★★Universitas Prefektur Shizuoka
Khusus Pelajar Asing★★
① PEMBELAJARAN BAHASA JEPANG
Diadakan dua kali dalam seminggu dengan pilihan 5 kelas yang berbeda。Biaya gratis。Pembelajaran ini
di khususkan untuk pelajar asing.
Kelas

Level

Percakapan Bahasa

Pemula

Jepang 1
Percakapan Bahasa

Dasar & Menengah
Menengah & Tinggi

Level menengah & atas mempelajari tatabahasa,
percakapan dan pengetahuan umum tentang Jepang

JLPT level 3

Menengah A
Bahasa Jepang

Level dasar & menengah mempelajari tatabahasa,
percakapan dan budaya

Jepang 3
Bahasa Jepang

Mempelajari pemahaman dasar bahasa Jepang dan
budaya Jepang

Jepang 2
Percakapan Bahasa

Konten

Untuk mempelajari persiapan tes JLPT (kosakata,
tatabahasa, reading)

JLPT level 2&1

Menengah B

Untuk mempelajari persiapan tes JLPT (listening dan
pengetahuan umum)

② ACARA PERTUKARAN BUDAYA INTERNASIONAL
Conversation Partner
Sekali dalam seminggu pelajar asing dapat berbicara langsung dengan pelajar Jepang yang bertujuan
meningkatkan kemampuan berbahasa Jepang serta mempererat hubungan pertemanan antara sesama pelajar
Universitas Prefektur Shizuoka.

Ruang untuk Percakapan Internasional
Bagi pelajar Jepang yang ingin mengenal pelajar asing, disediakan ruang khusus untuk bercakap dengan bebas.
ＩＦＣ（International Friendship Club）Acara dan Kegiatan

April

Mei
September
Oktober
November

Desember

Februari

Bimbingan untuk pelajar asing baru dan acara
penerimaan pelajar baru
Bus tur dengan perkumpulan IFC dan festival musim
semi
Kegiatan travel bersama perkumpulan IFC
Acara festival olahraga kampus
Acara

festival

olahraga

khusus

pelajar

asing

bersama perkumpulan IFC
Acara pertukaran budaya internasional (Acara
pertunjukan budaya menari, dll dari setiap negara)
Pertukaran

pendapat

dengan

departemen

kemahasiswaan

Kegiatan perkumpulan pertukaran budaya antara pelajar Jepang dan pelajar asing。Ikut serta dalam acara
festival kampus, atau mengadakan perjalanan dll.
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③ INFORMASI MENGENAI VISA
Untuk mendapatkan atau memperpanjang visa pelajar, diharuskan untuk menulis dokumen yang
disediakan oleh bagian kesiswaan. Penulisan dokumen akan di bantu oleh bagian kesiswaan.

④ INFORMASI MENGENAI BAGIAN KONSULTASI
Bagi semua pelajar asing, pengalaman dalam perbedaan budaya dan bahasa, perilaku, kebiasaan,
cuaca maupun kesulitan dalam berkehidupan sehari-hari atau dalam kegiatan belajar dapat berkonsultasi
dengan bagian konsultasi.

Macam-Macam Konsultasi

Bagian Konsultasi (Gedung Habataki lantai 1)

Mengenai kehidupan pelajar keseluruhan
Bagian Kesiswaan
(pelajaran, mata kuliah, nilai, beasiswa, visa dll) (Tersedia Penanggung Jawab Khusus Pelajar
Mengenai research student, kursus
Asing)
Mengenai
informasi
(sarjana/pascasarjana)

tes

masuk

Bagian Tes Masuk

Mengenai biaya sekolah

Bagian Keuangan

Mengenai informasi pekerjaan

Bagian Pusat Bantuan Karir

Mengenai hubungan personal, tugas sekolah Bagian Konsultasi Umum (Tersedia juga
maupun hal lainnya
konselor psikologis)
⑤ INFORMASI MENGENAI BIAYA SEKOLAH
Biaya sekolah untuk satu semester 267,900 yen

INFO MENGENAI PROGRAM PEMOTONGAN BIAYA SEKOLAH
Ditujukan kepada calon mahasiswa yang berprestasi dan juga kepada calon mahasiswa yang
memiliki masalah finansial yang disebabkan oleh bencana dan lainnya. Sehingga berdampak kepada
kebebasan finansial calon mahasiswa. Dengan melalui proses pendaftaran dan juga berbagai
pertimbangan, keringanan biaya kuliah dapat dipotong hingga sepertiga atau setengah biaya
kuliah.dan juga dapat dipotong hingga terbebas dari biaya kuliah. Contohnya, khusus untuk pelajar
asing di haruskan berpenghasilan di bawah 110 ribu yen dalam setahun.

⑥

INFORMASI MENGENAI BEASISWA

Universitas Prefektur Shizuoka menyediakan program beasiswa untuk mahasiswa berprestasi.
Program ini tidak ada keterikatan untuk pengembalian biaya.
Nama Program

Jumlah (per
bulan)

Jangka
Waktu

Diperuntukkan

Penerimaan
pada tahun
2020

Waktu
pendaftaran

Program untuk pelajar asing
(Mahasiswa S1)

50,000 yen

1 tahun

Mahasiswa tahun
kedua keatas

5 orang

Bulan 4

70,000 yen

1 tahun

Semua mahasiswa
S2

7 orang

Bulan 4

Untuk Mahasiswa S2

Untuk informasi beasiswa lainnya dapat di telusuri lebih lengkap di halaman resmi Universitas Prefektur Shizuoka.

Hubungi：Universitas Prefektur Shizuoka

☆彡Jangan sungkan untuk menghubungi kami!☆彡

Nomor Telepon : +81-54-264-5009 E-mail: ryugaku-oc@u-shizuoka-ken.ac.jp
Alamat : Shizuoka-ken Shizuoka-shi Suruga-ku Yada 52-1 Kode pos : 422-8526
Tolong Like dan Follow Facebook Kami
Halaman Resmi : http://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/(Japanese)
Facebook: University of Shizuoka International Students Alumni : @universityofshizuokainternational
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