しずおかけんりつだいがく

★★静 岡 県 立 大 学
りゅうがくせい

がくせいせいかつ

留 学 生 の学 生 生 活 ★★
(Bản Tiếng Việt)
① Lớp học phụ đạo tiếng nhật
1 tuần sẽ có 1 ngày học được chia thành 5 trình độ. Lớp học miễn phí và bất kỳ du học sinh nào cũng có thể tham gia.
Trình độ

Lớp
Tiếng nhật hội thoại 1

Nội dung lớp học
Tiếng nhật nhập môn, phong tục và văn hóa

Nhập môn

Nhật Bản
Tiếng nhật hội thoại 2

Sơ / Trung Cấp

Giao tiếp và ngữ pháp sơ, trung cấp, văn hóa
Nhật Bản

Tiếng nhật hội thoại 3

Trung / Thượng Cấp

Giao tiếp và Ngữ pháp Trung, Cao cấp, học
về tình hình Nhật Bản

Tiếng nhật Trung cấp A

Luyện thi JLPT – Từ vựng, ngữ pháp, đọc

Luyện thi JLPT N3

hiểu
Tiếng nhật Trung cấp B

Luyện thi JLPT N2, N1

Luyện thi JLPT – Nghe, tình hình Nhật Bản

② Giao lưu Quốc tế

CONVERSATION PARTNER (Trao đổi ngôn ngữ với học sinh người Nhật)
Mỗi tuần 1 lần du học sinh sẽ được gặp mặt và giao lưu với học sinh người nhật để tăng trình độ tiếng nhật cũng như kết
bạn với các học sinh trong trường. Học sinh người Nhật sẽ được phân công để trở thành conversation partner cho học sinh
mới.

Phòng giao lưu quốc tế
Có những phòng học cho phép sử dụng tự do, các bạn học sinh có thể nghỉ ngơi thư giãn, kết bạn và trao đổi với những
học sinh Nhật có hứng thú với giao lưu quốc tế.

Những hoạt động giao lưu của IFC International Friendship Club
Câu lạc bộ với mục đích giao lưu giữa học sinh Nhật và du học sinh. Câu lạc bộ sẽ tổ chức những buổi du lịch hoặc
những lễ hội đại học.
Tiệc chào mừng học sinh mới, hướng dẫn những du học sinh
Tháng 4

mới
Tháng 5

Lễ hội mùa hè, Du lịch bus, Tiệc chào mừng IFC

Tháng 9

Du lịch giao lưu quốc tế IFC

Tháng 10

Đại hội thể thao kiếm đạo

Tháng 11

Đại hội thể thao của du học sinh (IFC)

Tháng 12

Hội giao lưu du học sinh (trình diễn điệu múa các nước)

Tháng 2

Hội trao đổi ý kiến giữa các khoa

③ Về vấn đề VISA
がくせいしつ

学生室 sẽ giúp học sinh về thủ tục hoặc các tài liệu chứng minh cần thiết để làm VISA hoặc gia hạn VISA.
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④ 相談窓口（Phòng tư vấn）
Các bạn du học sinh có thể gặp khó khăn về học tập hoặc sinh hoạt vì những khác biệt trong phong tục, văn hóa, ngôn ngữ và
そうだんまどぐち

thời tiết. Nếu gặp khó khăn, có thể liên hệ với 相談窓口 (Phòng tư vấn) để được giúp đỡ.

Nơi tư vấn (Tầng 1 はばたき棟)

Nội dung tư vấn
Về cuộc sống, sinh hoạt (học phí, đăng kí môn,
thành tích, học bổng, VISA)
Về nghiên cứu sinh, học sinh học theo tín chỉ

がくせいしつ

学生室（có người phụ trách dành cho du học sinh）
にゅうししつ

Về kì thi đầu vào (đại học, cao học)

入試室

すいとうしつ

Về học phí

出納室（Tầng 2 はばたき棟）

Về việc làm

キャリア支援センター

し え ん

い む し つ

医務室 (có y tá)

Về sức khỏe
そうだんしつ

Những lo lắng trong việc học hoặc các mối quan hệ

相談室（có nhân viên tư vấn tâm lý）

⑤ Học phí
Học phí (Nửa năm) 267,900 yên

Chế độ miễn giảm học phí
Đối với những học sinh có thành tích tốt gặp khó khăn trong vấn đề học phí, chủ yếu là những học sinh mà người thu
nhập chính trong gia đình bị tổn hại do thiên tai. Học sinh đăng ký và sau khi thẩm tra sẽ được miễn giảm 1/3 hoặc ½ hoặc
tất cả học phí.
Ví dụ: đối với du học sinh, điều kiện thu nhập 1 năm dưới 110 man yên.

⑥ Học bổng
しずおかけんり つだいがく

静岡県立大学 có học bổng cho những du học sinh tư phí có thành tích tốt trong học tập.
Đây là học bổng không có nghĩa vụ hoàn trả.
Tên loại học bổng

Tiền hỗ trợ
（yên/tháng）

Thời gian hỗ
trợ

Đối tượng

Số lượng tuyển
năm 2019

Thời gian
ứng tuyển

Học bổng cho du học sinh tư phí
người nước ngoài (hệ đại học)

50,000 yên

1 năm

Sinh viên năm 2 trở lên

5 người

Tháng 4

Học bổng cho du học sinh tư phí
người nước ngoài (hệ cao học)

70,000 yên

1 năm

Tất cả các học sinh học
cao học

7 người

Tháng 4

Ngoài ra, còn có các học bổng của những đoàn thể trong tỉnh (không có nghĩa vụ hoàn trả)
※Tham khảo thêm 静岡県立大学HP
しずおかけんりつだいがく

こくさいこうりゅう

Liên hệ：静岡県立大学 国際 交 流 センター

☆彡Like & Theo dõi Facebook☆彡

Số điện thoại: +81-54-264-5009 Mail: ryugaku-oc@u-shizuoka-ken.ac.jp
Địa chỉ: ₸422-8526 静岡県静岡市駿河区谷田52－1
Homepage chính thức: http://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/(Tiếng Nhật)
Facebook: University of Shizuoka International Students Alumni : @universityofshizuokainternational
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