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(Bắt đầu đào tạo từ năm 2018)

Mục tiêu: 

Đối tác: 

Văn bằng: 

Việc làm sau tốt nghiệp: 

Văn bằng:



Kỹ thuật hạ tầng
Chính sách công

Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật môi trường

Mục tiêu: 

Đối tác: 

Văn bằng: 

Việc làm sau tốt nghiệp: 



12

s

Quản trị kinh doanh

GS.TS. Satoshi Miyazaki
Đại học Waseda
Giám đốc chương trình
Chương trình giảng dạy tiếng Nhật

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY TIẾNG NHẬT

Tiếng Nhật là một cấu phần bắt buộc trong các chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Việt Nhật, bao gồm 03 
học phần được giảng dạy trong 3 học kỳ đầu tiên. Chương trình giảng dạy tiếng Nhật phụ trách xây dựng và thực hiện 
các học phần này. Ngoài các học phần tiếng Nhật bắt buộc, chương trình cũng mở các lớp học, tổ chức các hoạt động 
ngoại khóa như các buổi seminar, gặp gỡ sinh viên Nhật, Nihongo Cafe,… nhằm bổ sung kiến thức và rèn luyện kỹ năng, 
giúp cho học viên có năng lực ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản vững chắc, sẵn sàng cho chương trình thực tập tại Nhật 
Bản trong năm học thứ 2. 

Đối tác: Chương trình giảng dạy tiếng Nhật được xây dựng và thực hiện với đối tác là Đại học Waseda - trường Đại học tư 
danh tiếng nhất tại Nhật Bản.

Chuẩn đầu ra:
Sau khi kết thúc các học phần tiếng Nhật, học viên sẽ tích lũy được các kiến thức và kỹ năng sau:
•  Có thể sử dụng các cấu trúc câu đơn giản trong giao tiếp thường ngày;
•  Hiểu được những thông tin cá nhân của đối phương giao tiếp;
•  Hiểu được những điểm tương đồng và khác biệt của những nghi lễ và thói quen trong giao tiếp giữa các nền văn hóa;
•  Nâng cao ý thức về văn hóa và hoàn cảnh giao tiếp trong môi trường đa văn hóa;
•  Có ý thức và cảm nhận được những giá trị văn hóa của các quốc gia khác thông qua giao tiếp đa văn hóa;
•  Có thể sử dụng những công cụ học tập trực tuyến để phục vụ cho nhu cầu tự học nâng cao kiến thức.
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Học viên chương trình thạc sĩ Công nghệ Nano

Học viên khóa chương trình thạc sĩ Kĩ thuật Môi trường



Đại học Quốc lập Yokohama được thành lập năm 1949, là một trong các cơ sở giáo dục đại học công lập 
hàng đầu của Nhật Bản, bao gồm tổ hợp các trường, khoa, viện nghiên cứu khoa học thành viên thuộc 
các lĩnh vực chuyên môn khác nhau; đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Đại học Quốc lập Yokoha-
ma có 10 trường thành viên, 9 trung tâm phục vụ nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ đào tạo 
và hỗ trợ đào tạo; 4 khoa nghiên cứu và 1 viện nghiên cứu. Đại học Quốc lập Yokohama đã tạo dựng được 
uy tín và vị thế trong hệ thống giáo dục quốc dân của Nhật Bản và trở thành đối tác tin cậy của nhiều 
tổ chức giáo dục, nghiên cứu khoa học công nghệ lớn trên thế giới.

Đại học Quốc lập Yokohama là đối tác xây dựng, triển khai và cung cấp giảng viên Nhật Bản giảng dạy 
trong chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Việt Nhật.



H.I.S. SONG HAN VIETNAM TOURIST 
Một thành viên của H.I.S. CO., LTD. 

YUKO VIETNAM Co., LTD
Công ty thành viên của tập đoàn Yuko-Keiso, Japan

KOKUYO VIETNAM TRADING Co., LTD
Công ty thành viên của Tập đoàn KOKUYO Co.,Ltd. WORLDING INC． 

Cô SUMIKO KATSUMI - Luật sư tại Nhật Bản
Một thành viên của VĂN PHÒNG LUẬT MARUHITO KONDO 

KURIHARA VIETNAM Co., LTD
Một thành viên của KURIHARA KOGYO Co., Ltd. 

ART TANGO CONFECTIONERY Co., LTD.
Công ty thành viên của Sun Flavour Corporation  tại Osaka, Japan

MITSUI SUMITOMO INSURANCE Co., LTD

YOSHINOYA HOLDINGS Co., LTD. 

SEKISHO SCHOLARSHIP FOUNDATION
Công ty thành viên của Tập đoàn SEKISHO 

INTAGE VIETNAM LLC

Tập đoàn SHIMADZU

Ông KEIJI TAKEHARA
Chủ tịch và Giám đốc đại diện của FUTURE DESIGN LAB Co., LTD 

NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL VIETNAM Co,. LTD

Tập đoàn ORGANO

FUJINO KINZOKU Co., LTD

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng CONINCO

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG, BỘ XÂY DỰNG


