
Chương trình DISCOVERY (khám phá) dành cho sinh viên toàn cầu là
chương trình Đào tạo Cử nhân bằng tiếng Anh và tiếng Nhật tại một
trong những trường Đại học Toàn cầu trọng điểm của Nhật Bản được
bắt đầu vào tháng 10, năm 2017.

Khám phá
• Tương lai và sự nghiệp trong môi trường quốc tế tại một

trường Đại học Quốc lập ở Nhật bản
• Các cơ sở nghiên cứu tiên tiến và hiện đại tại trường Đại học

Okayama
• Kỹ năng giải quyết vấn đề trong môi trường xuyên văn hóa

Vì sao chọn chương trình DISCOVERY?

Chương trình DISCOVERY mang đến:

● Đào tạo ngôn ngữ chuyên sâu bằng tiếng Anh và tiếng Nhật để đảm
bảo việc học tập và nghiên cứu hiệu quả
● Nhiều khóa học thuộc các lĩnh vực khoa học và nhân văn bằng tiếng
Anh và tiếng Nhật
● Một chương trình giảng dạy mở cho phép sinh viên chủ động lựa
chọn lĩnh vực học, khám phá sở thích, đam mê và thế mạnh của mình.
● Sự lựa chọn các khóa học tại các khoa và bộ môn ngoài chương
trình
● Cơ hội giao lưu và hợp tác với sinh viên từ các chuyên ngành khác
nhau
● Khóa thực tập và nghiên cứu thực địa dài hạn tại các xí nghiệp và
cộng đồng địa phương



Vì sao chọn Đại học Okayama?
Đại học Okayama sơ khai là một trường Y được thành lập vào năm 1870. Hiện
nay, trường được Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật
Bản (MEXT) chọn lựa là một trong những trường Đại học toàn cầu trọng điểm
của Nhật Bản. Trường ĐH Okayama gồm có 11 Khoa và 7 trường Sau Đại học
thành viên được phân thành nhiều phân hiệu, có sứ mệnh mang đến những
chương trình giáo dục chất lượng cao. Khoảng 10.000 sinh viên đại học và
3.000 sinh viên sau đại học từ 40 quốc gia khác nhau từ châu Phi, Mỹ, Á, Âu,
Trung Đông và châu Đại Dương đã đến theo học và nghiên cứu tại trường Đại
học Okayama. Ngoài ra, Đại học Okayama là một thành viên trong mạng lưới
Sáu trường Đại học Quốc lập và Hệ thống Đào tạo và Nghiên cứu Quốc tế thuộc
Sáu trường Đại học Quốc lập Nhật Bản. Đại học Okayama còn là một đối tác
quan trọng đối với mạng lưới các trường Đại học của Khối ASEAN. Năm 2007,
Đại học Okayama trở thành UNESCO Chair về Nghiên cứu và Giáo dục Phát
triển Bền vững.

UNESCO Chair
Nghiên cứu và Giáo dục về Phát triển bền vững

(2007)

Được MEXT chọn là
Đại học Toàn cầu trọng điểm

11Khoa 

7 Trường Sau đại
học

1: 8

Tổng diện tích của trường ĐH Okayama 
200 ha

Là đối tác của
MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI 

HỌC KHỐI ASEAN (AUN)

Được thành lập năm

1870

Tốt nghiệp sau ĐH
3,000

Tỷ lệ
Cán bộ giảng dạy: Sinh viên



Thông tin cơ bản
●Chương trình Đào tạo Cử nhân Khoa học và Nghệ thuật
●Thời gian học: 4 năm (hoặc có thể là 3,5 năm)
●Ngôn ngữ sử dụng trong chương trình: Tiếng Anh và tiếng Nhật
●Tổ chức lớp học： 30 sinh viên quốc tế và 30 sinh viên Nhật Bản
●Thời gian nhập học：Tháng 10 hoặc Tháng 04

Khung chương trình giảng dạy
Chương trình mang đến những khóa học tiếng Anh, chuẩn bị cho sinh viên những
kiến thức và kỹ năng thuộc khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để có nhiều lựa
chọn cho sự nghiệp tương lai. 

1. Khoa học về Bền vững Toàn cầu

Bảo tồn và Đa dạng sinh học

Các tổ chức chính phủ và quốc tế

Vấn đề năng lượng và Xây dựng xã hội sử
dụng ít Carbon

Công nghiệp năng lượng

2. Đổi mới xã hội và doanh nghiệp
Tiếp thị với Tổ chức Phi lợi nhuận

Tiếp thị

Đổi mới xã hội và tài chính

Các tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ

3. Cam kết văn hóa và cộng đồng
Phương pháp nghiên cứu và thực địa

Tham vấn

Ngành du lịch và khách sạn

Ngành dịch vụ

● Bạn có thể: 
- Quyết định chọn ngành học sau
- Chọn những khóa học bằng tiếng Nhật ngoài chương trình bao gồm:

- Nông nghiệp/Nhân chủng học/Sinh học/Hóa học/Khoa học Trái đất
- Kinh tế/ Giáo dục/Kỹ thuật/Khoa học Môi trường/ Luật
- Ngôn ngữ học/Toán học/Vật lý/Dược/Khoa học Ro-bot/Xã hội học



Các khoản chi phí

Chi phí sinh hoạt tại Okayama
Chi phí thuê nhà hàng tháng là 35.000 yên
Đối với ký túc xá và căn hộ được trợ cấp ở trong và ngoài
khuôn viên trường, chi phí cư trú có thể rẻ hơn.
Chi phí sinh hoạt ước tính (không bao gồm chi phí thuê nhà)
khoảng 43.000 yên mỗi tháng

Nhập học

Các tài liệu liên quan và thời gian đối với việc nộp hồ sơ và xét
tuyển sẽ được thông báo cụ thể trên website của trường. 

Học phí hàng năm ¥535.800

Chi phí nhập học ¥282.000

Chi phí nộp hồ sơ và xét tuyển ¥17.000

Trường có nhiều chương trình hỗ trợ và học bổng



Tiếng nói của DISCOVERY
Tiến sĩ Haeng-ja Sachiko Chung.

Nhiều người trong chúng ta thường cảm thấy có nhiều điều trong cuộc sống
không phù hợp với xã hội hoặc một tập thể. Với tôi, những trải nghiệm giúp tôi
tìm thấy giá trị của chính mình, khẳng định tính cách và bản lĩnh của riêng mình.
Tôi là một người gốc Hàn Quốc được sinh ra ở Kyoto và lớn lên trong môi trường
giáo dục của Nhật Bản cho đến khi tôi đến Đại học California, Los Angeles (Mỹ).
Sau khi tôi có bằng Tiến sĩ, tôi thực hiện các nghiên cứu sau tiến sĩ tại trường Đại
học Havard (Mỹ) và Đại học Tokyo. Tôi đã đi dạy tại một số trường cao đẳng nghệ
thuật tự do tại Mỹ , ví dụ như trường ĐH Smith, trong khoảng thời gian 10 năm.
Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất đó là tôi được trao một giải thưởng
giảng dạy đối với những cống hiến trong sự nghiệp giảng dạy. Tôi quyết định đến
ĐH Okayama và tham gia xây dựng chương trình Discovery. Tôi làm việc để kết
hợp những điểm mạnh của hệ thống giáo dục Mỹ - Nhật. Tôi thực sự mong chờ
được học tập cùng các bạn và giúp các bạn khám phá đam mê của mình.

Sứ mệnh của chúng tôi
Chương trình DISCOVERY là một chương trình giáo dục mới tại
trường Okayama, sẽ bắt đầu vào tháng 10 năm 2017. Chương
trình đào tạo những sinh viên tiềm năng sẽ đóng góp vào sự bền
vững toàn cầu. Với việc đào tạo song ngữ gồm tiếng Anh và tiếng
Nhật trong môi trường học thuật có tính chất giao thoa văn hóa,
chương trình có sứ mệnh tạo ra những nhà lãnh đạo trẻ – những
người chủ động khám phá và lựa chọn con đường để trở thành
những nhân tố đóng góp vào sự phát triển toàn cầu. Sinh viên của
chương trình DISCOVERY sẽ được mang đến nhiều cơ hội thông
qua việc tiếp cận, thực hành và mổ xẻ các vấn đề đang tồn tại trên
toàn cầu.



Nina Evelin Schulz (Sinh viên trao đổi chương trình EPOK*)

Tôi sinh ra ở Brazil nhưng sau đó chuyển đến Bồ Đào Nha cùng với gia đình. Sau

đó tôi học Đại học ở nước Anh. Ở đó, tôi học tiếng Nhật và tham gia các khóa học

về Điện ảnh và Truyền hình. Khi tôi có cơ hội đến Nhật, tôi đã cân nhắc rất nhiều

trường khác nhau và tôi đã lựa chọn ĐH Okayama. Thực ra, tôi có chút lo lằng, tôi

ngại người Okayama có thể xa lạ người nước ngoài, nhưng hóa ra mọi thứ lại rất

tuyệt đối với tôi. Tôi đã từng đặt chân đến nhiều nơi trên nước Nhật, nhưng tôi

cảm nhận Okayama như nhà của chính mình. Nơi yêu thích nhất của tôi tại

trường Okayama là L-Café. Tôi biết mọi người ở đây. Tôi cũng đang cố gắng hòa

nhập và kết nối với các sinh viên Nhật.

Chung Myung (Chuyên ngành Sinh học)

Tôi đến đây thông qua một chương trình học bổng hợp tác giữa hai chính phủ

Hàn Quốc – Nhật Bản dành cho sinh viên thuộc khối Khoa học và Kỹ thuật.

Okayama không đông đúc như Osaka hay Tokyo, và một điều tuyệt vời đó là bạn

có thể dùng xe đạp để đi đến rất nhiều nơi. Tôi đã có một cơ hội làm thông dịch

viên cho tỉnh Okayama và thực sự đó là một trải nghiệm rất thú vị đối với tôi.

Sinh viên trường Đại học Okayama rất nhạy bén và cởi mở trong tư duy. Trong

tương tai, tôi muốn tiếp tục theo học Nghiên cứu sinh để có bằng Tiến sĩ. Ước mơ

của tôi là trở thành giáo sư chuyên ngành Tập tính và Sinh học động vật.



Những tiện ích và Hỗ trợ

J Terrace Café được thiết kế bởi
SANAA – một công ty đã giành
nhiều giải thưởng trong kiến trúc.
J Terrace Café phục vụ thức ăn
trưa và nước uống cả ngày.

Trung tâm phát triển sự nghiệp cung
cấp thông tin, dịch vụ tư vấn và khóa
học kỹ năng phát triển công việc
dành cho sinh viên

L-café là một không gian được sử
dụng với đa mục đích. Đây là nơi sinh
viên quốc tế và Nhật Bản thường giao
lưu, gặp gỡ để tán gẫu, học nhóm
hoặc có một vài hoạt động thú vị
khác.



Okayama University International
House là khu phức hợp gồm Ký túc
xá và Hội trường dành cho sinh
viên và nghiên cứu viên quốc tế.

Thư viện Trung tâm của
trường được phân chia
thành nhiều không gian
dành cho việc đọc, nghiên
cứu và thảo luận nhóm.
Số lượng đầu sách thư
viện đang sở hữu lên đến
2,1 triệu quyển.

Liên hệ: 
Đại học Okayama
Địa chỉ: 1-1-1 Tsushima-naka, Kita-ku, Okayama 700-8530 Japan
Điện thoại: +81-86-252-1111
E-mail: info_discovery@adm.okayama-u.ac.jp 
http://www.okayama-u.ac.up/user/discovery

http://www.okayama-u.ac.up/user/discovery

	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8

