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●Năm 2007, nằm trong "Top 25 đô thị đẹp nhất thế giới" do Tạp chí Forbes bình chọn
●Năm 2008, là "Thành phố thiết kế (Cities of Design)” đầu tiên của châu Á được UNESCO công nhận
●Năm 2012, xếp thứ 5 trên thế giới trong danh sách "Thành phố đáng sống nhất thế giới” do tổ chức ECA International của Thụy Sĩ công bố

●Đi từ sân bay quốc tế Kansai đến Sannomiya
   bằng xe buýt Limousine mất khoảng 70 phút 
●Đi từ Osaka đến Sannomiya bằng tàu Shinkaisoku tuyến 
   JR Kobe mất khoảng 21 phút
●Đi từ Sannomiya đến Gakuentoshi
   bằng tàu điện ngầm thành phố Kobe tuyến Seishin - Yamanote 
   mất khoảng 23 phút

大阪－京都
新快速
約25分

三宮－大阪
新快速
約21分
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Chương trình học của trường Đại học Ryutsu Kagaku gồm 3 khoa 7 ngành và 16 khóa học.
Vì được lựa chọn khóa học theo nguyện vọng con đường nghề nghiệp tương lai nên sinh viên có thể tập trung vào mục tiêu "bản thân mà mình muốn trở thành" và chủ động trong học tập.

Khoa Thương mại
Trang bị cho sinh viên
khả năng nắm bắt công việc kinh doanh
từ lập trường của doanh nghiệp 
và cá nhân người quản lý.

Khoa Kinh tế
Trang bị cho sinh viên kiến thức về 
kinh tế học và xử lý thông tin, đồng 
thời đào tạo nguồn nhân lực cần thiết 
cho xã hội

Khoa Nhân học và xã hội học
Học tập từ xã hội hiện đại về
con người và cuộc sống,
con người và giải trí (vui chơi),
con người và sức khoẻ.

Ngành Quản trị kinh doanh

Ngành Kinh tế

Ngành Thông tin kinh tế

Ngành Nhân học và xã hội học

Ngành Du lịch

Ngành Sức khỏe con người

Ngành Marketing
●Ngành kinh doanh bán lẻ, ngành kinh doanh bán sỉ,
  ngành Logistics
●Ngành sản xuất, ngành dịch vụ

●Ngành sản xuất, ngành quảng cáo, thương mại
● Lập kế hoạch, quảng bá sản phẩm/ xúc tiến bán hàng, 
  hoạt động kinh doanh

● Lý thuyết về chiến 
  lược kinh doanh
● Lý thuyết về kinh doanh 
  quốc tế
● Lý thuyết về kinh doanh 
  khởi nghiệp đầu tư mạo hiểm
● Lý thuyết về kế 
  toán tài vụ

● Marketing - Nghiên cứu
● Lý thuyết về dịch 
  vụ bán lẻ quốc tế
● Lý thuyết về hành 
  vi của người tiêu dùng

● Lý thuyết về kinh 
  tế khu vực
● Kinh tế vĩ mô học
● Lý thuyết về chính 
  sách công

● Kinh tế hiện đại với 
  góc nhìn từ dữ liệu
● Hệ thống máy vi tính
● Xử lý thông tin kinh tế I, II
● Phát triển hệ thống

● Lý thuyết về vấn 
  đề xã hội
● Tâm lý học xã hội
● Cơ sở xã hội học
● Tâm lý học tổ chức
● Lý thuyết về văn 
   hóa tiêu dùng
●Lý thuyết quản lý kinh 
  doanh du lịch
●Lý thuyết quản lý kinh 
  doanh hàng không
●Lý thuyết quản lý kinh 
  doanh khách sạn
●Lý thuyết về tổ chức sự kiện, 
  sản xuất phim ảnh, 
  âm nhạc, giải trí

● Lý thuyết về cuộc 
  sống, sức khỏe
● Lý thuyết về 
  quản lý thể thao
● Xã hội học thể thao
● Tiếp thị thể thao
● Lý thuyết về kinh
  doanh thể thao

Đáp ứng tầm quan trọng của Marketing trong kinh doanh hiện đại.
Hiểu rõ hành vi người tiêu dùng, từ đó có thể trau dồi năng lực sâu hơn
về việc lên kế hoạch chuẩn bị sản phẩm và hàng hóa mới.

Đào tạo sự hiểu biết chuyên sâu về hệ thống phân phối, bán lẻ, và phân phối 
hàng hóa, đồng thời phát triển khả năng làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực 
kinh doanh phân phối.

Hiểu rõ các vấn đề kinh doanh của các doanh nghiệp hiện đại từ quan điểm rộng và
đào tạo khả năng giải quyết các vấn đề.

Trang bị khả năng lãnh đạo thiết yếu cho việc khởi nghiệp và kế thừa công việc 
kinh doanh, và các kiến   thức về quản lý tổ chức, công việc kinh doanh và 
kế toán, v.v... cần có trong việc quản lý.

Đào tạo khả năng thực thi kinh doanh toàn cầu trong thời đại khi quốc tế hóa 
doanh nghiệp đã trở nên phổ biến

Đào tạo năng lực giúp sinh viên hiểu rõ những chuyển động của xã hội hiện đại như toàn cầu 
hoá nền kinh tế, tỷ lệ sinh giảm và sự già hoá dân số, đổi mới công nghệ, v.v...
để có thể đưa ra các giải pháp đối với các vấn đề của xã hội.

Hiểu rõ cộng đồng địa phương đang thay đổi phức tạp và đa dạng, nhìn thấy những vấn về và 
thách thức, và đào tạo năng lực ứng dụng rộng rãi bằng việc kết hợp với chuyên môn và đưa ra 
các giải pháp thích hợp.

Đào tạo năng lực phân tích nền kinh tế dựa trên số liệu thông qua việc học 
những kiến thức cơ bản về"cách nhìn nền kinh tế" và "kỹ thuật xử lý thông tin".

Học sâu về kinh tế học, thông tin và hệ thống thông tin. Đào tạo khả năng 
phân tích và đưa ra cách giải quyết các vấn đề về kinh tế từ khía cạnh thông 
tin kiến thức được học.

Đào tạo năng lực nắm bắt các vấn đề khác nhau trong xã hội thực tế để có thể 
đưa ra các biện pháp giải quyết, năng lực xây dựng văn hóa và xã hội mới,
và năng lực cơ bản để hoạt động trong vai trò là người trưởng thành.

Đào tạo năng lực nắm bắt chính xác tâm lý và hành vi của con người từ các quan sát thực tế, 
thí nghiệm, khảo sát, phỏng vấn và kiểm tra tâm lý,năng lực hỗ trợ phù hợp cho những người 
đang tìm kiếm sự trợ giúp,và năng lực giao tiếp tốt cần thiết trong mọi tình huống.

Tiếp thu các kiến thức cơ bản hữu ích, cân bằng trong 3 lĩnh vực du lịch, quản lý, dịch vụ khách hàng. 
Ngoài ra sinh viên sẽ được trao dồi khả năng làm việc trong lĩnh vực du lịch bằng cách học hỏi thêm 
nhiều lĩnh vực xung quanh lĩnh vực du lịch.

Sau khi tìm hiểu học tập về 3 lĩnh vực du lịch, quản lý, dịch vụ khách hàng, nhà trường sẽ đào 
tạo cho sinh viên về năng lực theo đuổi sự hài lòng của khách hàng bằng cách trang bị kỹ năng 
để có thể lập kế hoạch tiệc cưới, nghệ thuật chào đón khách và quản lý chuyên về khách sạn.

Sinh viên sẽ được học kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng ứng xử và xây dựng các mối quan hệ hữu ích 
trong xã hội thông qua thể thao. Ngoài ra, nhà trường còn đào tạo sinh viên năng lực truyền đạt 
niềm vui thông qua việc di chuyển cơ thể và hướng dẫn thực tế để duy trì sức khỏe.

Nhà trường sẽ đào tạo kỹ năng quan sát, đánh giá và phân tích các hiện tượng xã hội 
và vấn đề xã hội liên quan đến sức khỏe để sinh viên có thể nâng cao năng lực quản lý 
liên quan đến việc duy trì và thúc đẩy sức khỏe con người.

● Lĩnh vực đa dạng liên quan đến quản lý doanh nghiệp
●Kế thừa công việc kinh doanh
●Khởi nghiệp trong lĩnh vực mà bản thân quan tâm

●Doanh nghiệp kinh doanh toàn cầu
●Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
●Doanh nghiệp xúc tiến hoạt động kinh doanh ở nước ngoài

● Ngành tài chính bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán, v.v...
● Bộ phận kế toán, tài vụ của nhà sản xuất, kinh doanh bán lẻ, v.v…
●Cố vấn về thuế, chuyên viên thuế quốc gia

● Lĩnh vực đa dạng về quản lý doanh nghiệp
●Ngành sản xuất, thương mại, ngành tài chính

● ngành giao thông vận tải, 
  ngành xây dựng - bất động sản, ngành phân phối bán lẻ, v.v...
● Tạo cuộc sống an tâm, an toàn và thoải mái
　Các lĩnh vực đa dạng liên quan đến việc xây dựng xã hội

● ngành tài chính, ngành phân phối bán lẻ, v.v...
● Bộ phận kinh doanh, lập kế hoạch, quản lý

● Doanh nghiệp liên quan đến thông tin, bộ phận phân
  tích thông tin của doanh nghiệp và kỹ sư hệ thống, v.v...
● Nhà kinh doanh có kiến thức kinh tế và khả năng xử lý thông tin

● Bộ phận khảo sát và phân tích dữ liệu doanh nghiệp, v.v...
● Các lĩnh vực đa dạng có thể sử dụng khả năng phân
  tích kinh tế và khả năng xử lý thông tin

● Doanh nghiệp về tài chính, phân phối, du lịch, thời trang, sản xuất
● Bệnh viện, cơ sở phúc lợi   ● Có thể được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực

● Các tập đoàn mở rộng trên nhiều lĩnh vực (đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp dịch vụ)
● Tổ chức phi lợi nhuận

● Ngành du lịch, ngành hàng không, ngành giao thông vận
  tải như đường sắt và xe buýt, v.v...., ngành cơ sở du lịch
● Bộ phận du lịch của hiệp hội du lịch và chính quyền địa phương

● Doanh nghiệp liên quan đến y tế, thể thao, cuộc sống
● Doanh nghiệp và tổ chức công liên quan đến thể thao - giải trí

● Huấn luyện viên thể thao
● Các cơ sở liên quan đến tăng cường sức khỏe

● Ngành lưu trú trong khách sạn và nhà trọ kiểu Nhật, v.v...
● Ngành tổ chức lễ tiệc, chủ yếu là tiệc cưới
● Ngành tổ chức sự kiện, sản xuất phim ảnh, âm nhạc, giải trí

Hướng tới sự quan tâm đến 
môi trường công ty, sinh viên 
có thể không ngừng nỗ lực để 
thay đổi tình hình hiện tại.

Những sinh viên có thể nắm 
bắt được môi trường kinh 
doanh từ góc độ marketing, 
và duy trì nỗ lực để đổi mới 
tình hình hiện tại

Sinh viên có thể kết hợp trí 
tuệ của nền kinh tế với sự 
phát triển của đô thị và hoạt 
động tích cực trong lĩnh vực 
thương mại và cộng đồng địa 
phương.

Sinh viên có thể phân tích và 
sử dụng chính xác thông tin 
kinh tế

Sinh viên có thể tạo ra các 
dịch vụ và biện pháp ứng phó 
mới để giải quyết vấn đề 
trong xã hội loài người

Sinh viên có thể cải thiện kỹ 
năng về kinh doanh du lịch, 
nâng cao năng lực quản lý 
nguồn nhân lực, đồng thời có 
thể hoạt động trong nhiều 
môi trường khác nhau

Sinh viên có thể đóng góp 
vào việc xây dựng một xã hội 
lành mạnh và thịnh vượng

Khóa học chiến lược kinh doanh

Khóa khởi nghiệp/kế thừa công việc kinh doanh

Khóa học kinh doanh toàn cầu

Khóa học chiến lược thương hiệu

Khóa học kinh doanh lưu thông

Khóa học kinh tế hiện đại

Khóa học phát triển đô thị khu vực

Khóa học thông tin kinh tế

Khóa học hệ thống thông tin

Khóa học văn hóa xã hội

Khóa học tâm lý

Khoá học kinh doanh du lịch

Khóa học về khách sạn và tiệc cưới

Khóa học sức khỏe thể thao

Khóa học quản lý thể thao

Khoa Ngành Hình ảnh sinh viên muốn hướng tới Hình ảnh con đường học tập chính Nội dung học tập và năng lực đào tạo hướng đến Ví dụ về môn học chuyên ngànhKhóa học

Trang bị kiến thức về cơ chế và hệ thống kế toán , 
nâng cao khả năng quản lý doanh nghiệp về mặt tài chính.Khóa học kế toán

Nhà trường sẽ triển khai "Môn học nghiên cứu 
đặc biệt" để đào tạo năng lực nghiên cứu và 
kiến thức chuyên môn chuyên sâu hơn so với 
chương trình đào tạo thạc sĩ.

Nhà trường triển khai "Môn học thực 
tập", tiến hành đào tạo nhằm mang 
đến cơ hội thực tập về hướng dẫn 
giảng dạy và giúp sinh viên có thể 
trở thành người hướng dẫn trong 
các lĩnh vực khoa học phân phối.

Để đào tạo giáo viên và đội ngũ chuyên gia chuyên môn cao với 
năng lực nghiên cứu cao trong các lĩnh vực khoa học phân phối, 
trường thực hiện triển khai "Môn học thực hành" giúp sinh viên 
hoàn thành luận án tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của giảng viên 
trong lĩnh vực nghiên cứu liên quan, chủ yếu là giảng viên 
hướng dẫn.

Thực hành đặc biệt về phân phối và Marketing/ Thực hành đặc 
biệt về quản trị kinh doanh/ Thực hành đặc biệt về tài chính/ 
Thực hành đặc biệt về phân tích không gian thị trường - Dữ 
liệu/ Thực hành đặc biệt về kinh tế

Nghiên cứu đặc biệt về phân phối - Marketing 
A-B/ Nghiên cứu đặc biệt về quản trị kinh 
doanh A-B/ Nghiên cứu đặc biệt về tài chính 
A-B/ Nghiên cứu đặc biệt về phân tích không 
gian thị trường - Dữ liệu A-B/ Nghiên cứu đặc 
biệt về kinh tế A-B

Môn học nghiên cứu đặc biệt (4 tín chỉ) Môn học thực tập (4 tín chỉ)

Chương trình đào tạo sau tiến sĩ

Môn học thực hành (12 tín chỉ)

Thực tập giảng dạy các môn học 
thực hành trong hệ thống khoa 
học ứng dụng của chương trình 
đào tạo thạc sĩ

Để nghiên cứu các vấn đề lý 
thuyết và thực nghiệm, nhà 
trường sẽ thiết lập các phương 
pháp luận khoa học cần thiết 
dưới dạng môn học “nghiên 
cứu phương pháp luận”.

Nhà trường sẽ triển khai các môn học cơ bản cần thiết dưới 
dạng "Môn học đặc biệt" để đào tạo các nhà nghiên cứu và đội 
ngũ chuyên gia có chuyên môn cao với kiến thức phong phú và 
năng lực nghiên cứu cao trong các lĩnh vực khoa học phân phối. 
Ngoài ra, nhà trường còn triển khai "Môn học thực hành" để 
hướng dẫn các bạn sinh viên viết luận án thạc sĩ.

Nhà trường sẽ triển khai 4 môn học 
giúp sinh viên hiểu rõ về tính thực 
tế của kiến thức thông qua việc 
thảo luận dựa trên những bài tập 
tình huống và nghiên cứu về vấn đề 
cụ thể.

Bài tập giải quyết vấn đề/ Bài tập 
tình huống (giảng dạy dựa trên các 
tình huống)/ Bài tập thông qua trò 
chơi điện tử/ Bài tập đề xuất kế 
hoạch kinh doanh

Khoa sau đại học
Khóa Sau đại học Ngành Marketing 
và lưu thông hàng hóa

Nghiên cứu phương pháp luận (4 tín chỉ) Môn học lý thuyết và thực hành (22 tín chỉ)

Chương trình đào tạo thạc sĩ

Môn học thực hành hệ thống khoa học ứng dụng (4 tín chỉ)

[Môn học lý thuyết] về nguyên 
lý hệ thống phân phối/ Quản trị 
doanh nghiệp phân phối/ Dịch 
vụ và Marketing/ Chiến lược 
Marketing, v.v...

➡➡

Đào tạo các chuyên gia có chuyên 
môn cao , các nhà nghiên cứu trong 
lĩnh vực lưu thông hàng hóa và 
nguồn nhân lực đóng góp cho sự 
phát triển của ngành lưu thông khu 
vực Châu Á.

Nghiên cứu phương pháp luận viết luận án

Nghiên cứu phương pháp luận định tính

Nghiên cứu phương pháp luận thống kê

[Thực hành] Thực hành về phân 
phối và Marketing/ Thực hành về 
quản trị kinh doanh/ Thực hành về 
tài chính/ Thực hành về phân tích 
không gian thị trường - Dữ liệu/ 
Thực hành về phân tích kinh tế
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>>>Giáo dục tại Trường Đại học Ryutsu Kagaku



Hỗ trợ học tiếng Nhật

World Hall được ra đời từ đề xuất của học sinh với mong muốn sinh viên 
Nhật Bản và du học sinh có thể giao lưu nhiều hơn nữa.
Các bạn sinh viên sẽ lên kế hoạch và thực hiện các sự kiện giao lưu quốc tế khác nhau.

Đây là lễ hội nhỏ được tổ chức bên trong khuôn viên trường với chủ đề 
giao lưu quốc tế. Mở rộng giao lưu giữa các nền văn hóa khác nhau thông 
qua các gian hàng ẩm thực món ngon các nước, v.v... do du học sinh thực 
hiện Các bậc phụ huynh và những người dân sống gần trường cũng tham 
gia lễ hội này.

Sự kiện tiếp xúc với văn hóa Nhật Bản

Trải nghiệm văn hóa chào đón 
năm mới của Nhật Bản như cách 
giã Mochi, cách làm món súp 
Ozoni, và món chè đậu đỏ Zenzai, 
v.v... Các cư dân sống ở gần cũng 
sẽ tham gia vào hoạt động này.

Hỗ trợ du học sinh học tiếng Nhậtthông qua các 
chương trình giảng dạy và giáo trình.

>>>Giao lưu quốc tế tại Trường Đại học Ryutsu Kagaku

Sự kiện trải nghiệm lễ hội 
Setsubun thông qua các hoạt 
động ném đậu và thưởng 
thức sushi cuốn Ehomaki. 
Các bạn sinh viên Nhật Bản 
sẽ lên kế hoạch và thực hiện 
chương trình này.

●Các sự kiện tại World Hall

Tại "Lễ hội Ryuka" - lễ hội được tổ chức trong trường học, mọi người sẽ 
chế biến và bày bán "Món ăn ở các quốc gia do các du học sinh giới thiệu" 
ở các gian hàng.

● Lễ hội Ryuka “Lễ hội quốc tế”

Chương trình Bus Tour được tổ chức 2 lần/năm với sự tham gia của các bậc phụ huynh người Nhật, sinh viên Nhật Bản và du học sinh.
Các bạn vừa có cơ hội tiếp xúc với lịch sử và văn hóa Nhật Bản vừa có thể giao lưu vượt khoảng cách thế hệ.

●Hội hỗ trợ giáo dục - Chương trình 
Bus Tour giao lưu quốc tế

Tổ chức cuộc thi hùng biện, tạo cơ hội để các bạn sinh viên nâng 
cao khả năng tiếng Nhật.
Bên cạnh "Phần thi tiếng Nhật", còn có thêm "Phần thi phương 
ngữ kansai”.
Du học sinh và sinh viên Nhật Bản cũng có thể tham gia “Phần 
thi Tiếng Anh”.

● Cuộc thi hùng biện RYUKA

Quầy tư vấn của các du học sinh đi trước

Nhân viên Ban hỗ trợ du học sinh

Hỗ trợ du học sinh

Sự kiện giao lưu quốc tế

Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cho
tất cả các bạn du học sinh!

● Ban hỗ trợ du học sinh
Hỗ trợ tổng hợp giúp tất cả các bạn du 
học sinh trải qua cuộc sống học tập đại 
học đầy đủ nhất. Nếu không rõ về cuộc 
sống học tập ở trường đại học (nơi ở, 
công việc làm thêm…), Ban hỗ trợ du học 
sinh sẽ là nơi tư vấn hỗ trợ sớm nhất. 
Ngoài ra, nơi đây còn quản lý lưu trú và 
hỗ trợ thủ tục quản lý lưu trú cần thiết 
cho du học sinh, đồng thời cũng tổ chức 
nhiều sự kiện đa dạng như trải nghiệm 
văn hóa Nhật Bản, giao lưu với sinh viên 
người Nhật và người dân địa phương, v.v…

Tại trường Đại học Ryutsu Kagaku, số lượng du học sinh chiếm 
khoảng 15% trên tổng số toàn sinh viên.Có khoảng 600 sinh viên 
đang theo học tại trường, đến từ 19 quốc gia và các khu vực như 
Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan, Ả Rập Xê-út, 
Nepal, Indonesia, Thái Lan, Mông Cổ, Myanmar, v.v...
Nhà trường đang thiết lập hệ thống để hỗ trợ 
đầy đủ nhất cho du học sinh dựa trên những 
thành tích về việc tiếp nhận du học sinh cho 
đến nay.
 (Tính đến tháng 4/2021)

Trường Đại học Ryutsu Kagaku có bộ phận chuyên về hỗ trợ cho du 
học sinh, thực hiện việc tư vấn học tập, tư vấn về định hướng nghề 
nghiệp và tư vấn việc làm, v.v... cho du học sinh.

Các du học sinh đi trước mở "Quầy tư vấn của du học sinh đi trước" để tư vấn cho các bạn sinh 
viên năm nhất. Các bạn sinh viên năm nhất có thể sử dụng SNS để đặt câu hỏi và trao đổi về 
các vấn đề như khóa học, học bổng và cuộc sống ở nhà trọ, v.v... cho các bạn du học sinh đi trước 
ở mỗi nước. Quầy tư vấn sẽ mở cửa mỗi tuần/1 lần vào giờ nghỉ trưa, chủ yếu vào tháng 4.

● Lễ hội RYUKA World
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Trường Đại học Ryutsu Kagaku luôn hướng đến “Hỗ trợ toàn diện cho du học sinh”.
Du học sinh có thể hoạt động tích cực trong và ngoài khuôn viên trường, 
đồng thời có thể học hỏi thông qua rất nhiều những trải nghiệm khác nhau.

Sự kiện chào đón 
năm mới

Sự kiện Setsubun



Thúc đẩy “Chương trình đào tạo duy nhất chỉ có tại trường  Đai học Ryutsu Kagaku”.
Nhờ sự học tập đa dạng với tính chất độc đáo cao sẽ thúc đẩy sự phát triển to lớn của mỗi học sinh.

Chương trình đào tạo nguồn nhân lực tại địa phương

Only One Only One

Only One

Only One

Only One

■Cuộc thi lên kế hoạch bên ngoài trường
Tại hội thảo Yamakawa, chúng 
tôi đã đề xuất ý tưởng cho "Cuộc 
thi lên kế hoạch du lịch nước 
ngoài "do sinh viên và các công 
ty du lịch thực hiện" khởi hành 
từ sân bay quốc tế Kansai lần 
thứ 11" và giành được giải nhì.

>>>Giáo dục tại Trường Đại học Ryutsu Kagaku

Nét độc đáo của Trường Đại học Ryutsu Kagaku
“Chương trình giảng dạy khám phá bản thân 
mà mình muốn trở thành”

Khoảng thời gian nửa năm sau khi nhập học là 
thời điểm thực hiện chương trình “Tìm kiếm hạt 
giống ước mơ về bản thân mà mình muốn trở 
thành”. Sẽ có các chương trình đa dạng như cắm 
trại 2 ngày 1 đêm, làm việc theo nhóm để giải 
quyết các vấn đề, giao lưu với những sinh viên đi 
trước, sinh viên tốt nghiệp của trường và nhà kinh 
doanh. Thông qua những trải nghiệm, đối diện với 
bản thân một lần nữa để xác định rõ “bản thân 
mà mình muốn trở thành”.

Nhà trường có thế mạnh trong lĩnh vực lưu thông và Marketing

Trang bị tư duy lưu 
thông về Marketing.

Khoa Thương mại
 ・ Ngành Marketing
 ・ Ngành Quản trị kinh doanh

Khoa Kinh tế
・ Ngành Kinh tế
・ Ngành Thông tin kinh tế

・ Ngành Nhân học và xã hội học
・ Ngành Du lịch
・ Ngành Sức khỏe con người

Khoa Nhân học và xã hội học

Triết lý thành lập Trường Đại học Ryutsu Kagaku là 
“đào tạo nguồn nhân lực có thể cống hiến cho hòa 
bình trên thế giới và đóng góp vào việc xây dựng 
xã hội phồn vinh thông qua nghiên cứu, giao dục 
về phân phối một cách khoa học”. Nhà trường sẽ 
đưa môn học “Nhập môn phân phối học” như một 
môn học bắt buộc cho tất cả các khoa. Bên cạnh 
đó, sinh viên còn có thể học sâu hơn trong từng 
lĩnh vực thông qua việc trang bị cho bản thân tư 
duy về Marketing.

Học tập bằng cách kết nối giữa giáo dục đại học và xã hội, kinh doanh thực tế

Với rất nhiều cơ hội được đi thực tế  giúp sinh viên có thể nắm được những gì đang diễn ra trong xã hội thực tế, 
đang có những thách thức vấn đề gì,  những yêu cầu đối với nguồn nhân lực là gì...

Triết lý sáng lập trường Đại học Ryutsu Kagaku

Chiến tranh Thế giới thứ nhất bắt đầu bằng cuộc chiến về than và sắt
Chiến tranh Thế giới thứ hai nổ ra vì cuộc cạnh tranh dầu mỏ.
Nếu việc phân phối được thực hiện, tài nguyên và thực phẩm được cung cấp 
trên khắp thế giới thì con người sẽ không giết hại lẫn nhau, và sẽ không xảy 
ra những cuộc chiến tranh giành mọi thứ.
Vì vậy, tôi đã thành lập trường đại học Trường Đại học Ryutsu Kagaku để 
truyền đạt niềm tin này cho các thế hệ không biết đến chiến tranh.

(Tháng 4 năm 1988)

Nhà sáng lập trường Nakauchi Isao
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Đây là một dự án giáo dục với sự hợp tác giữa các 
doanh nghiệp - chính phủ - trường đại học, nhằm 
hướng đến mục tiêu “phát triển nguồn nhân lực có 
ích cho xã hội". Bằng cách học tập trực tiếp từ 
những người làm việc ở đầu ngành, giúp sinh viên 
hiểu rõ đặc trưng và sức hút của từng ngành, nhìn 
rõ được bức tranh tương lai  từ đó xây dựng kế 
hoạch mục tiêu cho bản thân.

Dự án hạt giống ước mơ
về thiết lập mục tiêu trong suốt 4 năm

Đạt được 
hình mẫu 

mong muốn

Tìm kiếm
Nuôi dưỡng

Nảy mầm

Trường Đại học Ryutsu Kagaku sỡ hữu chương trình giảng dạy độc đáo trong 
4 năm học, gồm có: Tìm kiếm -> Nuôi dưỡng -> Nảy mầm hạt 
giống ước mơ mà bản thân mình muốn trở thành

Ngành dịch vụ
(Truyền thông đại chúng)

Ngành thông tin 
truyền thông

Ngành Tài chính

Ngành vận chuyển
(Hàng không)

Buôn bán

Ngành kinh 
doanh bán lẻ
(Siêu thị)

Khởi nghiệp/
kế thừa công việc

 kinh doanh

Ngành kinh 
doanh bán lẻ
(Trang phục)

Ngành công 
nghiệp du lịch

Khách sạn - nhà trọ

Ngành công 
nghiệp du lịch

(Du lịch)

Ngành công 
nghiệp du lịch
(Tiệc cưới)

Ngành vận chuyển
(Vận chuyển hàng hóa)

Ngành xây dựng 
bất động sản
(Kinh doanh)

Ngành dịch vụ
(Phái cử nhân tài)

Ngành phúc 
lợi và y tế

Ngành kinh 
doanh bán lẻ

(Xe đạp)

Công nghiệp chế tạo
(Nhà sản xuất)

Công chức
(Cơ quan hành chính ở 
tỉnh và Tòa thị chính)

Công chức
(Cảnh sát và cứu hỏa)

Giúp sinh viên có thể hình dung nên trải qua 4 năm đại học như thế 
nào để có được công việc mong muốn hướng đến trong tương lai 
thông qua việc "Học tập trong suốt 4 năm". Nhà trường cung cấp mẫu 
cuộc sống sinh viên tương ứng với 19 hình dung công việc khác nhau.

"Học tập trong suốt 4 năm"
để hiểu rõ về quá trình phát triển của 
bản thân

Bài giảng đặc biệt Chương trình đồng sáng tạo xã hội

Nhà trường mời những diễn giả hoạt động trong 
các tập đoàn, công ty khác nhau đến trường với 
tư cách giảng viên đặc biệt. Sinh viên có thể lắng 
nghe những câu chuyện hot nhất như tình hình 
hiện tại và triển vọng của nền kinh tế.

Nhà trường hợp tác với các công ty, khu vực và chính quyền địa phương để thực hiện nhiều chương trình giải quyết vấn đề ở địa phương.
Nhà trường cũng đưa những đề xuất về sản phẩm mới, kế hoạch sự kiện, thực hiện sản phẩm hóa trong thực tế và tổ chức các sự kiện.
Nỗ lực trong các hoạt động hội thảo và lớp học, v.v...

■Cuộc thi Nhà sáng tạo dành cho sinh viên Kobe Grand Prix (I-1 Grand Prix)
Được tổ chức bởi Trường Đại học Ryutsu Kagaku. 
Sinh viên trong thành phố Kobe và học sinh của 
những trường trung học có liên kết sẽ thi đấu theo 
nhóm, mỗi nhóm sẽ thuyết trình về đề xuất của 
mình với những vấn đề liên quan đến các doanh 
nghiệp liên doanh.

Hội thảo Phát triển sự nghiệp Giáo dục Phát triển sự nghiệp
Đào tạo quan điểm nghề nghiệp theo từng giai đoạn từ năm 1 đến năm 4.

■Các ngành giáo dục Phát triển sự nghiệp
Trong chương trình đào tạo có các môn giáo dục, định hướng nghề nghiệp. Sinh viên 
sẽ được học Lý thuyết về phát triển sự nghiệp cơ bản, thực tập phát triển sự nghiệp, 
lý thuyết về kinh doanh nghề nghiệp, v.v...

■Hỗ trợ chứng chỉ
Trường hỗ trợ sinh viên lấy nhiều chứng chỉ khác 
nhau, và có nhiều chương trình cho phép sinh viên 
tham gia để lấy chứng chỉ ở trong trường.

Với sự tham gia của các giảng viên đang 
hoạt động ở tuyến đầu của mỗi ngành 
giúp sinh viên trong thời gian ngắn có 
thể hiểu rõ hơn về tình hình và thách 
thức của từng ngành từ đó hình dung rõ 
hơn về hướng tìm việc của mình.

◎ Hội thảo Phát triển sự nghiệp (Marketing)
◎ Hội thảo Phát triển sự nghiệp (Bán lẻ)
◎ Hội thảo Phát triển sự nghiệp (Khách sạn - Đám cưới)



Phỏng vấn nhân viên tuyển dụng chưa chính thức Phỏng vấn nhân viên tuyển dụng chưa chính thức

Để nuôi dưỡng và làm nảy nở hạt giống ước mơ về hình mẫu lý tưởng mong muốn, nhà trường hỗ  trợ từng bạn du học sinh.
Tăng cường hỗ trợ hoạt động tìm kiếm việc làm cho du học sinh.

Hỗ trợ hoạt động 
tìm kiếm việc làm

Hỗ trợ hoạt động tìm kiếm 
việc làm sẽ bắt đầu từ năm 
3 với sự giúp đỡ của Phòng 
hỗ trợ tìm kiếm việc làm

Doanh nghiệp thử việc chính: (Thành tích của sinh viên tốt nghiệp từ năm 2016 ~ tháng 3/2021)

>>>Hỗ trợ hoạt động tìm kiếm việc làm từ Trường Đại học Ryutsu Kagaku

Bạn Kandel Uma Kanta (Nepal)

Sinh viên năm 4　Khóa Hệ thống phân phối　Ngành Marketing　Khoa Thương mại　Tốt nghiệp vào tháng 3 năm 2021

Nơi nhận việc: Yamamura Logistics CO.,LTD

Hướng dẫn tìm kiếm việc làm cho đối tượng du học sinh (tháng 10 ~ tháng 2)
Nhà trường sẽ thông báo hàng tháng về "
những việc cần làm bây giờ”để bắt đầu 
hoạt động tìm kiếm việc làm. Thực hiện 
khoảng 8 lần/năm.

Thực tập (tháng 8 ~ 9)
Với sự hợp tác của các công ty,sinh viên sẽ trải nghiệm làm 
việc trong công ty và ngành nghề hướng tới.

Lớp học luyện đề đối với kỳ thi kiểm tra viết và SPI
 (tháng 11 ~ 2)
Giúp sinh viên cải thiện điểm số của kỳ thi viết khi tìm kiếm việc làm.

Phỏng vấn cá nhân về định hướng nghề 
nghiệp (tháng 10 ~ tháng 12)
Nhà trường sẽ phỏng vấn cá nhân với tất 
cả sinh viên và lập kế hoạch tìm kiếm việc 
làm phù hợp với tính cách và mục tiêu của 
mỗi người.

Hội thảo nghiên cứu về các ngành nghề (tháng 11~) - 
 Buổi giới thiệu các doanh nghiệp tại trường (tháng 2~)
Nhà trường mời nhiều doanh nghiệp thuộc các ngành nghề khác nhau về 
trường để sinh viên có thể lắng nghe chi tiết những chia sẻ về nội dung 
công việc và thông tin tuyển dụng. Các doanh nghiệp mong muốn tuyển 
dụng du học sinh hầu hết cũng sẽ tham gia.

Buổi tư vấn việc làm cho OB - OG (tháng 2)
Có thể nghe trực tiếp những câu chuyện từ 
sinh viên tốt nghiệp về hoạt động tìm kiếm 
việc làm và công việc hiện tại.

Luyện tập thảo luận nhóm (tháng 2)
Thực hành thảo luận nhóm được thực hiện tại 
kỳ thi tuyển dụng và tìm kiếm việc làm.

Luyện tập phỏng vấn khi xin việc
(tháng 2~)
Các giáo viên giảng dạy của trường sẽ trở 
thành người phỏng vấn và tiến hành luyện tập 
phỏng vấn như trong thực tế.

7 8

Bạn Zhang Yushan (Trung Quốc)
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Giao lưu với nhiều người thông qua công việc tình nguyện trong 
các hoạt động ngoại khóa
Trong các hoạt động ngoại khóa của trường đại học, tôi thuộc bộ phận tình nguyện 
phúc lợi "Milk tea". Nhiều trẻ em đang sinh sống ở vùng lân cận đã đến dự buổi tiệc 
Halloween của chúng tôi được tổ chức trong trường học. Chúng tôi đã chuẩn bị trò 
chơi, mời các em tham gia, và gửi tặng bánh kẹo. Chúng tôi cũng đã tươi cười rạng 
rỡ như những đứa trẻ đầy năng lượng. Ngoài ra, với vai trò là tình nguyện viên cho 
các hoạt động ngoài trường, chúng tôi cũng đã tham gia vào lễ hội ánh sáng Kobe 
Luminarie và kêu gọi mọi người quyên góp, đồng thời đảm nhận công việc điều khiển 
giao thông tại cuộc thi Rokko City Marathon. Công việc tình nguyện tại các hoạt động 
đã giúp tôi có thể giao lưu với nhiều người, từ đó có thể nâng cao kỹ năng giao tiếp 
của mình. Tôi cảm thấy rất vui vì đã có nhiều trải nghiệm trong hoạt động tình 
nguyện.

Tìm việc làm tại doanh nghiệp mang tầm quốc tế, có cơ hội trở 
về quê nhà　
Tại trường đại học, tôi đã lựa chọn khóa "Chiến lược quản lý". Điều đặc biệt thú vị đối 
với tôi chính là giờ học "Lý thuyết về chiến lược sản phẩm". Đây là giờ học thực tế để 
tìm hiểu về quy trình và phương pháp lên kế hoạch sản phẩm, và tự mình lập kế 
hoạch sản phẩm. Ngoài ra, trong "Bài giảng đặc biệt về lý thuyết doanh nghiệp", 
người đứng đầu của các doanh nghiệp tiêu biểu ở Nhật Bản, và cơ quan chính phủ đã 
đến trường đại học và trực tiếp chỉ dạy cho chúng tôi. Đây là trải nghiệm học tập 
tuyệt vời để tôi có thể hiểu rõ hơn về những nỗ lực tiên tiến nhất của các ngành 
nghề khác nhau, và suy nghĩ về tương lai của mình. Sau khi tốt nghiệp, tôi được 
NITORI(CHINA)HOLDINGS co.,LTD, công ty phụ trách hoạt động kinh doanh của 
Nitori tại Trung Quốc gửi lời mời làm việc. Tôi đến từ thành phố Thiên Tân (Trung 
Quốc), và tôi rất ước ao được bộ phận tuyển dụng thông báo cho tôi biết rằng "Ở 
Thiên Tân cũng có công ty như vậy". Tuy hiện 
nay tôi vẫn chưa quyết định sẽ làm việc ở đâu 
tại Trung Quốc, nhưng tôi cũng rất vui khi có cơ 
hội làm việc tại doanh nghiệp mang tầm quốc 
tế, và trở về quê nhà để làm việc trong tương 
lai. Tôi hy vọng từ nay bản thân có thể tham 
gia vào công việc phát triển sản phẩm, và áp 
dụng các kinh nghiệm khác nhau có được tại 
trường đại học vào công việc của mình.

Thêm động lực nhờ học bổng dành cho du học sinh
Tôi đã đến Nhật Bản từ quốc gia Nepal, và rất quan tâm đến ngành kinh doanh bán lẻ và 
hệ thống phân phối hàng hóa của Nhật Bản. Ngành học này có thể giúp hạ giá cả xuống, 
bằng cách vận chuyển số lượng lớn hàng hóa một cách có hiệu quả. Tôi nghĩ điều này sẽ 
có ích cho sự phát triển của đất nước tôi trong tương lai, vì vậy tôi quyết định vào học tại 
Trường Đại học Ryutsu Kagaku để tìm hiểu và học hỏi về ngành kinh doanh bán lẻ và hệ 
thống phân phối hàng hóa.　Tại trường đại học, tôi đã chọn Khóa hệ thống phân phối 
thuộc ngành Marketing. Vì tôi có thể học hỏi về "Hệ thống phân phối" và công nghệ của hệ 
thống đó, điều mà tôi muốn tìm hiểu bấy lâu nay, nên tôi cảm thấy cuộc sống học tập rất 
thoải mái, mỗi ngày đều trọn vẹn ý nghĩa. Khi có điều không hiểu, tôi đã hỏi lại giảng viên 
và được họ giải thích một cách dễ hiểu và cẩn thận, giúp tôi nắm bắt vấn đề.　Trường Đại 
học Ryutsu Kagaku có nhiều chế độ học bổng, và bạn có thể nhận học bổng tối đa đến 4 
năm. Tôi cũng đã được nhận học bổng trong suốt 4 năm qua, và vì thế mà tôi có thể giảm 
nhẹ gánh nặng về mặt tiền bạc, và thoải mái sinh hoạt.

Theo đuổi ước mơ tiếp theo thông qua việc tìm kiếm công việc tại 
công ty phân phối hàng hóa mà mình mong muốn　
Điều khiến tôi cảm thấy ấn tượng ngoài các giờ học chính là các hoạt động trong khuôn 
viên trường như "Lễ hội Ryuka" và Lễ hội văn hóa thế giới World Festival, v.v... được tổ 
chức trong trường học. Các du học sinh đã mở những gian hàng để bày bán các món ăn từ 
đất nước của họ, và giao lưu với khách đến thăm. Tôi đã được một đầu bếp người Nepal 
mà tôi quen biết giúp tôi làm món cà ri, cho nên gian hàng của tôi đã nhận được rất nhiều 
lời nhận xét tốt và có thể mang về lợi nhuận.　Khi thời còn là sinh viên, tôi đã làm công 
việc bán thời gian tại một cửa hàng giảm giá (Discount Store) lớn. Từ khi đã có kinh 
nghiệm trong việc đặt hàng, phân loại, và sắp xếp hàng hóa, v.v... và nhìn thấy hình ảnh 
số lượng lớn hàng hóa được sắp xếp một cách hiệu quả trong cửa hàng, thì càng ngày tôi 
càng quan tâm nhiều hơn đến công nghệ phân phối hàng hóa của Nhật Bản. Vì vậy sau 
đó, tôi đã không hề phân vân trong việc lựa chọn 
công việc và đã đặt mục tiêu hướng đến "Ngành 
phân phối hàng hoá". Tôi đã nhận được lời mời làm 
việc từ công ty Yamamura Logistics Co., Ltd., một 
doanh nghiệp có hệ thống phân phối hàng hóa tiên 
tiến và có thể xử lý số lượng lớn sản phẩm trong thời 
gian ngắn. Sau khi tốt nghiệp, cứ ngỡ như một giấc 
mơ khi tôi có thể làm việc và sử dụng hệ thống phân 
phối hàng hóa hiện đại nhất.

Nơi nhận việc: NITORI(CHINA)HOLDINGS co.,LTD.

Tôi đã vào học tại trường đại học với mong muốn tìm hiểu về hệ thống phân phối hàng hóa của Nhật Bản.
Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ làm việc trong ngành phân phối hàng hóa với các kỹ thuật công nghệ tiên tiến.

Nâng cao kỹ năng giao tiếp thông qua các hoạt động ngoại khóa.
Tôi đã được trải nghiệm việc lên kế hoạch sản phẩm thông qua các buổi học.

Toki trading ltd.
Kansai airports retail & services co., ltd.
Ladolce co., ltd.
Home logistics co., ltd.
Shoei kogyou co., ltd.
Area marketing office corporation
Musashino co., ltd.
Aico co., ltd.
Hittatsu boueki co., ltd.
Sanyo engineering & construction inc.
Kashinsya co., ltd.
Nihon community cooperative

Aikoh electronics corp.
Katsushiro matex co., ltd.
Nm humatech co., ltd.
Osaka food corporation
G.u. co., ltd
Murakamiseiki co., ltd.
Hotel kansai
Saishunkan co., ltd.
Tomoike industrial co., ltd.
Bunkyo studio co., ltd.
Kobe portopia hotel co., ltd.
Marss japan co., ltd.

Aeon delight co., ltd.
Kowa japan co., ltd.
Resort life co., ltd.
Hiệp hội shinshin jigyou
Kandk co., ltd.
Sugi holdings co., ltd.
Aspark co., ltd.
Sanki service corporation
Sanyu, inc.
Daikokuten Bussan Co., Ltd.
Yamamura Logistics CO.,LTD
NITORI(CHINA)HOLDINGS co.,LTD.

Don Quijote Co., Ltd.
VINX CORP
Hotel New Awaji Co., Ltd.
Yodobashi Camera Co.,Ltd.
Jikei Group
LINK Co.,Ltd.
G-7 Auto Service Co. Ltd.
Arara inc. 
MANDAI CO., LTD.
Medical Incorporated Association SEISHOKAI
Trường dạy nghề và trường dạy 
tiếng Nhật, v.v... tại Nhật Bản



Tổ chức hội thảo 2 ngày 1 đêm để chuẩn bị 
đầy đủ cho hoạt động tìm việc. Sinh viên 
có thể có thêm động lực tìm kiếm việc làm 
và trang bị đầy đủ cho bản thân những kỹ 
năng cần thiết.

Nhà trường mời các doanh nghiệp đang tích 
cực tuyển dụng du học sinh về trường và sinh 
viên có thể lắng nghe chi tiết những chia sẻ về 
nội dung công việc và thông tin tuyển dụng.

Ngày hội việc làm dành cho các bạn du học sinh Hội thảo ở cơ sở lưu trú về biện 
pháp hỗ trợ khi xin việc 

(tháng 12, tháng 2)

Hỗ trợ toàn diện hoạt động 
tìm kiếm việc làmGiới thiệu nơi thực tập cho các 

bạn du học sinh và tổ chức hướng 
dẫn tìm kiếm việc làm chỉ dành 
cho đối tượng là các bạn du học 
sinh. Giải thích cẩn thận các tác 
phong phỏng vấn và đặc điểm nổi 
bật của hoạt động tìm việc làm ở 
Nhật Bản, tiến hành hỗ trợ tìm 
việc làm phù hợp với từng hoàn 
cảnh của du học sinh.

Phòng hỗ trợ tìm kiếm việc làm

Phỏng vấn nhân viên tuyển dụng chưa chính thức Phỏng vấn nhân viên tuyển dụng chưa chính thức

Đây là trường đại học được các du học sinh xác định rõ ước muốn và mục tiêu  trong tương lai lựa 

chọn để trang bị các kiến   thức cần thiết cho việc định hướng nghề nghiệp của mình.

>>>Hỗ trợ hoạt động tìm kiếm việc làm từ Trường Đại học Ryutsu Kagaku

Bạn Trần Trọng Tuấn (Việt Nam)
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Nơi nhận việc: Arara inc. 

Bạn Christian Ankasa (Indonesia)
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Nhìn nhận lại nghề nghiệp, và chuyển tiếp lên Đại học Ryutsu 
Kagaku
Tuy đất nước của tôi là ở Indonesia, nhưng từ năm 8 tuổi, tôi đã thường xuyên đến 
nhà thờ do một người Nhật quản lý, vì vậy tôi đã có cảm giác thân thuộc với đất 
nước Nhật Bản. Ngoài ra, mẹ tôi cũng đang kinh doanh vườn cà phê, vì vậy tôi đã 
có kinh nghiệm phụ trách về mảng kế toán từ khi tôi còn học trung học cơ sở. Lần 
đầu tiên tôi đi sang Nhật Bản du học là cách đây 10 năm, với mục đích học hỏi về 
những công nghệ tiên tiến nhất của Nhật Bản cho tương lai. Khi đó, tôi đã học về 
công nghệ thông tin và trở về nước, tuy nhiên một thời gian sau đó, tôi đã đặt ra 
mục tiêu "Muốn thành lập và quản lý một công ty kinh doanh về thực phẩm, khác 
với vườn cà phê của mẹ tôi." Vì vậy, tôi lại sang Nhật Bản du học một lần nữa, và 
vào học tại Trường Đại học Ryutsu Kagaku để học tập kiến thức về chiến lược quản lý 
tiên tiến nhất.

Trang bị kiến   thức và lý thuyết để thực hiện quản lý một cách có 
chiến lược
Hiện tại, tuy tôi đang là sinh viên đại học, nhưng tôi đã là người quản lý phụ trách 
điều hành một công ty dịch thuật đa ngôn ngữ ở Indonesia từ 7 năm trước. Đây là 
công ty cho phép chúng tôi làm việc ở bất kỳ nơi đâu và bất kể thời gian nào, công 
ty hiện đang có 16 nhân viên. Trong khoảng thời gian ở Nhật, tôi đã bàn giao công 
việc lại cho cấp dưới của mình. Tuy nhiên, vì trước giờ tôi chưa từng học quản lý bao 
giờ, nên tôi phải "làm thử trước" và "nếu thấy không ổn thì tôi sẽ xem đây chỉ là sự 
học hỏi và tìm kiếm cho mình phương án khác". Tại trường Đại học Ryutsu Kagaku, 
tôi đã tham gia vào hội thảo mang tên "Chiến lược quản lý", và có được những lý 
thuyết và kiến   thức vô cùng có ý nghĩa về mảng quản lý và phân phối hàng hóa. Sau 
khi tốt nghiệp, tôi đã vào làm việc tại công ty 
đã gửi lời mời cho mình, và muốn áp dụng kinh 
nghiệm có được tại trường đại học vào công 
việc. Tại trường đại học, tôi đã làm quen được 
với các du học sinh đến từ nhiều quốc gia khác 
nhau. Tôi rất mong trong tương lai sẽ có thể 
xây dựng được mạng lưới quan hệ, trong vai 
trò hoạt động tích cực ở các quốc gia và lĩnh 
vực khác nhau.

Tạo thêm mối quan hệ qua các buổi cắm trại, chương trình Bus 
Tour, và làm việc theo nhóm
Tôi biết đến Trường Đại học Ryutsu Kagaku thông qua một giảng viên tại trường dạy 
tiếng Nhật ở đất nước tôi đã giới thiệu cho tôi. Sau khi tìm hiểu, tôi cho rằng có 3 lý 
do để học tập "tại trường này", đó là "Khí hậu và môi trường sống mang đến cuộc 
sống thoải mái", "Có nhiều học bổng", và "Có lĩnh vực mà mình muốn học". Từ nhỏ 
tôi đã yêu thích về máy tính, và mong muốn tìm hiểu thêm thông tin về lĩnh vực này. 
Tại trường đại học, tôi đã tham gia vào tất cả giờ học có tên "thông tin", các giảng 
viên rất thân thiện và luôn giải thích cẩn thận chu đáo đối với du học sinh, nhờ vậy 
tôi có thể hiểu rõ mọi thứ. Trong buổi hội thảo, tôi đã được làm việc theo nhóm rất 
nhiều, hiểu rõ hơn về các thành viên trong nhóm, và cùng nhau hợp tác để đưa ra ý 
kiến. Tôi nghĩ đây là trường đại học mà bạn có thể dễ dàng kết thêm bạn bè. Ngay 
sau khi nhập học, sẽ có buổi cắm trại 2 ngày 1 đêm dành cho các tân sinh viên, qua 
đó các bạn có thể kết thêm nhiều bạn bè ở các khoa và ngành học khác nữa. Ngoài 
ra, trong Chương trình Bus Tour giao lưu quốc tế được tổ chức 2 lần/năm, tôi đã 
được giao lưu và trải nghiệm nền văn hóa Nhật Bản.

Mang lại niềm vui cho bản thân cũng như xã hội thông qua công 
nghệ thông tin sau khi tốt nghiệp
Do tôi đặt mục tiêu phải cố gắng hiểu hết nội dung bài giảng trong ngày học, nên tôi 
đã có được thành tích khá tốt. Nhờ vậy, tôi đã có thể nhận rất nhiều học bổng, và từ 
năm 3 trở đi tôi đã giảm bớt thời gian làm thêm, và xây dựng môi trường khiến tôi 
có thể tập trung vào việc học hơn. Sau khi tốt nghiệp, tôi nhận được lời mời làm 
việc từ một doanh nghiệp mang tiêu chí "Làm cho thế giới hạnh phúc hơn thông qua 
công nghệ thông tin." Tôi cảm thấy thật thú vị khi có thể đóng góp cho xã hội thông 
qua công việc của mình. Tôi là du học sinh duy 
nhất được tuyển dụng vào làm việc, xung quanh 
tôi đều là sinh viên ngành khoa học tự nhiên. Tôi 
nghe nói rằng lý do tôi được tuyển vào làm là vì 
tôi đã thể hiện được thái độ và lòng nhiệt huyết 
để xử lý những vấn đề được đưa ra trong hoạt 
động tuyển dụng. Trong tương lai, có thể tôi sẽ 
phải đối mặt với vô vàn khó khăn, nhưng tôi sẽ 
luôn cố gắng hết mình mà quyết không bỏ cuộc.

Nơi nhận việc: Jikei Group

Môi trường sinh hoạt, học bổng, lĩnh vực muốn theo học.
Tôi đã du học tại Trường Đại học Ryutsu Kagaku với 3 lý do này.

Thành lập và quản lý một công ty kinh doanh về thực phẩm.
Vì lý do đó mà tôi đã chọn học về "Chiến lược quản lý".

Tại ngày hội giới thiệu việc làm năm 2019 được tổ chức với 
sự hợp tác của Ngân hàng Minato, đã có 9 doanh nghiệp 
tham gia. Không chỉ sinh viên năm 4 mà ngay cả các bạn 
sinh viên năm 2, năm 3 cũng tham gia, và tìm hiểu về các 
doanh nghiệp Nhật Bản.
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>>>Ký túc xá cho sinh viên của Trường Đại học Ryutsu Kagaku

Chi phí ký túc xá là 35.000 yên/tháng
（Bao gồm chi phí điện và nước / miễn phí Wi-Fi trong tòa nhà）

Trường Đại học Ryutsu Kagaku luôn hướng đến mục tiêu đào tạo nguồn 
nhân lực toàn cầu thông qua các hoạt động giao lưu quốc tế.
Trường Đại học Ryutsu Kagaku luôn hướng đến mục tiêu đào tạo nguồn 
nhân lực toàn cầu thông qua các hoạt động giao lưu quốc tế.

“Ký túc xá cho sinh viên của cơ sở giao lưu quốc tế                          ” là loại hình cơ sở giáo 

dục mới, vừa là nơi sinh viên Nhật Bản và du học sinh đến từ các quốc gia khác nhau 

sinh sống cùng nhau, vừa thúc đẩy sự phát triển cá nhân thông qua các 

chương trình trao đổi quốc tế phong phú. Đây là nơi thúc đẩy

 "Giao lưu quốc tế và đào tạo phát triển nguồn nhân 

lực toàn cầu" của trường đại học chúng tôi.

Ký túc xá sinh viên Cơ sở giao lưu quốc tế

Sinh viên Nhật Bản và du học sinh cùng nhau hợp tác vừa 
lập kế hoạch và thực hiện các chương trình, vừa làm sâu 
sắc hơn mối quan hệ giao lưu giữa các sinh viên.

Ký túc xá cho sinh viên của cơ sở giao lưu 
quốc tế Chương trình giao lưu (Ví dụ)

●Buổi tiệc chào đón các bạn sinh viên nội trú mới
● Lễ hội Thất tịch - Tanabata Matsuri　
●Đại hội thể thao　
●Lễ Giáng sinh　
●Lễ hội Mochitsuki　

●Lễ hội ném đậu Setsubun
● Lớp dạy nấu ăn
　　　　　　　v.v...

Nội dung của chương trình chủ yếu
là do các bạn sinh viên nội trú lên kế hoạch thực hiện.

●Phòng ký túc 
xá (Phòng riêng)

●Không gian 
sinh hoạt chung

Thúc đẩy giao tiếp thông qua 
các hoạt động sinh hoạt hằng 
ngày.

Phòng khách
Không gian giúp các bạn 
sinh viên có thể giao lưu
về ẩm thực hay giao tiếp, v.v...

Nhà bếp
Là nơi mà các bạn sinh viên nội trú có thể 
cùng nhau nấu ăn, từ đó có cơ hội tiếp xúc 
với những khác biệt giữa các nền văn hóa của 
nhau.

Phòng tắm
Có 2 phòng tắm
trong 1 nhà chung.

Bồn rửa mặt và nhà vệ sinh
Có 2 bồn rửa mặt và nhà 
vệ sinh trong 1 nhà chung.

Không gian sốngTầng 2 - 3

Không gian giao lưu quốc tếTầng 1

Trang bị đầy đủ 
các đồ dùng như 
giường, bàn, tủ, 
kệ sách, tủ lạnh, 
v.v...

ế                          ” là loại hình cơ sở giáo 

●Phòng tự học

Giúp sinh viên có thể tự học tập
trong môi trường yên tĩnh.

"Ký túc xá cho sinh viên của cơ sở giao lưu quốc tế                                    "

Số tiền chuyển khoản lần đầu

Cụ thể

Tổng số tiền cần đóng năm đầu tiên

110.000 yên

495.000 yên

Phí vào ký túc xá 40.000 yên
Phí quản lý hàng năm 35.000 yên
Chi phí ký túc xá 35.000 yên/tháng

Sinh viên người Nhật và du học sinh sẽ sống cùng nhau trong 
một phòng nhỏ 6 người (nhà chung).
Mỗi người sẽ có 1 phòng riêng tôn trọng sự riêng tư cá nhân
 (khoảng 10 m2).
Nhà bếp và phòng khách, v.v… dùng chung, giúp các bạn sinh viên 
được tiếp xúc với các nền văn hóa và quan điểm sống của nhau.
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●Phòng kiểu Nhật  ●Phòng giải trí

Đây là không gian mang đậm nét văn hóa Nhật Bản.
Cho phép sinh viên có cơ hội trải nghiệm nghệ thuật cắm hoa 
Ikebana, trà đạo, v.v...

Tổ chức các sự kiện giúp sinh viên luyện tập 
thể dục thể thao và vận động cơ thể.

Có thể sử dụng cho nhiều mục đích như
tổ chức các buổi đào tạo và hội thảo,
v.v...

●Phòng đa năng 1 ●Phòng đa năng 2

Kết hợp với khu vực pantry (nơi nghỉ ngơi, ăn uống, v.v...). Đây là 
không gian nhà bếp rất thoải mái. Có thể nấu ăn dễ dàng, vì thế các 
bạn sinh viên cũng sẽ có cơ hội tiếp xúc với các nền văn hóa khác 
nhau thông qua ẩm thực.



CAMPUS MAP
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Vào những buổi sáng bận rộn, các sinh viên thường có thói quen bỏ bữa 
ăn sáng.Và bữa sáng chỉ với giá 100 yên chính là “cứu tinh” của những 
bạn sinh viên này. Thực đơn bao gồm các món ăn kiểu Nhật và kiểu Tây, 
đây là bữa sáng được các bạn sinh viên yêu thích và hài lòng khi lựa chọn.

●●2
●●1

●●3

>>>Môi trường học tập tại Trường Đại học Ryutsu Kagaku

●Suất ăn sáng 100 yên nổi tiếng

Trường Đại học Ryutsu Kagaku cung cấp môi trường học tập hiện đại nhất, 
mang đến cho các bạn sinh viên cuộc sống học tập vui vẻ và đầy đủ.
Khuôn viên trường có tổng diện tích là 164,456 m² (khoảng 25 sân bóng), là nơi sinh viên có thể tự học, thư giãn với bạn bè và mở rộng các mối quan hệ.

Phòng học vừa (Khu     tầng 3)

Lớp thực hành (Khu    tầng 3)

Phòng thí nghiệm tâm lý học

Lớp học thực hành công việc giảng dạy

Khu giảng dạy có rất nhiều phòng học lớn nhỏ khác nhau.

Bàn và ghế di động cho phép làm việc nhóm với sức chứa 
hơn 100 người. Nhà trường còn tổ chức các lớp học tương tác 
giữa giảng viên và sinh viên bằng cách sử dụng hệ thống 
Clicker (Ứng dụng câu hỏi trực tuyến) chỉ yêu cầu Wi-Fi.

Sinh viên có thể sử dụng tường trắng như màn chiếu để đưa 
ra ý tưởng và sử dụng máy chiếu để thực hành trình bày.

Từ phòng Chuẩn bị Thử nghiệm Tâm lý (Phòng quan sát), sinh 
viên có thể quan sát bên trong lớp học tâm lý học thông qua 
chiếc gương ma thuật Magic Mirror và có cơ hội trải nghiệm thí 
nghiệm tâm lý như quan sát hành vi của người được thí 
nghiệm. Được sử dụng trong các bài giảng và hội thảo.

Đây là lớp học tái hiện lại lớp học ở trường trung học phổ 
thông. Lớp học này được xây dựng để các sinh viên tham gia 
khóa học đào tạo giáo viên có thể học hỏi thực tế nhiều hơn.

Thư viện●1

Phòng tự học cho sinh viên

Trung tâm số●2

Thư viện có khoảng 
200.000 cuốn sách, 
chủ yếu là các sách 
chuyên ngành.

Phòng nằm tại tầng 2 của thư viện trường, 
là nơi giúp các bạn sinh viên có thể tập 
trung học tập trong một không gian rộng 
lớn. Có khu vực dành cho máy tính cá nhân 
được hỗ trợ kết nối Wi-Fi và phòng tự học 
không có máy tính cá nhân.

Tầng 1 là các bàn riêng được 
phân cách bởi vách ngăn.

Tầng 2 là nơi sinh viên có thể hoạt 
động nhóm và luyện tập phát biểu 
bằng cách sử dụng máy chiếu.

Phòng học lớn
Sức chứa từ 200 đến 500 chỗ ngồi, phòng học lớn được mở 
cửa khi có buổi giảng về các môn giáo dục đại cương.

Sinh viên có thể sử dụng máy tính cá nhân tại tất cả chỗ ngồi trong trung 
tâm và có thể in các dữ liệu từ máy tính. Bên cạnh việc sử dụng báo cáo 
của lớp học và hoạt động nghiên cứu tại hội thảo, sinh viên cũng có thể sử 
dụng các dữ liệu bên ngoài dùng trong quá trình tìm kiếm việc làm.

◎Thư viện còn được trang bị 
thêm sách báo thường 
thức, tạp chí thương mại, 
báo t iếng Anh và báo 
tiếng Trung Quốc.

Tại trường Đại học Ryutsu Kagaku, mỗi sinh viên sẽ được thiết lập một tài khoản e-mail cá 
nhân. Sinh viên sẽ được sử dụng những thông tin khác nhau như thông tin liên quan đến 
giờ học, giới thiệu về các loại hội thảo, và thông tin sử dụng cơ sở vật chất, v.v…

Có thể sử dụng Wi-Fi tại tất cả các khu vực.
  -RYUKA Portal-

■Chế độ học theo tín chỉ
Số tín chỉ cần đạt được khi 
tốt nghiệp của Trường Đại 
học Ryutsu Kagaku là 124 
tín chỉ. Mỗi năm sẽ có bài 
kiểm tra học kỳ 1, học kỳ 2 
và 2 bài kiểm tra định kỳ. 
Thành tích của bài kiểm tra 
sẽ được căn cứ theo số 
điểm đạt được trên thang 
điểm 100 để xếp hạng bài 
thi từ mức Ⓐ đến mức D.

■Đăng ký khóa học
Mỗi sinh viên có trách nhiệm tự đăng ký khóa 
học cho mình. Khi sinh viên nghỉ học hoặc đăng 
ký nhầm khóa nhưng không điều chỉnh, thì khóa 
học đó sẽ không được công nhận và tín chỉ 
không có giá trị. Từ khi nhập học cho đến khi tốt 
nghiệp, mỗi sinh viên căn cứ theo kế hoạch học 
tập và thời khóa biểu bài giảng trong năm để 
lựa chọn môn học cho mình, sau đó, trong thời 
gian quy định, sinh viên đăng ký khóa học 
thông qua hệ thống khóa học trên Web (học kỳ 
1: vào tháng 3, học kỳ 2: vào tháng 9).

■Thời khóa biểu
Tiến hành theo các khung giờ sau.

tiết 1 9:00 ～10:30

tiết 2 10:40 ～12:10

tiết 3 13:00 ～14:30

tiết 4 14:40 ～16:10

tiết 5 16:20 ～17:50

Từ 90 đến 100 điểm
80 ~ 89 điểm
70 ~ 79 điểm　　        

Đậu

60 ~ 69 điểm
Từ 59 điểm trở xuống - Không đậu

○A
A
B
C
D

…
…
…
…
…

・Lễ khai giảng
・Hội trại giao lưu
・Lễ chào đón tân sinh viên
・Bắt đầu buổi học học kỳ 1

・Chương trình Bus Tour 
  giao lưu quốc tế (Mùa xuân)

・Kiểm tra định kỳ học kỳ 1

Sự kiện trong năm

Tháng 4

Tháng 6

Tháng 7

・Lễ kỷ niệm thành lập trường

・Tốt nghiệp tháng 9
・Định hướng cho du học sinh
・Bắt đầu buổi học học kỳ 2

・Lễ hội Ryuka (Lễ hội trường học)
・Lễ hội quốc tế
・Cuộc thi hùng biện RYUKA
・Chương trình Bus Tour 
  giao lưu quốc tế (Mùa thu)

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 11

Tháng 12

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

・Tiệc Giáng sinh

・Sự kiện chào đón năm mới
・Kiểm tra định kỳ học kỳ 2

・Sự kiện ném đậu Setsubun
・Lễ phát thưởng cho sinh viên

・Lễ tốt nghiệp・
  Tiệc tốt nghiệp

・Lễ hội RYUKA World

・Hướng dẫn cho sinh 
  viên đang theo học
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Ban hỗ trợ du học sinh●3

Phòng đào tạo

Phòng hỗ trợ tìm kiếm việc làm

Thực hiện các hoạt động hỗ trợ khác nhau 
cho du học sinh. Ban hỗ trợ du học sinh 
nằm gần phòng đào tạo và phòng hỗ trợ 
tìm kiếm việc làm nên sinh viên có thể trao 
đổi nhanh chóng về các vấn đề chưa rõ.

Thực hiện các hoạt động tư vấn và 
hỗ trợ liên quan đến vấn đề học tập.

Thực hiện các hoạt động hỗ trợ khác 
nhau về vấn đề tìm kiếm việc làm.

Phòng y tế
Hỗ trợ về mặt sức khỏe cho sinh viên.
●4

Có 2 khu vực Mikan Hall trong khuôn 
viên trường là nơi thư giãn của sinh viên.

World Hall

Khoảng sân thiền định

Khuôn viên Mikan Hall

Là không gian tổ chức nhiều sự 
kiện giao lưu quốc tế khác nhau, 
giúp mở rộng giao lưu giữa sinh 
viên người Nhật và du học sinh.

Là nơi các bạn sinh viên có thể dùng 
cơm hộp và thư giãn.

●5

●6

●7

Tháp chuông Bell Tower

RYUKA HALL

Tháp biểu tượng của Trường Đại học Ryutsu 
Kagaku.

Đây là hội trường với sức chứa 
khoảng 700 người. Là nơi diễn ra 
các buổi thuyết trình, sự kiện hoặc 
thông báo các hoạt động của câu 
lạc bộ, v.v..., và đây cũng chính là 
nơi tổ chức buổi lễ khai giảng.

Khu luyện tập thể thao

Sân cỏ nhân tạo

Bao gồm các sàn thi đấu, studio, 
nơi tập võ, phòng đo lường, phòng 
đa năng, v.v…, và có thể hỗ trợ tập 
luyện nhiều môn thể thao.

Đây là sân cỏ nhân tạo với đầy đủ 
thiết bị chiếu sáng ban đêm, có thể 
sử dụng cho các trận đấu như bóng 
đá, bóng bầu dục Mỹ, bóng bầu dục 
rugby, v.v… 

●8

●9

●10

●11

Nhà hàng RYUKA DINING
Tự hào có không gian rộng cho 1200 chỗ ngồi 
kết hợp tầng 1 và tầng 2. Nhà hàng còn có 
không gian thư giãn giống với quán cà phê, và 
được sử dụng làm nơi nghỉ ngơi của sinh viên.

Các món ăn tại RYUKA DINING luôn được thay đổi 
hàng ngày dưới sự quản lý chặt chẽ về mặt dinh 
dưỡng, bên cạnh đó nhà hàng còn mang đến nhiều 
thực đơn phong phú cho sinh viên. Ngoài ra, “suất 
ăn sáng 100 yên” phục vụ từ 8:15 đến 9:00 vào 
buổi sáng các ngày trong tuần trong lớp học rất 
được yêu thích vì các bạn có thể lựa chọn từ thực 
đơn thay đổi hàng ngày với các món ăn của Nhật 
Bản và châu Âu được cân nhắc về mặt dinh dưỡng.

●12

Ký túc xá sinh viên RYUTOPIA trong Cơ sở giao lưu quốc tế
Là cơ sở mới ra đời vào năm 2018. RYUTOPIA là 
nơi mà các bạn sinh viên Nhật Bản và du học 
sinh sẽ sống cùng với nhau, cùng nhau lập kế 
hoạch và thực hiện các chương trình khác nhau. 
Việc ở nội trú phải đăng ký và có xét chọn.

Cửa hàng tiện lợi
Nằm bên cạnh nhà hàng,
rất dễ sử dụng.

●14

●13



■Số thành viên

■Nơi hoạt động
■Thời gian hoạt động
■Phí gia nhập, hội phí
■Lịch trình trong năm

208 người
(Sinh viên năm 4: 19 người, 
Sinh viên năm 3: 64 người, 
Sinh viên năm 2: 125 người)
World Hall, v.v...
Không định kỳ
Không có
Tháng 2 　 Lễ hội Setsubun
Tháng 6  　Chương trình Bus Tour giao lưu quốc tế
Tháng 7  　Lễ hội văn hóa thế giới World Festival
Tháng10     Chương trình Bus Tour giao lưu quốc tế
Tháng12     Lễ hội Giáng sinh

■Thành tích

■Thành viên trong câu lạc bộ
　đến từ nhiều quốc gia

Chương trình Bus Tour giao lưu quốc tế 2 lần
Lễ hội Setsubun
Tham gia vào lễ hội B-1 Grand Prix in Akashi
Lễ hội Giáng sinh
Tiếp đãi các món ăn đến từ đất nước của du học sinh
Lễ hội Halloween
Gian hàng bày bán các món ăn tại lễ hội được 
tổ chức trong trường học
Luyện tập đàn guitar
Lễ hội văn hóa thế giới World Festival
Việt Nam, Indonesia, Italia, 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, 
Nepal, Myanmar　v.v...

Các hoạt động ngoại khóa giúp tăng cơ hội kết bạn thông qua sở thích và những điều bản thân muốn làm.
Hoạt động này sẽ giúp tích lũy được những kinh nghiệm quý báu trong thời sinh viên mà không nơi nào có được.

■Các lựa chọn của hoạt động ngoại khóa
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Câu lạc bộ trống Nhật Bản

Câu lạc bộ nhảy dance RUBU Hội nghiên cứu văn hóa tầm nhìn thời đại (Genshiken)

Phỏng vấn sinh viên đã tốt nghiệp

Anh Zhang Yong (Trung Quốc)

Ngành Phân phối　(Hiện nay là ngành Marketing)　Khoa Thương mại　Tốt nghiệp vào tháng 8 năm 1992  

Hiện tại: Đại diện pháp luật công ty YUKIN TRADING CO., LTD.

Cảm nhận về "Trường đại học vươn tầm ra thế giới" từ khi thành lập　

Tôi đã vào học tại Trường Đại học Ryutsu Kagaku với tư cách là du học 
sinh vào năm 1988, khi trường vừa mới thành lập. Đối với tôi, đây là 
trường đại học đã chào đón du học sinh ngay từ khi mới thành lập, và 
là ngôi trường vươn tầm ra thế giới.　Tại thời điểm còn đang theo học 
tại trường, tôi đã chọn học môn phân phối, marketing, khi nhìn thấy 
hình ảnh các siêu thị và cửa hàng tiện lợi ở Nhật Bản, tôi đã nghĩ đến 
cảnh tượng Trung Quốc cũng sẽ phát triển như vậy. Tất cả các lớp học 
đều rất thú vị, nhưng tôi đặc biệt có hứng thú với tâm lý học, lớp học 
này đã giúp tôi trở thành một thành viên của xã hội, có thể nắm bắt 
tâm lý khách hàng và tiếp cận đến khách hàng từ vị trí của nghề bán 
hàng. Bên cạnh đó, buổi học về lý thuyết doanh nghiệp cũng rất hấp 
dẫn, qua đó tôi có thể hiểu thêm về xã hội và tổ chức ở Nhật Bản.　
Bầu không khí và tình cảm ấm áp giữa con người với nhau tại Trường 
Đại học Ryutsu Kagaku có thể giúp tôi vừa học vừa chơi, làm những 
việc mình yêu thích. Nếu các bạn khám phá ra điều mình yêu thích khi 
còn là sinh viên tại đây, các bạn có thể sẽ tìm được cho mình con 
đường phát triển bản thân sau này.

Công việc đóng vai trò là cầu nối giữa Trung Quốc và Nhật Bản　

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã có khoảng thời gian làm nghiên cứu 
sinh tại một trường đại học quốc gia, và sau đó tôi đã vào làm việc cho 
một công ty lớn chuyên kinh doanh về game của Nhật Bản. Sau khi vào 
công ty, tôi đã suy nghĩ đến việc làm thế nào để tạo ra thành tích trong 
công ty. Tôi đã sử dụng các kiến thức marketing học được ở trường đại 
học, và nhờ vào kết quả của việc thử nghiệm và sai sót, tôi đã thành 
công trong việc bán ra trò chơi arcade tại Châu Á, vốn chưa từng thành 
công trước đây, và đã đạt được thành tích tốt trong nửa năm sau khi 
vào công ty. Sau đó, tôi đảm nhận vị trí trưởng phòng tại một số cơ sở ở 
Châu Á, và phụ trách mảng anime tại Tokyo, qua đó mà tôi tích lũy 
được nhiều kinh nghiệm.　Tôi từng có suy nghĩ "Muốn quản lý công ty 
của riêng mình vào một ngày nào đó", vì vậy tôi đã bắt đầu khởi nghiệp 
riêng vào năm 2010. Tôi muốn truyền bá nền văn hóa về game và 
anime của Nhật Bản ra Châu Á và ngược lại, nhưng khi tôi đến các quốc 
gia khác, tôi mới phát hiện các quy tắc về kinh doanh của họ hoàn toàn 
khác nhau, và các giao dịch diễn ra không suôn sẻ. Chú trọng vào vấn 
đề này, tôi đã thành lập một công ty tư vấn phụ trách điều phối giữa hai 
nước. Tôi nghĩ rằng nhiều bạn du học sinh yêu thích về game và anime 
của Nhật Bản sẽ mong muốn tìm kiếm công việc liên quan đến game và 
anime trong tương lai, nhưng tôi muốn nói với các bạn rằng, bên cạnh 
công việc sản xuất như tôi, vẫn còn rất nhiều cách để bạn có thể làm 
công việc có liên quan đến game và anime mà bạn yêu thích.

Tôi đang quản lý một công ty là cầu nối giữa Trung Quốc và 
Nhật Bản để truyền bá nền văn hóa về game và anime của Nhật Bản ra thế giới.

Du học sinh và sinh viên Nhật Bản cùng giao lưu bằng tiếng Anh
Đây là câu lạc bộ tập trung tại World Hall trong giờ ăn trưa, 
tại đây, bạn có thể thoải mái trò chuyện, chơi trò chơi và 
giao tiếp thoải mái bằng tiếng Anh. Nhờ việc có thể sử dụng 
tiếng Anh hàng ngày, các bạn sinh viên sẽ quen dần với 
tiếng Anh. Nếu bạn cảm thấy "Tôi muốn nói tiếng Anh", hãy 
cứ tham gia và không cần phải quan tâm đến trình độ tiếng 
Anh hiện tại. Thông qua việc giao lưu bằng tiếng Anh, 
chúng ta có thể gặp gỡ những quan điểm về cuộc sống 
khác nhau và mở rộng tầm nhìn của mình.

Đóng góp cho địa phương thông qua các sự kiện biểu diễn
Đây là câu lạc bộ cho phép bạn được tận hưởng và sáng tạo ra những âm thanh 
dường như có sức làm rung chuyển không gian cùng những chuyển động mạnh mẽ 
của người biểu diễn. Các động tác đều dễ dàng thực hiện cho cả những người mới bắt 
đầu, qua đó giúp bạn có thể trải nghiệm sự quyến rũ của văn hoá Nhật Bản. Mọi 
người sẽ rất thích thú khi được luyện tập diễn tấu một khúc nhạc trống Taiko của Nhật 
Bản và được mở mang thế giới quan về trống. Ngoài ra, câu lạc bộ còn biểu diễn tại 
các sự kiện của địa phương và doanh nghiệp, vào năm 2015, câu lạc bộ đã mở rộng 
việc trình diễn sang Hàn Quốc. Rất nhiều người ở địa phương đều luôn háo hức mong 
chờ được thưởng thức buổi biểu diễn thường niên của câu lạc bộ tại RYUKA HALL.

Thể hiện bản thân với thể loại dance bạn muốn!
Bạn có thể chọn từ nhiều thể loại dance mình yêu thích (POP, LOCK, 
HIPHOP, JAZZ, GIRLS HIP HOP, BREAK). Có nhiều người lên đại học 
mới bắt đầu học nhảy, nhưng vì được các sinh viên khóa trước chỉ dạy 
cẩn thận, nên từ một người không biết gì, họ hiện tại đã có thể lập 
nhóm tự luyện tập một mình để có thể trở nên thành thạo hơn. Có 
nhiều thành viên nói rằng: “Giờ đây tôi đã có thể tự tin thể hiện bản 
thân mình”.

Truyền bá sức hấp dẫn về văn hóa nhóm (Subculture) của Nhật Bản
Đây là câu lạc bộ tổ chức các hoạt động sáng tạo và thưởng thức các khía 
cạnh văn hóa vốn đang thu hút sự chú ý của thế giới về Nhật Bản (chẳng 
hạn như anime, manga, trò chơi, v.v…). Hội có nhiều nhóm nhỏ như "Nhóm 
mô hình", "Nhóm tiểu thuyết", "Nhóm minh hoạ", "Nhóm sưu tầm", "Nhóm 
cosplay", bạn có thể tham gia và hoạt động trong nhóm mà bạn yêu thích. 
Bạn có thể tham gia từ 2 nhóm trở lên, và các phong trào của nhóm cũng 
rất tự do. Bạn có thể học các kỹ năng cần thiết và chia sẻ tài liệu cho các 
hoạt động sáng tạo, nhờ đó nâng cao khả năng biểu diễn của mình. Bạn 
cũng có thể tham gia các sự kiện bên ngoài khuôn viên trường.

Vừa giao lưu quốc tế
vừa kết bạn

Câu lạc bộ du học sinh RYUKA

Câu lạc bộ có tổ chức nhiều sự kiện giao lưu 
quốc tế. Những người có chung sở thích về văn 
hóa Nhật Bản, những người có chung sở thích 
về văn hóa nước ngoài đều có thể trở thành bạn 
bè thông qua các sự kiện đó.

Câu lạc bộ tiếng anh RYUKA ESS

>>>Các hoạt động ngoại khóa tại Trường Đại học Ryutsu Kagaku >>>Sinh viên đã tốt nghiệp của Trường Đại học Ryutsu Kagaku
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Phỏng vấn sinh viên đã tốt nghiệp

Chị Trần Thị Hồng Phương (Việt Nam)

Ngành Marketing　Khoa Thương mại　Tốt nghiệp vào tháng 3 năm 2019

Hiện nay: AEON DELIGHT CO., LTD.

Trọn vẹn ý nghĩa với việc học, câu lạc bộ, công việc bán thời gian　

Trong 4 năm học tại Trường Đại học Ryutsu Kagaku, tôi đã cân 
bằng thật tốt giữa 3 việc là việc học, câu lạc bộ, và công việc bán 
thời gian, do đó mỗi ngày trôi qua đều trọn vẹn ý nghĩa. Đối với 
việc học tập, tôi đã tham gia vào hội thảo mang tên "Phân 
phối/Marketing", thực hiện nghiên cứu và thảo luận theo chủ đề. 
Tôi cảm thấy rằng mình có thể đóng góp cho nước nhà thông qua 
mảng phân phối và marketing, vì vậy trong luận án tốt nghiệp 
của mình, tôi đã thực hiện khảo sát và tổng hợp về vị trí địa thế 
của các cửa hàng.　Tôi đã tham gia vào câu lạc bộ khiêu vũ. Tôi 
đã luyện tập rất chăm chỉ, tập nhảy đồng đều với khoảng 10 
người, và tham gia vào buổi giới thiệu. Ngoài ra, thông qua công 
việc bán thời gian tại một số cửa hàng ăn uống, tôi đã học được 
cách phục vụ khách hàng một cách chu đáo và ăn nói lịch sự. Lý 
do đi du học ban đầu của tôi là vì tôi rất ngưỡng mộ sự nghiêm 
túc và cẩn thận của người Nhật, vì vậy trải qua nhiều sự trải 
nghiệm khác nhau, tôi nghĩ mình đã tiến gần hơn với suy nghĩ 
"Tôi muốn trở thành kiểu người như vậy".

Giao lưu tại các buổi hội thảo ngay cả sau khi tốt nghiệp　

Sau khi tốt nghiệp, tôi đã vào làm việc tại công ty AEON DELIGHT 
CO., LTD., một trong những thành viên thực hiện nhiệm vụ quản 
lý cơ sở vật chất của Tập đoàn AEON. Tôi đã làm việc trong lĩnh 
vực này khoảng 1 năm rưỡi, và có được những kiến   thức cần thiết 
sau khi được đào tạo bài bản, và hiện tại tôi đang làm ở vị trí kinh 
doanh. Tại môi trường làm việc, có rất nhiều khóa đào tạo để 
nâng cao năng lực kỹ thuật và sức mạnh con người, bên cạnh đó 
các cố vấn cũng đã hướng dẫn cho tôi rất cẩn thận chu đáo, vì vậy 
tôi hoàn toàn có thể yên tâm khi làm việc tại đây.　Trong tương 
lai, tôi muốn được trở về Việt Nam. Tại Việt Nam cũng có một 
công ty con của AEON Delight, do đó tôi nghĩ mình có thể đóng 
góp vào sự phát triển của nước nhà, thông qua việc cung cấp 
không gian an toàn, an tâm và thoải mái, đồng thời cung cấp 
công nghệ và chất lượng dịch vụ có tại Nhật Bản.　Tại hội thảo 
mà tôi đang tham gia, có các trại tập huấn và tiệc mừng năm mới, 
các OB và OG cũng đã đến tham gia và giao lưu rất nhiệt tình. 
Hiện nay tôi đang tham gia vào hội thảo với tư cách là sinh viên 
đã tốt nghiệp, tôi cảm thấy việc kết nối với trường đại học không 
hề bị gián đoạn, vì chúng tôi "Có nơi để trở về". Hơn nữa, tại 
trường đại học có thành lập Ban hỗ trợ cho du học sinh, thực hiện 
hỗ trợ nhiều vấn đề khác nhau bao gồm cả vấn đề sinh hoạt. Nếu 
bạn có vấn đề khó khăn, bạn có thể xin lời khuyên bất cứ lúc nào.

Tôi muốn mang những gì học được tại trường đại học, và những gì học được tại công ty 
Nhật Bảnvề nước nhà, để đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Anh Sun Wei  (Trung Quốc)

Ngành Công nghiệp dịch vụ (Hiện nay là Khoa xã hội và nhân văn)　Khoa Thương mại　Tốt nghiệp tháng 3 năm 2001

Hiện nay: Giám đốc chi nhánh Thượng Hải　Sunward Logistics CO., LTD

Tôi đã học về mảng phân phối và du lịch　

Tôi đã đến Nhật Bản du học với "Mong muốn tìm hiểu về ngành 
phân phối tiên tiến nhất, và mang những kiến   thức đó về nước để 
đóng góp vào sự phát triển của nước nhà". Anh em họ của tôi 
cũng đã theo học tại Trường Đại học Ryutsu Kagaku, do đó tôi tin 
rằng "Nếu muốn học về phân phối và marketing, thì phải chọn 
Trường Đại học Ryutsu Kagaku". Sau khi nhập học, không chỉ 
ngành phân phối, mà tôi còn muốn tìm hiểu sâu hơn về nền văn 
hóa Nhật Bản, và trở thành cầu nối giữa Nhật Bản và Trung Quốc, 
vì vậy tôi đã chọn hội thảo nghiên cứu về mảng du lịch. Đến bây 
giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ về chuyến đi thực tế tại lâu đài Hikone 
và thị trấn dưới lâu đài, cũng như cảm giác khi được tiếp xúc với 
lịch sử và văn hóa Nhật Bản. Giảng viên và bạn học phụ trách hội 
thảo đó đã đến Trung Quốc để tìm hiểu về nền văn hóa Trung 
Quốc. Khi theo học tại trường, tôi đã làm quen được rất nhiều 
bạn, và có cuộc sống học tập trọn vẹn ý nghĩa.

Nhật Bản luôn gần gũi với tôi　

Sau khi tốt nghiệp, tôi đã sử dụng những kiến   thức học được ở 
Nhật Bản để giảng dạy lại cho các bạn trẻ trong ngành nghề phân 
phối hàng hóa. Hiện nay, tôi đang làm công việc quản lý, với tư 
cách là giám đốc chi nhánh Thượng Hải, tại doanh nghiệp phân 
phối hàng hóa có mạng lưới hoạt động trên toàn cầu. Công việc 
phân phối hàng hóa chủ yếu tại chi nhánh Thượng Hải là xuất 
khẩu các sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc sang Nhật Bản. 
Trước kia khi việc đi lại chưa bị hạn chế do virus Corona, tôi đã đi 
Nhật Bản công tác mỗi tháng/1 lần. Tùy thuộc vào nội dung công 
việc, mà tôi từng đến thăm Tokyo, Kobe, Kyushu, Hokkaido, 
Tohoku, và các vùng khác của Nhật Bản.　Ngoài ra, chúng tôi đã 
thiết lập nhóm sinh viên đã tốt nghiệp có tên là Yuhokai tại Trường 
Đại học Ryutsu Kagaku, vì vậy việc kết nối của chúng tôi không hề 
bị gián đoạn. Công ty tôi có 5 chi nhánh tại nước ngoài (chi nhánh 
Thượng Hải - chi nhánh Đại Liên Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa/chi nhánh Đại Hàn Dân Quốc/chi nhánh Đài Loan/chi nhánh 
Việt Nam), và tôi là giám đốc chi nhánh của chi nhánh Thượng Hải, 
số lượng thành viên mới cũng đang tăng dần qua mỗi năm, bên 
cạnh đó buổi giao lưu định kỳ tổ chức nửa năm 1 lần cũng rất sôi 
nổi náo nhiệt. Hy vọng các bạn sẽ có cuộc sống học tập tuyệt vời 
tại Trường Đại học Ryutsu Kagaku, và sau khi tốt nghiệp, hãy mở 
rộng mạng lưới quan hệ và giao lưu cùng với chúng tôi nhé.

Tôi muốn trở thành cầu nối giữa Nhật Bản và Trung Quốc.
Tiếp tục giao lưu trong công việc cũng như cá nhân.

>>>Sinh viên đã tốt nghiệp của Trường Đại học Ryutsu Kagaku
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●Năm 2007, nằm trong "Top 25 đô thị đẹp nhất thế giới" do Tạp chí Forbes bình chọn
●Năm 2008, là "Thành phố thiết kế (Cities of Design)” đầu tiên của châu Á được UNESCO công nhận
●Năm 2012, xếp thứ 5 trên thế giới trong danh sách "Thành phố đáng sống nhất thế giới” do tổ chức ECA International của Thụy Sĩ công bố

●Đi từ sân bay quốc tế Kansai đến Sannomiya
   bằng xe buýt Limousine mất khoảng 70 phút 
●Đi từ Osaka đến Sannomiya bằng tàu Shinkaisoku tuyến 
   JR Kobe mất khoảng 21 phút
●Đi từ Sannomiya đến Gakuentoshi
   bằng tàu điện ngầm thành phố Kobe tuyến Seishin - Yamanote 
   mất khoảng 23 phút

大阪－京都
新快速
約25分

三宮－大阪
新快速
約21分

>>>
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