
留 学 生 別 科 か ら 、 花 園 大 学 へ
Entering Hanazono University from the Japanese Language Program

日本の文化を広く学ぶ「文学部」と、福祉・心理学のスペシャリストをめざす「社会福祉学部」の2学部6学科で
構成され、約1,700人の学生が学んでいます。これまで本学で学んだ卒業生は、一般企業、教育機関、医療・福祉
分野など多岐にわたって活躍しています。

The Literature Faculty al lows you to learn broadly about Japanese culture.  The Social  Welfare 
Faculty aims at training special ists in welfare and Psychology.  Altogether there are six 
departments and about 1,700 students.  Graduates are employed in companies as well  as in 
educational ,  medical  and welfare fields.

FACULTY OF LITERATURE  

Department of Buddhist Studies
Department of Japanese History
Department of Japanese Literature
  Japanese Literature Studies
  Call igraphy

・仏教学科
・日本史学科
・日本文学科
　―日本文学コース
　―書道コース      　

Department of Social  Welfare
Department of Cl inical  Psychology
Department of Child Care

・社会福祉学科
・臨床心理学科
・児童福祉学科         

文学部 FACULTY OF SOCIAL WELFARE社会福祉
学部

花園大学

J a p a n e s e  L a n g u a g e  P r o g r a m  f o r  I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t s
H A N A Z O N O  U N I V E R S I T Y

留学生別科
〒604-8456　京都府京都市中京区西ノ京壺ノ内町 8-1

HANAZONO UNIVERSITY  Japanese Language Program Office
8-1 Nishinokyo Tsubonouchi-cho,  Nakagyo-ku,  Kyoto,  604-8456, JAPAN

HP：http://www.hanazono.ac. jp/education/foreign-short-term　HANAZONO University 
Email：kokusai@hanazono.ac. jp　　TEL：075-279-3631　　FAX：075-279-3637

Japanese Language Program 
for International Students

H A N A Z O N O  U N I V E R S I T Y

検 索

花園大学は 1872 年創立の、臨済禅のこころを建学の精神とする大学です。
Founded in 1872, Hanazono University is  based on the founding spirit  of Rinzai Zen.

主な交通手段

●京都駅より
・JR嵯峨野線「円町」駅下車、西へ徒歩８分
・市バス26・205「太子道」下車、徒歩５分

●京阪三条駅より
・京都バス63・64・65
「西ノ京馬代町（花園大学前）」下車、徒歩２分
・地下鉄東西線
「西大路御池」駅下車、北へ徒歩12分

●阪急西院駅より
・市バス26・特27・27・91・202・203・205
「太子道」下車、徒歩５分

●四条烏丸・四条大宮より
・市バス26・91・203
「太子道」下車、徒歩５分
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花園大学　学長
丹治　光浩

花 園 大 学 　 留 学 生 別 科 ５ つ の ポ イ ン ト

Học ở Kyoto-Thành phố của văn hóa và lịch sử
Sức hấp dẫn chỉ có ở Khoa tiếng Nhật dành cho du học sinh -Trường Đại Học Hanazono

歴 史 と 文 化 の ま ち 『 京 都 』 で 学 ぶ
花 園 大 学 留 学 生 別 科 の 魅 力

特 別 入 試 制 度 で 花 園 大 学 に 進 学 で き る

留学生別科の学生は≪留学生別科特別入学試験≫で花園大学への進学が可能。また、進学すれ
ば、本科入学金20万円、後期学費30万円が免除されます。

日 本 語 レ ベ ル 別 の ク ラ ス 編 成 で 、 し っ か り 学 べ る

学生の習熟度に合わせた日本語授業を適切なクラス人数で実施（４クラス編成、１クラス15人程度）。
「聞く、読む、話す、書く」の４技能を無理なくしっかり学んで、ステップアップすることができます。

学 業 成 績 優 秀 者 は 奨 学 金 を 受 給 で き る

日本語能力試験などの資格合格者、学業成績優秀者に各種奨学金を支給。経済的な面からも、日
本語学習を応援します。

安 心 し て 生 活 で き る

本学は、学生と教職員との距離が近く、いつでも相談できる環境があります。入国・在留に係る手
続きから病気や進路の悩みなど、一人ひとりに親身に対応しています。

大 学 の キ ャ ン パ ス で 学 べ る

授業は花園大学の校舎で実施。日本人学生と同じように、大学内の施設（図書館・PC教室・食堂・
禅堂等）を利用することができます。

　ZENの精神を育みながら、アカデミックな雰囲気の花園大学のキャンパス
で学べるのが、花園大学留学生別科ならではの魅力です。
　日本語の習得はもちろんのこと、古都『京都』で学ぶことで、日本の歴史・文
化を肌で感じられ、日本をより深く知ることができます。住居サポート、奨学
金制度、日本留学試験などの対策講座、さらに花園大学への特別入試制度な
ど、みなさんの学びを手厚く支援しています。日本人学生と交流できる大学行
事への参加や、大学の施設利用も可能です。みなさんをお待ちしています。

Có thể học lên chính thức ở trường Đại học Hanazono 
bằng chế độ thi đặc biệt

Được học tiếng Nhật kỹ lưỡng theo từng lớp ứng với từng 
cấp độ tiếng Nhật

Những bạn sinh viên có thành tích xuất sắc trong học 
tập sẽ có thể nhận được học bổng

Có một cuộc sống an tâm

Học tập trong một môi trường hàm lâm Đại Học

Sức hấp dẫn chỉ có ở Khoa tiếng Nhật dành cho du học sinh 
-Trường Đại Học Hanazono nằm ở chỗ đây là một nơi lý tưởng cho 
các bạn sinh viên được học trong một môi trường giáo dục hàm 
lâm và là môi trường để sinh viên thấm nhuần được tinh thần của 
Thiền Tông Phật Giáo .
 Ngoài việc được học tiếng Nhật các sinh viên sẽ được cảm nhận 
bằng chính trải nghiệm của mình về lịch sử và văn hóa của người 

Nhật ở thành phố cổ mang tên 『Kyoto』 này , từ đó có thể biết rõ 
hơn về Nhật Bản.
Các thầy cô giáo sẽ hỗ trợ tận tình để các bạn có được một cuộc 
sống du học thuận lợi ở nơi đây từ vấn đề nhà ở, chế độ học bổng, 
các kỳ thi du học cho đến các chế độ đặc biệt khi thi chính thức 
vào trường Đại học Hanazono.
Trong khoảng thời gian học tiếng Nhật các bạn sẽ được tham gia 
vào các hoạt động của trường để có thể giao lưu với các bạn sinh 
viên ngươì Nhật, ngoài ra các bạn cũng có thể sử dụng các trang 
thiết bị của trường như các bạn sinh viên khác. Nhà trường đang 
chờ đón các bạn.

What is the unique charm of our Japanese 
Language Program? Here you can nurture the spirit 
of ZEN while learning in an academic atmosphere! 
Besides mastering Japanese language, you can also 
study in the ancient capital of Kyoto. 
Japanese history and culture are directly felt here, 
so you can more deeply know Japan. 
To assist you, we offer residential support,
 a scholarship system, lectures and preparation for 
foreign student examinations, as well as a special 
entrance exam for Hanazono University. You can 
also participate in university events, interact with 
Japanese students, and use the university facilities. 
We welcome you.

5 điểm hấp dẫn không thể bỏ qua từ khoa tiếng 
Nhật dành cho các du học sinh của trường Đại Học Hanazono

You can take a special entrance exam for Hanazono 
University

Classroom learning attuned to your Japanese 
proficiency level 

Scholarships based on academic excellence

Peace of mind

Learn at our university campus 

Five Advantages

Kyoto: Studying in the Historical and Cultural Capital 
The Appeal of Hanazono University’ s Japanese Language Program
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Sinh viên của khoa tiếng Nhật dành cho du học sinh có thể học lên ngay tại trường Đại Học Hanazono bằng 
≪Kỳ thi nhập học đặc biệt dành cho các bạn ở khoa này≫. Ngoài ra, các bạn du học sinh sẽ được miễn 
giảm 20 man phí nhập học và 30 man học phí ở kỳ sau từ chế độ học bổng của trường Đại Học Hanazono.

Giờ học tiếng Nhật sẽ được phân chia thành các lớp ứng với trình độ tiếng Nhật của mỗi sinh viên （chia 
thành 4 lớp, 1 lớp tối đa 15 người）. Việc học tiếng Nhật sẽ được học một các kỹ lưỡng với 4 kỹ năng ( nghe, 
nói, đọc, viết）.

Những bạn sinh viên thi đậu ở các kỳ thi chẳng hạn kỳ thi năng lực tiếng Nhật hoặc những bạn có thành 
tích xuất sắc trong học tập （số lượng có hạn） sẽ có cơ hội nhận được các loại học bổng hỗ trợ cho cuộc 
sống sinh viên từ mặt kinh tế.

Ở trường Đại Học Hanazono khoảng cách giữa sinh viên và các thầy cô giáo rất gần gũi, bất cứ lúc nào sinh 
viên cũng có thể hỏi và nhận được những tư vấn nhiệt tình từ các thầy cô. Sinh viên sẽ nhận được những 
hỗ trợ tận tình từ các thủ tục liên quan đến việc nhập cảnh, lưu trú cho đến các vấn đề lo lắng trong cuộc 
sống như ốm đau, bệnh tật hay băn khoăn về việc học lên.

Giờ học sẽ được giảng dạy ngay trong khuôn viên của trường Đại Học Hanazono.Các sinh viên của khoa 
tiếng Nhật dành cho các du học sinh có thể sử dụng các trang thiết bị của trường như các bạn sinh viên 
người Nhật khác trong trường (thư viện, phòng học có trang bị máy tính, nhà ăn, Thiền đường... ）
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　花園大学の学部・大学院および他大学への進学を目的とする外
国人留学生が、効率的に日本語を学び、本学の建学の精神である禅

（ZEN）を中心とした日本の精神文化を体験しながら、別科修了時
までに日本の高等教育機関での授業が理解できる日本語能力を身
に着けることを目的としています。

「禅」は「ZEN」として世界中の人々に注目されています。
　「“当たり前”や“偏り”を取り払いこれまでにない新しいアイディアを見いだすこと」
それによって「人生を満喫し、喜びや感動を得ること」これこそがZENの神髄です。
　ぜひ花園大学で、人生に役立つ「生きた禅」に触れ、人生の感動をたくさん経験してください。

教育方針 選べる入学期

花 園 大 学 の 原 点

「 生 き た 禅 」 が 感 動 を 生 む

カリキュラム

留学生インタビュー

留学生インタビュー

学期ごとにクラスを再編成するの
で日本語の実力をつけるのに最適
です。上級クラスになると、大学
本科の多彩な入門科目を選択でき
ます。

（日本語教員　香月成文）

　日本の福祉について学べる大学に
進学したいと考えていたので、社会
福祉学部がある花園大学の『留学生
別科』に留学しようと思いました。
金閣寺の写真を見て「キレイだな」
と感動したのが日本に興味をもった

きっかけだったので、花園大学が金閣寺に近いという点も、学校を選
んだ決め手になりました。実際に大学に来てみると、お坊さんがたく
さんいることと、食堂の値段の安さにびっくりしました。今は、大学
に進学するための日本語を学んでいますが、先生方が教え方をおもし
ろく工夫してくださるので、毎日楽しく勉強しています。この留学生
別科を修了したら、花園大学で福祉について学び、将来は日本で働き
たいと考えています。

マイ・トウン・ラム
（ベトナム出身）

日本語Ⅰ-Ⅰ～ⅩⅡ 日本語Ⅱ-Ⅰ～ⅩⅡ必修科目 日本事情　日本文化選択必修科目

日本語能力試験対策　日本留学試験対策　英語　数学（文系・理系）　理科　総合科目　PC基礎　
仏教学入門　日本史学入門　日本文学入門　社会福祉学入門　臨床心理学入門　体育実技　
ビジネス日本語　TOEIC　経営基礎　マナーと敬語

選択科目

年に2回の入学期があるので、母国の卒業時期に合わせて留学できます。

所定の修了要件単位数を修得した別科生には修了証書を授与します。

学生生活

　本学が所在する京都市は「大学のまち京都、学生のまち京都」として、留学生を含む学生
に対してのサポートが充実しています（就労支援・国民健康保険料の補助・宿舎支援な
ど）。また学内では、大学行事を通じて日本人学生との交流や、本科留学生とも気軽に話せ
る「留学生サロン」もあります。34万冊所蔵の図書館は自主勉強に最適ですし、健康的で
リーズナブルな食堂、パソコン教室、さらに学内はWi-Fi環境も完備しています。

学生寮について

　ルームシェア型の家具家電付き留学生寮を完備。入国後6ヶ月間は必ず、
学校が指定する寮に入っていただきます。日本の生活に慣れるまで、安心
して生活できます。その他、退寮後の住居についても相談に応じます。

奨学金

年間スケジュール

ラムさんの、とある一週間　（中級 [ 前期 ] クラス）

秋入学（9月）・・・1.5年課程春入学（4月）・・・1年課程

　京都は観光都市でにぎやかなイメージ
もありますが、自然もあるし、お寺など
の古い建物もいっぱいあって、街がコン
パクトにまとまっているので生活は便利
です。それに、わからないことがあれば、

先生や職員の方が丁寧に説明してくれます。花園大学は坐禅が体験できる施
設があるので、参加するとスッキリとした気持ちになれます。

グエン・アィン・トゥイ
（ベトナム出身）

４月 入学式、ウェルカムパーティー
５月 花まつり
６月 日本文化体験学習
７月 定期試験、地蔵盆、七夕
８月 集中講義
９月 秋季入学式、大学摂心
10月 学園祭
11月 花園大学入学試験
12月 開山忌
１月 正月
２月 定期試験、節分
３月 修了式、フェアウェルパーティー

出席率90％以上の学業成績優秀者に、最大
半期授業料相当額を支給します。

■学習奨励金

本学指定の学生寮に入寮し、かつ授業の出席状況が
良好な別科生対象に、学生寮家賃を補助します。

■住宅助成金

日本語能力試験（N1～N3）に合格、または
日本留学試験（日本語科目）の成績が優秀な学生には、
最大3万円を支給します。

■資格取得奨励金

入学年度4月 9月 3月 次年度4月 9月 3月 4月

春入学
4月

秋入学
9月

初級

中級[前期]

中級[後期]

初級

中級[前期]

中級[後期]

初級

中級[前期]

中級[後期]

中級[前期]（N3）

中級[後期]（N2）

上級（N1）

めざす
進路へ

めざす
進路へ

中級[前期]（N3）

中級[後期]（N2）

上級（N1）

中級[後期]（N2）

上級（N1）

初級

中級[前期]

中級[後期]

学習スケジュール

花園大学教授　留学生別科長
有吉 淳一郎

押入れ

10 帖 4 帖

6 帖

9：00

10：30

12：10

13：00

14：30

16：00

22：00

月 火 水 木 金 土 日

日本語ⅠーⅠ
（日本語総合）

日本語ⅠーⅤ
（聴解）

日本語ⅠーⅡ
（日本語総合）

日本語ⅠーⅢ
（日本語総合）

日本語ⅠーⅣ
（日本語総合）

日本語ⅠーⅩ
（演習）

日本語ⅠーⅥ
（漢字）

日本語ⅠーⅨ
（発音会話）

日本語ⅠーⅦ
（発音会話）

日本語ⅠーⅦ
（漢字）

自主勉強 自主勉強 自主勉強

昼休み 昼休み 昼休み 昼休み 昼休み

アルバイト アルバイト

日本留学
試験対策

日本語能力
試験対策

日本事情

近所を
ランニング

友達と
京都めぐり

金 額 備 考

学 費 入 学 金
春入学コース（1 年） 秋入学コース（1.5 年） 入 学 検 定 料

授 業 料
施 設 設 備 費  そ の 他 学 納 金

合 計

¥100,000
¥480,000
¥120,000
¥700,000

15,000 円¥100,000
¥720,000
¥180,000

¥1,000,000

HANAZONO UNIVERSITY  0504  HANAZONO UNIVERSITY 
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Số tiền Chú thích

Học phí Phí nhập học
Khóa nhập học mùa xuân（1 năm） Khóa nhập học mùa xuân（1.5 năm） Phí kiểm định nhập học

Học phí
Phí thiết bị cơ sở vật chất Các khoản phí khác

Tổng chi phí

¥100,000
¥480,000
¥120,000
¥700,000

¥15,000¥100,000
¥720,000
¥180,000

¥1,000,000

Các du học sinh có mục đích học lên Ðại học・Cao học ở trường Ðại 
Học Hanazono hoặc các trường Ðại Học khác sẽ được trang bị một vốn 
kiến thức tiếng Nhật cần thiết trước khi tốt nghiệp để có thể hiểu được 
các bài giảng trên lớp sau này . Bên cạnh đó sinh viên sẽ có cơ hội trải 
nghiệm về văn hóa, tinh thần của người Nhật với trung tâm lấy Thiền 
làm nguồn cảm hứng chủ đạo- đây cũng là tinh thần sáng lập của trường Ðại Học Hanazono.
Thiền hay còn gọi là ZEN đang được nhiều người trên thế giới chú ý đến.「 Cái cốt lõi của Thiền 
là việc vượt ra khỏi những “điều hiển nhiên “, “thành kiến “ để nhìn ra được những cái mới 
chưa thấy được cho đến tận bây giờ“」, dựa vào đó 「Ta có thể có một cuộc sống an vui 」. Vì 
vậy, trường Ðại học Hanazono là một môi trường lý tưởng cho các bạn sinh viên có cơ hội chạm 
đến “Thiền sống “ cái có lợi ích cho cuộc sống và từ đó trải nghiệm thật nhiều những hương vị 
của cuộc đời.

Phương châm giáo dục Các kỳ nhập học trong năm

Phương châm của trường 
Đại học Hanazono là tạo ra nguồn 
cảm hứng vô tận từ  "Thiền sống" 

Chương trình giảng dạy

Phỏng vấn du học sinh

Phỏng vấn du học sinh về đời sống du học

Việc sắp xếp lại các lớp theo 
từng học kỳ là một việc rất tốt để 
mỗi sinh viên cố gắng phấn đấu 
trong học tập. Khi các sinh viên 
đủ trình độ để học lên ở các lớp 
cao cấp rồi thì có thể chọn học 
các giờ học nhập môn của 
trường tùy vào khả năng và 
nguyện vọng của từng bạn.

（Giáo viên tiếng Nhật
Cô Katsuki-shigefumi）

Ước mơ của tôi là học lên Đại Học 
với chuyên ngành điều dưỡng của 
Nhật . Vì nghe nói trường Đại Học 
Hanazono có ngành Phúc lợi xã hội 
rất hợp với mục đích học lên của 
tôi nên tôi đã chọn học tiếng Nhật 
ở khoa tiếng Nhật dành cho các du 
học sinh nằm ở trong trường Đại 

Học Hanazono. Cơ duyên dẫn tôi đến việc yêu thích đất nước Nhật 
đó là khi nhìn những bức tranh của chùa Vàng tôi đã cảm thấy rất 
đẹp. Trường Đại Học Hanazono nằm gần chùa Vàng nên đây cũng 
là một lý do cho tôi chọn ngôi trường này để đi du học. Khi vào 
trường này, tôi đã ngạc nhiên về rất nhiều điều chẳng hạn như 
trường có rất nhiều vị Sư Thầy theo học, nhà ăn thì giá rất rẻ.Hiện 
tại, tôi đang học tiếng Nhật để phục vụ cho việc học lên sau này. 
Cách dạy của các thầy cô trong khoa rất thú vị và chi tiết nên mỗi 
ngày tôi học rất hăng say. Sau khi kết thúc khóa học tiếng Nhật này 
tôi dự định sẽ học về Phúc lợi・Điều dưỡng ở trường Đại Học 
Hanazono và sau này tôi muốn được làm việc ở Nhật.

Môn học bắt buộc

Trong một năm trường có 2 kỳ nhập học nên các sinh viên có thể chọn thời điểm đi du học thích hợp với thời gian tốt nghiệp 
các trường ở Việt Nam

Các sinh viên sau khi lấy đầy đủ các tín chỉ mà nhà trường đã quy định thì sẽ được cấp bằng tốt nghiệp.

Cuộc sống sinh viên

Thành phố Kyoto nơi mà trường Ðại Học Hanazono tọa lạc được mệnh danh là “Thành phố của 
Ðại Học, thành phố của sinh viên” là nơi có đầy đủ các chế độ giúp đỡ cho các sinh viên bao gồm 
cả du học sinh về các mặt hỗ trợ tìm việc làm cho sinh viên, hỗ trợ các chi phí bảo hiểm sức khỏe 
quốc dân, hỗ trợ nhà ở... ）.
Ngoài ra, học ở trường này các bạn sẽ có cơ hội giao lưu và nói chuyện với các bạn sinh viên người 
Nhật thông qua các hoạt động của trường . Thư viện của trường có trang bị 34 vạn đầu sách để 
phục vụ tối đa cho việc học tập của các sinh viên, nhà ăn sạch sẽ đảm bảo sức khỏe, có phòng máy 
tính, hơn nữa wi-fi được phủ khắp trong trường.

Về ký túc xá của sinh viên

Sau khi nhập học trong 6 tháng đầu sẽ được ở ký túc xá mà trường chỉ định. Ký túc xá 
sinh viên ở là kiểu phòng share. Các sinh viên có thể an tâm ở đến khi quen với cuộc 
sống của Nhật. Ngoài ra, sinh viên cũng có thể thảo luận với các thầy cô về vấn đề nhà 
ở sau khi đã rời khỏi ký túc xá

Học bổng

Kế hoạch học trong năm

Kỳ nhập học mùa xuân（tháng 4）・・・Khóa học 1 năm Kỳ nhập học mùa thu（Tháng 9）・・・Khóa học 1.5 năm

Tôi có ấn tượng Kyoto là một thành phố 
du lịch nên rất nhộn nhịp tuy nhiên ở 
nơi đây còn lưu giữ lại được rất nhiều 
nét tự nhiên và các kiến trúc cổ như 
chùa chiền. Tôi cảm nhận cuộc sống rất 
tiện lợi. Hơn nữa, nếu có điều gì thắc 
mắc thì tôi luôn nhận được sự giải thích 

tận tình từ các thầy cô giáo trong khoa. Trong trường có Thiền đường là 
nơi có thể trải nghiệm việc ngồi Thiền, cứ mỗi lần tham gia xong tôi thấy 
tâm mình rất an tịnh.

Nguyễn  Anh Thúy
 (Du học sinh người Việt Nam）

Mai Tùng Lâm 
 (Du học sinh người Việt Nam）

Tháng ４ Lễ nhập học, Tiệc chào đón tân sinh viên
Tháng ５ Lễ hội hoa( lễ tắm Phật）
Tháng６ Trải nghiệm văn hóa Nhật
Tháng７ Thi học kỳ, lễ Địa Tạng Bồn, lễ Thất tịch
Tháng８ Khóa học tập trung
Tháng９ Kỳ nhập học mùa thu, khóa tu học nhiếp tâm(1 ngày）
Tháng10 Ngày hội của trường
Tháng11 Kỳ thi vào trường Đại Học Hanazono
Tháng12 Khai sơn kị (một nghi thức lễ của tôn phái Thiền Tông）
Tháng １ Tết dương lịch
Tháng ２ Thi học kỳ, Xuân phân
Tháng ３ Lễ tốt nghiệp , Tiệc chia tay

Các sinh viên có tỷ lệ chuyên cần trên 90% và các bạn có thành tích học tập tốt(số lượng có hạn）
sẽ nhận được học bổng tương ứng với tiền học phí của học kỳ sau.

■Qũy khuyến khích học của trường

Trường có chế độ hỗ trợ tiền nhà ở cho các du học sinh nếu ở ký túc 
xá của trường và có tỷ lệ đi học chuyên cần cao.

■Phí hỗ trợ nhà ở

Những sinh viên đậu trong kỳ thi năng lực tiếng nhật （N1～N3）hoặc những sinh 
viên có kết quả điểm cao trong kỳ thi du học Nhật （phần thi tiếng Nhật）sẽ nhận 
được tối đa 3 man tiền thưởng.

■Qũy khuyến học thi đạt kết quả tốt trong các kỳ thi

Trưởng khoa tiếng 
Nhật dành cho các du học sinh

 Ariyoshi- junichiro

押入れ

10 帖 4 帖

6 帖

9：00

10：30

12：10

13：00

14：30

16：00

22：00

Thứ 2 Thứ 3 Thứ tư Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Một tuần với bạn Lâm du học sinh đến từ Việt Nam
(Lớp sơ trung cấp)

Tiếng NhậtⅠ-Ⅰ
(Tiếng Nhật 

tổng hợp)

Tiếng NhậtⅠ-Ⅱ
(Tiếng Nhật 

tổng hợp)

Tiếng Nhật
Ⅰ- Ⅴ

（Nghe hiểu）

Tiếng NhậtⅠ- Ⅳ
（Tiếng Nhật 

tổng hợp）

Tiếng NhậtⅠ- Ⅲ
（Tiếng Nhật 

tổng hợp）

Tiếng NhậtⅠ- Ⅷ
（Phát âm hội 

thoaị）

Tiếng Nhật
Ⅰ- Ⅵ

（Chữ Hán）
Đời sống 
Nhật Bản

Tiếng Nhật
Ⅰ- Ⅶ

（Chữ Hán）

Tiếng NhậtⅠ- Ⅸ
（Phát âm hội 

thoaị）

Đối sách cho 
kỳ thi Du học 

Nhật Bản

Chạy thể dục gần 
khu ký túc xá

Tiếng Nhật
Ⅰ- Ⅹ

（Luyện tập）
Tự học

Làm thêm Làm thêm

Nghỉ trưa Nghỉ trưa Nghỉ trưa Nghỉ trưa Nghỉ trưa

Đối sách cho 
kỳ thi Năng 

lực tiếng Nhật
Tự họcTự học

Đi chơi với 
bạn bè 
loanh 
quanh 
Kyoto

Tiếng NhậtⅠ-Ⅰ～ⅩⅡ　　Tiếng NhậtⅡ-Ⅰ～ⅩⅡ

Môn học tự chọn Ðối sách cho kỳ thi năng lực tiếng Nhật  Ðối sách cho kỳ thi du học Nhật  
Tiếng Anh  
Toán học (Khoa học xã hội ・Khoa học tự nhiên） Khoa học  
Các môn học tổng hợp  
Nền tảng của việc sử dụng máy tính   Nhập môn Phật giáo   
Nhập môn lịch sử Nhật Bản 　Nhập môn văn học Nhật Bản  
Nhập môn phúc lợi xã hội   Nhập môn tâm lý lâm sàng  
Hoạt động thể chất  Tiếng Nhật thương mại   TOEIC  
Nền tảng kinh doanh     Phong tục và kính ngữ

Môn học bắt buộc tự chọn Ðời sống Nhật Bản   Văn hóa Nhật bản

Kỳ nhập học tháng 4 Tháng 9 Tháng 3 Tháng 4 năm tiếp theo Tháng 9 Tháng 3 Tháng4

Kỳ nhập 
học mùa 

xuân tháng
 4

Kỳ nhập 
học 

mùa thu 
tháng 9

Sơ cấp 

Trung cấp［Kỳ trước］
Trung cấp［Kỳ sau］

Sơ cấp 

Trung cấp［Kỳ trước］
Trung cấp［Kỳ sau］

Kế hoạch học tập

Sơ cấp 

Trung cấp［Kỳ trước］
Trung cấp［Kỳ sau］

Sơ cấp 

Trung cấp［Kỳ trước］
Trung cấp［Kỳ sau］

Trung cấp［Kỳ sau］（N2）
Trung cấp［Kỳ trước］（N3）

Cao cấp（N1）

Trung cấp［Kỳ sau］（N2）
Trung cấp［Kỳ trước］（N3）

Cao cấp（N1）
Cao cấp（N1）

Trung cấp［Kỳ sau］（N2）

Nhắm đến 
định hướng 

mục tiêu

Nhắm đến 
định hướng 

mục tiêu
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Here you can learn Japanese language as well as experience 
spiritual culture centered in Zen Buddhism. All over the world, 
there is deep interest in Zen. Discover for yourself new ideas and 
ways, free of commonplace and bias. That is to thoroughly enjoy 
life and be enlivened by it. This is the essence of Zen. By all means 
come to Hanazono University and fully experience and live this Zen 
so useful for our lives.    

Educational Policy Choose Your Admission Period

The founding spirit of 
Hanazono University is 
that “living Zen” enlivens us. 

Curriculum

Comment by International Student

Comment by International Student　

For best results, I reorganize my 
course each semester. Once you 
begin the advanced language 
course, you can take introductory 
classes on various subjects.

 I thought that I would like to go to 
a university where I can learn about 
welfare in Japan, so I decided to 
study abroad at Hanazono 
University’s Japanese Language 
Program. When I saw a picture of 
Kinkakuji (Temple of the Golden 

Pavilion) I was moved by its beauty. This also made me interested in 
Japan. Hanazono University being close to Kinkakuji became the 
deciding factor in choosing this school. When I actually came to the 
university, I was surprised to see so many monks ‒ and the cheap 
prices of the cafeteria! Now I am learning Japanese to go on to 
college, and my teachers are innovative, so I study happily every day. 
After completing this program, I would like to learn welfare at 
Hanazono University, and I would like to work in Japan.

MAI TUNG RAM
(from Vietnam)

Japanese LanguageⅠ-Ⅰ～ⅩⅡ  Japanese LanguageⅡ-Ⅰ～ⅩⅡ　
Japanese Affairs,  Japanese Culture

Required Courses

JLPT Class, EJU Class, Science, General subjects, PC Basics, Introduction to Buddhist Studies, 
Introduction to Japanese History, Introduction to Japanese Literature, 
Introduction to Social Welfare, Introduction to Clinical Psychology, Physical Training, 
Business Japanese, TOEIC, Basics of Management,  
Manners and Honorific Words in Japan

Elective Courses

Students can enter in April for a 1-year course or in September for a 1.5-year course.

A certificate of completion will be awarded upon acquiring the number of credits required for completion.

Student Life

Kyoto is a university city and a student city so there is substantial support, including 
employment assistance, aid for national health insurance, dormitory support, etc. On 
campus there is a salon or meeting place for international students where you can 
interact with other students. The university library houses a collection of 340,000 
volumes, making it highly suitable for independent study. There is a healthy and 
affordable cafeteria, computer classrooms, and Wi-Fi on campus.

About the Student Dormitory

Please be sure to enter our dormitory within six months of entering the 
country. Equipped with room-sharing furniture and appliances. You can 
live peacefully as you get used to life in Japan. In addition, you can 
consult about residence after leaving.

Scholarship

Annual Schedule

Autumn Admission (September)…1.5-year courseSpring Admission (April)…1-year course

Kyoto is a tourist city and there are 
lively images, but there is also nature, 
and many old buildings such as 
temples. Life is convenient because the 
town is compact. And if there is 

something you do not understand, the teacher or staff will carefully 
explain it. Hanazono University has facilities where you can experience 
Zazen meditation, so you can feel refreshed.

NGUYEN ANH THUY
( From Vietnam)

 April Entrance Ceremony, Welcome Party
May Flower Festival
June Japanese Cultural Experience
July First Semester Exams, Festivals

August Intensive Lectures
September Fall Entrance Ceremony, University Retreat
October Student Festival
November Hanazono University Entrance Exam
December Founder’s Day
January New Year

February Second Semester Exams, End-of-winter Holiday
March Graduation Ceremony, Farewell Party

We will pay half the tuition fee for select students who attend over 90% of classes and 
have an excellent academic record.

■Learning Incentive

Students who enter the dormitory designated by our 
university and have good attendance at class may receive 
financial assistance.

■Housing Subsidy

Students who pass the Japanese - Language Proficiency Test (N1 ～ N3) 
or who have excellent scores on the Examination for Japanese 
University Admission for International Studies (Japanese Language)  
will receive a maximum of 30,000 yen.

■Qualification Incentives

Jun’ ichiro ARIYOSHI,  
Head of Japanese Language Program

押入れ

10 帖 4 帖

6 帖

Spring 
Admission

(April)

Year of admission, April September March Next year, April September March April

Learning schedule

Beginner 

Intermediate
(Secondterm)

Intermediate
(First) 

Autumn
Admission

(September)

Beginner 

Intermediate
(Secondterm)

Intermediate
(First) 

Beginner 

Intermediate (First) 

Advanced  N1 

Advanced  N1 

Advanced  N1 

Intermediate(Second term) 

Beginner 

Intermediate (First) 

Intermediate(Second term) 

Intermediate (First) 

Intermediate(Second term) 

Intermediate(First term) N3

Intermediate(First term) N2

Intermediate(Second term) N2
Course 

to 
pursue

Course 
to 

pursue

Shigefumi KATSUKI, 
Japanese Language Instructor

9：00

10：30

12：10

13：00

14：30

16：00

22：00

MON THE WED THU FRI SAT SUN

LAM's Weekly Schedule (Intermediate (First term) class)

Japanese 
LanguageⅠ-Ⅰ

（integrated study）

Japanese 
LanguageⅠ-Ⅷ

（conversation）

Japanese 
LanguageⅠ-Ⅵ

（KANJI）
Japanese Affairs

Japanese 
LanguageⅠ-Ⅸ

（conversation）

Japanese 
LanguageⅠ-Ⅶ

（KANJI）

Japanese 
LanguageⅠ-Ⅹ

（exercise）

Japanese 
LanguageⅠ-Ⅱ

（integrated study）

Japanese 
LanguageⅠ-Ⅴ

（listening）

Japanese 
LanguageⅠ-Ⅳ

（integrated study）

Japanese 
LanguageⅠ-Ⅲ

（integrated study）
EJU Class

Jogging around 
the neighborhood

Self-Study Self-Study Self-StudyJLPT Class

A part time job A part time job

lunch break lunch break lunch break lunch break lunch break See the 
sights
with 

friends

Amount Notes

School Fee Enrollment
Starting in Spring (1 year course) Starting in Autumn (1.5 year course) Examination Fee

Tuition
Facilitymanagement Others

Total

¥100,000
¥480,000
¥120,000
¥700,000

¥15,000¥100,000
¥720,000
¥180,000

¥1,000,000
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中
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学
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次

学 学

学

上 学
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年 次入学 入学

学

学

学 学 学

（ ） 学

学 学

34 学 学

上

学

入 前 月 学

学

学 度

学年

秋 入学（9月）・・・1 年春 入学（4月）・・・1年

中

上

学

学

N N N
（ ）

月 入学

月
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学习计划

初级
中级［前半段］

中級［后半段］

秋季入学
4月

初级
中级［前半段］

中級［后半段］

初级
中级［前半段］

中級［后半段］

初级
中级［前半段］

中級［后半段］

中级［前半段］（N3）

中级［后半段］（N2）
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周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日

LAM 同学的一周　（初中级班）

日语Ⅰ-Ⅰ
（日语综合）

日语Ⅰ-Ⅷ
（发音会话）

日语Ⅰ-Ⅵ
（汉字）

日本国情 日语Ⅰ-Ⅸ
（发音会话）

日语Ⅰ-Ⅶ
（汉字）

日语Ⅰ-Ⅹ
（演习）

日语Ⅰ-Ⅱ
（日语综合）

日语Ⅰ-Ⅴ
（听力）

日语Ⅰ-Ⅳ
（日语综合）

日语Ⅰ-Ⅲ
（日语综合）

日本留学测试
对策

跑步

自习 自习 自习
日语能力测试

对策

打工 打工

午休 午休 午休 午休 午休

跟朋友一起去
京都市内逛街

学 入学

春 入学 （1年） 秋 入学 （1 年）

 

¥1
¥4
¥12
¥

¥1¥1
¥ 2

¥1
¥1

HANAZONO UNIVERSITY  1110  HANAZONO UNIVERSITY 



留 学 生 別 科 か ら 、 花 園 大 学 へ
Entering Hanazono University from the Japanese Language Program

日本の文化を広く学ぶ「文学部」と、福祉・心理学のスペシャリストをめざす「社会福祉学部」の2学部6学科で
構成され、約1,700人の学生が学んでいます。これまで本学で学んだ卒業生は、一般企業、教育機関、医療・福祉
分野など多岐にわたって活躍しています。

The Literature Faculty al lows you to learn broadly about Japanese culture.  The Social  Welfare 
Faculty aims at training special ists in welfare and Psychology.  Altogether there are six 
departments and about 1,700 students.  Graduates are employed in companies as well  as in 
educational ,  medical  and welfare fields.

FACULTY OF LITERATURE  

Department of Buddhist Studies
Department of Japanese History
Department of Japanese Literature
  Japanese Literature Studies
  Call igraphy

・仏教学科
・日本史学科
・日本文学科
　―日本文学コース
　―書道コース      　

Department of Social  Welfare
Department of Cl inical  Psychology
Department of Child Care

・社会福祉学科
・臨床心理学科
・児童福祉学科         

文学部 FACULTY OF SOCIAL WELFARE社会福祉
学部

花園大学

J a p a n e s e  L a n g u a g e  P r o g r a m  f o r  I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t s
H A N A Z O N O  U N I V E R S I T Y

留学生別科
〒604-8456　京都府京都市中京区西ノ京壺ノ内町 8-1

HANAZONO UNIVERSITY  Japanese Language Program Office
8-1 Nishinokyo Tsubonouchi-cho,  Nakagyo-ku,  Kyoto,  604-8456, JAPAN

HP：http://www.hanazono.ac. jp/education/foreign-short-term　HANAZONO University 
Email：kokusai@hanazono.ac. jp　　TEL：075-279-3631　　FAX：075-279-3637

Japanese Language Program 
for International Students

H A N A Z O N O  U N I V E R S I T Y

検 索

花園大学は 1872 年創立の、臨済禅のこころを建学の精神とする大学です。
Founded in 1872, Hanazono University is  based on the founding spirit  of Rinzai Zen.

主な交通手段

●京都駅より
・JR嵯峨野線「円町」駅下車、西へ徒歩８分
・市バス26・205「太子道」下車、徒歩５分

●京阪三条駅より
・京都バス63・64・65
「西ノ京馬代町（花園大学前）」下車、徒歩２分
・地下鉄東西線
「西大路御池」駅下車、北へ徒歩12分

●阪急西院駅より
・市バス26・特27・27・91・202・203・205
「太子道」下車、徒歩５分

●四条烏丸・四条大宮より
・市バス26・91・203
「太子道」下車、徒歩５分

橿原神宮前

国際会館前

松ヶ崎北山
北大路

今出川

烏丸御池

烏丸

京都

二条

西大路
御池

太秦天神川

至福知山

至福知山

亀岡 花園 円町

出町柳

三条

祇園
四条

丹波橋

河原町

大宮

西院

琵琶湖

至米
原

草津

瀬田

浜大津

大津

石山寺

山科

宝塚

三宮 西宮北口 十三

阪急
電車

高槻市

茨木

茨木市

高槻

JR

大阪（梅田）

阪神電車
淀屋橋

京橋

難波
鶴橋

布施
天王寺

柏原

あべの大阪湾 南
海
電
車

泉佐野

関西新空港
日根野

和歌山市

高野山

京阪
電車

竹田
醍醐

六地蔵

近鉄電車

大和西大寺
奈良

大和八木 桜井

花園大学

花 園 大 学
留 学 生 別 科




