 năm Cử nhân cao đẳng

Chương trình đào tạo 2 năm Cử nhân cao đẳng

Sinh viên sẽ trở thành kỹ sư vừa học tiếng Nhật, vừa làm việc trên thế giới
Trường đào tạo lập trình viên, kỹ sư hệ thống, nhân viên vận hành hệ
thống được trang bị đầy đủ tiếng Nhật, đồng thời cũng được trang bị
kiến thức cơ bản liên quan đến lý thuyết thông tin, mạng và máy tính.
Ngoài khoa xử lý thông tin, trường còn có các khóa học xử lý thông tin,
khóa học lồng tiếng IT, v.v…

Khoa Đào tạo đại cương về Phát triển Game Kỹ thuật số
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.

Mục tiêu nghề nghiệp
Lập trình viên

Kỹ sư hệ thống (SE)

Lập trình Web

Nhân viên vận hành, v.v…
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Chương trình đào tạo 2 năm Cử nhân cao đẳng
Mục tiêu nghề nghiệp
Lập trình viên game
Chuyên viên thiết kế CG cho game
Trợ lý phát triển game
Chuyên viên kế hoạch game
Chuyên viên viết kịch bản game, v.v…

E

Nhóm ngành kỹ thuật

Khóa học dành cho du học sinh

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

For Exchange Students

Khoa Hệ thống nhúng

Khoa Khoa học Thông tin Ứng dụng / Khóa học Điều khiển Ô tô Quốc tế Chương trình đào tạo 3 năm
Khoa Kỹ thuật Máy tính / Khóa học Thông tin Quốc tế Chương trình đào tạo 3 năm
Khoa Xử lý Thông tin / Khóa học IT Quốc tế Chương trình đào tạo 2 năm

Chương trình đào tạo 4 năm ★Cử nhân cao đẳng bậc cao

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.

Có rất nhiều du học sinh từ nhiều nước đang học tại KCG.
Trường cũng phát triển khóa học dành cho du học sinh, để sinh viên vừa học tiếng Nhật vừa học những kiến thức
về ô tô và IT.
Bạn cũng có thể chuẩn bị cho việc vào học ở Trường đại học đào tạo sau đại học về thông tin Kyoto, khi học ở một
trường thuộc KCG Group.

Mục tiêu nghề nghiệp
Kiến trúc sư IT

Kỹ sư hệ thống (SE)

Kỹ sư cơ điện tử

Nhân viên phát triển phần cứng

Kỹ sư hệ thống nhúng, v.v…

Dành cho du học sinh

Khoa Kỹ thuật Máy tính / Khóa học Thông tin Quốc tế

Chương trình đào tạo 3 năm Cử nhân cao đẳng

Có trao đổi sinh viên: Các khóa học đăng ký tại KCGI
Mục đích của khóa học này là để giúp sinh viên có thể nâng cao trình độ tại Trường đại học đào tạo sau đại học về
thông tin Kyoto (KCGI).
Sinh viên có tư cách nhập học là những người đã tốt nghiệp từ các trường đại học công nghệ và các trường tương tự ở
đất nước của họ, và quan tâm đến việc tiếp thu các kiến thức và kỹ năng về IT và đang đăng ký học tại KCGI. Nhiều
sinh viên cũng được mời theo học từ các trường đối tác của KCGI ở nước ngoài.

• Trường xây dựng lớp học, điều chỉnh tiến độ giảng dạy tương ứng với năng lực tiếng
Nhật của sinh viên. Trường cũng đang áp dụng các bài giảng bằng tiếng mẹ đẻ của sinh
viên (tiếng Trung, v.v...) một cách thích hợp, giúp sinh viên hiểu rõ nội dung công nghệ
tiên tiến. Trường cũng mở các môn học tiếng Nhật như “Tiếng Nhật kỹ thuật”, v.v...,
đào tạo năng lực tiếng Nhật cần thiết trong kinh doanh và cho việc học công nghệ máy
tính cho sinh viên.
• Đối với các sinh viên được công nhận là hoàn toàn hiểu rõ bài giảng, thì ngay cả khi
đang tham gia khóa học, khi thích hợp, sinh viên vẫn có thể được công nhận là hoàn
thành các môn học của những khoa khác tại KCG.
• Những sinh viên hoàn thành khóa học 2, 3 năm sẽ được cấp danh hiệu Senmon-shi
(chuyên gia) theo phê chuẩn từ Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công
nghệ, với tư cách là kỹ sư về ô tô và IT, sinh viên có thể làm việc tại Nhật Bản hoặc quê
nhà. Những người mong muốn làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản có thể được
đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm về lộ trình việc làm của KCG hướng dẫn việc làm.
Sinh viên cũng có thể chuyển sang khoa (chương trình đào tạo từ 3 năm trở lên) hoặc
trường đại học khác của KCG mà không phải học lại năm đầu, học lên trường sau đại
học như Trường đại học đào tạo sau đại học về thông tin Kyoto.

Khoa Kỹ thuật Máy tính cũng bao gồm Khóa học Kỹ thuật Máy tính và Khóa học Điều khiển Xe ô tô.

Khoa Đào tạo đại cương về Kỹ thuật máy tính

Chương trình đào tạo 2 năm Cử nhân cao đẳng

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 thông tin truyền thông

Mục tiêu nghề nghiệp

Thông tin & Truyền thông (Information & Communication)

Kỹ sư hệ thống nhúng

Kỹ sư bảo trì

Kỹ sư hệ thống (SE)

Lập trình viên hệ thống điều khiển, v.v…

Khóa học Thông tin & Truyền thông

Toàn thời gian 1 năm / Chương trình đào tạo buổi tối 2 năm

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...

14

15

Trường tiếng Nhật

KJLTC

KJLTC : Kyoto Japanese Language Training Center

Trung Tâm Đào Tạo Tiếng Nhật Kyoto
Toàn thời gian 1 năm

※ Nhập học tháng 4

Toàn thời gian 1 năm rưỡi

Khóa học dự bị đại học

※ 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)

• “Trung tâm Đào tạo Tiếng Nhật Kyoto (KJLTC: Kyoto Japanese Language Training Center)” (là khoa đặc biệt dành cho du học sinh của KCG) sẽ tiến
hành đào tạo tiếng Nhật để du 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 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 sinh viên (sinh viên đặc biệt).
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

Chương trình
giáo dục dự bị

Để học tiếp lên các cơ quan giáo dục bậc đại học của Nhật Bản (Trường đào tạo sau đại học, Đại học, Trung học chuyên nghiệp, 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 (Trường đào tạo sau đại học, Đại học, Trung học chuyên nghiệp, v.v...)
(Chương trình giáo dục dự bị được Bộ giáo dục, văn hóa thể thao, khoa học và công nghệ chỉ định)

Giáo trình

Môn học tiếng Nhật
• Các cơ quan giáo dục bậc đại học của Nhật Bản (Trường đào tạo sau đại học, Đại học, Trung học chuyên nghiệp, 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)

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

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

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

◆ Tuyển

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

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)

◆ Tư

Nội dung
Dành cho dối tượng là những người học tiếp lên các cơ quan giáo dục bậc đại học của
Nhật Bản (Trường đào tạo sau đại học, Đại học, Trung học chuyên nghiệp, v.v...)
Chương trình giáo dục dự bị dạy tiếng Nhật, tiếng Anh, toán học, v.v...

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.

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)
※ Học 6~8 giờ trong 1 tuần

16

Du học

60 người

Du học

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.

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

60 người

Học viên phải đáp ứng tất cả những phần sau

Môn đại cương

Tên môn học

Tư cách lưu trú

cách nộp đơn

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

Số lượng
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Chế độ học bổng

Các cơ sở chính

Học phí

Hội trường lớn

Những người đã đỗ kỳ thi xét tuyển nhập học, vui lòng đóng tiền khi nhập học (học phí năm đầu, v.v...) vào tài khoản
ngân hàng chỉ định trước ngày đã chỉ định ghi trong giấy thông báo trúng tuyển.
(Trường hợp chuyển tiền từ bên ngoài nước Nhật, vui lòng chuyển thêm <1.500 yên> phí dịch vụ ngân hàng tại Nhật
vào tiền khi nhập học <học phí năm đầu, v.v...>)

Hội trường lớn có thể chứa khoảng 600 người ở lầu 6 của cơ sở chính Kyoto Ekimae Campus. Mỗi chỗ ngồi được thiết lập chỗ cắm
điện và đầu cắm dây mạng LAN, sinh viên có thể sử dụng máy tính xách tay, v.v... để kết nối trực tiếp vào hệ thống mạng. Hiệu ứng
âm thanh của hội trường này được đánh giá là tuyệt vời nhất khu vực miền tây Nhật Bản, nên thường xuyên dùng để tổ chức các
buổi hòa nhạc, nhạc cổ điển, v.v...

Phòng thu E-learning Kyoto Ekimae Campus Cơ sở mới

Chương trình học bổng dành cho các du học sinh tự túc của KCG
Học viện Máy tính Kyoto đang có một chương trình học bổng đặc biệt nhằm hỗ trợ các du học sinh có mục tiêu trở
thành kỹ sư IT được làm việc trên toàn thế giới trong tương lai. Trường sẽ hỗ trợ cho các du học sinh tự túc, ưu tú về học
lực - nhân cách nhưng lại gặp khó khăn trong học tập nghiên cứu vì lý do kinh tế. (＊Vui lòng xem “Học phí chính quy”
trong phần Học phí chính quy bên dưới.)
Phân loại

Khái quát

Chỉ tiêu đăng ký

Chương trình học bổng đặc biệt
dành cho các du học sinh tự túc
của KCG

Miễn giảm tiền nhập học 50.000 yên và phí thực
tập trong năm đầu tiên 50.000 yên
(Học phí 1 năm: 900.000 yên)

Chương trình hỗ trợ dành cho
các du học sinh của KCG

Học phí năm đầu tiên: 1.000.000 yên
Học phí từ năm thứ hai trở đi: 900.000 yên

Đối tượng

Số sinh viên giới hạn

Về nguyên tắc, là sinh viên chuyển
đến KCG từ trường lên kết với KCG

Đối tượng thích hợp

Người có nguyện vọng trở thành
sinh viên có học bổng ngoài các sinh
viên kể trên

* Chú ý: Các chi phí phát sinh cần thiết khác như giáo trình, chi phí bảo hiểm sẽ do sinh viên tự chịu.

Học phí chính quy
Tất cả các khoa
Khoa công nghệ thông tin

Khoa thông tin nghệ thuật

Khoa công nghệ máy tính

Khoa nghệ thuật – thiết kế

Khoa đào tạo đại cương về
công nghệ máy tính

Khoa đào tạo đại cương về
nghệ thuật – thiết kế

Khoa truyện tranh - hoạt hình

Khoa mạng

Khoa thông tin kinh doanh

Khoa xử lý thông tin

Khoa thông tin ứng dụng

Khoa game

Khoa đào tạo đại cương về
kinh doanh

Khoa phát triển game

Khoa quản trị văn phòng y tế

Khoa đào tạo đại cương về
phát triển game

Chi phí mở
rộng bảo
Phí nhập học
dưỡng thiết bị

195.000 yên

385.000 yên

Trang bị phòng thu E-learning mới nhất tại cơ sở mới của Kyoto Ekimae Campus. Có thể dùng hệ thống E-learning này để học môn
muốn học tại phòng thu mà không phải di chuyển giữa các trường.

Điểm truy cập mạng LAN không dây
KCG lắp đặt điểm truy cập mạng không dây ở mỗi tầng và phòng chờ dành cho sinh viên, v.v... Chỉ cần có máy tính xách tay hỗ trợ
kết nối mạng LAN không dây, sinh viên có thể tự do sử dụng các dịch vụ internet như truy cập mail và tài liệu học, xem video của
các môn học E-learning. Ngoài ra, ở mỗi ký túc xá cũng lắp đặt các phòng hỗ trợ di động có thể sử dụng cáp mạng LAN.

Info Station (Trạm cung cấp thông tin)
Tầng 2 của cơ sở chính của Kyoto Ekimae Campus có trang bị trạm cung cấp thông tin để sinh viên có thể tự do sử dụng máy tính.
Ở đây thường xuyên diễn ra các cuộc họp nhóm, v.v... và đang trở thành nơi nghỉ ngơi của sinh viên. Khi sử dụng máy tính xách tay,
sinh viên có thể truy cập mạng LAN của trường. Ngoài ra, có thể đọc tạp chí và sách liên quan đến máy tính.

Career Station (Góc nghề nghiệp )
Học phí

Phí thực hành

Phí hội
sinh viên

500.000 yên

300.000 yên

5.000 yên

Tổng cộng

1.385.000 yên

Đây là nơi để sinh viên thảo luận về việc học, công việc. Thông tin tuyển dụng mới nhất từ các doanh nghiệp sẽ được đăng toàn bộ
trên trang web chuyên dụng. Tổ chức các hoạt động như phỏng vấn cá nhân/hướng dẫn học tiếp cho nhân viên phụ trách hướng
nghiệp và sinh viên.

Phòng chờ dành cho sinh viên
Đây là không gian nghỉ ngơi của sinh viên. Được trang bị máy bán nước tự động, sinh viên có thể nghỉ giải lao và nói chuyện thư
thả với bạn bè trong thời gian nghỉ và sau giờ học.
210.000 yên

385.000 yên

500.000 yen

300.000 yên

5.000 yên

1.400.000 yên

Khoa khoa học thông tin
Khoa thông tin phương tiện
truyền thông
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Học tiếp lên Trường Đại học Đào tạo Sau Đại
học về Thông tin Kyoto nhắm đến đào Chương trình Thạc sĩ
tạo công nghệ đỉnh cao trong lĩnh vực IT

Bảo tàng tài liệu KCG

(KCGI : The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics)

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

KCGI

Ngoài việc tìm việc làm, học tiếp lên trường liên kết “Trường Đại học Đào tạo Sau Đại học về Thông tin Kyoto”
chính là con đường tiếp tục sau khi tốt nghiệp.
“Trường Đại học Đào tạo Sau Đại học về Thông tin Kyoto” là
trường đào tạo sau đại học chuyên ngành IT đầu tiên của Nhật Bản.
Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo này, sinh viên sẽ được cấp
bằng “Thạc sĩ công nghệ thông tin (chuyên nghiệp)”. Đây là học vị
cao nhất trong lĩnh vực ứng dụng IT ở Nhật Bản.
Tư cách nộp đơn là đã tốt nghiệp đại học hệ 4 năm hoặc Cử nhân cao
đẳng bậc cao, đối với sinh viên tốt nghiệp Học viện Máy tính Kyoto
sẽ được công nhận tư cách nộp đơn theo điều kiện đặc biệt như sau.
“Trường hợp những người tốt nghiệp khoa thuộc chương trình đào

tạo từ 2 năm trở lên của Học viện Máy tính Kyoto, vừa tròn 22 tuổi
tính từ ngày 1 tháng 4 của năm nhập học vào Trường đào tạo sau
đại học, được thẩm tra tư cách nhập học theo đánh giá thành tích
của môn học đã học tập tại Học viện này, và được công nhận là có
học lực tương đương hoặc cao hơn so với người tốt nghiệp đại học”
Do đó, trường hợp sinh viên (18 tuổi) nhập học KCG sau khi tốt
nghiệp trung học phổ thông muốn học tiếp lên tại trường đào tạo
sau đại học, thì sẽ có những mô hình học như sau.

Nhân viên xã hội
(từ 22 tuổi trở lên)

Học viện Máy tính Kyoto là một cơ quan giáo dục máy tính đầu tiên ở Nhật Bản

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

(KCG) 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 của KCG “Bảo tàng KCG“
được nhận giấy chứng nhận là “Bảo tàng máy tính (The Satellite Museum of the

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”.

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

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,

Khóa học Thông tin Quốc tế

Học tiếp lên tại
Trường Đại học Đào tạo Sau
Đại học về Thông tin Kyoto

TRƯỜNG HỢP 3
Hoàn thành chương trình
4 năm của KCG
(22 tuổi)

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.

tin vào năm 2009 với lý do là “đang lưu giữ nhiều thiết bị máy móc quý giá hàng

Học tiếp lên tại
Trường Đại học Đào tạo Sau
Đại học về Thông tin Kyoto

TRƯỜNG HỢP 2
Tốt nghiệp từ một trường
đại học công nghệ ở đất
nước của bạn (21 tuổi)

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

Historical Computers)” đầu tiên trên toàn quốc từ Hiệp hội khoa học xử lý thông

TRƯỜNG HỢP 1
Hoàn thành chương trình
3 năm của KCG

Chứng nhận của Hiệp hội khoa học xử lý thông tin Nhật Bản

“MZ-80K”

vào

năm

2013.

Trong đó, đối với KCG, “TOSBAC-3400” là máy tính đa năng có lịch sử lâu đời do
trước đây đã từng được Hagiwara Hiroshi (hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại
học Đào tạo Sau Đại học về Thông tin Kyoto (KCGI) - Trường đào tạo sau đại học
chuyên ngành IT đầu tiên ở Nhật Bản) đảm nhận thiết kế cơ bản của KT Pilot

Học tiếp lên tại
Trường Đại học Đào tạo Sau
Đại học về Thông tin Kyoto

cũng như phát triển phần mềm, và thực hiện phát triển cùng với công ty

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

Toshiba hiện tại, khi ông còn là Giám đốc cơ sở nghiên cứu khoa học thông tin
Khoa kỹ thuật công nghiệp tại Trường đại học Kyoto của KCG trước đây.
Tại Kyoto Ekimae Campus, ngoài thiết bị máy móc được chứng nhận là “Di sản

Tốt nghiệp Học viện Máy tính Kyoto và học tiếp lên tại Trường Đại
học Đào tạo Sau Đại học về Thông tin Kyoto, là khoảng cách ngắn
nhất để bước lên đỉnh cao lĩnh vực ứng dụng IT. Sinh viên sẽ lấy

được bằng Cử nhân cao đẳng tại Học viện Máy tính Kyoto, và lấy
được bằng thạc sĩ tại Trường Đại học Đào tạo Sau Đại học về
Thông tin Kyoto.

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

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

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

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

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.

TOSBAC-1100D Di sản công nghệ xử lý thông tin
(Chứng nhận ngày 10 tháng 3 năm 2016)
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Bốn mùa của sinh viên
KCG tổ chức nhiều chương trình, sự kiện hàng năm

Lễ nhập học
Buổi giới thiệu định hướng cho sinh viên

Tháng

Khai giảng kỳ đầu

4

Thuyết trình văn hóa

Tháng

Kiểm định CG
Hội giới thiệu doanh nghiệp trong trường

7

July

Buổi đón tiếp tân sinh viên

Khai giảng kỳ sau
Kỳ thi quốc gia vào mùa thu

Tháng

Cuộc đi bộ đường đài vào mùa thu
Tư vấn với người giám hộ

10

Trở lại học

Tháng

Buổi đánh giá âm nhạc
Hướng dẫn hướng nghiệp

October

1

January

Kỳ thi Quốc gia vào mùa xuân
Hội giới thiệu doanh nghiệp trong trường

April

KCG AWARDS Buổi thuyết trình tác phẩm sinh viên
Khóa mùa hè

Kết thúc kỳ đầu – Kiểm tra kỳ đầu
Nghỉ hè

Tháng

Hội thảo hỗ trợ cho kỳ thi Quốc gia mùa hè

Ngày kỷ niệm thành lập (ngày 1 tháng 5)
Cắm trại dành cho sinh viên năm 1

Tháng

Cuộc thi đi bộ mùa xuân

5

Kiểm tra cuối kỳ

Lễ hội tháng 11 (Các lễ hội tổ chức tại trường)
Buổi diễn thuyết khoa học kỹ thuật

2

Nghỉ xuân

Tháng

Buổi đánh giá nghệ thuật

Thực tập kinh doanh

May

Tháng

KCG AWARDS Buổi thuyết trình tác phẩm sinh viên

Khai giảng khóa mùa hè
Tư vấn hướng phát triển

Kết thúc bài giảng cuối kỳ

Lễ hội tháng 11

Đại hội thể thao Hiệp hội các trường dạy
nghề Kansai

Hướng dẫn hướng nghiệp
Thuyết trình khoa học

8

Đại hội bóng chày Hiệp hội các trường dạy
nghề Kansai

Cắm trại dành cho sinh viên năm 1

Kiểm tra J, Kiểm tra hệ thống thông tin

August

Kiểm định CG

Khai giảng khóa học mùa xuân

11

Hướng dẫn hướng nghiệp

February

November

Lễ tốt nghiệp

Đại hội thể thao

Khóa học mùa đông

Hội giới thiệu doanh nghiệp trong trường

Kiểm tra J, Kiểm tra hệ thống thông tin
Hội đánh giá âm nhạc
Hướng dẫn hướng nghiệp

Tháng

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

6

Tháng

9

Thuyết trình văn hóa
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Hướng dẫn hướng nghiệp
Nghỉ đông

Hướng dẫn kỳ sau

June

Buổi diễn thuyết văn hóa

September

Khai giảng khóa học mùa đông

Buổi cử hành lễ tốt nghiệp

Tháng

Lễ tốt nghiệp

12

Buổi cử hành lễ tốt nghiệp
Hội thảo hỗ trợ cho kỳ thi quốc gia vào mùa xuân
Buổi giới thiệu doanh nghiệp trong trường

December
23

Tháng

3

March

Bản đồ xung quanh khuôn viên trường

Kyoto Thành phố của sinh viên

Xe buýt đưa đón miễn phí dành cho sinh viên giữa các trường.
Sinh viên có thể di chuyển bằng xe buýt đưa đón để tham gia vào giờ học của trường khác.

Rakuhoku Campus

Ginkakuji

Xung quanh Kamogawa Campus, Trung tâm
Đào tạo Tiếng Nhật Kyoto

Xung quanh Kyoto Ekimae Campus
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 Nishi Honganji
Chùa Tofukuji
Tháp Kyoto

Trường Đại học Đào tạo Sau
Đại học về Thông tin Kyoto

Trường gần vườn quốc gia Kyotogyoen và đền Shimogamo
Jinja - 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 Jinja
Vườn quốc gia Kyotogyoen

Chùa Higashi Honganji
Đền Sanjusangendo
Bảo tàng quốc gia Kyoto
Tòa nhà Kyoto Station Building

Cung điện hoàng
gia Kyoto

Rừng Tadasu
Bảo tàng tài tiệu lịch sử thành
phố Kyoto

Kamogawa Campus
Trung tâm Đào tạo
Tiếng Nhật Kyoto

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 nơi có rất nhiều sinh 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
Chùa Toji

còn có thể di chuyển dễ dàng đến khu vực Kansai như Osaka, Nara,

Ga Kyoto

Kobe, Otsu (tỉnh Shiga), v.v...

Xung quanh ký túc xá Omiya và
Rakuhoku Campus

Xung quanh Trường Đại học Đào tạo Sau
Đại học về Thông tin Kyoto

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.

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
Đền Kamigam
Hồ Midoro

Vườn bách thảo phủ Kyoto
Đường Kitayama

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

Nhật Bản

Kyoto Ekimae Campus
Cơ sở chính

Kyoto Ekimae Campus
Trụ sở mới
Trường Đại học Đào tạo Sau Đại
học về Thông tin Kyoto
Kyoto Ekimae Satellite

Kyoto

Đền Heian
Đền Eikando
Chùa Chion
Bảo tàng mỹ thuật hiện
đại quốc gia

Tokyo
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