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Tỉnh Ishikawa nằm ở trung tâm đất 
nước trên Biển Nhật Bản. Từ 
Kanazawa có thể dễ dàng đến 3 
thành phố lớn nhất Nhật Bản: 
Tokyo, Osaka và Nagoya. Những 
chuyến đi nghỉ cuối tuần đến các 
thắng cảnh đẹp nhất đất nước 
không thể dễ dàng hơn. Sao bạn 
không thử một lần ra khỏi 
Kanazawa để gặp những khuôn 
mặt khác của Nhật Bản?

2 giờ đi xe lửa tốc hành 
từ nhà ga JR Kanazawa

Một điểm du lịch hấp dẫn, 1200 
năm lịch sử của thành phố có 
thể được cảm nhận qua 14 
di sản văn hóa thế giới 
và hơn 2000 đền chùa 
và miếu mạo nằm rải rác 
trong thành phố.

Toyama

1 giờ đi xe buýt cao tốc

Được bao quanh 3 mặt bởi núi, tỉnh 
Toyama nổi tiếng vì thiên nhiên trù 
phú và cuộc sống dân dã. Vẻ đẹp 
hùng vĩ của những dãy núi là 
biểu tượng của tỉnh.

Shizuoka

55 phút bay từ sân bay 
Komatsu

Dãy núi Phú Sĩ nổi tiếng, trải 
dài trên địa phận tỉnh 
Yamanashi và Shizuoka, thời 
gian đón khách tham quan từ 
1 tháng 7 đến 31 tháng 8 hàng 
năm—thời kỳ có thời tiết đẹp 
nhất để leo núi!

Nara

Cách nhà ga Kanazawa 3 giờ 
(Chuyển tuyến ở Kyoto)

Đắm mình trong vẻ hưng thịnh 
của những ngôi chùa Phật giáo, 
những di tích lịch sử đổ nát, 
những kho báu quốc gia và 
những tài sản văn hóa quan trọng 
được xây dựng từ đầu những năm 
600 đến cuối những năm 700.
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Đại học tổng hợp Quốc gia

Nhật Bản nằm ở đông bắc Châu Á 
giữa Bắc Thái Bình Dương và Biển 
Nhật Bản. Nhật Bản có tổng diện 
tích đất 377,873 ki-lô-mét vuông, 
gần bằng diện tích nước Đức và 
Thụy Sỹ cộng lại hay nhỏ hơn một 
chút so với bang California. Nhật 
Bản có 4 hòn đảo lớn được bao 
quanh bởi hơn 4,000 hòn đảo nhỏ.

Gifu

2 giờ rưỡi đi xe lửa tốc hành 
từ nhà ga JR Kanazawa

Là một kinh thành từ thời Edo, 
Takayama vẫn giữ được hình 
ảnh là thành phố của các 
thương nhân nên có biệt danh 
là “Kyoto nhỏ.”

T ỉnh Ishikawa nằm ở giữa vùng Hokuriku, giáp các 
tỉnh Toyama và Gifu ở phía đông và tỉnh Fukui ở 
phía nam. Phía chính bắc, bán đảo Noto vươn ra 

biển Nhật Bản.
Tỉnh Ishikawa có hình dáng 
dài và hẹp trải dài 198.4 km 
từ bắc xuống nam và 100.4 
km từ đông sang tây. Đường 
bờ biển dài 581.08 km. 
Ishikawa gồm hơn 10 thành 
phố lớn, bao gồm Kanazawa 
và 9 thành phố nhỏ.

http://www.kanazawa-u.ac.jp

TRÊN THẾ GIỚI



Điều gì làm Kanazawa 
trở nên đặc biệt?

Một thành phố truyền
 thống và xinh đẹp

Thành phố du lịch
 và nghệ thuật

T ỉ n h  I s h i k a w a  c ó  d â n  s ố  
1,160,000 và 450,000 người coi 
Kanazawa là quê hương. Là thủ 
phủ nằm ở giữa tỉnh, Kanazawa 
là trung tâm chính trị, văn hóa 
và kinh tế của cả vùng Hokuriku. 
N h ữ n g  d ã y  n ú i  v à  b i ể n  b a o  
quanh mang lại môi trường 

sống hấp dẫn, còn hải sản tươi 
sống v à r au quả đ ịa  p hươ ng 
luôn khêu gợi vị giác của bạn.

Thành phố của các
 trường đại học và

 sinh viên

Tháng 1 năm 2009, một số bộ 
của chính phủ đã chứng nhận 
K ana z awa và b ốn thành p hố 
khác là Thành phố lịch sử cấp 
một. Tháng 6 cùng năm, thành 
phố trở thành thành viên thứ 17 
trong Creative Cities Network 
của UNESCO, thành phố thứ 3 

Thành phố thoải
 mái và tiện nghi
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Kanazawa

01

Kanazawa cân bằng nét độc đáo của lịch 
sử văn hóa với những tiện nghi của 
một thành phố hiện đại.金沢

Đồ gốm Kutani

02

Kanazawa bắt đầu hình thành 
trong thời Edo (1603-1867) dưới 
b à n t ay  c ủ a  d ò n g h ọ M a e d a 
thống trị cả vùng. Ban đầu, đây 
là thành phố lớn nhất Nhật Bản 
sau Edo,  Osak a và Kyoto,  vớ i  
dân số 100,000 người.  Thành 
phố vẫn còn giữ được di sản và 
vẻ đẹp thiên nhiên từ thời k ỳ 
thịnh vượng này và vẫn thu hút 
khách du lịch từ khắp thế giới. 
Văn hóa phong phú đã thấm 
vào cuộc sống của người dân 
trong k hi  các chính sách của 
d ò n g h ọ M a e d a  v ẫ n  k h u yế n  
khích người dân quan tâm đến 
n g h ề  t h ủ  c ô n g .  Vô  s ố  n g h ề  
truyền thống còn tồn tại đến 
thế hệ mới.

Có  19  t r ư ờ n g  đ ạ i  h ọ c  ở  t ỉ n h  
I s h i k a w a ,  c ó  b ì n h  q u â n  đ ầ u  
người cao thứ hai sau Tokyo và 
có số sinh viên đại học cao thứ 
5 sau Tok yo, Kyoto,  Osaka và 
Fuk u o k a .  Tr u yền thốn g hiếu 
họ c có từ thờ i  M ei j i ,  k hi  nhà 
nước bắt đầu mở trường để 

giáo dục thế hệ tinh hoa tương 
lai của đất nước. Đại học tổng 
hợp Kanazawa khởi đầu là một 
trường đầu tiên như vậy ở Biển 
Nhật Bản, đã thu hút được các 
s ĩ  tử thông minh và giỏi  văn 
chương nhất.

05 của Nhật  B ản s au Nagoy a và 
Ko b e,  v ì  sự  p hụ c hư n g n gh ệ 
t hu ật  v à  â m n hạ c củ a t h à n h 
phố. Nhóm biểu diễn chuyên 
nghiệp của thành phố, Dàn hợp 
xướ ng K anaz awa,  được k hen 
ngợi nồng nghiệt khi họ biểu 
diễn ở nước ngoài.

03

04
Thành phố của thiên 
nhiên giàu đẹp

Nhà hát Noh Tỉnh

Higashi-chaya District

Photo：ATSUSHI NAKAMICHI / NACÁSA & PARTNERS  
Courtesy：21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa

Khách sạn Kanazawa Castle

Tuyết bao phủ vườn cảnh Kenroku-En

Tượng đài kỷ niệm Trao đổi
 Văn hóa ở trường đại học Số Bốn, Ishikawa

Kenroku-En

K a na z aw a có b ố n mùa r i ê n g 
b i ệ t ,  c à n g  t ô  đ ẹ p  t h ê m  b ứ c  
tranh phong cảnh hữu tình với 
nhữ ng nét chấm phá đầy k hí  
lực. Mùa xuân và mùa hè là hai 
mùa dễ chịu và hơi ẩm quanh 
năm đã thấm đẫm vào kỹ nghệ, 
đồ thủ công và văn hóa.

Đồ sơn mài 
Kanazawa Shikki

Bảo tàng Thế kỷ 21 về Nghệ thuật Đương đại, Kanazawa được thành lập năm 2004
Tòa nhà với lầu 1 trên mặt đất và 1 tầng dưới mặt đất.



Mohan K umar Thapa
Từ Bangalore, Ấn Độ / 

Chủ nhà hàng Ấn Độ Tirupati

Mohan K umar Thapa
Từ Bangalore, Ấn Độ / 

Chủ nhà hàng Ấn Độ Tirupati

Bạn có thể thấy vì sao chúng tôi đề    xuất Kanazawa!
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Takako Suzuki
Từ Ibaraki, Nhật Bản / 
Điều phối viên tua M-Travel

Yulia Tachino
Từ Saint Petersburg, Nga / 
Hướng dẫn viên tiếng Nga

Anders Gaitaud
Từ Pháp / 
Chủ hiệu bánh Métissage

Anders Gaitaud
Từ Pháp / 
Chủ hiệu bánh Métissage

Chong J ingke
Từ Tây An, Trung Quốc / 

Chủ tịch tập đoàn Ish Trung Quốc và trưởng 
bộ phận lễ tân khách sạn

Chong J ingke
Từ Tây An, Trung Quốc / 

Chủ tịch tập đoàn Ish Trung Quốc và trưởng 
bộ phận lễ tân khách sạn

Evelyn Teploff-Mugii
Từ  t h à n h  p h ố  N e w  Yo r k  ,  H o a  K ỳ  /  

H ọ a  s ĩ  k i ê m  n h à  t h i ế t  k ế

n d e r s  G a i t a u d  m ở  h i ệ u  
bánh ở Awazu-Machi, thành 

p h ố  Ko m a t s u .  Vợ  a n h  q u ê  ở  
I s h i k a w a  v à  c ô  đ ã  d ẫ n  a n h  
chu yển đến đây hơ n b a năm 
t r ư ớ c .  “ Tô i  y ê u  k h u  p h ố  t r à  
Higashi Chaya. Không khí ở đó 
không thua kém đâu. Mùa thu 
tuyệt đẹp của chúng tôi là thời 
gian hoàn hảo để thưởng thức 
các sự kiện văn hóa và cảnh đẹp 
t h i ê n  n h i ê n .  H ã y  n g h e  l ờ i  
k huyên của tôi !  Ban đầu mọi 
n gườ i  có vẻ k h é p k ín  như n g 
điều đó sẽ sớm thay đổi. Một ý 

akako Suzuki là nhân viên 
điều phối tua ở một đại lý 

du lịch trong trung tâm thành 
phố. Cô sinh ra ở tỉnh Ibaraki và 
bây giờ sống trong một ngôi 
nhà Machiya sang trọng (kiểu 
nhà truyền thống ở thành phố) 
trong khu Kazue-Machi thanh 
bình. “Tôi chuyển đến đây sau 
khi cô giáo dạy trung học của tôi 
đề xuất trường đại học tổng hợp 
Kanazawa. Đó là 12 năm trước. 
Nơi yêu thích của tôi là chợ trời, 
Omi- Cho. Đi mua sắm ở đó và 
lượn qua hàng hải sản tươi sống 
được đưa thẳng về từ biển Nhật 
Bản rất thú vị.  Mẻ cá thay đổi 

hong Jingke, một người đàn 
ông Trung Quốc lịch lãm với 

n ụ  c ư ờ i  r ạ n g  r ỡ,  đ ư ợ c  co i  l à  
ngườ i  anh cả của cộng đồng 
n g ư ờ i  Tr u n g  Q u ố c  s ố n g  ở  
Ishikawa. Anh là chủ tịch của tập 
đoàn Ish Trung Quốc và luôn 
giúp những người cần giúp đỡ. 
Anh đã s ố n g ở  đây h ơ n n ăm 
năm. "Vợ tôi sinh ra ở thành phố 
này, vì thế tôi bắt đầu sống ở 
đây. Kanazawa đã trở thành quê 
h ư ơ n g  t h ứ  h a i  c ủ a  t ô i .  C o n  
người ở đây thân thiện, đồ ăn 
ngon và bốn mùa đều rất đẹp. 

ulia Tachino đang luyện nói 
tiếng Nhật. Sau khi chuyển 

đến Kanazawa từ Saint Peters-
burg 20 năm trước, cô rất ngạc 
nhiên khi thấy mùa đông rực rỡ 
ở  đ â y ,  đ ặ c  b i ệ t  l à  h o a  t r à  
(sasanqua). So với nơi đây, khắp 
nước Nga bị bao phủ bởi màu 
xám buồn tẻ suốt mùa đông kéo 

velyn Teplo�-Mugii đã đi đi 
về về giữ a Kanaz awa gần 

năm. Cô yêu khung cảnh cổ xưa, 
những khu vực lịch sử, những 
n g ô i  n h à  M a c h i y a  ( k i ể u  n h à 
truyền thống ở thành phố), các 
phòng trưng bày, quán cafe và 
nhà hàng trong thành phố này. 
Cô đến đây để dạy thiết kế đồ 
họa. "Khi tôi mới đến nơi, tôi cảm 
thấy như mình đang ở một bảo 
tàng sống. Gần đây, những công 
trình bổ sung như Bảo tàng 

Khi tôi mới đến nơi, tôi 
cảm thấy như mình đang ở 
một bảo tàng sống.

Ban đầu mọi người có vẻ 
khép kín nhưng điều 
đó sẽ sớm thay đổi.

Phần đẹp nhất của một 
thành phố chính là 
con người sống ở đó!

Mùa đông có thể khắc nghiệt 
nhưng hải sản tuyệt vời lại 
rất đáng để chịu đựng.

Kanazawa là nơi tốt nhất 
để học tập, đặc biệt với 
sinh viên trưởng thành.

Đồ ăn ngon và con người 
thân thiện khiến đây là 
nơi thoải mái để sinh sống.

k i ế n  h a y  l à  
l u ô n  m a n g  
theo từ điển, 
n g a y  c ả  ở  
những địa điểm 
v ă n  h ó a  đ ể  t r á n h  
những khó khăn trong giao tiếp. 
Đây là k hó k hăn rất  hay gặp!  
Tiếng Nhật của bạn sẽ tiến bộ 
nhanh chóng!” Anh cho rằng 
mọi người cần tự hào về bản 
thân mình, vì vậy hãy là chính 
mình ngay cả khi bạn đồng hóa 
theo văn hóa Nhật Bản.
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T t h e o  m ù a .  Tô i  đ ã  đ ế n  n h i ề u  
n ư ớ c  v à  t ô i  c ó  t h ể  n ó i  r ằ n g  
Kanazawa là nơi tốt nhất để học, 
đặc biệt với sinh viên trưởng 
t h à n h . ”  H ồ i  đ ầ u ,  c ô  c o i  
Kanazawa là thành phố du lịch 
nhưng đến nay cô dần thấy nơi 
đây là một thành phố văn hóa 
như vốn thế. Cô yêu bầu không 
khí cổ điển của quê hương lịch 
sử của mình.

ohan Kumar Thapa là chủ 
một nhà hàng Ấn Độ gần 

văn phòng tỉnh. Anh đã sống ở 
đây cùng cô vợ người Nhật được 
13 năm. “Khi tôi đến Osaka, mọi 
người ghen tị với nguồn nước 
s ạ c h  v à  h ả i  s ả n  t ư ơ i  c ủ a  
K ana z aw a .  M ùa đô n g có th ể 
khắc nghiệt nếu bạn quen với 
khí hậu ấm áp, nhưng hải sản 

tuyệt vời lại  rất đáng để chịu 
đựng. Và nếu bạn quá lạnh, hãy 
ngâm mình trong một trong các 
suối nước nóng thiên nhiên của 
chúng tôi! Tôi đề xuất khu suối 
nước nóng Yuwaku. Lớn lên ở 
Ấn Độ, tôi thấy những ngôi nhà 
gỗ Nhật Bản có vẻ đẹp kỳ lạ. Tuy 
nhiên, chúng thiếu màu sắc và 
gia vị quen thuộc của Ấn Độ.”

d à i  nử a n ăm t rờ i .  “ D ĩ  n h i ê n ,  
Nhật  B ản là  m ột  c âu chu yệ n 
khác. Tôi yêu mùi lá cây vào mùa 
thu .  B ây  g i ờ  tô i  đã  q u e n vớ i  
cuộc sống ở đây nhưng với một 
sinh viên quốc tế, mọi thứ đều là 
một trải nghiệm mới và thú vị. 
Hãy bước ra đường và vui chơi! 
Đồ ăn ngon và con người thân 
thiện khiến đây là nơi thoải mái 
để sinh sống. Tôi thường xuyên 
đến phòng hòa nhạc, Ishikawa 
Ongaku-Do, những buổi biểu 
diễn ở đó thường mở cửa tự do. 
Nhiều lễ hội quốc tế cũng rất 
vui .  Tôi hi  vọng sớm gặp bạn 
quanh trung tâm thành phố!"

Tôi thích mùa hè hơn vì có nhiều 
lễ hội và pháo hoa. Tôi sẽ làm gì 
khi tôi cần nghỉ ngơi để tránh 
mọi ưu phiền? Khi đó, trước hết 
tôi trò chuyện với bạn bè để bớt 
căng thẳng! Trò chuyện với bạn 
bè sẽ làm dịu gần hết sự căng 
thẳng của tôi. Giao tiếp và có 
những người xung quanh làm 
chỗ dựa là chìa khóa để sống 
thành công ở nước ngoài. Thật 
m a y  m ắ n  k h i  b ạ n  đ ư ợ c  m ọ i  
người bao bọc! Phần đẹp nhất 
của một thành phố chính là con 
người sống ở đó!

Nghệ thuật Đương đại Thế kỷ 21 
đã làm thành phố hiện đại hơn. 
Tất nhiên là sự cân bằng giữa hai 
trường phái là tốt nhất. 
Tôi  muốn các k iến 
trúc cổ như nhà 
M a c h i y a  đ ư ợ c  
bảo tồn. Nói cách 
khác: Kanazawa 
‘vừa cổ vừa lạ.’ Nếu 
bạn đang dự định học ở đây thì 
đây là cơ hội để bạn hòa mình 
vào trải nghiệm Nhật Bản thực 

Dân số của chúng tôi gồm 457,400 người, trong đó 4,680 người nước ngoài, khiến chúng tôi trở thành 
thành phố quốc tế lớn và đông dân nhất vùng Hokuriku. Chúng ta hãy xem những công dân của chúng 
tôi dành lời khuyên và đề xuất nào cho bạn. Chính họ từng chứng kiến những thăng trầm khi bắt đầu 
cuộc sống mới ở một thành phố hay đất nước khác. Hãy tin cậy họ—Họ đã ở đó!

sự. Đừng rụt rè—Hãy kết bạn với 
người dân địa phương và thưởng 

thức truyền thống vẫn hết sức 
được tôn trọng.”
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Sông Saigawa 犀川

Sông Saigawa 犀川

Sông Asanogawa 浅野
川

Tuyến tàu hoả Yamagawa Kanjoh (Mountainside Loop Road) 

APITA●APITA●

●Trung tâm Y tế Kanazawa

北陸学院高

●
New sankyu Family Mart

Kusuri-no Aoki● ●A-coop
●A-coop
●Sunkus

●Yamada Denki

●Sport Depo

●
Tòa thị chính thành phố

●
Bưu điện Trung tâm

Thư viện Thành phố Tamagawa●

●PATIO
●BELSEL

Khu mua sắm Tate-Machi

●ATRIO 

FORUS
●

LABBRO KATAMACHI●

KOHRINBO 109●

●
Meitetsu M’za

 Dept. Store

●
McDonald’s ●Yakiniku Takanda

●

●Senna

●Ebisu

●Menya Jun

Sukiya●
Ramen Cafe Kosuiten●

●Quatre Saisons

Mos Burger
●Akiyoshi●

Regaletto●

●Mega Drag Store Genky
●

●Sugar Days

●Balba Works

Lawson

Family Mart

●
Shiawase-no-Yu

AOKI●
●

Aim Skyship

●2nd STREET
●Bike On

●NITORI
●Nishimura

Fresh Arena●

●UNIQLO
Sunkus

●COTE D’AZUR

●Yofuen

Hộp Cảnh sát
●

●JUSCO

Daily

●Tengu

●East Park

●Mustam

●Curry-no Champion

●Sake-no-Yamaya

●
Audrey Dental Office

Kahma Home Center●

●
Dainana Gyoza

Công viên Tỉnh Okuutatsuyama

Siêu thị Maruei●

●Nishimura Cycle Company
●

●Palette

●
Indo-Ya● Kaze-no Machi

●
●●●

●Tulip

●
Gyoza-no Ohsho

●
Gintama

●S.O.T Café
 ●Kusuri-no Aoki

 Lawson Poplar●

●COCO’S
●McDonald’s

●
TSUTAYA

●
Hyakuman Volt

●Khách sạn Nikko KanazawaKhách sạn ANA Crowne Plaza Kanazawa●

Kanazawa Excel Hotel Tokyu●

Toyoko-Inn●

●
Khách sạn New Grand

KanazawaSky Hotel●

●Kanazawa Miyako Hotel

●Siêu thị Maruei

Shimokiku Bashi Bridge 
下菊橋

Kamikiku Bashi Bridge 
上菊橋

Yukimi Bashi Bridge 
雪見橋

Ohkuwa Bashi Bridge 
大桑橋

Valor Supermarket
●● Daiso

●
●

●
Câu lạc bộ thể dục thể thao Axtos

●
●
Crocs fam

●
Rifare

●Thư viện Tỉnh

Trung tâm Y tế Kanazawa

●Khách sạn Kanazawa Hakuchoro
KKR Hotel Kanazawa
●

Bệnh viện 
Đại học KanazawaBệnh viện Keiai

Bệnh viện NTTWest Japan Kanazawa

Bệnh viện Otemachi

Bệnh viện JohokuBệnh viện Johoku

Bệnh viện Bảo hiểm 
xã hội Kanazawa

Bệnh viện
Kanazawa 
Munehiro

●Trạm cảnh sát 
     Kanazawa Higashi

●
Bệnh viện Johoku

●New sankyu

●Daiwa Dept. Store

KAKUMA CAMPUS
角間キャンパス

●
Grill New Tanuki●

Kitchen Sugi-no Mi

● ●
Suki-Ya

●
Syouryu-an

●

Sanuki Udonko
Yoro-no Taki

Coco Ichibanya
Saizeriya

Family Mart

Family Mart
Family Mart

Family Mart

AUTOBACS

●United Cinema Kanazawa

TAKARAMACHI / TSURUMA CAMPUS
金沢大学 宝町・鶴間キャンパス

Sông Asanogawa 浅野川

Nishimatsu-Ya

Circle K
COCO’S

Yofuku-no-Aoyama

Nhà hàng

Bệnh viện
Cửa hàng / Siêu thị

Tuyến xe buýt

Bệnh viện thành phố Kanazawa

Bệnh viện Kawakita

Bệnh  viện Phụ nữ Suzuki

Navy Blue

●
Yoshinoya

●Mister Doughnut
Amaretto

Cửa hàng xe máy Ishikawa

●
●

Hokkyoku

Menbo Honjin

Rakuchin-no-Yu

 Billiard Get
●

Tagami-Machi
田上町

Kakuma-Machi
角間町

Kakumashin-Machi
上若松町

Tagamishin-Machi
田上新町

Tagamihon-Machi
田上本町

Wakunami-Machi
涌波町

Nishiki-Machi
錦町

Mit sukuchishin-Machi
三口新町

Kodat suno
小立野

Ohkuwa-Machi
大桑町

Nishiohkuwa-Machi
西大桑町

Hohshima-Machi
法島町

Kikugawa
菊川

Honda-Machi
本多町

Ishibiki
石引

Uroko-Machi
鱗町

Tate-Machi
竪町

Kata-Machi
片町

Naga-Machi
長町

Mikage-Machi
御影町

Tamaboko-Machi
玉鉾町

Mamedahon-Machi
大豆田本町

Nagata-Machi
長田町

Hikoso-Machi
彦三町

Yasue-Machi
安江町

Sainen
西念

Shohei-Machi
昌永町

Kannon-Machi
観音町

O tomaru-Machi
乙丸町

Miikeshin-machi
三池新町

Naruwa-Machi
鳴和町

Yamanoue-Machi
山の上町

Suzumi-Machi
鈴見町

Higashimikage-Machi
東御影町

Tokiwa-Machi
常盤町

Sakura-Machi
桜町

Tai-Machi
田井町

Ohgi-Machi
扇町

Kyoh-Machi
京町

A s anohon-Machi
浅野本町

Oki-machi
沖町

Nakabashi-Machi
中橋町

Ohkuwashin-Machi
大桑新町

Tsut sujigaoka
つつじが丘

Bessho-Machi
別所町

Wakakus a-Machi
若草町

Wakamat su-Machi
若松町

No-Machi
野町

Bảo tàng Nghệ thuật Tỉnh Ishikawa
石川県立美術館

Kenroku-En Garden
兼六園

Higashi Chaya District
ひがし茶屋街

Naga-Machi Bukeyashiki District
長町武家屋敷跡

Ga xe lửa JR Kanazawa
JR 金沢駅

Kazue-Machi Chaya District 
主計町茶屋街

Khách sạn Kanazawa Castle
金沢城公園

Bảo tàng nghệ thuật đương đại Thế kỷ
21金沢21世紀美術館

Nishi Chaya District
にし茶屋街

Oyama Jinja Shrine
尾山神社

Pref. Ongaku-do Hall
県立音楽堂

Nhà hát Noh Tỉnh
県立能楽堂

Chợ Ohmicho
近江町市場

Bằng xe buýt:  Đi tuyến xe buýt đến đại học tổng hợp Kanazawa (số 91, 93, 94, 97) ở bến xe 
 buýt và xuống ở bến xe buýt “Kanazawa Daigaku Chuo” . [35~40 phút, 350 yên]
Bằng taxi:   [20~30 phút, 3,000~4,000 yên]

Bằng máy bay:  Khoảng một giờ từ Haneda (Tokyo) đến sân bay Komatsu
  một giờ từ sân bay Komatsu đến nhà ga Kanazawa
Bằng xe lửa JR:  Khoảng 3 giờ 40 phút từ nhà ga Tokyo đến nhà ga Kanazawa
 Khoảng 3 giờ từ nhà ga Osaka đến nhà ga Kanazawa
 Khoảng 3 giờ từ nhà ga Nagoya đến nhà ga Kanazawa

Từ nhà ga Kanazawa đến 
khuôn viên đại học Kakuma 
đại học tổng hợp Kanazawa

Từ các thành phố lớn 
của Nhật Bản đến nhà 
ga Kanazawa

Đường đi đến đại học tổng hợp Kanazawa

N

0
-

700m

Khu vực trung tâm có nhiều điểm mua sắm và thắng cảnh cần phải đến. 
Khu vực xung quanh khuôn viên đại học cũng có nhiều nhà hàng và trung 
tâm mua sắm bổ sung cho cuộc sống sinh viên của bạn

Kanazawa-Bản đồthành phố

Nơi yêu thích của tôi là 
chợ trời, Omi-Cho. 
Đi mua sắm ở đó và 
lượn qua hàng hải sản 
tươi sống được đưa 
thẳng về từ biển Nhật 
Bản rất thú vị.

Tôi yêu khu phố trà 
Higashi Chaya. 
Không khí ở đó không 
thua kém đâu.

Tôi thường xuyên đến 
phòng hòa nhạc, 
Ishikawa Ongaku-Do, 
những buổi biểu diễn ở 
đó thường mở cửa tự do.

Hãy đến phòng 
khách quốc tế 
Ishikawa nếu bạn 
muốn gặp mọi người.

Nếu bạn quá lạnh, hãy 
ngâm mình trong một 
trong các suối nước nóng 
thiên nhiên của chúng tôi! 
Tôi đề xuất khu suối nước 
nóng Yuwaku.

●
Post Office

Bảo tàng Nghệ thuật 
Đương đại Thế kỷ 21 
đã làm Kanazawa 
hiện đại hơn.
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C

C h ủ  đ ề

01
C h ủ  đ ề

0 2
C h ủ  đ ề

03
C h ủ  đ ề

0 4

Trung tâm đồ gia dụng Kahma
Bến xe buýt

Cửa hàng điện tử gia dụng Yamada-Denki

Hiệu thuốc Aoki

UNIQLOChi nhánh Fresh Arena Tagami

Nhà hàng Izakaya

Nhà hàng Ấn Độ

Nhà hàng Yakitori

Nhà hàng Ý Cửa hàng nội thất Nitori

Các chủ đề về 
khuôn viên đại học

ự  n ấ u  ă n  m ộ t  c á c h  
k hé o lé o bằng các 

nguyên liệu từ siêu thị là 
cơ bản của chế độ ăn 
tiết kiệm và lạnh mạnh. 
Nhưng có ai muốn ngày 
n à o c ũ n g ă n tố i  ở  n h à?  Xu n g 
quanh khuôn viên đại học, bạn sẽ 
thấy không thiếu nhà hàng có thể 
làm bạn no bụng mà không làm 
rỗng ví của bạn. Hãy biến mỗi bữa 
ăn thành một chuyến phiêu lưu!

Chúng tôi có mọi thứ, 
từ các siêu thị luôn có sẵn 
hàng hóa đến bữa tối dân tộc.

Musashi  Kiểu nhà phố cổ điển 
nằm dọc các phố bên cạnh chuỗi 
cửa hàng dài vô tận như gợi lại 
thời kỳ khu vực này là đầu mối 
buôn bán trái cây.

Korinbo   Nhữ ng cửa hàng xa 
hoa dọc trên phố chính dẫn đến 
các khu phố phụ, cho bạn cơ hội 
khám phá hai thế giới khác nhau.

Hirosaka / Kakinoki-Batake  
Khu vực quanh Tòa thị chính là địa chỉ 
của các nhà văn hóa, bảo tàng, cửa 
hàng sách cổ, đồ thủ công truyền 
thống và phòng trưng bày nghệ thuật.

Tatemachi   Trung tâm văn hóa 
thanh niên và thời trang đường phố là 
lò của nhiều nhãn hiệu thời trang 
nguyên bản và xu hướng mới.

Katamachi   Nổi tiếng là khu vực 
mua sắm lớn nhất vùng, mùi vị lịch sử 
bao trùm cả lên văn hóa ẩm thực, 
khiến dân địa phương và khách du lịch 
bị hấp dẫn ngay từ lần đầu đến đây.

i từ khuôn viên đại học đến 
nơi vui chơi không thể dễ 

dàng hơn. Khu trung tâm hoa lệ 
của Kanazawa là chủ đề quan 
tâm của mọi người.

Hướng dẫn về thành 
phố gần trung tâm.

hiều sinh viên đi xe buýt 
1 0 0 ¥  t ừ  n h à  t r ọ  đ ế n  

khuôn viên đại học. Hệ thống xe 
buýt công cộng toàn diện giúp 
bạn đến khuôn viên đại học dễ 
dàng.

Trả tiền vé chỉ 
bằng một lần 
bấm vào thẻ 
IC Đường sắt 
Hokuriku.card.

Người bạn tốt nhất của 
sinh viên!
Xe buýt 100¥.

ác cử a hàng đ iện tử,  hiệu 
t h u ố c  v à  c ử a  h à n g  p h ầ n  

cứng gần khuôn viên đại học có 
m ọ i  t h ứ  b ạ n  
c ần vớ i  g iá  c ả  
vừa phải.

Các cửa hàng điện tử 
và hiệu thuốc đáp ứng đầy 
đủ nhu cầu của bạn.

Khu vực trung tâm có vô số các nhà hàng và trung tâm mua sắm. 
Bạn sẽ có nhiều thời gian ở đây, vì vậy hãy xem qua một vòng.
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Cuộc sống ở khuôn viên 
đại học của chúng tôi

Buresova Lucie
Từ Cộng hòa Séc
Chương tr ình trao đổi ngắn hạn 
chung Đại học tổng hợp Kanazawa

Choicherdsuk Nattapon
Từ Thái Lan
Khoa sau đại học về Khoa học 
tự nhiên và Công nghệ, bậc thạc sĩ Khóa học 
tổng hợp (Khoa Kỹ thuật Điện và Máy tính)

Wu Fan
Từ Trung Quốc
Chương trình trao đổi sinh viên 
Đại học Kanazawa

Lee Sang Koo
Từ Hàn Quốc
Đại học Khoa học xã hội và 
nhân văn Khoa Kinh tế

Tôi học múa từ khi còn nhỏ, tôi 
bị Kanazawa hấp dẫn bởi nghệ 
thuật văn hóa và sân k hấu ở 
đây. Các bạn cùng lớp và giáo 
viên của tôi ở đại học tổng hợp 
C h a r l e s  ở  P r a h a  n ó i  r ằ n g  
K a n a z a w a  c ò n  g i ữ  l ạ i  đ ư ợ c  
nhiều truyền thống. Tôi không 
quan tâm đến các thành phố 
lớn, vì vậy Kanazawa hoàn toàn 
phù hợp. Được tận mắt xem ca 
kịch Noh và hài kịch Kyogon cho 
tôi thấy vì sao thành phố lại tự 
hào về văn hóa của mình như 
vậy. Rất tiếc, Cộng hòa Séc biết 

quá ít về Nhật Bản. Cả hai 
nước đều có văn hóa phong 

phú và tôi muốn giúp hai nước 
tiến lên cùng nhau. Cộng hòa 
Séc có mùa đông đầy tuyết nên 
tôi rất vui khi vẫn thấy tuyết 
như vậy ở Kanazawa.

Tôi muốn dùng tiếng Nhật để hỗ trợ 
thêm cho nghiên cứu của mình và 
quyết định đến đại học tổng hợp 
Kanazawa sau khi giáo sư của tôi đề 
x u ấ t  v ì  ở  đ â y  c ó  c h ư ơ n g  t r ì n h  
nghiên cứu mạnh. Các hạn chót 
nghiên cứu và buổi học trên lớp 
chiếm hầu hết thời gian của tôi,  
nhưng tôi dành ngày thứ bảy để thư 
giãn và làm việc nhà. Căn hộ đầu 
t iên của tôi  có giá 70,0 0 0¥ một 
tháng, ngay khi tôi chuyển đến Nhà 
quốc tế Kanazawa. Nó không đắt và 
thoải mái. Thái Lan không có 4 mùa 
nên Kanazawa là một thế giới mới 
với tôi. Tôi thích nhất mùa xuân. 
Mùa xuân rất đẹp! Tôi cũng thích 
mùa đông vì tôi có thể trượt tuyết 
và lướ t ván tuyết .  Mùa đông rất 
lạnh nhưng con người lại ấm áp. 
Việc học tập của tôi rất thuận lợi và 
tôi muốn tiếp tục nghiên cứu ở đây.

Ông bà tôi sống ở Kanazawa, coi 
đây là quê hương thứ hai, nên 
trải nghiệm của tôi hơi khác so 
với hầu hết mọi người. Mới đầu 
tôi rất bối rối với văn hóa Nhật 
Bản nhưng sau này tôi dần hiểu 
rõ giá trị của tính độc đáo ở nơi 
đây. Nhóm nhạc a cappela của 
tôi cũng rất vui. Ca hát là cách 
giải  tr í  hoàn hảo. Hiện tại  tôi 
đang học kinh tế để theo đuổi 
ước mơ trở thành một nhà đầu 
tư ở Nhật Bản. Kinh tế luôn gần 
gũi với tôi. Nó không thể tách rời 
k h ỏ i  x ã  h ộ i .  Co n n g ư ờ i  đ i ề u  
hành nền kinh tế, vì vậy học kinh 
tế nghĩa là tìm hiểu con người. 
Tôi thấy điều đó rất thú vị. Tôi 
chỉ có thể hình dung những gì 
tương lai nghiên cứu được bày 
trong cửa hàng.

Ngoài lệ phí tuyển sinh, học phí và 
bảo hiểm đại học, cần phải mua giáo 
trình và máy tính xách tay nữa. Bạn 
cũng nên nghĩ về chi phí sinh hoạt 
trong tháng đầu tiên của cuộc sống 
mới ở nước ngoài, bao gồm các nhu 
yếu phẩm hàng ngày và tiền thuê.

Giáo trình/Sách tham khảo… 20,000¥~30,000¥
Máy tính xách tay… 200,000¥~220,000¥ (Bao gồm thiết bị ngoại vi)
Các tài liệu học tập khác/từ điển điện tử... 40,000¥~50,000¥
*Đây chỉ là ước tính chi phí trước và sau tuyển sinh.

Một thành phố yên tĩnh và hiếu học—
Đó là ấn tượng của tôi về Kanazawa 
trước khi đến thành phố này, và tôi đã 
không thất vọng. Sau khi sống một 
mình ở trường đại học ở Trung Quốc, tôi 
rất vui khi luôn có bạn bè ở Nhà quốc tế 
của đại học tổng hợp Kanazawa. Tôi đã 
ngạc nhiên với các nhóm sinh viên cực 
kỳ tích cực. Tôi chưa bao giờ thấy điều 
đó ở Trung Quốc! Tôi tha hồ đi du lịch 
và cha mẹ tôi được thấy tôi trong ảnh—
Tôi là người thích được nhìn tận mắt 
mọi thứ, nên khi tôi mới chỉ ở Nhật Bản 
một thời gian ngắn, tôi đã đạp xe và đi 
xe buýt khắp thành phố và thăm vườn 
cảnh Kenroku-En 3 lần rồi! Chuyến đi 
tiếp theo của tôi là đến các suối nước 
nóng và núi Hakusan. Tôi cũng đã ăn 
thử một số loại kẹo Nhật Bản. Người 
Nhật Bản thích những thứ dễ thương. 
Hy vọng một số nét đẹp của thành phố 
sẽ lan sang tôi!

Những sinh viên quốc tế khác sống như thế nào? 
Chúng tôi hỏi một số sinh viên cho chúng tôi biết ấn tượng của họ về thành phố và cuộc sống 
sinh viên. Chúng ta hãy xem họ nói gì.

Tham khảo trang 27 để biết các vấn đề tài chính khác. >>>
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ăn tối và thời 
gian rảnh

thời gian rảnh

học trên lớp

học trên lớp

học thư pháp

Dĩ nhiên 
tôi ăn 3 bữa 
một ngày.

Tôi dùng máy 
tính để tải lên 
ảnh, xem phim 
và dùng Skype!
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ngủ
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ăn sáng
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ngủ

học trên lớp

học trên lớp

học ở nhà
mua sắm

ăn tối và thời 
gian rảnh

Tôi luôn 
ngủ nhiều!

Tôi thích tách 
biệt với bạn bè.
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ngủ
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ăn trưa

• viết báo cáo
• làm bài tập về nhà
• thư giãn

thư giãn

học tiếng Nhật

học và nghiên cứu

Đôi khi tôi bỏ 
bữa sáng…

Tôi học 
tiếng Nhật 

vào buổi sáng

Khi tôi về căn 
hộ, tôi là vua.
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ngủ

ngủ

đi lại

đi lại

ăn trưa

ăn sáng và chuẩn bị

học trên lớp

học trên lớp

ăn tối
thư giãn

đọc sách

tự học

làm bài tập về nhà

Tôi hay chuyển 
tuyến khuôn 
viên đại học.

Chi phí hàng 
tháng 

79,000¥

ăn uống 
30,000¥

nhà ở 
15,000¥

đi lại 3,000¥
điện thoại 5,000¥

khác
 26,000¥ Chi phí hàng 

tháng: 
64,000¥

ăn uống 
10,000¥

nhà ở 32,000¥

đi lại 6,000¥
điện thoại 6,000¥

khác
 10,000¥

Chi phí hàng 
tháng 

65,000¥

ăn uống 
30,000¥

nhà ở 
12,000¥

đi lại 5,000¥

điện thoại 8,000¥

khác 
10,000¥

Chi phí hàng 
tháng 

33,800¥

ăn uống 
33,800¥

đi lại 7,000¥

điện thoại 3,800¥

khác 
10,000¥

Tôi muốn là nhịp cầu 
văn hóa giữa Nhật Bản 
và Cộng hòa Séc

4 Mùa một năm là một 
trải nghiệm mới với tôi

Kanazawa có những 
thứ mà các thành phố 
lớn không có

Chi phí trước khi tuyển sinh

Mỗi ngày là một 
cuộc khám phá mới

Một ngày bình thường của tôi

Thu nhập hàng tháng: 80,000¥ 
Học bổng: 80,000¥

Thu nhập hàng tháng: 154,000¥ 
Học bổng: 154,000¥

Thu nhập hàng tháng: 80,000¥
Học bổng: 80,000¥

Thu nhập hàng tháng: 48,000¥
Học bổng: 48,000¥

Tôi sử dụng thời 
gian giữa các buổi 
học để học tập.

Một ngày bình thường của tôi Một ngày bình thường của tôi Một ngày bình thường của tôi

??

Sinh viên chính quy Sinh viên không chính quy
 Đại học Sau đại học

Lệ phí thi 17,000¥ 30,000¥

Lệ phí nhập học 282,000¥ 282,000¥

Học phí (Một năm)  535,800¥ 535,800¥

 Dự thính theo tín chỉ  Nghiên cứu sinh

Lệ phí thi  9,800¥ 9,800¥

Lệ phí nhập học 28,200¥ 84,600¥

Học phí 14,800¥ 356,400¥
 Mỗi tín chỉ  Một năm 

*Học phí năm 2009
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Kế hoạch thành lập 3 trường đại học, 
16 khoa và 46 khóa học
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Đại học Khoa học 
xã hội và nhân văn

Đại học Khoa học 
và Kỹ thuật

Đại học Y Dược và 
Sức khỏe

Nghiên cứu mở rộng về khoa học 
nhân văn thông qua các phương 
pháp liên ngành.

Nâng cao năng lực sáng tạo và 
kỹ thuật cần thiết để đóng góp 
cho xã hội

Đào tạo các chuyên gia y tế của những 
công nghệ và phương pháp hiện đại 
nhất và chăm sóc sức khỏe con người.

Bệnh viện tại chỗ của chúng tôi 
phục vụ điều trị và là cơ sở đào tạo 
của các sinh viên y khoa. Bằng việc 
cung cấp dịch vụ chăm só c sức 
khỏe con người chất lượng cao, 
đào tạo các bác sĩ lành nghề và đẩy 
mạnh y học lâm sàng thông qua 
nghiên cứ u và phát tr iển,  bệnh 
viện chúng tôi là trụ cột chăm sóc y 
tế cho cộng đồng.

Khoa Nhân văn

Khoa Luật

Khoa Kinh tế

Khoa Sư phạm

Khoa Nghiên cứu Phát triển vùng

Khoa Nghiên cứu quốc tế

Khóa Tâm lý học
Khóa Khoa học Nhân văn
Khóa Thực hành nghiên cứu văn hóa
Khóa Lịch sử
Khóa Ngôn ngữ học và Văn học

Khóa Nghiên cứu Luật pháp công và Chính sách
Khóa Nghiên cứu Luật Doanh nghiệp
Khóa Nghiên cứu Pháp lý cao cấp

Khóa Chính sách và lý thuyết kinh tế
Khóa Quản trị doanh nghiệp và Thông tin
Khóa Nghiên cứu đối chiếu các hệ thống 
xã hội và kinh tế

Khóa Khoa học giáo dục
Khóa Nghiên cứu Chương trình giảng dạy

Khóa Quản lý phúc lợi
Khóa Cùng tồn tại với môi trường
Khóa Quy hoạch vùng
Khóa Sức khỏe và Thể thao

Khóa Nghiên cứu toàn cầu
Khóa Nghiên cứu Nhật Bản
Khóa Nghiên cứu Châu Á
Khóa Nghiên cứu Anh-Mỹ
Khóa Nghiên cứu Châu Âu

Khoa Toán học và Vật lý

Khoa Hóa học

Khoa Kỹ thuật cơ khí

Khoa Kỹ thuật điện và máy tính

Khoa Thiết kế môi trường

Khoa Hệ thiên nhiên

Khoa Y học

Khoa Dược
Khoa Khoa học Dược phẩm

Khoa Khoa học Sức khỏe

Bệnh viện đại học Kanazawa

Bộ môn Điều dưỡng
Bộ môn Công nghệ phóng xạ
Bộ môn Thí nghiệm
Bộ môn Vật lý trị liêu
Bộ môn Liệu pháp lao động

Khóa Toán học
Khóa Vật lý
Khóa Khoa học máy tính

Khóa Hóa học
Khóa Hóa học ứng dụng

Khóa Kỹ thuật cơ khí cao cấp
Khóa Kỹ thuật cơ khí mới
Khóa Con người và Kỹ thuật các hệ cơ học
Khóa Kỹ thuật Năng lượng và Môi trường

Khóa Kỹ thuật điện và máy tính
Khóa Kỹ thuật thông tin và hệ thống
Khóa Tin sinh

Khóa Kỹ thuật dân dụng
Khóa Môi trường và Ngăn ngừa thảm họa
Khóa Thiết kế Đô thị và Giao thông

Khóa Sinh học
KHóa Kỹ thuật sinh học
Khóa Kỹ thuật hóa học và vật liệu
Khóa Khoa học Trái đất

Một trường đại học 
tổng hợp quốc gia 
với khuôn viên đại 
học mở và lịch sử 
đáng tự hào.

Năm 2008, đại học tổng hợp có 
3  t r ư ờ n g đạ i  h ọ c  v à  16  k h o a 
nghiên cứu. Trong năm học thứ 
nhất ,  s inh viên xây dự ng nền 
tảng học thuật vững chắc trong 
khi vẫn học nhiều môn, sau đó, 
từ năm học thứ hai, họ chọn 

chương trình học theo ý thích 
c ủ a  m ì n h .  Tr ư ờ n g  c a o  đ ẳ n g  
nhằm giúp sinh viên nhận ra mối 
quan tâm về học thuật thực sự 
của mình, sau đó cung cấp các 
phương pháp cho họ theo đuổi. 
Chúng tôi cũng có một khoa sau 

đại học với 5 chương trình học 
tập và một trung tâm nghiên 
cứu ung thư. Khuôn viên đại học 
của chúng tôi có tổng diện tích 
2,600,000m2  và khuôn viên đại 
học Kakuma chính có diện tích 
2,000,000m2 lớn thứ ba cả nước.

Từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp, các trường đại học mới cho phép sinh viên 
tự do cao độ để chọn phương pháp học nhằm được đạt mục tiêu của mình. 
Chúng tôi tạo mọi cơ hội để các bạn thành công trong học tập.

Với lịch sử hơn 150 năm, trường của chúng 
tôi là một trong những trung tâm trí thức của Đông Á. 
Khuôn viên đại học nằm giữa thiên nhiên có mọi thứ bạn cần để học tập.

Nét chính của đại học 
tổng hợp Kanazawa



Khoa sau đại học về sư phạm (Khóa Thạc sĩ: 2 năm)

Sư phạm trường học

Sư phạm tiếng Nhật

Sư phạm nghiên cứu xã hội

Sư phạm toán

Sư phạm khoa học

Sư phạm âm nhạc

Sư phạm nghệ thuật

Sư phạm sức khỏe và thể chất

Sư phạm công nghệ

Sư phạm khoa học gia đình

Sư phạm tiếng Anh

Sư phạm cho trẻ khuyết tật

Khoa sau đại học về Nghiên cứu Nhân văn và Môi trường xã hội
 (Bậc thạc sĩ Khóa học Tổng hợp: 2 năm)

Bộ môn Nhân văn

Bộ môn Hệ thống xã hội

Bộ môn Chính sách công và Quản lý

Bộ môn Sư phạm trường học

Bộ môn Sư phạm tiếng Nhật

Bộ môn Sư phạm nghiên cứu xã hội

Bộ môn Sư phạm toán

Bộ môn Sư phạm khoa học

Bộ môn Sư phạm âm nhạc

Bộ môn Sư phạm nghệ thuật

Bộ môn Sư phạm sức khỏe và thể chất

Bộ môn Sư phạm công nghệ

Bộ môn Sư phạm khoa học gia đình

Bộ môn Sư phạm tiếng Anh

Bộ môn Sư phạm cho trẻ khuyết tật

Khóa Hành vi con người
Khóa Nghiên cứu Nhật Bản
Khóa Nghiên cứu Văn hóa nghịch giao

Khóa Nghiên cứu Xã hội hiện đại
Khóa Khoa học Luật pháp và Chính trị
Khóa Kinh tế xã hội

Khóa Chính sách công
Khóa Quản lý khu vực và doanh nghiệp

Khoa sau đại học về y học (Khóa Thạc sĩ: 2 năm)

Khoa sau đại học về y học (Khóa Tiến sĩ: 4 năm)

Bộ môn Thần kinh

Bộ môn Y học ung thư

Bộ môn Y học tim mạch

Bộ môn Khoa học môi trường

Tế bào, phân tử và thần kinh di truyền
Động lực tuần hoàn và thông tin thần kinh
Thần kinh lâm sàng
Khoa học động vật biến đổi gien

Sinh học tế bào và mô
U bướu học
Y học tái tạo
Sinh học khối u phân tử

Sinh học và Y học mạch máu
Hóa học lâm sàng và Y học thí nghiệm
Y học mạch máu
Y học và Hóa học phân tử sinh vật
Khoa học chuyển hóa và mạch máu
Thông tin y học

Bệnh truyền nhiễm
Sinh thái học con người và khoa học xã hội

Khoa sau đại học về Khoa học tự nhiên và Công nghệ
(Bậc thạc sĩ Khóa học Tổng hợp: 2 năm)

Bộ môn Toán học và Vật lý

Bộ môn Kỹ thuật điện và Máy tính

Bộ môn Cơ khí Kỹ thuật

Bộ môn Con người và Cơ khí Kỹ thuật

Bộ môn Hóa học vật liệu

Bộ môn Kỹ thuật vật liệu

Bộ môn Khoa học môi trường và Trái đất

Bộ môn Kỹ thuật dân dụng và môi trường

Bộ môn Sinh học

Bộ môn Hóa học dược và Sinh học dược

Bộ môn Dược học và sức khỏe

Đại số và Hình học
Toán Giải tích
Vật lý thực nghiệm
Vật lý lý thuyết
Toán tính toán
Thực nghiệm tính toán

Khoa học máy tính
Tin sinh và rô bốt
Đang xử lý tín hiệu
Hệ thống tích hợp VLSI
Sóng điện từ và truyền thong
Hệ thống quang học và điện tử
Thiết bị điện tử
Hệ năng lượng và môi trường
Hệ toán học

Cơ sở toán học của các hệ cơ học
Vật lý kỹ thuật và cơ học
Phân tích nhiệt-thủy động học
Hệ thống sản xuất và chế biến
Kỹ thuật vật liệu và ma sát học
Thiết kế máy móc
Đo lường và điều khiển thông minh

Vật liệu và môi trường
Thiết kế kỹ thuật sinh học
Hệ thống sản xuất
Hệ thống hỗ trợ con người
Năng lượng và Môi trường
Công nghệ và xã hội loài người

Thiết kế vật liệu
Chức năng vật liệu
Tính chất vật liệu

Phân tích vật liệu
Phản ứng hữu cơ và pô li me hóa
Thiết kế vật liệu
Phát triển vật liệu chức năng
Xử lý vật liệu
Hệ thống phân tách
Hệ năng lượng
Hệ môi trường và sinh vật

Đo đạc Trái đất
Khoa học vật liệu Trái đất
Tiến hóa môi trường toàn cầu

Kỹ thuật kết cấu và vật liệu
Kỹ thuật sông ngòi và ven biển
Địa kỹ thuật và động đất
Quy hoạch đô thị và giao thông
Kỹ thuật môi trường

Lịch sử tự nhiên
Sinh học tế bào và phân tử

Sinh học dược
Hóa học dược

Dược học và sức khỏe

Khoa sau đại học về Khoa học tự nhiên và Công nghệ
(Bậc tiến sĩ Khóa học Tổng hợp: 3 năm)

Bộ môn Toán học và Vật lý

Bộ môn Kỹ thuật điện và Khoa học máy tính

Bộ môn Công nghệ và khoa học tiên tiến

Bộ môn Khoa học vật liệu

Bộ môn Khoa học và kỹ thuật môi trường

Bộ môn Khoa học đời sống

Toán học
Vật lý
Khoa học máy tính

Hệ thống thông minh và toán tin
Thiết kế và quy hoạch hệ thống 
Khoa học điện tử
Vật liệu và thiết bị điện tử

Hệ thống tạo chức năng
Thiết kế và quy hoạch hệ thống
Tạo hệ thống thông minh
Phát triển hệ thống thông minh
Hệ thống ô tô tiên tiến
Kỹ thuật hệ thống dựa trên rủi ro

Tạo vật liệu
Phân tích thông tin vật liệu
Vật liệu chức năng tiên tiến
Hệ thống chu kỳ sinh thái
Quy trình sản xuất vật liệu
Khoa học môi trường địa chất sâu
Công nghệ vật liệu hiệu suất cao tiên tiến
Khoa học vật liệu trong từ trường mạnh

Đo lường và phân tích tự nhiên
Động lực học môi trường
Sáng tạo môi trường
Quy hoạch môi trường
Chất xúc tác môi trường

Thông tin di truyền
Động lực học và Sinh lý học
Đa dạng sinh học và động lực học sinh vật
Hoạt chất sinh học
Hiệu ứng phân tử

Khoa sau đại học về y học (Bậc thạc sĩ Khóa học Tổng hợp: 2 năm, 
Bậc tiến sĩ Khóa học Tổng hợp: 3 năm,)

Bộ môn Khoa học sức khỏe Điều dưỡng lâm sàng
Điều dưỡng tăng cường sức khỏe
Công nghệ y học lượng tử
Công nghệ y học đầu ngành
Khoa học thí nghiệm lâm sàng
Nghiên cứu sự suy yếu
Khoa học năng lực con người và phục hồi

Khoa sau đại học về Nghiên cứu Con người và Môi trường xã hội
 (Bậc tiến sĩ Khóa học Tổng hợp: 3 năm)

Bộ môn Nghiên cứu Con người và Môi trường xã hội Khóa Nghiên cứu Con người và Môi trường văn hóa
Khóa Hệ thống kiểm soát xã hội đối chiếu
Khóa Sự cùng tồn tại của Xã hội và Diễn biến Môi trường
Khóa Nghiên cứu Chính trị và Kinh tế đối chiếu

Bộ môn Y học Y học

Môn học chínhBộ mônMôn học chínhBộ mônMôn học chínhBộ môn

Môn học chínhBộ môn

Môn học chínhBộ môn

Khoa Luật (Bằng Chuyên nghiệp: 3 năm)

Bộ môn Pháp chế

Môn học chínhBộ môn

Môn học chínhBộ môn

Môn học chínhBộ môn

Môn học chínhBộ môn

Hơn 800 sinh viên được tuyển mỗi năm 
vào các khoa sau đại học của đại học tổng hợp Kanazawa. 
Chúng tôi cấp bằng sau đại học ở 40 bộ môn và 5 khoa.

Tuyển sinh sau đại học
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Lý tưởng cho học tiếng Nhật

16 | -Cẩm nang cuộc sống ở khuôn viên đại học- Đại học tổng hợp Kanazawa Đại học tổng hợp Kanazawa -Cẩm nang cuộc sống ở khuôn viên đại học-  | 17

Chương trình tiếng Nhật 
chuyên sâu (Khóa học sơ cấp 
cho khoa sau đại học)

Áp dụng cho sinh viên:
Các nghiên cứu sinh và sinh viên thuộc 
khóa đào tạo giáo viên (sinh viên nhận học 
bổng của chính phủ Nhật Bản)

Chương trình ngôn ngữ 
và văn hóa Nhật Bản

Áp dụng cho sinh viên:
Các sinh viên quốc tế học ngôn ngữ và văn 
hóa Nhật Bản (sinh viên nhận học bổng 
của chính phủ Nhật Bản và sinh viên 
tự túc từ các trường đại học liên kết)

Chương trình hợp tác Nhật 
Bản-Hàn Quốc dành cho sinh 
viên Khoa học và Kỹ thuật 
(khóa học sơ cấp cho các khoa)

Áp dụng cho sinh viên:
Các sinh viên Hàn Quốc tham gia chương 
trình hợp tác Nhật Bản-Hàn Quốc dành cho 
sinh viên Khoa học và Kỹ thuật (sinh viên nhận 
học bổng của chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc)

Chương trình tiếng 
Nhật tổng hợp

Áp dụng cho sinh viên:
Các sinh viên quốc tế tại đại 
học tổng hợp Kanazawa

Chương trình 
trao đổi sinh viên 
đại học Kanazawa (KUSEP)

Áp dụng cho sinh viên:
Các sinh viên quốc tế tự túc từ các 
đại học liên kết

Đây là khóa học tiếng Nhật sơ cấp 
sáu tháng dành cho sinh viên quốc 
tế  nhận họ c b ổng của chính p hủ 
Nhật bản (nghiên cứu sinh và sinh 
viên thuộc khóa đào tạo giáo viên) 
nhằm đạt được các kỹ năng cần thiết 
để nghiên cứu ở Nhật Bản.

Đây là chương trình ngôn ngữ và văn 
hóa Nhật Bản kéo dài một năm nhằm 
đào tạo các sinh viên chuyên ngành 
đã học ngôn ngữ và văn hóa Nhật 
Bản tại các đại học nước ngoài (như 
sinh viên đại học). Chương trình này 
nhằm tăng cường năng lực t iếng 
Nhật và sự hiểu biết về xã hội và văn 
hóa Nhật Bản. Tất cả các bài học đều 
bằng tiếng Nhật. Những sinh viên 
muốn học các môn khác dành cho 
sinh viên thông thường ở đại học 
tổng hợp Kanazawa ngoài chương 
trình học có thể thực hiện việc này.

Chương trình trao đổi sinh viên đại 
học Kanazawa là một chương trình 
đặc biệt kéo dài một năm dành cho 
sinh viên từ các trường đại học liên 
kết nước ngoài, cung cấp các lớp học 
tiếng Nhật cũng như các bài giảng 
bằng tiếng Anh về bộ ngoại giao 
Nhật Bản, văn hóa Nhật Bản và các 
l ĩnh vực chuyên môn khác. Những 
sinh viên muốn học các môn khác 
ngoài chương trình học có tại đại 
học tổng hợp Kanazawa có thể thực 
hiện được, tùy theo lựa chọn môn 
học và trình độ tiếng Nhật của họ.

Chương trình này nhằm mời những 
sinh viên đã tốt nghiệp trung học ở 
Hàn Quốc đến các trường đại học 
khoa học và kỹ thuật của Nhật Bản 
để cung cấp cho họ công nghệ và 
kiến thức mới nhất, cũng như thúc 
đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nhật 
Bản và Hàn Quốc thông qua trao đổi 
sinh viên.

Đây là chương trình tiếng Nhật dành 
cho các sinh viên quốc tế học tập tại 
đại học tổng hợp Kanazawa muốn 
học tiếng Nhật. Chương trình cung 
c ấp nhiều lớ p như lớ p k anj i ,  lớ p 
luyện k ỹ năng tiếng Nhật (  nghe, 
đọc ,  v iết ,  v.v. . )  cũng như các lớ p 
thông thường (trình độ từ A đến F). 
Sinh viên được phân vào các lớp học 
theo trình độ tiếng Nhật.

Nhà quốc tế
Ký túc xá ở khuôn viên đại học Kakuma 

dành cho sinh viên quốc tế và các nhà 
nghiên cứu nước ngoài.

Chương trình 
sinh viên quốc tế

Trung tâm sinh viên quốc tế giúp 
làm phong phú đời sống xã hội 
của sinh viên từ khắp thế giới. 
Trung tâm cung cấp các lớp học 
ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản 
cũng như tư vấn về 
nghiên cứ u,  học 
tập và cuộc sống 
ở nước ngoài.

Trung tâm sinh viên quốc tế

Tham gia các lớp học với sinh 
viên Nhật Bản cho phép bạn giao 
tiếp với bạn bè và trau dồi quan 
điểm về thế giới quốc tế. Ví dụ, 
chương trình du học ngắn hạn 
KUSEP đưa sinh viên quốc tế và 
sinh viên Nhật Bản đến thăm các 
làng nghề và văn hóa truyền 
thống quanh thành phố để họ tự 
tay làm đồ thủ công, chỉ có tại 
thành phố văn hóa lịch sử như 
thành phố của chúng tôi. Tương 
tự, những buổi hội thảo trong giờ 

ăn trưa của chúng 
t ô i  đ ư ợ c  t ổ  c h ứ c  
t r o n g  k h ô n g  k h í  
thân thiện và thảo 
luận nhiều đề tài ,  
bao gồm lời khuyên 
h ọ c  t ậ p ,  c á c h  t ậ n  
dụn g tốt  n h ất  th ờ i  
gian ở nước ngoài của 
một người và giải thích 
đơn giản hóa các đề tài 
nâng cao.
Tháng năm hàng năm, sinh viên 
Nhật Bản và sinh viên quốc tế, 
nhân viên JICA và những người 
khác tổ chức các buổi trò chuyện 
khám phá trao đổi quốc tế.
Khuôn viên đại học của chúng tôi 
có rất nhiều cơ hội để trau dồi tư 
duy quốc tế.

Trung tâm sinh viên quốc tế cung cấp các lớp học ngôn ngữ và văn hóa 
Nhật Bản cũng như tư vấn về học tập và cuộc sống ở Nhật Bản cho sinh viên quốc tế. 
Những sinh viên đại học tổng hợp Kanazawa muốn đi du học có thể nhận được 
lời khuyên ở đây. Đây là trung tâm chính khuyến khích trao 
đổi sinh viên quốc tế tại đại học tổng hợp Kanazawa.



976 nhân viên
 bán thời gian

401 nhân 
viên văn 
phòng

917 nhân viên kỹ thuật,
 bao gồm y tá, kỹ thuật
 viên phóng xạ, chuyên

 gia công nghệ lâm
 sàng, v.v...

2,503 nhân viên toàn thời gian9 người điều hành

   392 
giáo sư

280 phó 
giáo sư

1,176 nhân viên giảng dạy
89 giảng viên

240 trợ lý 
giáo sư

109 giáo viên trường học hoặc điều dưỡng 59 giáo sư

7 trợ lý

3,479 
nhân viên

vào tháng 5 năm 
2009

Thư viện trung tâm

Châu Phi
Châu Á

Nga Châu

Số sinh viên quốc tế  vào tháng 5 năm 2009

Âu và & NIS

Bắc Mỹ

Châu Đại Dương

22
286

21

9

2

5 0 1990

103
150

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009

50

100

150

200

250

300

350

400

228
267

306
334 340

368 365
327 345

65

112

123

45Trung tâm sinh 
viên quốc tế

Sinh viên đại học

Sinh viên sau đại học 
(khóa dành cho tiến sĩ)

Sinh viên sau đại học 
(khóa dành cho thạc sĩ)

Tỷ lệ sinh viên quốc tế

Tỷ lệ sinh viên quốc tế theo khóa học
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Xem số liệu về chính bạn!
 Sinh viên quốc tế tại đại

 học tổng hợp Kanazawa.

07

06

Nhiều giáo viên 
hơn cho ít sinh 
viên hơn.

Tự học qua cổng thông 
tin điện tử Acanthus 
của hệ thống ICT

Thúc đẩy 
nghiên cứu 
không biên giới

05

Khuôn viên 
đại học nằm 
giữa thiên 
nhiên

01

1/3 khuôn viên đại học trung tâm 
Kakuma được bao phủ bởi màu 
xanh của cây cối. Trẻ em và cả 
người lớn đến đây để quan sát, 
trải nghiệm và tìm hiểu về tầm 
quan trọng của thiên nhiên cũng 
như tham gia vào các hoạt động 
bảo tồn môi trường của đang suy 
thoái chúng ta.

Trường chúng tôi gồm 410 sinh 
viên quốc tế từ 40 nước, chủ yếu 
ở Châu Á, họ đến đây để trau dồi 
kiến thức.

Các hoạt động câu lạc 
bộ chỉ có ở Kanazawa.

04 Văn hóa địa phương chảy sâu trong 
lòng Kanazawa. Trải nghiệm truyền 
thống qua trà đạo, kịch Noh hoặc 
nhạc trong phòng nhỏ. Trường đại 
học của chúng tôi không thiếu các 
câu lạc bộ sinh viên chuyên về 
những hoạt động đó.

Các điểm phát wi-� quanh khuôn 
viên đại học giúp bạn luôn kết nối 
với lớp học và nghiên cứu. Cổng 
thông tin điện tử Acanthus, hệ 
thống thông tin giữa khuôn viên 
đại học, giúp bạn giữ liên lạc, xem 
thời khóa biểu và tài liệu bổ sung 
cũng như sử dụng các dịch vụ của 
thư viện và mạng xã hội.

03

Nghiên cứu tại trường đại học của 
chúng tôi diễn ra ở cấp quốc tế. 
Chúng tôi đang tìm hiểu các tài 
sản văn hóa phi vật hể giữa Nhật 
Bản và Trung Quốc, và tiến hành 
nghiên cứu đóng góp vào việc 
bảo tồn, duy trì và sử dụng loại tài 
sản đó. Chúng tôi cũng thực hiện 
các phép đo đạc môi trường ở 
đền Angkor Wat cùng với chính 
phủ Campuchia.
Trường chúng tôi cũng đứng đầu 
dự án khôi phục tranh tường 
trong nhà thờ the Basi l ica di  
Santa Croce ở Ý. Các nhà nghiên 
cứu được thu hút từ mọi nơi trên 
thế giới đến làm việc ở nhiều lĩnh 
vực thú vị, từ văn hóa đến khoa 
học và y học.

Vào tháng 5 năm 2009, chúng tôi có 
3,479 nhân viên, hai phần ba số đó là 
nhân viên tòa thị chính. Trong đó, 
1,176 người là cán bộ giảng dạy, cho 
phép 1 giáo viên trên 10 sinh viên.

Ngôi nhà Sato
Ngôi nhà truyền thống 300 năm tuổi 
đã được di chuyển từ chân núi Hakusan 
để sử dụng cho nghiên cứu, giáo dục 
và những đóng góp khác cho xã hội.

Tỷ lệ quốc gia
Các nước Châu Á chiếm 80% số 
sinh viên nước ngoài do sự lân 

Số sinh viên mỗi đại 
học/chuyên ngành
Từ khi bắt đầu năm 1976, chương 
trình trao đổi sinh viên của chúng 
tôi đã có hơn 
300 sinh viên 
quốc tế. Nhiều 
người trong số 
họ hiện đang 
t h a m  g i a  
chương trình 
sau đại học.

Giáo dục ở Satoyama
Thiên nhiên mở ra cánh cửa mới 
cho giáo dục thực hành. Chúng 
tôi trồng lúa vào mùa xuân và 
làm bánh gạo vào vụ thu.

Tuyên ngôn sứ mệnh của Viện 
thiên nhiên Satoyama
1.  Nuôi dưỡng lĩnh vực nghiên 
 cứu giáo dục.
2.  Mở cửa cho công dân như một 
 trung tâm học tập và xã hội hóa.
3.  Đóng vai trò một hình mẫu về 
 nỗ lực hồi sinh môi trường.
4.  Hỗ trợ các chính sách của địa 
 phương về môi trường

Câu lạc bộ trà đạo

Đo đạc môi trường ở đền Angkor Wat.

Khôi phục tranh tường trong nhà thờ Basilica di Santa Croce.

Câu lạc bộ kịch Noh

Sinh viên quốc tế  vào tháng 5 năm 2009

Bạn muốn biết thêm về 
đại học tổng hợp Kanazawa

Các chủ đề 
về khuôn 
viên đại học

Thư viện trung tâm, thư 
viện khoa học tự nhiên và công 
nghệ, thư viện chuyên ngành y 
học mở cửa tự do đến 10 giờ tối 

02
3 Thư viện 
chuyên ngành

Thư viện khoa học và công nghệ tự nhiên
Không chỉ là một thư viện, tòa 
nhà đa giác này còn có nhiều 
thiết bị và phòng họp dành cho 
sinh viên.

Thư viện trung tâm
Tòa nhà ba tầng một trệt, góc A/V, 
văn học dành cho sinh viên quốc 
tế và cung cấp hỗ trợ tìm việc làm.

Thư viện chuyên ngành y học
Khuôn viên đại học Takaramachi 
/Tsuruma là ngôi nhà của thư viện 
chuyên ngành y học, bệnh viện 
tại chỗ và trung tâm nghiên cứu 
ung thư.

cận về địa lý và thực tế rằng hơn 
một nửa số trường đối tác của 
chúng tôi ở Châu Á.

vào các ngày trong tuần. Kho 
sách gồm 1,760,000 cuốn của 
chúng tôi được lập chỉ mục trực 
tuyến, còn cổng thông tin điện tử 
Acanthus cung cấp các dịch vụ 
thư viện và thông tin về các lớp 
học. Hãy cập nhật về nghiên cứu 
mới nhất với 6,600 tạp chí điện tử 
và chia sẻ kiến thức học thuận với 
phần còn lại của thế giới qua 
KURA, kho sách điện tử do người 
dùng tạo.



Bến xe buýt 
Kanazawa Daigaku

Bến xe buýt 
Kanazawa Daigaku 
Shizenken-mae

Bến xe buýt 
Kanazawa Daigaku 
Kakumaguchi

Bến xe buýt 
Kanazawa Daigaku Chuo 

Bệnh viện 
đại học

Giảng đường giáo dục đại cương

Giảng đường khoa học xã hội và nhân văn 2

Cửa hàng và nhà hàng phía bắc khuôn viên đại học

Giảng đường khoa học xã hội và nhân văn số 1

Văn phòng Hành chính

Cửa hàng và nhà hàng trung tâm khuôn viên đại học

Trung tâm phương tiện thông tin

Hội trường khoa học tự nhiên và công nghệ số 5

Phòng thí nghiệm khoa học tự nhiên và công nghệ

Cửa hàng và nhà hàng phía nam khuôn viên đại học

Hội trường khoa học tự nhiên và công nghệ

Trung tâm đổi mớiLĩnh vực bóng đá

Sân quần vợt

Lĩnh vực thể thao

Cánh đồng cưỡi ngựa

Khoa Hỗ trợ phúc lợi
 khoa học sức khỏe

Khoa Hỗ trợ phúc lợi y học
Nhà khách

Nhà quốc tế

Hội trường liên 
hiệp sinh viên

Thư viện trung tâm, Bảo tàng đại học

Khay ăn trưa tự làm cũng có thể 
được tái  chế cho t iền k ý quỹ. 
Thiết kế đột phá của chúng giúp 
tiết k iệm thời gian và nước rử 
bằng cách chỉ cần bóc lớp phim 
trên cùng.

Mỗi năm một lần, món cà ri yêu thích của mọi người được 
bán với giá 100¥! Doanh số gần như tăng gấp đôi trong lịch 
sử 10 năm không hề có dấu hiệu giảm. Chỉ riêng năm 2009 
đã có 8634 đĩa cà ri được bán.

Từ các cặp tài liệu trong suốt 
sành điệu và bút được in logo 
trường đại học của chúng tôi đến 
kẹo, bánh qui giòn, rượu sa kê và đồ sơn mài 
Wajima, các sản phẩm nguyên bản của chúng 
tôi có thể dùng làm quà tặng hoàn hảo.

Các khu vực trong 
khuôn viên đại học 
có thiết bị thu cốc 
giấy. 1 chiếc cốc tạo 
ra 10¥ tiền ký quỹ.

Phòng ăn lớn trong khuôn viên đại học
Đầy đủ bữa trưa và bữa tối kèm 
món tráng miệng.
Giờ mở cửa: Thứ Hai~Thứ Sáu 10h00~18h00  
Thứ Bảy 11h00~13h30  / Số ghế: 530

KHUÔN VIÊN ĐẠI HỌC 
TAKARA-MACHI /TSURUMA

KHUÔN VIÊN ĐẠI HỌC  KAKUMA

Một khuôn viên đại học xanh

1 2

3 Món cà ri 100 yên 
huyền 
thoại

Sản phẩm giảm giá 
của đại học tổng 
hợp Kanazawa
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Quán ăn tự phục vụ Kita-Fukuri
Món ăn quen thuộc với 
nhiều thực đơn.
Giờ mở cửa: Thứ Hai~Thứ Sáu 10h30~14h00
Số ghế: 300

Cửa hàng tạp phẩm Kita-Fukuri
Bán các nhu yếu phẩm hàng ngày.
Giờ mở cửa: Thứ Hai~Thứ Sáu 8h30~15h00

Quán cafe cà ri
Thưởng thức cà ri cùng món sốt 
yêu thích của bạn.
Giờ mở cửa: Thứ Hai~Thứ Sáu 11h00~13h30  
Số ghế: 30

Quán ăn tự phục vụ 
Minami-Fukuri "Frepo" 
Món ăn quen thuộc với thực đơn đầy đủ.
Giờ mở cửa: Thứ Hai~Thứ Sáu 10h00~20h00
Thứ Bảy 11h30~13h30 / Số ghế: 600

Trung tâm mua sắm Minami-Fukuri “Natural”
Tạp phẩm, đồ lặt vặt, sách chuyên 
ngành và tài liệu nghiên cứu. 
Giờ mở cửa: Thứ Hai~Thứ Sáu 8h15~20h00  
Thứ Bảy 9h00~14h00

Quán ăn tự phục vụ Naka-Fukuri 

Chuyên phục vụ đồ ăn chay.
Giờ mở cửa: Thứ Hai~Thứ Sáu 10h00~14h00
Số ghế: 146

Cửa hàng tạp phẩm Naka-Fukuri
Tạp phẩm và văn phòng phẩm.
Giờ mở cửa: Thứ Hai~Thứ Sáu 10h00~13h30

Quán ăn tự phục vụ của 
đại học Y khoa
Gần khu vực trung tâm.
Giờ mở cửa: Thứ Hai~Thứ Sáu 11h00 ~13h30    
Thứ Bảy 11h00~13h00 
Số ghế: 160

Cửa hàng cung ứng 
cho sinh viên y kho
Sách, tài liệu nghiên cứu và đồ lặt 
vặt dành cho sinh viên y khoa. 
Giờ mở cửa: Thứ Hai~Thứ Sáu 9h30~16h15  
Thứ Bảy 9h30~14h00

Quán ăn tự phục vụ của đại học
y khoa “Tsuruma-Shokudo”
Các món ăn và xa lát có dinh 
dưỡng cân bằng.
Giờ mở cửa: Thứ Hai~Thứ Sáu 11h00~14h00
Số ghế: 194

Cửa hàng và hiệu sách của 
đại học y khoa “Tsuru Mart”
Sách chuyên ngành, áo blu, tạp 
phẩm và đồ lặt vặt. 
Giờ mở cửa: Thứ Hai~Thứ Sáu 8h15~18h30  
Thứ Bảy 9h15~14h00

Trường đại học của chúng tôi chăm sóc sinh viên 
và môi trường bằng cách:

Tự phát điện Trồng cây

Sử dụng tiền ký quỹ để khuyến khích tái chế.

Khuôn viên đại học tổng hợp Kanazawa

MỞ CỬA 
ĐẾN
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Góc tiện lợi
Giờ mở cửa: Thứ Hai~Thứ Sáu 8h15~20h00
Thứ Bảy 9h00~14h00

Quầy tư vấn \(Máy tính/lớp học/
hỗ trợ lẫn nhau)
Giờ mở cửa: Thứ Hai~Thứ Sáu 9h00~18h30
Thứ Bảy 9h00~14h00Trung tâm mua sắm trong 

khuôn viên đại học
Nổi tiếng vì hàng hóa phong phú.
Giờ mở cửa: Thứ Hai~Thứ Sáu 9h00~18h15  
Thứ Bảy 9h00~14h00

Trung tâm hỗ trợ nhà ở
Giờ mở cửa: Thứ Hai~Thứ Sáu 10h15~17h00
Thứ Bảy 11h30~13h30

Tiệm làm tóc trong khuôn viên đại học
Giờ mở cửa: Thứ Hai~Thứ Sáu 9h00~18h30

Trung tâm du lịch
Giờ mở cửa: Thứ Hai~Thứ Sáu 9h00~18h30
Thứ Bảy 9h00~14h00

Frepo luôn phục vụ bánh 
mỳ mới ra lò

Thứ Tư tặng 30%
 kem và đồ ăn đông lạnh

Các cửa hàng trong khuôn viên 
đại học giúp cho cuộc sống tiện lợi!

Khu vực phía bắc Khu vực phía bắc (Hội trường liên hiệp sinh viên)

Khu vực phía namKhu vực trung tâm
Khu vực Takara-Machi Khu vực Tsuruma

MỞ CỬA 
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Các hệ thống hỗ trợ toàn diện giúp giải quyết các thắc mắc 
và lo lắng mà sinh viên quốc tế phải đối mặt.

Hỗ trợ dành cho 
sinh viên quốc tế Misato đang dạy kèm James, 

một sinh viên quốc tế trong *KUSEP, 
chương trình trao đổi ngắn 
hạn của chúng tôi.

SOS

1
Tôi nên làm gì nếu tôi muốn 
cải thiện tiếng Nhật của mình?

SOS

2 Đây là lần đầu tiên tôi đến 
Nhật Bản. Nếu tôi gặp khó khăn 
về thích nghi thì sao?

»»» Gặp Trung tâm sinh viên quốc tế

»»» Gặp Trung tâm sinh viên quốc tế

Có những chương trình 
học bổng nào?

»»» Gặp Ban Quan hệ sinh viên

SOS

5
Tôi cần vài thứ nhưng 
không biết mua ở đâu.

»»» Gặp Trợ lý học tập

SOS

6
Tôi lo lắng về việc kết bạn…

»»» Gặp Trợ lý học tập

Gần đây tôi bị mất ngủ. 
Đây có phải là một bệnh không?

Trung tâm dịch vụ y tế

Tôi muốn làm việc ở Nhật 
Bản sau khi tốt nghiệp.  
Các bạn đưa ra những hỗ trợ nào?

»»» Gặp Văn phòng hỗ trợ việc làm

»»» Gặp Trung tâm dịch vụ y tế

Cầu mong chuyện này 
không xảy ra, nhưng nếu tôi 
bị tai nạn thì sao?

Chúng tôi cung cấp dịch vụ điều 
trị toàn diện cho ốm đau, chấn 
thương, trầm cảm, chán ăn hoặc 
các vấn đề khác ảnh hưởng đến 
sức khỏe của bạn.

Trung tâm sinh 
viên quốc tế
Cung cấp các lớp học 
ngôn ngữ và văn hóa Nhật 
Bản cho sinh viên quốc tế, 
cùng với tư vấn về học tập, 
nghiên cứu và cuộc sống ở 
Nhật Bản.

Ban Quan hệ sinh viên
Giúp sinh viên quốc tế về chỗ ở, học bổng, 
phúc lợi và đưa ra lời khuyên về cuộc sống ở 
nước ngoài. Họ cũng tạo cơ hội để xã hội hóa 
với các sinh viên từ các lĩnh vực học thuật 
cũng như sinh viên Nhật Bản.

Hệ thống Trợ lý học tập hoạt động như thế nào?

“Trợ lý học tập là người bạn tốt 
nhất của sinh viên quốc tế”

“Chúng tôi tìm hiểu về văn hóa của nhau”

Bạn thấy đại học tổng hợp 
thành phố Kanazawa 
thế nào?

Trợ lý học tập là người Nhật giúp sinh viên quốc tế học tập, tổ chức 
cuộc sống, quan hệ giữa các cá nhân với nhau để bạn có thể tập trung 
vào học tập và cuộc sống xã hội của mình. Họ sẽ là ngưiờ bạn đầu tiên 

rợ lý học tập là tài nguyên vô 
giá giúp sinh viên quốc tế 

làm quen với cuộc sống ở Nhật 
Bản. Họ gặp nhau một hoặc hai 
lần một tuần mỗi khi họ sắp xếp 
được lịch. Misato dạy James tiếng 
Nhật—Cô kiên nhẫn và am hiểu. 
Làm việc với người Nhật hợp với 

trình độ của anh 
giúp anh nâng 

cao k hả năng 
t iếp thu ngôn 
n g ữ .  C u ộ c  

p h ỏ n g  v ấ n  
n ày  đ ư ợ c  
thực hiện 

Misato:Tôi thích nông thôn, vì thế 
tôi thích sống giữa thiên nhiên. 
Các cửa hàng gần đây có vị trí 
thuận lợi và có mọi thứ tôi cần 
cho cuộc sống trong khuôn viên 
đại  họ c .  Quán ăn tự phục vụ 
Sumire Tei ở cánh nghiên cứu 
khoa học tự nhiên nhìn ra phong 
cảnh hữu tình. Bạn phải đến mà 
tận mắt thưởng ngoạn!
James: Kanazawa đọng là trong 
tôi là một thành phố sạch sẽ, xinh 
đ ẹ p.  Tô i  chư a k h á m p h á h ế t  
khuôn viên đại học nhưng thật 
thoải mái khi sống giữa thiên 
nhiên và xem câu lạc bộ karate 
tập chạy bộ.

Tham vọng tương lai 
của bạn là gì?

James: Tôi làm về thương mại. Tôi 
có thể nâng cao kinh nghiệm du 
học của mình, vì vậy tôi muốn tìm 
hiểu về Nhật Bản hết sức có thể 
khi tôi còn ở đây.
Misato: Tôi muốn dạy tiếng Nhật 
cho trẻ em. Tôi đã du học ở Úc, 
nơi bắt đầu dạy tiếng Nhật khi 
còn nhỏ và có kinh nghiệm làm 
d ạ y  k è m .  Đ ạ i  h ọ c  t ổ n g  h ợ p  
Kanazawa đang giúp tôi hiện 
thực giấc mơ của mình.

Ban Quan hệ sinh viên cung cấp hướng 
dẫn, lời khuyên và trợ giúp chuẩn bị bị tài 
liệu.

Ở Trung tâm dịch vụ y tế, sinh viên có thể 
được điều trị cấp cứu, chăm sóc, giới thiệu 
đến các cơ sở y tế khác, kiểm tra sức khỏe 
định kỳ, cùng với tư vấn sức khỏe thể chất 
và tâm thần. Cơ sở y tế toàn diện của 
chúng tôi làm dịu những lo lắng về y tế 
của bạn.

Văn phòng hỗ trợ việc làm của 
chúng tôi trợ giúp toàn diện về 
tìm việc, từ trợ giúp làm lý lịch 
đến tổ chức các buổi phỏng vấn 
mô phỏng. Chúng tôi cung cấp tư 
vấn hai lần một năm, bao gồm 
các hội thảo nhằm giải đáp thắc 

Cuộc sống đại học, đặc biệt trong 
một môi trường mới,  đến với 
nhiều điều không chắc chắn. 
Cuộc sống ở nước ngoài thú vị 
nhưng cũng khắt khe. Các trung 
tâm tư vấn của chúng tôi giao 
t iếp với  s inh viên để xóa tan 
những hồ nghi và lo âu của họ, 
cho phép họ tập trung vào điều 
quan trọng — H ọ c t ập và t ận 
dụng tối đa thời gian ở đây!

SOS
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Misato Tatematsu
Khoa Sư phạm / Từ : T ỉnh Aichi

Kwan James Min Chung
Chươ ng tr ình trao đổi ngắn hạn 
Đại học tổng hợ p Kanaz awa
Từ : Úc

bằng tiếng Nhật và Misato khéo 
léo sửa lỗi cho James. Trước đây 
Misato đã từng đi du học và cô 
thích nước Úc. James là sinh viên 
thứ ba mà cô hướng dẫn. T ìm 
hiểu về đất nước của nhau tạo ra 
cơ hội không thể thay thế để hiểu 
biết đa văn hóa. “James không 
bao giờ quên món kem đặc biệt 
vào thứ Tư!” Hai người cùng phá 
lên cười. James đã gắn bó với trợ 
lý học tập của mình trong cả 3 
tháng ở Nhật Bản. Anh có nhiều 
điều cần hướng tới ngoài các 
buổi học trong thời gian là sinh 
viên quốc tế.

của bạn ở Nhật Bản! Giai đoạn hướng dẫn kéo dài 1 
năm (2 năm với sinh viên quốc tế dài hạn) và cung 
cấp hỗ trợ về tiếng Nhật, giúp nộp tài liệu và đưa ra 
lời khuyên về cuộc sống ở Nhật Bản.

»»» Nộp đơn lên Tổ Quan hệ sinh viên

Hệ thống trợ lý học tập

Nhiệm vụ của chúng 
tôi là đảm bảo bạn 
có việc làm

Các trung tâm tư vấn 
khắp khuôn viên đại 
học giúp cuộc sống 
của bạn thảnh thơi

mắc mà bạn có thể có, đồng thời 
đưa ra các mẹo săn việc. Sinh viên 
quốc tế tự do tham gia buổi tư 
vấn toàn khoa và các hội chợ việc 
làm trong trường đại học hoặc 
lĩnh vực nghiên cứu của mình.

*Chương trình trao đổi sinh viên Đại học Kanazawa
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Học tập bên ngoài lớp học và mở rộng tầm nhìn và thế giới của bạn.

Cuộc sống đầy đủ bên ngoài trường   học
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Trải nghiệm trực tiếp văn 
hóa Nhật Bản. Tìm hiểu 
Kanazawa ở Ishikawa

Chương trình độc đáo này được thiết kế cho sinh viên 
quốc tế từ khắp thế giới, sinh viên Nhật bản và mọi công 
dân, là cơ hội của bạn trải nghiệm văn hóa địa phương 

Các hoạt động ngoại khóa 
mở rộng cho mọi sinh viên.

M ọi s inh v iên quốc tế được tự do 
tham gia các hoạt động ngoại khóa 
văn hóa Nhật Bản. Đây là cơ hội của 
bạn để làm quen với văn hóa hoặc 
khám phá một sở thích mới!

Trà đạo

T ìm hiểu tinh túy của lòng 
h i ế u  k h á c h  v à  n g h i  l ễ  x ã  
giao Nhật Bản từ một người 
hướng dẫn có hơn 40 năm 
kinh nghiệm. Tiếng khuấy 
t r à  b ộ t  M a c c h a ,  đ ư ờ n g  
tượng trưng cho 4 mùa và 
c ả m  n h ậ n  c h é n  t r à  k í c h  
t h í c h  c ả  5  g i á c  q u a n  c ủ a  
bạn, mang lại cho bạn cảm 
giác thư thái ngoài thời gian 
biểu bận rộn của bạn.

Thư pháp

T r o n g  m ỹ  h ọ c  
Phương Đông, chữ 
v i ế t  k h ô n g  c h ỉ  đ ể  
giao tiếp mà bản thân 
nó còn là một nghệ thuật. 
Các sinh viên tỏ ra tiến bộ rõ 
rệt về thư pháp dưới dưới 
hướng dẫn của cô giáo hòa 
nhã của chúng tôi. 

Không khí 
kinh thành 

sánh quyện nhất ở đây, ở 
một trong 3 khu chaya lớn 
nhất, nơi các Gheisha vẫn 
còn nhiều ảnh hưởng.

Mặc bộ kimono mùa hè và đi 
dạo qua khu Higashi-Chaya.

Nắm được kiến thức cơ 
bản của môn võ Nhật Bản
 và rèn luyện tính kỷ 
luật của bạn.

tìm hiểu!

Kịch Noh -  múa 
m ặ t  n ạ  t r u y ề n  

thống - được phát triển thịnh 
vượng dưới sự bảo trợ của dòng 
họ Kaga.  Vũ đạo,  âm nhạc và 
trang phục đặc sắc của kịch Noh 
tạo thành tinh hoa nét đẹp Nhật 
Bản. Tìm hiểu kỹ hơn nghệ thuật 
cổ điển trong khi thưởng thức 
màn biểu diễn.

tìm hiểu!

Tìm hiểu cách thể hiện 
sự tôn kính của bạn ở 
miếu Oyama-Jinja.

Được xây dựng là 
một phần của lâu 

đài Kanazawa năm 1873, ngôi 
miếu này thờ vị lãnh chúa đầu 
tiên của Kaga, Maeda Toshiie và 
người vợ của ông, Matsu. Cổng 
trước kết hợp thiết kế của Nhật 
Bản, Trung Quốc và Phương Tây, 
khiến trần thế trông như chốn 
thiên đường.

tìm hiểu!

Làm ví hương trầm với 
dây trang trí Mizuhiki.

Ngày xưa,  quà tặng được gói 
bằng giấy và buộc dây trang trí 
để thể hiện sự cảm kích và tôn 
trọng.  Dây trang tr í  Mizuhik i  
phát triển cùng văn hóa samurai 
và nó tiếp tục được sử dụng đến 
ngày nay.

tìm hiểu!

Trải nghiệm trang trí 
đồ sơn mài Wajima

Đồ sơn mài Wajima 
l à  m ộ t  n g h ề  t h ủ  

công độc đáo bắt nguồn từ thành 
phố Wajima của tình Ishikawa.  Nó 
được ưa chuộng nhờ nước sơn óng 
ánh cực đẹp và đồ sơn mài Wajima 
là một trong nhiều nghề thủ công 
truyền thống của Ishikawa.

tìm hiểu!

Các vị lãnh chúa Maeda 
thời phong kiến

Tr o n g  t h ờ i  E d o ,  
g ạ o  l à  n ề n  t ả n g  

của sức mạnh kinh tế. Mùa màng 
bội thu của Kanazawa mang lại sự 
giàu sang thịnh vượng cho vùng, 
b ằng một p hần tư của c ải  của 
t r iều đ ình Ed o.  C á c lãnh chúa 
Kaga có quyền lực và ảnh hưởng 
lớn với cả vùng nhờ ơn thống trị 
của dòng họ Maeda.

Mọi môn nghệ thuật 
Nhật bản, dù là trà 

đạo, vũ đạo hay ca kịch đều đưa bạn 
vào con đường kỷ luật rèn luyện tố 
chất cũng như năng lực của bạn.

tìm hiểu!

tìm hiểu!

Tìm hiểu Kanazawa trong các khóa học Ishikawa

Hoạt động ngoại khóa

Kanazawa, nơi âm thanh c
ủa Nhật Bản vọng lại

Người hướng dẫn: Ông Souki Matsui

Khu Higashi-Chaya

Giải trí cổ điển Miếu Oyama-Jinja Dây trang trí Kaga Mizuhiki

Võ Nippon Sado

Kaga-Hyakumangoku

Đồ sơn mài Wajima-Nuri

Shodo

Nóng, khó di chuyển, 
nhưng dễ thương!

Đừng sợ làm sai. Tất 
cả chúng ta ở đây để học hỏi.

Người hướng dẫn: Cô Korin Nakamura

Khám phá một phía mới 
của chính bạn qua thư pháp!

Mặc bộ Dogi tạo cho 
tôi cảm giác tin cậy.

đáng tự hào của chúng tôi mỗi một trong bốn mùa. 
Chương trình trao đổi đa văn hóa thú vị này đưa bạn gần 
gũi hơn với trường đại học, cộng đồng của bạn và thế giới.



Học phí và các lệ phí khác

Những sinh viên chính quy có khó 
khăn tài chính đăng ký các khóa học 
của đại học hoặc sau đại học đủ điều 
kiện nộp đơn xin miễn giảm học phí 
(toàn bộ hoặc một nửa) hoặc hoãn trả 
học phí nếu họ thể hiện thành thích 
học tập xuất sắc.

Các loại học bổng sau được cung cấp 
cho sinh viên quốc tế tự túc.

Học bổng của các tổ chức
ASố học bổng có thể từ 10,000¥ đến 
155,000¥. Các tùy chọn học bổng cho 
sinh viên không chính quy có hạn chế.
Xem trang chủ của JASSO để biết thêm 
thông tin.

http://www.jasso.go.jp/study_i/info.html

Hỗ trợ tài chính bổ sung Đại học tổng 
hợp Kanazawa-Komatsu
Hỗ trợ tài chính lên tới 100,000¥ dành 
cho sinh viên tự túc không thể trả học 
phí vì những khó khăn kinh tế do tai 
nạn hoặc ốm đau.

Khoản vay miễn lãi dành cho sinh 
viên quốc tế Đại học tổng hợp 
Kanazawa
Khoản vay miễn lãi lên tới 200,000¥ 
cho sinh viên quốc tế có khó khăn kinh 
tế khẩn cấp do những tình huống bất 
thường.

Miễn giảm học phíSinh viên chính quy

Sinh viên không chính quy Học bổng

Người nước ngoài sống ở Nhật Bản 
phải đăng ký vào hệ thống chăm sóc 
sức khỏe chi trả 70% viện phí. Chương 
trình này cũng hạn chế các khoản chi 
phí xuất túi mỗi tháng. Hội trao đổi 
quốc tế Kanazawa cung cấp hoàn trả 
tài chính chi trả lệ phí nhập học cho 
s i n h  v i ê n  q u ố c  t ế  t ự  t ú c  s ố n g  ở  
Kanazawa. (Chỉ áp dụng cho sinh viên 
ở trên 1 năm.)

Hệ thống chăm sóc sức khỏe độc lập 
này được kết hợp với hệ thống chăm 
sóc sức khỏe quốc gia. Mọi thành viên 
của đại học chúng tôi đều được hưởng 
phúc lợi giảm chi phí y tế khi được điều 
trị cần thiết để hồi phục nhanh và đi 
học trở lại. Chi phí cho hệ thống 3,000¥ 
một năm, có giới hạn hàng năm là 
40,000¥ và chỉ dành cho sinh viên 
chính quy.

Bảo hiểm y tế quốc gia

Bảo hiểm y tế Sinh viên Đại Học 
Tổng Hợp Kanazawa

*Học phí năm 2009

Bảo hiểm y tế
Miễn giảm 
học phí • 
Học bổng

Học phí
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Nhà ở Chi phí sinh hoạt ở Kanazawa tương đối thấp và giá nhà ở khá vừa phải. 
So với các thành phố khác, thành phố chúng tôi cực kỳ tiết kiệm. 

Trung tâm sinh viên quốc tế của đại 
học tổng hợp Kanazawa và tổ chức 
Machiya Kanazawa (NPO) cải tạo các 
ngôi nhà phố cổ điển, hay Machiya, 
thành ký túc xá. Trong số 6,000~7,000 
n h à  M a c h i y a  t r o n g  t h à n h  p h ố ,  
khoảng 270 ngôi nhà xuống cấp mỗi 
n ă m .  C h ú n g  t ô i  n o i  g ư ơ n g  c ủ a  
Regensburg, khu vực di sản thế giới 
của Đức đã sử dụng các ngôi nhà từ 
thế kỷ 14 và 15 làm ký túc xá sinh viên, 
tạo cho sinh viên cơ hội trải nghiệm 
cuộc sống Nhật Bản và là một phần 
của cộng đồng.

3 sinh viên Trung Quốc và Nhật Bản 
sống cùng nhau trong một ngôi nhà 
Machiya ở khu Tera-Machi. Họ tổ chức 
các buổi liên hoan trong ngôi nhà 2 
tầng, 80 năm tuổi với hàng xóm và 
nhận quà từ những người bán hoa quả 
dọc lối đi. Những ký túc xá này, nơi đưa 
văn hóa Nhật Bản thực sự vào ngôi nhà 
của bạn, mang lại vô số khả năng mới.

Cuộc sống trong ký túc xá Machiya 

Người ở

Kanazawa là một thành 
phố đẹp. Tôi có nhiều cơ 
hội giao tiếp với người 
dân tốt bụng, họ giúp tôi 
học tiếng Nhật.

Khoa Nghiên cứu quốc tế
Hau Liu
Từ Trung Quốc • Lạc Dương

Tôi rất thích văn hóa truyền thống
của Kanazawa, chẳng hạn như trà
đạo. Tôi thích khám phá quá khứ ẩn
giấu trong kiến trúc của nhà Machiya.

Chương trình ngôn ngữ
và văn hóa Nhật Bản
Calvin Kong Kwai Fan
Từ Trung Quốc • Hồng Kông

Chúng tôi ăn tối cùng nhau 2 
hoặc 3 lần một tuần. Cảm giác 

thật tuyệt vời khi có ai đó chào 
đón bạn khi bạn về nhà.

Khoa Luật
Atsushi Masugi

Từ Kobe

Nhà quốc tế của đại học 
tổng hợp Kanazawa

Nhà quốc tế Kanazawa • 
Nhà quốc tế Ishikawa

Chi phí nhà ở cho sinh viên 
ở Kanazawa so với ở Tokyo (bình quân). 

30,000¥~50,000¥

60,000¥~70,000¥

Căn hộ riêng • 
Nhà cho thuê

Nhà Machiya

Cơ sở của cuộc sống mới. Những điều cần nhớ về nhà ở.

Cách khuôn viên đại học Kakuma 20 phút đi 
bộ, các khu ký túc xá này dành cho cả sinh 
viên độc thân và các đôi vợ chồng. (Nhà quốc 
tế Ishikawa chỉ dành cho sinh viên tự túc.)

Hầu hết sinh viên quốc tế sống trong các căn 
h ộ r i ê n g .  H ợ p t á c x ã đại  h ọ c tổ n g h ợ p 
KANAZAWA là nơi giúp bạn tìm được nơi ở 
phù với mình.

Nằm trong khuôn viên đại 
học Kakuma, những khu ký 
túc xá được thiết kế dành 
cho sinh viên quốc tế.

Số phòng:  98  (86 phòng đơn, 12 phòng dành cho vợ chồng)

Tiền ăn tháng:  Độc thân 22,300¥
 Vợ chồng 29,700¥

Đặt cọc (khi mới đến): Một tháng thuê phòng

Tiện ích: Tùy theo mức sử dụng

Số phòng:  68

Tiền ăn tháng độc thân: 7,700¥

Tiền thuê phòng:   2,000¥/tháng

Đặt cọc (khi mới đến):  20,000¥

Tiện ích: Tùy theo mức sử dụng

Bình quân xung quanh đại học Kanazawa

Bình quân ỏ Tokyo

Các vấn đề tài
Đừng quên đưa học phí và chi phí sinh hoạt vào phép tính thu chi. 
Quản lý tốt ngân sách của bạn chính là chìa khóa. 
Hãy để chúng tôi giúp bạn tạo bản ngân sách:

 Đại học  Sau đại học

Lệ phí thi 17,000¥ 30,000¥

Lệ phí nhập học 282,000¥ 282,000¥

Học phí (Một năm) 535,800¥ 535,800¥

 Dự thính theo tín chỉ  Nghiên cứu sinh

Lệ phí thi 9,800¥ 9,800¥

Lệ phí nhập học 28,200¥ 84,600¥

Học phí 14,800¥ 356,400¥
 Mỗi tín chỉ Một năm
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