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Thông qua thực tế
ở trong và ngoài  nước

■Thực hiện giảng dạy thực t iễn như trải  nghiệm

thực tế ở nước ngoài ,  thực tập,  phục vụ cộng đồng,  v.v…

■Hợp tác với  các doanh nghiệp,  tổ chức  phi  lợi  nhuận,  

cơ quan nhà nước,  khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động

đóng góp cho xã hội  mang t ính tự lập của sinh viên.

Chương tr ình
giáo viên hướng dẫn

T r o n g  k h o ả n g  t h ờ i  g i a n  4  n ă m  t ừ  

k h i  n h ậ p  h ọ c  c h o  đ ế n  k h i  t ố t  

n g h i ệ p ,  c á c  g i á o  v i ê n  c h u y ê n  m ô n  

s ẽ  c h ị u  t r á c h  n h i ệ m  đ ố i  v ớ i  t ừ n g  

s i n h  v i ê n ,  h ư ớ n g  d ẫ n  v à  c h ỉ  b ả o  

s a o  c h o  c á c  s i n h  v i ê n  s ẽ  h ọ c  t ậ p  

một cách chủ động và có hệ thống.

Lớp học quy mô nhỏ (mỗi lớp từ 15~20 

sinh viên), trang bị các kỹ năng học tập 

cơ bản tại trường đại học.

Ký túc xá s inh viên -
nơi  du học s inh nước ngoài

và s inh viên Nhật  Bản
cùng nhau sinh hoạt

7 đặc trưng
của k hoa Khoa học tự nhiên xã hội  và nhân văn

Quốc tế trường Đại  học nữ sinh Fukuok a

7FEATURES

Với 4 s inh viên một phòng,  s inh viên sẽ được 
trang bị  khả năng tạo dựng mối quan hệ xã hội  
và hiểu được sự khác biệt  về văn hóa,  cũng như 
khả năng giao t iếp bằng t iếng nước ngoài

[Chi phí] Số tiền mỗi năm 180.000 yên
*Bao gồm phí điện nước, Internet

[Thiết bị] Máy điều hòa, bàn, ghế,  tủ quần áo, 

giường, đường truyền internet, nhà bếp (bếp từ IH, 

tủ lạnh, nồi cơm điện, lò vi sóng, ấm nước), phòng 

tắm (có vòi sen), máy điều hòa, bồn rửa mặt, nhà vệ 

sinh, máy giặt, máy hút bụi, kệ để dù, kệ giày, điện 

thoại nội tuyến, v.v…

[Quản lý – an ninh] Hệ thống khóa tự động, bảo 

vệ bằng camera, nhân viên bảo vệ, v.v…, nhân 

viên quản lý thường trực

Bản vẽ phác thảo mỗi phòng

Phòng riêng
khoảng 10m2

Phòng riêng
khoảng 10m2

Phòng riêng
khoảng 10m2

Phòng riêng
khoảng 10m2

Ban công Ban công

Ban công Ban công

Bồn rửa mặt

P h ò n g  t ắ m

L ố i
đ i  v à o  

Nhà bếp và phòng ăn
khoảng 26,4m2

Cửa sổ

Máy giặt
Nhà 

vệ sinh

Hành lang
■ Ký túc xá sinh viên quốc tế Nadeshiko

Sinh viên

tham gia vào

hoạt động ký túc xá



(

(

Hợp tác  với  các  trường
đại  học nước ngoài,  

t iếp nhận du học s inh

Chương tr ình giảng dạy
tiếng Nhật  –  t iếng Anh

Từ năm 1 đến năm 2,  các s inh viên sẽ được dạy 4  

kỹ  năng Nghe –  Đọc –  Nói  –  V iết  môn t iếng Nhật   

– t iếng Anh trong lớp học quy mô nhỏ.

Ngoài 3 lĩnh vực cơ bản “Khoa học nhân 

văn”, Khoa học xã hội” và “Khoa học tự 

nhiên”, còn có các “Môn tổng hợp” mang 

tính phổ quát, ngoài ra còn có “Nghệ thuật 

– cảm thụ” để nuôi dưỡng sự cảm thụ của 

sinh viên. Trang bị cho sinh viên cách nhìn 

nhận và suy nghĩ đa chiều về mọi vấn đề.

Các môn
cơ bản chung

Tính tới thời điểm
tháng 4/2017

Trường thỏa thuận trao đổi sinh viên: 29 trường đại học
từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới

Chương trình

tiếng Nhật học thuật

 

D à n h  c h o  đ ố i  t ư ợ n g

 d u  h ọ c  s i n h

AJP:  Academic
Japanese Program

22 sinh viên
Trao đổi Du học
Số sinh viên tham gia chương trình

Nghiên cứu ngôn ngữ - văn hóa
Số sinh viên tham gia chương trình

Học tập thông qua trải nghiệm thực tế 
ở nước ngoài
Số sinh viên tham gia chương trình

Số lượng sinh viên phái cử năm 2016

Trung
Quốc

Bậc Đại học

Bậc sau Đại học

46 sinh viên

17 sinh viên

Hàn
Quốc

Bậc Đại học

Bậc sau Đại học

23 sinh viên

1 sinh viên

Việt
Nam

Bậc Đại học

8 sinh viên

Malaysia

Bậc Đại học

2 sinh viên

Thái Lan

Bậc Đại học

1 sinh viên

Mỹ 

Bậc Đại học

1 sinh viên

Indonesia

Bậc Đại học

1 sinh viên

Đài Loan

Bậc Đại học

1 sinh viên

Tổng số
du học sinh

Bậc Đại học

Bậc sau Đại học

83 sinh viên

18 sinh viên

Tổng số
sinh viên

Bậc Đại học

Bậc sau Đại học

1035 sinh viên

18 sinh viên

Số du học sinh nước ngoài theo từng quốc gia –
 khu vực (không bao gồm du học sinh ngắn hạn)

Hàn Quốc
Đại học nữ sinh Ewha
Đại học Ngoại ngữ Busan

Đại học Khoa học đời sống
thuộc Đại học Quốc gia Seoul

Canada

Mỹ
Trường Northridge thuộc Đại học
California State University
Đại học Spelman

Đài Loan
Đại học Tamkang

Việt Nam
Đại học Quốc gia Hà Nội

Philippines
 Đại học 
Ateneo de Manila 

New Zealand
 

Indonesia
 Trường Đại học Gadjah Mada
 Trường Đại học Darma Persada

Thái Lan
 Đại học Chulalongkorn
 Đại học Thammasat
 Khoa Giáo dục đại cương
thuộc Đại học Mahidol

Sri Lanka
 Đại học Peradeniya

Ấn Độ
Đại học nữ sinh
Lady Shri Ram

Bangladesh
Đại học Dhaka

Đức
Đại học Ludwig-Maximilian
(Đại học Munich)

Bỉ
Đại học Louvain

Anh
 Khoa Nhân văn thuộc
Đại học Manchester

Đại học nữ sinh
 Fukuoka

Iceland
 Trường Reykjavik
thuộc Đại học Iceland

Thụy Điển
Khoa Nhân văn
thuộc trường Đại học Lund
Khoa Kỹ thuật thuộc 
trường Đại học Lund

Ba Lan
Khoa nghiên cứu địa lý và

khu vực thuộc Đại học Warsaw

Trung Quốc
Đại học Y khoa Trung Quốc
Học viện ngôn ngữ và học viện nữ sinh
thuộc Đại học Đồng Tế
Đại học Đại Liên

81 sinh viên

55 sinh viên



Ngành Giáo dục quốc tế Department  of  Internat ional  L iberal  Arts

V ă n  h ó a  n g ô n  n g ữ  N h ậ t  B ả n
Để có nhận thức tương đối về một thế giới toàn cầu hóa, trở thành người có thể mang văn hóa Nhật Bản giới thiệu ra thế 
giới, sinh viên sẽ học sâu về văn hóa và lịch sử của Nhật Bản, hơn nữa sinh viên còn được học về văn học Nhật Bản, tiếng 
Nhật và các môn chuyên ngành liên quan đến việc giảng dạy tiếng Nhật.

V ă n  h ó a  n g ô n  n g ữ  Â u  M ỹ
Nghiên cứu trải rộng về văn học, ngôn ngữ, tư tưởng và lịch sử của các nước khu vực Âu Mỹ (đặc biệt là các nước Mỹ, Anh, 
Đức, Pháp), trau dồi khả năng tư duy, phân tích để hiểu biết và nắm bắt nhiều khía cạnh trong các nguyên tắc vận động 
của xã hội quốc tế hiện đại từ các quan điểm về văn hóa.

N g h i ê n  c ứ u  k h u  v ự c  Đ ô n g  N a m  Á
Bên cạnh việc đào tạo các năng lực ngôn ngữ Trung Quốc, Hàn Quốc, sinh viên còn được học các môn chuyên ngành về 
văn hóa - xã hội khu vực Đông Á, có kiến thức về các nước, đặc biệt là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và từ đó hiểu được 
mối quan hệ của các nước này.

Q u a n  h ệ  q u ố c  t ế
Tìm hiểu những vấn đề liên quan đến chính trị quốc tế, phát triển và hợp tác quốc tế, hiểu về sự thành lập các dân tộc, 
quốc gia trong xã hội mang tính toàn cầu và ý nghĩa cũng như tính đa dạng, mối quan hệ hỗ trợ qua lại và tầm ảnh 
hưởng của chúng.

Q u ả n  l ý  –  k i n h  t ế  q u ố c  t ế
Cùng với việc trau dồi kiến thức cơ bản về văn hóa – xã hội quốc tế, sinh viên sẽ được giáo dục về kinh tế quốc tế, quản lý 
quốc tế, được đào tạo các kiến thức về hệ thống kinh tế của Nhật Bản và nước ngoài, các mối quan hệ kinh tế và quản lý 
tổ chức.

Ngành Khoa học môi trường Department  of  Environmental  Sc ience

Nghiên cứu đặc tính của các chất hóa học trong môi trường, trau dồi khả năng phân tích, đánh giá các vấn đề môi trường 
về mặt hóa học.V ậ t  c h ấ t  v à  m ô i  t r ư ờ n g

Được đào tạo những kiến thức về cấu tạo và chức năng của cơ thể sống, những ảnh hưởng của sự biến đổi môi trường gây 
ra cho hệ sinh thái và sức khỏe con người, mà nguyên nhân của sự biến đổi này là do hoạt động của con người.S ự  s ố n g  v à  m ô i  t r ư ờ n g

Sinh viên sẽ học kiến thức về mối tương quan giữa lối sống của con người cùng với môi trường xã hội – môi trường tự nhiên 
ở khu vực, trong và ngoài nước.Đ ờ i  s ố n g  v à  m ô i  t r ư ờ n g

Nhằm mục đích xây dựng một xã hội hài hòa với môi trường, sinh viên sẽ học năng lực phân tích các vấn đề môi trường từ 
quan điểm kinh tế học, khả năng suy nghĩ tổng hợp và phân tích để có thể đưa ra chính sách liên quan đến môi trường ở 
trong và ngoài nước.

C h í n h  s á c h  m ô i  t r ư ờ n g  q u ố c  t ế

Ngành Thực phẩm và sức khỏe Department  of  Food and Health  Sc iences

Khóa đào tạo chuyên gia  dinh dưỡng

KHOA KHOA HỌC VÀ NHÂN VĂN QUỐC TẾ
INTERNATIONAL COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES

Ngành Khoa học môi trường và con người

Ngành Khoa học xã hội và nhân văn

Chuyên ngành
Văn hó a Ngôn ngữ

●Chương trình đào tạo sau đại học giai đoạn 1 ●Chương trình đào tạo sau đại học giai đoạn 2
Khóa Văn hóa Ngôn ngữ Nhật Bản
Khóa Văn hóa Ngôn ngữ tại những vùng
nói tiếng Anh

Chuyên ngành
K ho a học  môi  t r ườ ng

và con ngườ i

Lĩnh vực Khoa học tự nhiên và môi trường
Lĩnh vực Quản lý môi trường
Lĩnh vực Khoa học sức khỏe và dinh dưỡng

Lĩnh vực Khoa học môi trường
Lĩnh vực Khoa học sức khỏe và dinh dưỡng

●Chương trình đào tạo sau đại học giai đoạn 1●Chương trình đào tạo sau đại học giai đoạn 1

Graduate School  of  Humanit ies  and Socia l  Sc iences

Graduate School  of  Health  and Environmental  Sc iences

Chuyên ngành
K ho a học  xã  hội

●Chương trình đào tạo sau đại học giai đoạn 1 ●Chương trình đào tạo sau đại học giai đoạn 2
Khóa Xã hội Công nghiệp quốc tế
Khóa Quan hệ quốc tế

BẬC SAU ĐẠI  HỌC
GRADUATE SCHOOL



Công nhận nhập học trước khi sang Nhật là chế độ cho phép thí sinh dự thi tuyển sinh vào của các trường đại học, v.v… tại Nhật Bản, và lấy được công nhận nhập 
học mà không cần rời khỏi đất nước của mình.

Trường thiết lập địa điểm dự thi tại 2 đất nước Hàn Quốc (chương trình A) và Việt Nam (chương trình A – chương trình B – chương trình C), sử dụng kết quả của “Kỳ 
thi du học Nhật Bản (EJU)” (sinh viên đã dự thi ở ngoài Nhật Bản) do Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO) thực hiện, và tiến hành chế độ Công nhận nhập học 
trước khi sang Nhật. Nếu sử dụng chế độ này, thí sinh có thể dự thi và lấy được công nhận nhập học mà không cần đến Nhật.

● Những sinh viên sử dụng chế độ Công nhận nhập học trước khi sang Nhật sẽ có “Chế độ xin trước học bổng khuyến học dành cho du học sinh (do trường đại học giới thiệu)” của 
Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO), và có khả năng nhận được tiền học bổng. Tham khảo: Mức trợ cấp tiền học bổng hàng tháng năm 2017 là 48.000 yên x 12 tháng (Kỳ nhập 
học mùa xuân) hoặc 6 tháng (Kỳ nhập học mùa thu)

Sinh viên ở ngoài Nhật Bản cũng có thể dự thi!! –
Sử dụng chế độ “Công nhận nhập học trước khi sang Nhật”

Tạ Thị Vân
(Đến từ Bắc Ninh)

Khoa Khoa học và nhân văn Quốc tế,
Ngành Giáo dục quốc tế 

Lý do mà tôi chọn Đại học Nữ sinh Fukuoka là bởi vì có “Ký túc xá 
Nadeshiko”. Nhờ việc sống cùng với các bạn sinh viên người Nhật, 
tôi không những có thể nâng cao 
khả năng giao tiếp, mà còn có thể 
hiểu thêm về các thói quen trong 
sinh hoạt thường ngày và cách suy 
nghĩ của người Nhật. Ngoài ra, Đại 
học nữ sinh Fukuoka là một trường 
Đại học không quá lớn, ở đây tôi có 
thể xây dựng được mối quan hệ 
thân thiết với giáo viên. Nếu một 
người nước ngoài như tôi không 
hiểu điều gì khi học, tôi có thể nhờ 
tới sự giúp đỡ của các thầy cô mà 
không phải ngại ngần. Đó là 
những điều khiến tôi yêu quý ngôi 
trường này.

1. Phí nhập học Miễn toàn bộ phí nhập học (520.000 yên)

Trong suốt 4 năm theo học, các du học sinh sẽ sinh hoạt tại “Ký túc xá sinh viên quốc tế Nadeshiko” –
nằm bên trong trường đại học.

2 . Học phí

3 . Ký túc xá

Miễn học phí (Học kỳ I: 267.900 yên, học kỳ II: 267.900 yên)

[1] Năm thứ 1, lựa chọn dựa trên thành tích khi thi tuyển sinh * Nếu số người đạt đủ tiêu chuẩn miễn trừ vượt quá 10 người,
thì sẽ quyết định theo thứ tự thành tích

4 . Chương tr ình t iếng nhật  học thuật  (AJP:  Academic  Japanese Program)

5 . JD-Mates Trường sẽ chọn ra các sinh viên người Nhật đã tham gia giao lưu tích cực với các du học sinh và khách
ghé thăm đến từ nước ngoài để giữ vai trò JD-Mates (Joshi-Dai-Mates), và hỗ trợ việc sinh hoạt, học tập
của các du học sinh.

Lịch trình 1 ngày

S i n h  v i ê n
đ ạ i  h ọ c

1 . Phí nhập học Miễn một nửa phí nhập học (520.000 yên) (Tối đa 2 sinh viên/ngành sau đại học)

2 . Học phí Miễn một nửa học phí (535.800 yên/năm)
[1] Năm 1, lựa chọn người có kế hoạch nghiên cứu xuất sắc qua phỏng vấn

[2] Năm 2, lựa chọn người có tiến độ, nội dung trong nghiên cứu, thành tích năm thứ 1 xuất sắc

3 . Ký túc xá Có thể vào ở tại ký túc xá sinh viên. (Có tuyển chọn)

S i n h  v i ê n
b ậ c  s a u
đ ạ i  h ọ c

Miễn toàn bộ học phí: nếu đáp ứng được 1 trong 2
điều kiện sau đây (tối đa 10 người)

1. Điểm “Tiếng Nhật” của Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) đạt

tương đương trong khoảng 20% vị trí đầu trong tổng số người 

dự thi, đồng thời các môn khác đều phải trên điểm trung bình

2. TOEFL trên 60 điểm

hoặc TOEIC trên 600 điểm

[2] Từ năm 2 ~ năm 4, lựa chọn dựa trên thành tích của mỗi nửa kỳ

Miễn toàn bộ học phí: GPA từ 3.6 trở lên Miễn một nửa học phí: GPA từ 3.4 trở lên
(các du học sinh không thuộc diện miễn toàn bộ số tiền)

Cuộc sống của du học sinh
Thu nhập và chi tiêu 1 tháng

Thu
nhập

Số
tiền

Chi
tiêu

Số
tiền

Tiền
học bổng
Tiền
học bổng

Lương
làm thêm

20.000

65.000

15.000

10.000

7.000

6.000

2.000

45.000

85.000

(Đơn vị: yên)

Tổng
cộng

85.000
Tổng
cộng

6:00
5:00

4:00

3:00

2:
00

1:
00

24
:0

0
23

:0
0

22
:0

0

21:00

20:00

19:00
18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00
12:00

11:00

10:00

9:00

8:00

7:00

Thức dậy, ăn sáng, chuẩn bị

N
gủ

Đến trường

Lên lớp

Ăn trưa tại nhà ăn

Lên lớp

Học bài

Đ
i lạiLà

m
 t

hê
m

Đi lại

＊  Những điều nêu trên là chế độ của năm 2016. Chế độ này có thể thay đổi, du học sinh vui lòng xác nhận trước. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo trên trang web của trường, v.v…

＊ Những điều nêu trên là chế độ của năm 2016. Chế độ này có thể thay đổi, du học sinh vui lòng xác nhận trước. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo trên trang web của trường, v.v…

CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ DU HỌC SINH QUỐC TẾ
SUPPORT FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Miễn một nửa học phí: nếu đáp ứng được 1 trong 2
điều kiện sau đây (tối đa 10 người)

1. Điểm “Tiếng Nhật” của Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) đạt

tương đương trong khoảng 30% vị trí đầu trong tổng số người

dự thi, đồng thời  các môn khác đều phải trên điểm trung bình

2. TOEFL trên 50 điểm

hoặc TOEIC trên 550 điểm

Phí ký
túc xá

Tiền ăn

Phí
giao thông

Tiền
điện thoại

Tiền
bảo hiểm

Học phí



Tiền nhập học

Tiền học phí (1 năm)

Tổng cộng

520.000 yên

535.800 yên

1.055.800 yên

Chi phí Hội
hỗ trợ Sinh viên 

(Tiền nhập hội)

Tiền bảo hiểm

Phí ký túc xá
(cho 1 năm) *1

Tổng cộng

*1 Trường thực hiện chế độ tất cả sinh viên ở trong ký túc xá sinh viên quốc tế Nadeshiko. 
*2 Phí ký túc xá 1 năm: 180.000 yên (bao gồm chi phí điện nước, internet). Sinh viên sẽ thanh toán 13.000 yên tiền dọn dẹp khi vào ký túc xá.

40.000 yên

   193.000 yên *2

15.000 yên

Sinh viên đại  học

-

-

-

Sinh viên bậc sau đại  học

Sinh viên đại học, sinh viên bậc sau đại học nói chung

4.010 yên (Ngành Giáo dục quốc tế, 
Ngành Khoa học môi trường)

4.080 yên (Ngành Thực phẩm và sức khỏe)

Chương trình

Chỉ tiêu tuyển sinh

Ngày thi

Địa điểm thi

Cách thức
tuyển chọn

Những điểm
cần lưu ý khác

Chương trình A Chương trình B Chương trình C

Các k hoản
thu k hác

*Chỉ tiêu (20 người) của chương trình A gồm số người được chọn (một số người) của chương trình B và chương trình C.

20 người*

Ngày 27/1/2018 (Kỳ nhập học mùa xuân)

●Nhật Bản (Đại học nữ sinh Fukuoka)
●Hàn Quốc (Seoul)
●Việt Nam (Hà Nội)

Một số người* Một số người*

●Việt Nam (Hà Nội)

●Phỏng vấn ●Hồ sơ nhập học (bao gồm giấy giới thiệu)
●Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)
●Bằng TOEFL hoặc TOEIC 

●Tiểu luận ●Phỏng vấn 
●Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)
●Bằng TOEFL hoặc TOEIC ●Hồ sơ nhập học

●Phỏng vấn ●Hồ sơ nhập học (bao gồm giấy giới thiệu)
●Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)
●Bằng TOEFL hoặc TOEIC 

●Cần sự giới thiệu của trường trung học phổ thông
nước ngoài (nộp “Giấy giới thiệu”)

●Kỳ nhập học mùa thu chỉ có ngành Giáo dục
quốc tế

●Cần giới thiệu của trường trung học phổ thông 
nước ngoài (nộp “Giấy giới thiệu”)

●Kỳ nhập học mùa thu chỉ có ngành Giáo dục
quốc tế

●Việt Nam (Hà Nội)

Ngày 23/7/2017 (Kỳ nhập học mùa xuân)
Ngày 22/7/2018 (Kỳ nhập học mùa thu)

Ngày 10/12/2017
(Kỳ nhập học mùa xuân – mùa thu)

◎ Kỳ thi tuyển sinh dành cho du học sinh người nước ngoài

Thi tuyển sinh năm 2018 (Bậc đại học)

-

◎ Lộ trình sau khi tốt nghiệp của du học sinh người nước ngoài

Tổng số du học s inh

Tổng số sinh viên tốt nghiệp tại các 
khoa (bao gồm sinh viên người Nhật)

Tổng số du học s inh

Tổng số sinh viên tốt nghiệp tại trường 
đại học (bao gồm sinh viên người Nhật)

Ngành Giáo dục 
quốc tế

Ngành Khoa học 
môi trường

Ngành Thực phẩm 
và sức khỏe

Khoa Khoa học 
và nhân văn 

Quốc tế

Chuyên ngành
Ngôn ngữ và văn hóa

Chuyên ngành 
Khoa học xã hội

Ngành Khoa học môi trường và con 
người bậc sau đại học

Ngành Khoa học 
và nhân văn bậc 

sau đại học

9

4

0

2

9

2

9

2

100%

100%

2 1 1 1 100%

15 3 12 12 100%

222 13 204 199 97.5%

1 0 1 1 100%

2 0 2 0 0%

2 0 2 2 100%

5 0 5 3 60%

14 0 13 11 84.6%

Miyoshi Real Estate/Lawson/JR Kyushu Food 
Service/T&K/Plenus/Miki House/Gain/Ngân 
hàng Hồng Kông và Thượng Hải (HSBC)/Công 
ty Thương mại quốc tế từ xa

Anny Group/Laox

Plenus

Yodobashi Camera

Tốt nghiệp Học lên bậc 
sau đại học

Đang t ìm 
việc  làm

Đi làm 
chính thức

Tỉ  lệ  đi  làm 
chính thức Nơi  làm việc Nơi  học lên

Khoa sau đại học Trường Đại học nữ sinh Fukuoka/
Khoa sau đại học Trường Đại học Kyushu

Khoa sau đại học Trường Đại học
nữ sinh Fukuoka

Fountain Deli/COSMOS Pharmaceutical

(Đơn vị từ cột tốt nghiệp ~ đến cột đi làm chính thức: người)

Sinh viên tốt nghiệp tháng 3/2017

Thông tin chi tiết vui lòng xem ở các mục yêu cầu đầu vào. 

Cho 4 năm

Chương trình
đào tạo

sau đại học
giai đoạn 1

2.080 yên (Ngành Khoa học và nhân văn bậc sau đại học, 
Ngành Khoa học môi trường và con người bậc sau đại học

<Lĩnh vực Khoa học tự nhiên và môi trường, Lĩnh vực Quản lý môi trường>)
2.120 yên (Ngành Khoa học môi trường và con người bậc sau đại học 

< Lĩnh vực Khoa học sức khỏe và dinh dưỡng>)

3.120 yên (Ngành Khoa học và nhân văn bậc sau đại học,
Ngành Khoa học môi trường và con người bậc sau đại học
<Lĩnh vực Khoa học môi trường>)

3.170 yên (Ngành Khoa học môi trường và con người bậc sau đại học
< Lĩnh vực Khoa học sức khỏe và dinh dưỡng>)

Chương trình
đào tạo

sau đại học
giai đoạn 1

Chương trình
đào tạo

sau đại học
giai đoạn 2

12.080 yên (Ngành Khoa học và nhân văn bậc sau đại học,
Ngành Khoa học môi trường và con người bậc sau đại học

<Lĩnh vực Khoa học tự nhiên và môi trường, Lĩnh vực Quản lý môi trường>)
12.120 yên (Ngành Khoa học môi trường và con người bậc sau đại học

<Lĩnh vực Khoa học sức khỏe và dinh dưỡng>)

13.120 yên (Ngành Khoa học và nhân văn bậc sau đại học,
Ngành Khoa học môi trường và con người bậc sau đại học
<Lĩnh vực Khoa học môi trường>)

13.170 yên (Ngành Khoa học môi trường và con người bậc sau đại học 
<Lĩnh vực Khoa học sức khỏe và dinh dưỡng>)

262.010 yên (Ngành Giáo dục quốc tế,
Ngành Khoa học môi trường)

262.080 yên (Ngành Thực phẩm và sức khỏe)

Số liệu thực tế năm 2017

ー

ー

ー

ー

ー

HỌC PHÍ
SCHOOL EXPENSES

Họ c phí

Chi phí Hội
hỗ trợ Sinh viên 

(Hội phí thường niên)

Phí hội đồng sinh viên
(cho 4 năm)

THÔNG TIN TUYỂN SINH
ENTRANCE EXAMINATIONS

T ÌNH HÌNH VIỆC LÀM – HỌC LÊN CAO
EMPLOYMENT RATE

10.000 yên

Chương trình
đào tạo

sau đại học
giai đoạn 2

10.000 yên



Nanakuma

Yakuin

Hirao

Sân bay Fukuoka

Yoshizuka

Hakozaki
Kaizuka

Chihaya

Kashii

Sasaguri

Sue

Umi

Tenjin

Uminonakamichi

Đảo Shika

Ohashi

Kasuga Dazaifu IC

Kashii IC

Fukushige IC

Fukuoka IC

Nishijin

Momochi
Meinohama

Hashimoto

Thành phố
Fukuoka

Thành phố
Dazaifu

Thành phố
Kasuga

Thành phố
Onojo

Đại học nữ sinh
Fukuoka

Dazaifu

Bảo tàng
quốc gia Kyushu

Hakata

Canal City Hakata

JR Hakata City

Trung tâm mua sắm
dưới lòng đất Tenjin

Fukuoka Tower

Công viên Uminonakamichi Seaside

Marine World
Uminonakamichi

Fukuoka Parco

2

Osaka

Tokyo

Fukuoka

Bản đồ khu vực
thành phố Fukuoka

CANAL CITY HAKATA 2010ⓒFUKUOKAJISHO

Tòa nhà
trụ sở 

Tòa nhà
nghiên cứu

Tòa nhà câu lạc bộ Khu giao lưu –
Nhà ăn

Quán cà phê

Phòng
tập gym

Thư v iện

Vườn trên sân thượng
(Quang cảnh vào ban đêm)

Tòa nhà học

1 2 3 4 5

5
4

31

Dự định hoàn thành vào tháng 3/2018
(Hiện đang trong quá trình hoàn thiện)

Ký  túc  xá

BẢN ĐỒ KHUÔN VIÊN TRƯỜNG
CAMPUS MAP

VỊ TRÍ VÀ KHU VỰC
XUNG QUANH
LOCATION AND SURROUNDING

Sân trong

Trưng bày các tác phẩm nghệ thuật

Bên trong thư viện



1-1-1, Kasumigaoka, Higashi-ku, Fukuoka-shi
Điện thoại:  092-692-3100

Email:  nyushi-qa@fwu.ac.jp
 http://www.fwu.ac.jp/

Đại học nữ sinh Fukuoka
Ban tuyển sinh – Thông tin chung – Trung tâm hỗ trợ việc làm


