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A. Giới thiệu về Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) 

 

Lịch sử hình thành Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation)):  

Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation)) được thành lập vào năm 1972, là 

một pháp nhân đặc biệt đảm nhận việc thúc đẩy giao lưu văn hoá quốc tế và sau đó được tổ 

chức lại là một pháp nhân hành chính độc lập vào tháng 10 năm 2003. Quỹ Giao lưu Quốc tế 

Nhật Bản (The Japan Foundation) gồm một trụ sở chính đặt tại Tokyo, một chi nhánh văn 

phòng đặt tại Kyoto, hai Trung tâm quốc tế tiếng Nhật (đặt tại Urawa và Kansai) và 22 văn 

phòng đặt tại 21 nước trên thế giới (tính đến tháng 8 năm 2012). 

 

Mục đích:  

 

Mục đích của The Japan Foundation là: góp phần làm cho môi trường quốc tế tốt hơn và góp 

phần vào việc duy trì và phát triển các mối quan hệ hài hoà giữa các nước khác với Nhật Ban 

thông qua việc tăng cường hiểu biết của các nước về Nhật Bản, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn 

nhau giữa các quốc gia, khích lệ tình hữu nghị và thiện chí giữa các dân tộc trên thế giới, góp 

phần thúc đẩy các  lĩnh vực văn hoá và các lĩnh vực khác thông qua việc thực thi có hiệu quả 

và toàn diện các hoạt động giao lưu văn hoá quốc tế (Điều 3 Luật của The Japan Foundation, 

Cơ quan hành chính độc lập). 

 

Hoạt động của The Japan Foundation: 

 

The Japan Foundation hoạt động theo ba lĩnh vực chính như sau: 

 

I. Giao lưu Văn hoá Nghệ thuật; 

II. Đào tạo tiếng Nhật tại nước ngoài; 

III. Nghiên cứu tiếng Nhật và Giao lưu Trí tuệ 

 

Trong mỗi lĩnh vực nêu trên đều có các chương trình tài trợ để hỗ trợ cho các hoạt động giao 

lưu quốc tế của các cá nhân và các tổ chức. Ngoài ra, The Japan Foundation cũng tự lập kế 

hoạch và tổ chức các sự kiện, hỗ trợ liên tục cho các trường đại học và các tổ chức khác tại 

nước ngoài, và cung cấp thông tin có được từ việc nghiên cứu, khảo sát. Mặt khác, Trung tâm 

thông tin Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (JFIC) cung cấp các thông tin về giao lưu văn hoá 

quốc tế thông qua các phương tiện như website:  

http://www.jpf.go.jp/e/program/index.html (Tiếng Anh) 

http://www.jpf.go.jp/j/program/index.html (Tiếng Nhật) 

      và thông qua thư viện JFIC. 

B. Cách sử dụng Tài liệu hướng dẫn về các chương trình tài trợ  

 

1. Khung các chương trình tài trợ: 

Đây là chương trình tài trợ tiền, học bổng dành cho nghiên cứu hoặc tạo cơ hội nghiên cứu 

của The Japan Foundation dành cho các cá nhân và tổ chức có kế hoạch thực hiện các hoạt 

động giao lưu quốc tế. Tùy theo lĩnh vực và mục đích sẽ có các chương trình và điều kiện 

http://www.jpf.go.jp/e/program/index.html
http://www.jpf.go.jp/j/program/index.html


khác nhau. Các cá nhân và tổ chức có thể nộp hồ sơ xin tài trợ nếu thấy đạt đủ điều kiện và 

phù hợp với mục đích, cách thực hiện chương trình. Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản ( The 

Japan Foundation xét duyệt các hồ sơ và tài trợ cho các ứng viên được lựa chọn. 

 

2. Tìm được đúng chương trình phù hợp: 

(1) “Tài liệu hướng dẫn về các chương trình tài trợ của The Japan Foundation (Quỹ Giao lưu 

Quốc tế Nhật Bản) năm tài khóa 2013-2014” (năm tài khoá tính từ ngày 1 tháng 4 năm 

2013 đến ngày 31 tháng 3 năm 2014) giới thiệu toàn bộ các chương trình tài trợ của The 

Japan Foudation dành cho các cá nhân và tổ chức có kế hoạch thực hiện các hoạt động 

giao lưu quốc tế, là tài liệu hướng dẫn cho các cá nhân và các tổ chức cách tìm ra chương 

trình phù hợp với kế hoạch của mình. 

 

(2) Nếu bạn tìm thấy chương trình phù hợp trong Tài liệu Hướng dẫn này và dự định nộp hồ 

sơ, xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn, điền vào các mẫu hồ sơ đầy đủ và nộp hồ sơ tới cơ 

quan liên quan theo thời hạn quy định. 

 

3. Lấy mẫu hồ sơ xin tài trợ ở đâu? 

Các đơn vị, cá nhân có thể lấy đơn xin tài trợ bằng cách: 

Tải trực tiếp đơn xin tài trợ tại website của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản 

http://www.jpf.go.jp/e/program/index.html (Tiếng Anh) 

http://www.jpf.go.jp/j/program/index.html (Tiếng Nhật); hoặc 

Liên hệ trực tiếp với văn phòng của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tại nước sở tại hoặc Đại    

sứ quán Nhật Bản, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản gần nhất, như sẽ nêu trong mục 4 “Nộp đơn  

xin tài trợ ở đâu?”.  

Tham khảo: Sơ đồ dành cho ứng viên: Quy trình nộp hồ sơ theo từng loại hình, thông báo về  

kết quả và hoàn thành dự án: 

 

(A) =  Người nộp hồ sơ xin tài trợ;  (J) = The Japan Foundation 

 

 (A) Tham khảo mục Program Guidelines để quyết định sẽ nộp hồ sơ xin tài trợ theo chương trình nào  

 

 

(A) Lấy mẫu đơn và các hướng dẫn (tải mẫu đơn từ website hoặc hỏi bộ phận phụ trách). 

  

 

(A) Nộp hồ sơ theo đúng thời hạn quy định 

 

 

(J) Xét duyệt hồ sơ 

 

 

(J) Thông báo chấp nhận 

 Các chương trình tài trợ chung          Học bổng- Tài trợ Dịch - Xuất 

bản 

 Chương trình đào tạo    

 

http://www.jpf.go.jp/e/program/index.html
http://www.jpf.go.jp/j/program/index.html


(A) Nộp Thư thông 

báo chấp nhận và Giấy 

đề nghị thanh toán 

 (A) Nộp Thư thông 

báo chấp nhận và Lịch 

trình chuyến đi 

 (A) Nộp Thư thông 

báo chấp nhận  

 

 

           Tới Nhật          

(J) Thanh toán  tiền 

tài trợ (thanh toán trước)  

 (J) Thanh toán học 

bổng, chi phí 

 (A) Hoàn thành việc 

sản xuất - Nộp báo cáo 

 

 

   

(A) Thực hiện 

chương trình - Nộp báo 

cáo 

 (A) Về nước - Nộp 

báo cáo 

 (J) Xác nhận và 

thanh toán tiền tài trợ 

  

(J) Thông báo xác 

định khoản tiền tài trợ 

    

 

 

    

(A) Trả lại tiền tài trợ 

(nếu còn thừa) 

    

 

4. Nộp đơn xin tài trợ ở đâu? 

(1) Tải mẫu đơn thích hợp từ website của The Japan Foundation; hoặc 

(2) Liên lạc tới cơ quan của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tại nước bạn đang sống hoặc 

Đại Sứ quán, Tổng Lãnh sự Quán Nhật Bản gần nhất. 

 

5. Các chú ý: 
(1) Đề nghị xác nhận về các điều kiện đối với bên xin tài trợ trong mỗi chương trình (ví dụ: 

đây là chương trình dành cho cá nhân hay tổ chức; dành cho đối tượng trong nước hay 

ngoài nước Nhật). Đặc biệt, nếu nộp hồ sơ từ bên ngoài nước Nhật, trước khi nộp hồ sơ, 

cần  xác nhận qua điện thoại hoặc e-mail với cơ quan được chỉ định là nơi tiếp nhận hồ 

sơ về điều kiện để được xin tài trợ.  

(2) Thời hạn nộp hồ sơ và số lần tiếp nhận hồ sơ của mỗi chương trình là khác nhau. Đề 

nghị đọc kỹ phần hướng dẫn về mỗi chương trình trong tài liệu hướng dẫn này.  

(3) Gửi hồ sơ xin tài trợ theo đúng thời hạn quy định. Nếu bạn mong muốn nhận được giấy 

xác nhận đã nhận được đơn của bạn, xin gửi kèm theo một bưu thiếp đã dán sẵn tem và 

ghi sẵn địa chỉ của bạn, chúng tôi sẽ gửi lại cho bạn thông báo xác nhận. 

(4) The Japan Foundation không chấp nhận hồ sơ gửi qua e-mail hoặc fax. 

 

6. Nơi giải đáp thắc mắc: 

(1) Đối với những người nộp đơn trong nước Nhật, vui lòng liên hệ với bộ phận phụ 

trách tại trụ sở của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản trong những trường hợp sau:  

- Khi không rõ dự án, kế hoạch của mình phù hợp với chương trình nào. 

- Khi muốn biết về các chương trình của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản 

(2) Đối với những người nộp đơn ở bên ngoài nước Nhật, xin vui lòng liên hệ với văn 

phòng của Quỹ Giao lưu Quốc tế tại nước bạn (Nếu không có văn phòng của chúng 



tôi tại nước sở tại của bạn, xin vui lòng liên hệ với Đại Sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự 

Quán Nhật Bản gần nhất). 

C. Các thủ tục và các điều kiện nộp hồ sơ: 

Phần này chủ yếu giải thích các thủ tục và các điều kiện chung áp dụng cho tất cả các 

chương trình. Mỗi chương trình lại cần có thủ tục và điều kiện riêng khác ngoài các yêu 

cầu chung, vì vậy đề nghị kiểm tra chi tiết tại phần viết cụ thể về mỗi chương trình.  

 

1. Các điều kiện chung cho tất cả các chương trình: 

(1) Xác định tư cách bên xin tài trợ (cá nhân hoặc tổ chức) 

Một số chương trình được dành cho các cá nhân, trong khi các chương trình khác được 

thiết kế dành cho các tổ chức. Đối với các tổ chức, một tổ chức tự nguyện  không có tư 

cách pháp lý cũng có thể nộp hồ sơ xin tài trợ, nhưng cần nộp kèm tài liệu chỉ ra được cơ 

sở hoạt động của tổ chức đó ( ví dụ: điều lệ công ty). 

(2) Điều kiện cần thiết của bên xin tài trợ: 

Các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện như dưới đây có thể nộp hồ sơ. 

a) Bên xin tài trợ phải có năng lực cần thiết để thực hiện các hoạt động theo đúng kế hoạch.  

b) Khi bên xin tài trợ là tổ chức, tổ chức đó phải là tổ chức hoạt động không vì mục đích 

thương mại 

c) Việc bên xin tài trợ nhận tiền tài trợ hoặc sự hỗ trợ từ The Japan Foundation phải không 

vi phạm quy định của pháp luật trong nước của bên xin tài trợ. 

d) Khi bên xin tài trợ là tổ chức nước ngoài, bên xin tài trợ phải có tài khoản tại ngân hàng 

dưới tên của tổ chức đó để nhận tiền tài trợ từ The Japan Foundation. 

 

(3) Các tổ chức, cơ quan không thuộc đối tượng tài trợ của The Japan Foundation: 

  a. Chính phủ Nhật Bản (bao gồm cả các cơ quan công lập), chính quyền địa phương 

Nhật Bản (gồm các trường học và đại học thành phố và các tổ chức thành phố khác), 

các tổ chức hành chính độc lập của Nhật Bản, các tổ chức hành chính độc lập tại các 

địa phương Nhật Bản, đại học công lập (bao gồm các trường trung học và trung học 

cơ sở công lập) và các chi nhánh bên dưới của các tổ chức được đề cập ở trên. 

b. Chính phủ nước ngoài, bao gồm các cơ quan hành chính, các đại sứ quán và các tổng 

lãnh sự quán nước ngoài tại Nhật Bản (ngoại trừ cơ quan nghiên cứu, trường đại học)  

c. Các tổ chức quốc tế có đóng góp tài chính của chính phủ Nhật Bản.  

(4) Quy tắc hạn chế thời gian hỗ trợ liên tục tối đa 3 năm cho cá nhân hoặc tổ chức  

Trừ trường hợp The Japan Foudation đánh giá là có lý do cần thiết để tiếp tục tài trợ,  các 

cá nhân hoặc tổ chức đã nhận tài trợ liên tục từ cùng một chương trình trong ba năm tài 

chính sẽ không được tài trợ tiếp trong năm thứ 4. Đây là biện pháp nhằm tránh việc chỉ 

tập trung hỗ trợ cho một cá nhân/tổ chức, đảm bảo cơ hội hỗ trợ cho nhiều đối tượng. 

Người nộp đơn có thể xin nộp đơn cho cùng chương trình cho năm tài khoá thứ tư liên 

tiếp nhưng xin lưu ý là The Japan Foundation sẽ dành sự ưu tiên thấp hơn đối với những 

đơn này. 

(5)Các hoạt động The Japan Foundation  không hỗ trợ: 

The Japan Foundation sẽ không hỗ trợ: 

a) Hoạt động vì mục đích tôn giáo hoặc chính trị; 

b) Hoạt động vì mục đích lợi nhuận. 



 

2. Giới hạn các vùng và quốc gia là đối tượng tài trợ: 

Một số chương trình chỉ dành cho các hoạt động tại một số vùng hoặc quốc gia nhất định. 

Đề nghị kiểm tra trong phần giải thích về từng chương trình để đảm bảo quốc gia mà bạn 

dự kiến tiến hành các hoạt động là đối tượng tài trợ của chương trình 

 

 

3. Phương thức chọn lựa: 

Phương thức chọn lựa của mỗi chương trình có trong phần giải thích cụ thể về mỗi 

chương trình. Ngoài ra, đối với tất cả các chương trình, trên góc độ thúc đẩy quan hệ giữa 

Nhật Bản và các nước, The Japan Foundation sẽ xét tới các yếu tố như chính sách chung 

của The Japan Foudation đối với khu vực, quốc gia cụ thể; đó có phải là hoạt động kỷ 

niệm hoặc đóng góp cho quan hệ ngoại giao chung không... 

 

4. Ưu tiên đối với các hoạt động liên quan tới các sự kiện kỷ niệm lớn: 

(1) Các hồ sơ xin tài trợ liên quan tới các sự kiện kỷ niệm lớn được liệt kê ở phần (a) dưới 

đây sẽ được ưu tiên hơn khi xem xét tài trợ các chương trình được liệt kê ở phần (b) 

(a) Danh sách các sự kiện kỷ niệm lớn: 

- 40 năm mối quan hệ ngoại giao Nhật Bản –ASEAN (2013) 

Đối tượng là các nước đã gia nhập ASEAN được 10 năm như: In-đô-nê-xi-a, Malaysia, 

Philippine, Singapore, Thái Lan, Brunei, Việt Nam, Lào, Myanma, Campuchia 

- 10 năm mối quan hệ ngoại giao và năm vì vì Hòa bình Nhật Bản – Đông Timor (2012) 

(nước Đông Timor) 

Từ năm 2014 trở đi, các thông tin dự kiến sẽ đăng trên trang web của Quỹ:  

((http://www.jpf.go.jp/e/program/instruction.html) (Tiếng Anh) 

 (http://www.jpf.go.jp/j/program/instruction.html) (Tiếng Nhật) 

(b) Danh sách các chương trình là đối tượng ưu tiên: 

- Chương trình tài trợ phái cử nghệ sĩ giao lưu văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài 

- Chương trình hỗ trợ triển lãm ở nước ngoài 

(2) Đối với các chương trình trong mẫu đơn có cột để ghi có hay không liên quan với các sự 

kiện văn hoá quy mô lớn được liệt kê trong phần (1)(a) ở trên, hoặc các lễ hội nghệ thuật 

lớn ở nước ngoài, bên xin tài trợ cần ghi rõ vì yếu tố này có khả năng được xem xét khi 

quyết định có tài trợ hay không.  

 

5. Giới thiệu về các hoạt động đã được tài trợ:  

Trên website của The Japan Foundation (http://www.jpf.go.jp/j) (tiếng Nhật) hay  

(http://www.jpf.go.jp/e) (tiếng Anh) có giới thiệu một số dự án mà đã được chấp nhận 

trong những năm gần đây. 

 

 

6. Thời hạn nộp đơn: 

Thời hạn nộp đơn khác nhau giữa các chương trình. Xin vui lòng đọc kỹ phần chỉ dẫn 

của mỗi chương trình trong mục Program Guidelines. 

 

7. Các vấn đề khác: 

(1) Công khai thông tin về các hoạt động: 

http://www.jpf.go.jp/e/program/instruction.html
http://www.jpf.go.jp/j/program/instruction.html
http://www.jpf.go.jp/j
http://www.jpf.go.jp/j


a) Thông tin về các hoạt động được The Japan Foundation hỗ trợ (ví dụ: tên của người 

nộp đơn, tóm tắt dự án) sẽ được công bố công khai trên Kokusai Koryu Kikin Jigyo 

Jisseki ( Báo cáo chi tiết  hàng năm các hoạt động của The Japan Foundation), trên 

website của The Japan Foundation và trong các ấn phẩm quan hệ công cộng khác. 

b)  Khi The Japan Foundation được yêu cầu cung cấp thông tin theo Luật về việc công 

khai thông tin do các Tổ chức hành chính độc lập sở hữu (Luật số 140, năm 2004), 

Japan Foudation sẽ công bố hồ sơ xin tài trợ trừ các thông tin mà theo luật nói trên 

không được tiết lộ.   

 

(2) Bảo vệ thông tin cá nhân 

a) The Japan Foundation sẽ thu nhận, sử dụng và quản lý thông tin cá nhân theo đúng Luật 

về bảo vệ thông tin cá nhân do Tổ chức hành chính độc lập sở hữu (Luật số 59, năm 

2003). Để biết thêm thông tin về cơ chế bảo vệ thông tin cá nhân của The Japan 

Foundation, xin tham khảo trên website (http://www.jpf.go.jp/j/privacy.html) 

 

b) Các thông tin về tên người được tài trợ, cơ quan, tóm lược hoạt động xin tài trợ có trong 

hồ sơ xin tài trợ sẽ được sử dụng để làm thủ tục thẩm định, thực hiện và đánh giá sau khi 

kết thúc hoạt động. Ngoài ra, các thông tin này còn được đăng trong Bản báo cáo chi tiết 

hàng năm các hoạt động của The Japan Foundation, Báo cáo hàng năm, website, tài liệu 

quan hệ công chúng và tài liệu thống kê khác. Để biết thêm chi tiết liên quan tới việc sử 

dụng thông tin cá nhân trong mỗi chương trình, đề nghị tham khảo phần Hướng dẫn nộp 

đơn của mỗi chương trình. 

 

(3) Về tiền tài trợ của The Japan Foundation:  

Theo Điều 13 của “ Luật của tổ chức hành chính độc lập The Japan Foundation” (Luật số 

137, năm 2002), tiền tài trợ của The Japan Foundation (trừ phần có nguồn thu từ tiền tài trợ 

của đối tượng ngoài chính phủ) được sử dụng theo ”Luật thi hành đúng ngân sách từ tiền trợ 

cấp” (Luật số 179, năm 1955).  

D. Sơ lược về các chương trình tài trợ (3 lĩnh vực): 

 

I. Giao lưu Văn hóa Nghệ thuật: 

Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản hỗ trợ các dự án giao lưu giữa Nhật Bản và các nước trong ba 

lĩnh vực nghệ thuật (nghệ thuật tạo hình, nghệ thuật biểu diễn và nghệ thuật nghe nhìn). Ngoài ra 

Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản còn hỗ trợ trong hoạt động giao lưu thanh thiếu niên, hợp tác 

văn hóa và các hoạt động nhằm thúc đẩy hiểu biết về Nhật Bản thông qua các hoạt động văn hóa 

nhằm: 

1. Tăng cường sự hiểu biết hơn nữa về Nhật Bản ở nước ngoài thông qua việc giới 

thiệu văn hóa và nghệ thuật Nhật Bản. 

2. Góp phần xây dựng và phát triển văn hóa thế giới, bảo tồn và phát huy truyền 

thống văn hóa bản địa; góp phần xây dựng hòa bình và khôi phục các vùng sau 

xung đột hoặc sau thiên tai thông qua các hoạt động văn hóa. 

 

II. Giáo dục tiếng Nhật ở nước ngoài: 

http://www.jpf.go.jp/j


Nhằm tăng cường sự giao tiếp giữa Nhật Bản và các nước, cũng như xây dựng nền móng thúc 

đẩy sự hiểu biết của các nước về Nhật Bản, Japan Foudation hỗ trợ việc giảng dạy tiếng Nhật ở 

nước ngoài thông qua các chương trình tài trợ như: các chương trình đào tạo cho giáo viên và các 

chuyên gia, các chương trình tài trợ cho các tổ chức nước ngoài. 

 

III.Nghiên cứu Nhật Bản và Giao lưu Trí tuệ: 

1.  Hỗ trợ nghiên cứu Nhật Bản ở nước ngoài: 

Nhằm tăng cường hiểu biết hơn nữa về Nhật Bản và duy trì, phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa 

Nhật Bản và các nước, The Japan Foundation có “Chương trình học bổng nghiên cứu Nhật Bản” 

(Fellow ship) dành cho các nhà nghiên cứu.  

Nếu các cơ quan nghiên cứu về Nhật Bản (đại học, trường đào tạo sau đại học, viện nghiên cứu) 

và các hội nghiên cứu về Nhật Bản mong muốn tài trợ từ The Japan Foundation, đề nghị liên hệ 

tới các cơ quan thuộc The Japan Foundation tại các nước hoặc Đại sứ quán, Tổng lãnh sự Nhật 

Bản nơi gần nhất. 

 

2. Thúc đẩy giao lưu trí tuệ giữa Nhật Bản và các nước:  

Với mục đích đa dạng hóa sự hiểu biết giữa các nước, để thúc đẩy sự đóng góp tri thức Nhật Bản 

vào việc phát triển và ổn định thế giới, Japan Foudation hỗ trợ cho các hoạt động hợp tác tri 

thức. 

 

3.Trung tâm của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản về Hội nhập toàn cầu (CGP): 

CGP chủ yếu tập trung vào giao lưu trí tuệ, giao lưu ở mức độ cộng đồng, và giáo dục với mục 

đích: thúc đẩy hợp tác giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ với mục tiêu bổ sung và chia sẻ trách nhiệm 

toàn cầu và góp sức vào việc nâng cao phúc lợi xã hội. 

E. Giải đáp các thắc mắc thường gặp: 

1. Các thủ tục nộp hồ sơ:  

Một tổ chức có thể nộp hồ sơ xin nhiều dự án được không? 

Câu hỏi: Nếu một tổ chức trong một năm tài khóa có nhiều dự án và nộp hồ sơ xin tài trợ 

theo nhiều chương trình khác nhau, thì trong cùng một năm tài khóa, các dự án đó có thể 

được chấp nhận tài trợ hay không? 

Trả lời: Các dự án sẽ được thẩm định nội dung, và có trường hợp nhiều dự án được phê duyệt 

trong một năm.  

 

Có thể nộp hồ sơ xin tài trợ khi nhận các sự tài trợ khác không? 

Câu hỏi: Tôi đang nhận tài trợ từ một tổ chức hỗ trợ hoặc doanh nghiệp khác. Vậy tôi vẫn có 

thể nộp hồ sơ xin tài trợ của The Japan Foundation không? 

Trả lời: Chúng tôi khuyến khích bạn tìm kiếm các nguồn tài trợ khác. Tuy nhiên, mục đích sử 

dụng tài trợ từ The Japan Foundation không được trùng với mục đích sử dụng của các nguồn 

trợ giúp khác.   

 

Khả năng tiếp tục được tài trợ 

Câu hỏi: Tổ chức hoặc cá nhân đang nhận được sự tài trợ trong năm tài khóa này, có được 

nộp  đơn xin tài trợ trong năm tiếp theo không? 

Trả lời:  



(1) Có. Tuy nhiên, nếu trong năm tài khóa trước bạn đã nhận được sự tài trợ từ Chương trình 

tài trợ cho việc trình diễn văn hóa ở nước ngoài hoặc Chương trình tài trợ cho hợp tác văn 

hóa, và bạn sẽ lại nộp hồ sơ xin tài trợ theo chương trình đó thì mức độ ưu tiên cho hồ sơ của 

bạn sẽ thấp.  

(2) Trường hợp học bổng cấp cho cá nhân hoặc chương trình đào tạo tiếng Nhật, lần xin học 

bổng tiếp theo sẽ bị giới hạn sau một số năm nhất định.   

(3) Trên nguyên tắc, các cá nhân hoặc tổ chức đã nhận được tài trợ từ cùng một chương trình 

trong ba năm tài khóa liên tiếp kể cả năm tài khóa này sẽ không được tài trợ cho năm tài 

khóa thứ tư.  

 

2. Lựa chọn chương trình thích hợp:  

Nguyên tắc một dự án, một chương trình 

Câu hỏi: Liệu có thể nộp hồ sơ xin tài trợ cho một dự án theo nhiều chương trình? Và liệu 

một dự án có khả năng được tài trợ theo nhiều hơn một chương trình của The Japan 

Foundation hay không? 

Trả lời: Không. Nếu bạn không chắc chắn chương trình nào là phù hợp, đề nghị liên hệ tới 

các cơ quan của Quỹ giao lưu Quốc tế Nhật Bản (hoặc Đại sứ quán Nhật Bản, Tổng lãnh sự 

quán Nhật Bản) để được tư vấn trước khi chuẩn bị đơn nộp. 

 

 

3. Các thắc mắc khác:  

Giải đáp cho các thắc mắc dự kiến sẽ được đăng tải thường xuyên trên website của The Japan 

Foundation. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F. Danh sách các chương trinh （Tóm tắt các chương trình mà các tổ chức, cá nhân ở nước 

ngoài có tư cách đăng ký）Chú thích ký hiệu: ○: được đăng ký  ×: không được đăng ký 

 

Chương trình Mã số 

chương trình 

Tư cách đăng 

ký 

Hạn nộp 

hồ sơ 

Ghi chú Trang 

Tổ 

chức 

Cá 

nhân 

I.Giao lưu Văn hóa và Nghệ thuật 

1. Chương trình mời nghệ sĩ và 

chuyên gia văn hóa ra nước ngoài 

Q-DACS ○ ○ Lần 1: 

3/12/2012 

Lần 2: 

3/6/2012 

 10 

2. Chương trình hỗ trợ triển lãm 

ở nước ngoài 

Q-EAS ○ × 3/12/2012  12 

3.Chương trình tài trợ cho việc 

dịch thuật và xuất  

Q-TPS ○ × 19/11/201

2 

 13 

II. Giáo dục tiếng Nhật ở nước ngoài 

1. Chương trình tài trợ cho hoạt 

động phổ cập tiếng Nhật (Chỉ ở các 

nước không có văn phòng đại diện 

của Quỹ) 

JN-FK × ○ 3/12/2012  15 

2. Chương trình đào tạo giáo 

viên tiếng Nhật trong nước (Chỉ 

trong nước Nhật) 

JN-KR ○ × 3/12/2011  16 

3. Chương trình đào tạo cho giáo viên tiếng Nhật chủ chốt 

1- Chương trình đào tạo lãnh 

đạo giáo dục  tiếng Nhật (Khóa học 

dành cho thạc sĩ) 

NC-GP × ○ 3/12/2011  16 

2- Chương trình đào tạo cao cấp 

giáo viên tiếng Nhật nước ngoài 

NC-AJT ○ × 3/12/2010  18 

3. Chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng Nhật nước ngoài 

1- Chương trình đào tạo tiếng 

Nhật dài hạn 

NC-JT ○ × 3/12/2011  19 

2- Chương trình đạo tạo tiếng 

Nhật ngắn hạn 

NC-JT ○ × 3/12/2011  21 

III Nghiên cứu Nhật Bản và Giao lưu trí tuệ 

1. Thúc đẩy nghiên cứu Nhật Bản ở nước ngoài 

Chương trình học bổng nghiên 

cứu tiếng Nhật Bản của Quỹ giao 

lưu(fellowship) 

RJS-FW × ○ 3/12/2012  27 

2. Thúc đẩy Giao lưu trí tuệ 

Chương trình tài trợ cho các 

cuộc hội thảo trao đổi tri thức 

RIE-RC ○ × 3/12/2011  28 

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng xem từng phần riêng. 



I. Giao lưu Văn hóa và Nghệ thuật 

 

 

1. Chương trình mời các nghệ sĩ và chuyên gia Văn hoá  

ra nước ngoài 

 

Mã số hồ sơ: Q-DACS 

Bộ phận phụ trách: Ban Văn hoá và Nghệ thuật 

 

Chương trình được đề ra nhằm tài trợ cho các nghệ sĩ và chuyên gia về văn hoá 

Nhật Bản đang thực hiện các dự án văn hoá (ví dụ: nghệ thuật biểu diễn, nghệ 

thuật thể nghiệm, thuyết trình và hội thảo) ra nước ngoài để giới thiệu về văn hoá 

và nghệ thuật Nhật Bản. 

 

Đối tượng tài trợ:  

(1) Các nhóm hoặc các cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực văn hoá và 

nghệ thuật tại Nhật Bản và được mời ra nước ngoài. 

(2) Các tổ chức hoặc cơ quan đang sản xuất và thực hiện các dự án như 

trình bày ở trên. 

Các dự án đáp ứng đủ điều kiện: Các dự án được triển khai từ ngày 1 tháng 4 năm 2013 và liên 

quan đến: 

(1) Nghệ thuật trình diễn (ví dụ: kịch nói, ca nhạc, nhảy, múa dân tộc, 

vv…) 

(2) Thuyết trình, hội thảo và thể nghiệm về văn hoá Nhật Bản, bao gồm cả 

thể thao. 

* Những dự án sau đây tham gia không hợp lệ: 

a. về triển lãm (xem mục số 2 “Chương trình Hỗ trợ Triển lãm ở nước 

ngoài”) 

b. về trình chiếu phim 

c. cử viện sĩ đến viện giáo dục 

d. cử viện sĩ đến các hội thảo quốc tế (xem mục “Hội Thảo Giao lưu Trí 

tuệ”) 

* Những dự án được nhận  tài trợ từ các tổ chức chính phủ khác, các tập 

đoàn trực thuộc chính phủ, hoặc các thể chế tài chính của Nhật Bản sẽ 

không được Quỹ Giao lưu Quốc tế tài trợ. 

* Chương trình này kết hợp hai mảng hỗ trợ là “Hỗ trợ Văn hoá Trình 

diễn” và “Hỗ trợ Biểu diễn ở nước ngoài” và được soạn thảo vào năm tài 

khoá 2012. Để biết chi tiết về các dự án trước đây, mời xem các đường 

dẫn sau: (nội dung bằng tiếng Nhật) 

http://www.jpf.go.jp/j/culture/human/dispatch/index.html 

http://performingarts.jp/J/topics/jfsupport/kaigai_2012.html 

Mức tài trợ:   
(1) Chi phí lưu thông quốc tế: Hỗ trợ một phần chi phí vé máy bay hạng 

thương gia (hoặc tàu biển / tàu hoả) 

http://www.jpf.go.jp/j/culture/human/dispatch/index.html
http://performingarts.jp/J/topics/jfsupport/kaigai_2012.html


(2) Cước chuyên chở hành lý: Hỗ trợ một phần chi phí cước chuyên chở 

hàng không / hoặc đường biển 

Số lượng các dự án được tài trợ cho lần 1 của năm tài khoá 2012:  

Chương trình Hỗ trợ Văn hoá Trình diễn: 24 dự án trong số 58 hồ sơ đăng 

ký 

Chương trình Hỗ trợ Biểu diễn ở nước ngoài: 69 dự án trong só 152 hồ sơ 

đăng ký 

 

Tiêu chí chọn lựa: 

(1) Quá trình xét tuyển sẽ dựa trên những tiêu chí sau đây. Dựa trên sự tư 

vấn của các chuyên gia, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản sẽ đưa ra 

quyết định cuối cùng.  

a. Mức độ cần thiết của chương trình hỗ trợ từ phía Quỹ Giao lưu 

Quốc tế Nhật Bản; 

b. Nội dung của dự án: những thành tựu trước đây, chất lượng nghệ 

thuật, tiếp cận công chúng, tiềm năng tương lai, tính phát triển bền 

vững của dự án, hiệu ứng lan hoả, vv… 

c. Phương hướng thực hiện dự án: tiến độ chuẩn bị, dự toán ngân sách 

hợp lý, trách nhiệm của bên thực hiện dự án, thu-chi của dự án, 

vv… 

(2) Những dự án nằm trong trong diện ưu tiên: 

a. Các dự án từng được thực hiện thành công ở nhiều nước. 

b. Các dự án từng được thực hiện ở các lễ hội quốc tế hoặc các sự kiện 

văn hoá kỷ niệm. 

c. Các dự án thúc đẩy giao lưu giữa các nước và khu vực, trong đó có 

yếu tố giao lưu văn hoá với Nhật Bản. 

d. Các dự án hợp tác thông qua các chương trình văn hoá hướng đến 

hậu thảm hoạ / xung đột phục hồi. 

 (3) Các chương trìnhdự án dưới đây sẽ có được sự ưu tiên thấp hơn: 

a. Các dự án từng nhận hỗ trợ của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản 

trong cùng năm tài khoá. 

b. Các dự án bị giới hạn trong các nhóm hay cá nhân đơn lẻ. 

c. Các dự án có chủ đề không liên quan đến nghệ thuật và văn hoá 

như đi thăm quan hay nghiên cứu. 

d. Các dự án mà có rất ít các sự kiện văn hoá. 

e. Các dự án không có tính cân đối trong dự toán ngân sách, ví dụ 

như các dự án được đầu tư trong nước chỉ với chi phí thấp, trong 

khi hồ sơ lại đưa ra mức chênh lệch về chi phí quá cao. 

Thời hạn nộp đơn:    
(1) Lần I: Ngày 3 tháng 12 năm 2012 (dành cho các dự án tiến hành từ 

ngày 1 tháng 4 năm 2013 đến ngày 31 tháng 3 năm 2014) 

(2) Lần II: Ngày 3 tháng 6 năm 2013 (dành cho các dự án tiến hành từ ngày 

1 tháng 10 năm 2013 đến ngày 30 tháng 9 năm 2014) 

Thông báo kết quả:   
(1) Lần I: Cuối tháng 3/2013 

(2) Lần II: Đầu tháng 9/2013 



 

 

2. Chương trình Hỗ trợ Triển lãm ở nước ngoài 

 

Mã số hồ sơ: Q-EAS 

Bộ phận phụ trách: Ban Văn hoá và Nghệ thuật 

 

Chương trình đề ra nhằm hỗ trợ tài chính cho các bảo tàng và các viện nghệ thuật 

nước ngoài tổ chức triển lãm giới thiệu về nghệ thuật và văn hoá Nhật Bản cho 

khán giả ở nước ngoài. 

 

Đối tượng tài trợ: Các bảo tàng và các viện nghệ thuật nước ngoài (ngoài nước Nhật Bản) 

(1) Hồ sơ đăng ký từ các cá nhân là không hợp lệ. 

(2) Nếu triển lãm được tổ chức ở nhiều địa điểm, thì ban tổ chức triển lãm 

cần thống nhất các đề xuất xin hỗ trợ và chỉ nộp một hồ sơ cho cả dự án đó. 

Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản sẽ không nhận nhiều hồ sơ xin cho từng 

dự án. 

Các dự án đáp ứng đủ điều kiện: Các triển lãm sẽ được triển khai từ ngày 1 tháng 4 năm 2013 

đếm ngày 31 tháng 3 năm 2014, và: 

(1) Giới thiệu về văn hoá nghệ thuật Nhật Bản, được lên kế hoạch và thực 

hiện bởi các bảo tàng và viện nghệ thuật nước ngoài ở ngay tại nước đó 

(trừ những hồ sơ kết hợp dành cho các dự án thực hiện ở nhiều nước). 

(2) Giới thiệu các nghệ sĩ Nhật Bản cũng như các tác phẩm của họ ở 

những triển lãm quốc tế như những cuộc triển lãm hai năm một lần / ba 

năm một lần;  

(3) Được thực hiện thông qua những chương trình lưu trú dành cho nghệ 

sỹ để mở rộng mạng lưới giữa các nghệ sỹ, giám tuyển, và những nhà 

nghiên cứu ở Nhật bản và ở nước ngoài và để có ý tưởng rõ rang cùng kế 

hoạch cụ thể trong việc tổ chức triển lãm. 

Mức tài trợ: Hỗ trợ một phần cho các chi phí được trả từ ngày 1 tháng 4 năm 2013 đến 31 

tháng 3 năm 2014: 

(3) Chi phí đóng giói và vận chuyển (không bao gồm chi phí bảo hiểm) 

(4) Chi phí làm kỷ yếu 

(5) Chi phí đi lại cho các nghệ sỹ, giám tuyển, và chuyên gia khi được cử 

đi hoặc mời đến các triển lãm (không bao gồm chi phí trong quá trình 

nghiên cứu và phát triển tác phẩm v.v..)  

Số lượng các dự án được tài trợ cho năm tài khoá 2012: 71 trong số 106 hồ sơ 

 

Tiêu chí chọn lựa: 

i. Quá trình xét tuyển sẽ được dựa trên những tiêu chí sau đây. Những 

triển lãm có giá trị giám tuyển cao và chưa diễn ra ở nước sở tại sẽ 

được ưu tiên cao hơn. Dựa trên sự tư vấn của các chuyên gia, Quỹ 

Giao lưu Quốc tế Nhật Bản sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.  

a. Mức độ cần thiết của chương trình hỗ trợ từ phía Quỹ Giao lưu 

Quốc tế Nhật Bản; 

b. Nội dung của triển lãm 



c. Tầm vóc của hoạch định dự án/ Những cơ quan tham gia thực hiện 

dự án 

(2) Những dự án nằm trong diện ưu tiên: 

a. Các dự án triển lãm được giám tuyển đánh giá cao mà chưa từng 

được thực hiện ở nước sở tại. 

b. Các dự án tổ chức các sự kiện văn hoá kỷ niệm. (Xem mục thủ tục 

và điều kiện gửi hồ sơ tham dự) 

(3) Các chương trìnhdự án dưới đây sẽ có được sự ưu tiên thấp hơn: 

1. Các dự thuộc các bảo tàng hoặc các tổ chức đã từng nhận hỗ trợ tài 

chính từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản thời gian gần đây.  

2. Các cuộc triển lãm lưu động trước đây đã nhận được sự tài trợ từ 

Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản. 

3. Các triển lãm nằm trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu hữu 

nghị và hợp tác giữa các thành phố, các trường học, hay các cơ 

quan. 

4. Các cuộc triển lãm chủ yếu là các tác phẩm nghệ thuật bán vé cho 

công chúng; 

5. Các cuộc triển lãm tự phát từ sở thích của một số nhóm nghệ sỹ có 

cùng khuynh hướng. 

Thời hạn nộp đơn:   Ngày 3 tháng 9 năm 2012 

Thông báo kết quả:  Tháng 4 năm 2013 

 

 

3. Chương trình Hỗ trợ Dịch và Xuất Bản về Nhật Bản 

 

Mã số hồ sơ: Q-TPS 

Bộ phận phụ trách: Ban Văn hoá và Nghệ thuật 

 

Chương trình được đề ra nhằm hỗ trợ các nhà xuất bản nước ngoài thực hiện cac 

dự án dịch và/hoặc xuất bản các tác phẩm của Nhật Bản để thúc đẩy Nghiên cứu 

và kiến thức về Nhật Bản. 

Chương trình cũng khuyến khích các nhà xuất bản nước ngoài xuất bản sách 

liên quan đến Nhật Bản mà không vì mục đích thương mại thông qua việc hỗ 

trợ giá bán, giúp công chúng dễ dàng tiếp cận hơn với sách được xuất bản. 

 

Đối tượng tài trợ: 
Các nhà xuất bản nước ngoài (các tập đoàn). Các nhà xuất bản trong nước cũng 

có thể nộp đơn chỉ khi có một bản thoả thuận/hợp đồng được lập với các công ty 

phân phối sách nước ngoài. 

*Các cá nhân, các tác giả và dịch giả không phải là đối tượng cho chương trình 

tài trợ này. 

 

Dự án hợp lệ: Dịch thuật và/hoặc xuất bản các tác phẩm mà được hoàn thiện trong khoảng 

thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2013 đến ngày 28 tháng 2 năm 2014 và đáp ứng các yêu cầu 

sau: 

 



(1) Các tác phẩm được dịch và/hoặc xuất bản phải là những tác phẩm có nội 

dung bằng tiếng Nhật, trong đó giới thiệu về văn hoá Nhật Bản trong 

phạm trù nhân văn, khoa học xã hội, và nghệ thuật; 

(2) Bản dịch phải được dịch từ tác phẩm gốc. Việc tái dịch tác phẩm từ một 

ngôn ngữ khác sẽ chỉ được xem xét nếu các hồ sơ xin tài trợ đến từ các 

nước có số lượng dịch giả hạn chế. 

(3) Phải có sự đồng ý của người giữ bản quyền gốc cho phép dịch và xuất 

bản tác phẩm (trong trường hợp tái dịch, cũng phải có sự đồng ý từ dịch 

giả của cuốn sách). 

(4) Hợp đồng ghi số tiền dịch thuật của dịch giả phải được nhà xuất bản và 

dịch giả thoả thuận. Thanh toán tiền dịch qua tiền bản quyền tác giả sẽ 

không được chấp nhận.\ 

(5) Khi nộp hồ sơ xin hỗ trợ dịch thuật, cần nộp kèm theo bản dịch mẫu đang 

hoặc đã hoàn thiện. (Hạn nộp ngày 9 tháng 11 năm 2012); 

(6) Kế hoạch, ngân sách và lộ trình cho việc xuất bản cần phải cụ thể và rõ 

ràng. 

 

*Các dự án dưới đây sẽ không được xem xét: 

a. Các dự án sử dụng vì mục đích tôn giáo hoặc chính trị; 

b. Các tạp chí xuất bản định kỳ, các số báo phát hành đặc biệt, ấn phẩm 

chuyên đề; 

c. Kỷ yếu của bảo tàng, sách hướng dẫn, sách giới thiệu; 

d. Từ điển ngôn ngữ và tài liệu giảng dậy tiếng Nhật; 

e. Các tác phẩm xuất bản không được quảng bá rộng rãi, và phát hành 

miễn phí. 

*Chương trình này đã được biên soạn lại và từ năm tài khoá 2013, chương 

trình sẽ không còn hỗ trợ xuất bản đối với các tác phẩm liên quan đến Nhật 

Bản mà mới được sáng tác.  

Chi phí tài trợ:  Các chi phí sau sẽ được hỗ trợ: 

(1) Dịch thuật: Hỗ trợ một phần tiền dịch thuật. 

(2) Xuất bản:   Hỗ trợ một phần chi phí in ấn và đóng bìa sách. 

* Xin lưu ý rằng các khoản chi phí trả sau ngày 1 tháng 4 năm 2013 mới 

được xem xét. 

* Có thể nộp hồ sơ đăng ký cho cả dịch thuật và xuất bản đối với một tác 

phẩm hoặc sách. 

* Chi phí hỗ trợ dự án sẽ được trả sau khi dự án hoàn thành. 

* Chi phí hỗ trợ trung bình cho năm tài khoá 2012 là 630,000 Yên. 

Số lượng hồ sơ được tài trợ trong năm 2012: 51 trong số 97 hồ sơ đăng ký. 

Tiêu chí tài trợ:  

(1) Quá trình xét tuyển sẽ được dựa trên những tiêu chí sau đây. Dựa trên sự 

tư vấn của các chuyên gia: 

a. Mức độ cần thiết của chương trình hỗ trợ từ phía Quỹ Giao lưu Quốc tế 

Nhật Bản; 

b. Nội dung và chất lượng dịch, mức độ cần thiết của việc xuất bản tác phẩm 

ở nước nộp hồ sơ và các ngôn ngữ, và kế hoạch thực hiện dự án phù hợp. 

c. Tầm vóc của hoạch địch dự án và mức độ phù hợp của dự án. 



(2) Các dự án sau nằm trong diện được ưu tiên cao: 

a.  Sách xuất bản có ảnh hưởng rộng đối với xã hội, các độc giả và các nhà 

nghiên cứu của nước nộp hồ sơ.  

b. Nếu dự án giới thiệu về tác giả lần đầu được biết đến ở nước nộp hồ sơ, 

hoặc là tác giả mới vào nghề. 

c.  Nếu sách về Nhật Bản với ngôn ngữ được dịch từ bản gốc được xuất bản 

với số lượng giới hạn hoặc ít được xuất bản. 

 

Thời hạn nộp đơn:   Ngày 19 tháng 11 năm 2012 

Thông báo kết quả: Tháng 4 năm 2013 

*Xin lưu ý rằng Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản sẽ duyệt “Danh 

sách Các tác phẩm được đề xướng”  cho các dự án phiên dịch 

và/hoặc xuất bản vào mùa thu năm 2012. Chỉ những dự án xuất 

bản và/hoặc dịch thuật các tác phẩm có tên trong danh sách mới 

tham gia hợp lệ và sẽ nhận được thông báo kết quả. Hạn nộp hồ sơ 

là đầu tháng 6/2013. Để biết chi tiết về “Danh sách Các tác phẩm 

được đề xướng” và bản hướng dẫn nộp hồ sơ, mời xem tại đường 

dẫn sau vào cuối tháng 10/2012: 

http://www.jpf.go.jp/e/program/culture.html  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jpf.go.jp/e/program/culture.html


II. Giáo dục tiếng Nhật ở nước ngoài 

 

 

1. Hỗ trợ hoạt động phổ cập tiếng Nhật 

       Hỗ trợ hoạt động phổ cập tiếng Nhật                          Mã số hồ sơ: JN 

-FK 

              Phụ trách: Nhóm 

Sakura Network 

  Chương trình nhằm hỗ trợ một phần kinh phí cho các hoạt động phổ cập giáo dục tiếng 

nhật với đối tượng là giáo viên và học viên tiếng tại các cơ quan  đoàn thể  ở một số quốc gia 

vốn không thể nhận sự hỗ trợ trực tiếp từ các trụ sợ của quỹ tại nước ngoài. 

Đối tượng đăng kí : Là các cơ quan đoàn thể giảng dạy tiếng nhật phi lợi nhuận tại 

những  nước hiện chưa có trụ sở của quỹ , bao gồm cả nhũng câu lạc bộ của giáo viên, sinh 

viên dạy và học tiếng nhật(trừ các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Thái Philipines, 

Việt Nam, Malaysia, Tây Ban Nha, Đưc, Pháp, Úc, Canada, Mỹ , Mexico, Brazil, Ý, Anh, 

Nga,). Trừ những tổ chức bị chi phối trong việc nhận tài trợ từ các cơ quan chính phủ nước 

ngoài theo luật pháp của nước đó. 

 Những nước có trụ sở của quỹ không là đối tượng của chương trình này.Vì việc hỗ trợ  

thông qua trụ sở tại nước ngoài của quỹ nên thông tin chi tiết về chương trình , vui lòng liên 

hệ với trụ sở của quỹ tại nước đó. 

Đối tượng chương trình : Là các hoạt động phổ cập tiếng nhật do các cơ quan đoàn thể 

dạy tiếng nhật ở nước ngoài tổ chức.Có thể đăng kí nhiều chương trình hỗ trợ cần thiết .Dưới 

đây là một số ví dụ về nội dung hỗ trợ của quỹ. 

(1) Hỗ trợ hoạt động động viên người học tiếng nhật :Chương trình sẽ hỗ trợ một phần kinh 

phí để tổ chức cuộc thi tiếng nhật như hùng biện, thuyết trình  nhằm mục đích thúc đẩy 

người học tiếng nhật cũng như khơi dậy mối quan tâm tới giáo dục tiếng Nhật của mọi 

người. 

(2) Hộ trợ tiền công: Hỗ trợ  1 phần tiền công cho giáo viên tiếng Nhật khi xây dựng khóa 

học tiếng Nhật mới hay mở rộng khóa học tiếng Nhật tại cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên chỉ 

giới hạn cho những kế hoạch có thể tự lo kinh phí trong tương lai gần và không tài trợ 

cho các vị trí giáo viên đã có của cơ quan. 

(3) Hỗ trợ mua công cụ giảng dạy: Chương trình hỗ trợ1 phần kinh phí mua công cụ giảng 

dạy nếu cần thiết cho giáo viên khi tổ chức các khóa học tiếng nhật.Nhưng Quỹ không 

thế mua và gửi những giáo cụ từ Nhật. 

(4)  Hỗ trợ hội thảo: Hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức hội thảo hay những buổi hướng dẫn và 

thực hành cho giáo viên tiếng nhật. 

(5) Hỗ trợ làm tài liệu giảng dạy: Hỗ trợ một phần kinh phí soạn thảo và xuất bản tài liệu phù 

hợp với nhu cầu và chương trình giảng dạy tại địa phương. 

(6) Chương trình có kế hoạch tự do: Hỗ trợ một phần kinh phí để xúc tiến việc dạy tiếng nhật 

và bồi dưỡng cho giáo viên tiếng nhật do các tổ chức tự lên kế hoạch. 

Phương châm tuyển chọn : Dựa trên những nhận xét từ các tiêu chí dưới đây, lắng nghe 

ý kiến từ các chuyên gia bên ngoài để quyết định lựa chọn hay không. 



 Vị trí của cơ quan , đoàn thể có giảng dạy tiếng nhật tại địa phương , hoặc trong nước. 

 Kết quả cụ thể được mong đợi 

 Qui chế hợp tác với các cơ quan đoàn thể khác. 

 Vốn tự có và việc huy động vốn từ các cơ quan khác ngoài Quỹ 

 Tính khả thi của kế hoạch ( nội dung thực hiện , qui chế thực thi, lịch trình…) 

 Hiệu quả mở rộng việc phổ cập tiếng nhật trong khu vực và quốc gia 

Số lượng tuyển : Khoảng 200 hồ sơ  (Năm 2012, 170 hồ sơ được lựa chọn trong tổng số 

174 hồ sơ đăng kí)  

       Thời hạn đăng kí : Ngày 3 tháng 12 năm 2012 

       Thời gian thông báo kết quả : Cuối tháng 4 năm 2013 

 

2) Hỗ trợ phổ cập tiếng nhật của liên kết trong nước 

 Cử thực tập viên sang giảng dạy tiếng nhật ở nước ngoài Mã đăng ký: JN-KR 

                                     Phụ trách: Nhóm 

Sakura Network 

Đây là chương trình cử sinh viên chuyên ngành đào tạo tiếng nhật ở các trường đại học , cao 

học của Nhật đến các cơ quan đào tạo tiếng nhật ở nước ngoài với vai trò là thực tập sinh giảng 

dạy tiếng Nhật, hỗ trợ cho học sinh và việc học tiếng Nhật phổ  cập, đồng thời cũng mang đến cơ 

hội trải nghiệm môi trường giáo dục tiếng nhật thực tế ở nước ngoài cho sinh viên thực tập được 

cử sang.  

Đối tượng đăng kí : các trường đại học, cao học ở Nhật có khóa học bồi dưỡng giáo viên 

tiếng Nhật (dưới đây gọi là “đại học liên kết) 

Cách thức thực hiện : Trao đỗi kĩ lưỡng giữa các trường đại học liên kết và quỹ về các nội 

dung chi tiết như là  nơi sinh viên sẽ đến thực tập, thời điểm, thời gian thực tập, số người …và kí 

kết thỏa thuận đồng ý với những nội dung trên. 

Nội dung hỗ trợ : Tiền vé máy bay khứ hồi (hạng economic – class), tiền lưu trú , tiền bảo 

hiểm du lịch nước ngoài. 

 Về nội dung chịu trách nhiệm và hình thức thanh toán sẽ quyết định sau khi trao đổi với các 

trường đại học liên kết 

Phương châm tuyển chọn : Sau khi xem xét từ những tiêu chí dưới đây, lắng nghe ý kiến 

của các chuyên gia bên ngoài sẽ đưa ra quyết định chọn hay không. 

 Vị trí và nội dung khóa đào tạo giáo viên tiếng Nhật trong trường ĐH liên kết 

 Qui chế hướng dẫn các sinh viên tham gia tại các trường liên kết. 

 Kết quả cụ thể được mong đợi 

 Hiệu quả mở rộng trong việc phổ cập tiếng Nhật tại quốc gia, khu vực 

 Cơ chế hợp tác với các cơ quan đồng ý nhận sinh viên thực tập. 

 Vốn tự có và việc huy động vốn từ các cơ quan khác ngoài Quỹ 

 Tính đúng đắn hợp lý trong kế hoạch thực hiện (nội dung thực hiện, thể chế thực thi,  lịch 

trình ) 

Số lượng tuyển dụng : Khoảng 400 người từ 40 trường đại học ( Dự tuyển của năm 2012 là 

442 người từ 48 trường đại học )  



Thời hạn đăng kí : Ngày 3 tháng 12 năm 2012 

Thời gian thông báo kết quả : Cuối tháng 4 năm 2013 

 

 

4. Đào tạo giáo viên tiếng Nhật ở nước ngoài 

 

 

3-(1) Chương trình đào tạo dành cho giáo viên chủ đạo dạy tiếng Nhật 

(khoá học dành cho Thạc sỹ)        Mã số hồ sơ: 

NC-GP 

 trách: Nhóm đào tạo giáo viên – Trung tâm tiếng Nhật Quốc tế 

 

Chương trình nhằm hoàn thiện năng lực giáo dục và nghiên cứu cấp cao cho đối 

tượng là những người đang giữ vai trò chủ chốt hoặc tương lai mong muốn đóng vai 

trò chủ đạo trong việc giảng dạy tiếng Nhật ở phạm vi quốc gia hoặc khu vực ở nền 

giáo dục của nước ngoài. 

Nội dung này có 2 loại chương trình như sau phù hợp với đối tượng và nội dung 

nghiên cứu. 

 

 

Dành cho đối tượng là các giáo viên tiếng Nhật hoặc những người có kinh nghiệm 

giảng dạy tiếng Nhật của các cơ quan giáo dục tiếng Nhật ở nước ngoài, chương 

trình này nhằm đào tạo những người sẽ trở thành trụ cột trong nền giáo dục của 

nước đó trong tương lai thông qua việc đào tạo 1 năm cấp thạc sỹ về giáo dục 

tiếng Nhật.  

Chương trình này được thực hiện với sự liên kết giữa Trung tâm tiếng Nhật Quốc 

tế và các trường đại học, cao học nghiên cứu chính sách, và được cấu tạo bởi các 

chương trình cao cấp và chi tiết.  

 

Điều kiện tham dự:  

Cá nhân có thể nộp đơn xong phải có thư tiến cử của trưởng đơn vị đang công tác. 

Các ứng viên nộp đơn phải thảo nãm tất cả các điều kiện dưới đây  

(1) Giáo viên dạy tiếng Nhật thuộc các cơ quan hành chính như cơ quan 

liên quan đến giáo dục tiếng Nhật hoặc Bộ Giáo dục của nước ngoài, 

hoặc người có lý lịch giảng dạy tiếng Nhật, đồng thời phải có sự đồng ý 

cho đăng ký tham dự của trưởng đơn vị đang công tác.  

(2) Người có bằng cử nhân hoặc tương đương 

(3) Có trình độ tiếng Nhật trên cấp 1 (hoặc N1 đối với kỳ thi Năng lực 

tiếng Nhật hình thức mới) (có thể đọc được tài liệu nghiên cứu bằng 

tiếng Nhật, tham gia buổi thảo luận bằng tiếng Nhật và viết được báo 

cáo nghiên cứu); 

(4) Có trên hai năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Nhật tính đến 

ngày 1/12/2012 (không bao gồm việc dạy riêng và trợ giảng); 

(5) Dưới 44 tuổi tính đến ngày 1/4/2013; 

(6) Các cá nhân chưa hoàn thành chương trình học bắt buộc (tiểu học và 

trung học cơ sở, 9 năm) ở Nhật Bản; 



(7) Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2012 đến tháng 9/2013, ứng viên 

chưa tham gia chương trình đào tạo giáo viên tiếng Nhật tại Quỹ Giao 

lưu Quốc tế hoặc trường đại học của Nhật Bản (bao gồm Chương trình 

đào tạo ngắn hạn cho các giáo viên nước ngoài về ngôn ngữ tiếng Nhật) 

hơn 02 tháng; 

(8) Các cá nhân là công dân của một nước có quan hệ với Nhật Bản; 

(9) Các cá nhân có sức khoẻ về thể lực và trí tuệ tốt; 

(10) Các cá nhân mong muốn cống hiến cho nền giáo dục tiếng Nhật tại đất 

nước và khu vực sau khi hoàn tất chương trình. 

 

Địa điểm học: Trung tâm tiếng Nhật Quốc tế - Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (1 số tiết 

học sẽ được tiến hành tại đại học học viện nghiên cứu chính sách) 

Mức độ tài trợ:  

                   (1) Vé máy bay khứ hồi (vé hạng phổ thông giá khuyến mại) 

 (2)Thuế sân bay và thuế đi lại. 

(3) Phòng ở trong Trung tâm tiếng Nhật Quốc tế (phòng đơn), không cho phép 

gia đình ở cùng. 

(4)Bữa ăn (trả 1 phần bằng tiền mặt) và một khoản trợ cấp cố định cho việc học 

tập 

(5) Chi phí cần thiết cho việc nghiên cứu, các hoạt động cần thiết và cho hội 

thảo (phí tham dự giờ học tại đại học học viện nghiên cứu chính sách) 

(6)Phí bảo hiểm y tế trong nước. 

 

Thời gian chương trình:  Tháng 9/2013  đến tháng 9/2014 

Nội dung chương trình giảng dạy(ví dụ):  

           

(1) Phạm vi ngôn ngữ 

(2) Phạm vi giáo dục  ngôn ngữ 

 (3) Phạm vi Xã hội/ Văn hoá/ khu vực 

                           (4) Pham vi nghiên cứu các đề tài đã định 

 

Bằng cấp: Thạc sĩ (giáo dục tiếng Nhật) 

*Việc chứng nhận học vị sẽ do Hội đồng gồm 2 cơ quan là Trung tâm tiếng Nhật 

Quốc tế  - Quỹ Giao lưu Quốc tế và đại học học viện nghiên cứu chính sách tiến 

hành. 

*Những người không được cấp bằng sẽ chỉ nhận được chứng chỉ hoàn thành khóa 

học của Trung tâm tiếng Nhật Quốc tế  - Quỹ Giao lưu Quốc tế 

 

Số lượng ứng viên được chọn: Khoảng 4 người (năm 2012: 4 người trong số 30 đơn) 

 

Phương pháp chọn lựa:  

1. Tiêu chuẩn lựa chọn (a) Tính cần thiết  (b) Tính hiệu quả  (c) Tính hiệu suất 

của việc tham gia chương trình như sau: 

(a) Xem xét tầm quan trọng của việc đào tạo giáo viên dạy tiếng Nhật ở vị trí 

chủ đạo tại nước của người nộp đơn và sự cần thiết của việc thực hiện kế 

hoạch về hoạt động tiếng Nhật của The Japan Foundation 



(b) Xem xét vị trí của người nộp đơn trong khối giáo viên tiếng Nhật của 

nước đó và sức ảnh hưởng trong tương lai. 

(c) Xem xét hiệu suất của việc đào tạo từ năng lực ứng dụng tiếng Nhật của 

ứng viên, năng  lực thực hiện đề tài nghiên cứu đầy đủ để có thể có được bằng 

thạc sĩ 

2. Điều kiện ưu tiên 

   (a) Ưu tiên những ứng viên thuộc các nước/khu vực có khó khăn trong việc lấy 

bằng thạc sĩ về giáo dục tiếng Nhật tại cơ quan giáo dục bậc cao tại nước/khu vực 

đó 

   (b) Ưu tiên những ứng viên dự định nghiên cứu đề tài có đóng góp lớn cho sự 

phát triển giáo dục tiếng Nhật tại đất nước/khu vực của mình. 

 

 

Thời hạn nộp đơn:  Ngày 3/12/2012 

Thông báo kết quả: Tháng 4/ 2013 

 

 Chú ý:  
(1) Sau khi kiểm tra hồ sơ, ứng viên sẽ tham dự vòng 2 là thi viết và phỏng vấn. Hội 

đồng do thành  viên của 2 cơ quan (nêu trên) sẽ quyết định người được lựa chọn. (Lịch và 

nơi phỏng vấn vòng 2 sẽ được thông báo sau). 

(2) Các ứng cử viên của chương trình này cũng có thể đồng thời nộp đơn xin vào 

các chương trình khác như “Chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng Nhật nước 

ngoài”hoặc “Chương trình đào tạo nâng cao cho giáo viên dạy tiếng Nhật”, tuy nhiên các 

ứng cử viên chỉ nhận được một xuất tài trợ nếu được chấp nhận ở nhiều chương trình 

chương trình. 

 

 

 

Mã số hồ sơ: NC-AJT 

    Phụ trách: Nhóm đào tạo giáo viên – Trung tâm tiếng Nhật Quốc tế 

 

3)-(2): Chương trình đào tạo cao cấp giáo viên tiếng Nhật nước ngoài                                                             

Chương trình này nhằm nâng cao năng lực tự giải quyết các vấn đề sau 2 tháng học 

tập dành cho các giáo viên tiếng Nhật (cá nhân hoặc nhóm không quá 3 người) có 

kiến thức chuyên môn và kỹ năng ở cấp độ cao, và có đề tài như biên soạn tài liệu 

giảng dạy tiếng Nhật, phát triển phương pháp giảng dạy, chương trình học mà muốn 

thực tế thực hiện hay có những vấn đề cụ thể muốn giải quyết. 

Các nhóm có thể nộp đơn xin tham gia chương trình để thực hiện dự án. Tuy nhiên, 

chỉ có ba người trong nhóm đó có thể tham gia chương trình. 

Các cá nhân người Nhật hoặc không phải người Nhật đều có thể nộp đơn tham 

chương trình này. 

Điều kiện nộp đơn:  

Các tổ chức giáo dục nước ngoài thực hiện việc giáo dục tiếng Nhật (các đơn nộp từ 

các cá nhân sẽ không được chấp nhận. Trong trường hợp xin theo nhóm thì cơ quan 

giáo dục tiếng Nhật của người đứng đầu nhóm sẽ là cơ quan nộp đơn). 

               Các ứng viên nộp đơn phải thỏa mãn tất cả các yêu cầu sau. 



(1) Người nộp đơn (trong trường hợp nhóm thì tất cả các thành viên) là giáo 

viên tiếng Nhật trực thuộc cơ quan giáo dục tiếng Nhật nước ngoài và 

cam kết rằng họ sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan đó sau khi quay về nước. 

Ưu tiên những giáo viên chính thức. Trong trường hợp đơn của nhóm, các 

thành viên không bắt buộc phải thuộc cùng một cơ quan giáo dục tiếng 

Nhật hoặc cùng một quốc gia. 

(2) Những người có trình độ tương đương Năng lực tiếng Nhật cấp độ 1 

(hoặc cấp độ N1 trong kỳ thi mới); (có thể đọc được tài liệu tiếng nhật, tổ 

chức các cuộc thảo luận bằng tiếng nhật và viết được báo cáo nghiên 

cứu); 

(3) Có trên 5 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Nhật tính đến ngày 

1/12/2012 (không bao gồm các bài dạy cá nhân); 

(4) Chưa tham gia chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng Nhật của The 

Japan Foundation ( bao gồm Chương trình đào tạo ngắn hạn cho giáo 

viên người nước ngoài dạy tiếng Nhật) hoặc bất cứ trường đại học nào 

khác tại Nhật Bản trong thời gian hơn hai tháng trong suốt giai đoạn từ 

tháng 10/2011 đến 1/12/2012; 

(5) Trên 30 tuổi và dưới 55 tuổi tính đến ngày 1/12/2012; 

(6) Các cá nhân là công dân Nhật Bản hoặc là công dân một nước có quan hệ 

ngoại giao với Nhật Bản; 

(7) Có đủ sức khoẻ về thể chất và trí tuệ. 

 

Địa điểm đào tạo: Trung tâm tiếng Nhật Quốc tế - QUỹ Giao lưu Quốc tế (Tỉnh Saitama) 

Mức độ tài trợ:  

(1) Vé máy bay khứ hồi (theo quy tắc chung, vé hạng phổ thông khuyến mại), 

thuế sân bay và thuế ra nước ngoài, phí phụ cấp học tập (khoản cố định) 

dành cho những người nộp đơn đến từ các quốc gia, khu vực sau: Khu 

vực Châu Á -Thái Bình Dương (ngoại trừ Hàn quốc, Đài Loan, 

Singapore, Brunei, Úc, NewZealand, trừ những công dân Hồng Kông 

/Trung Quốc có hộ chiếu BNO Anh Quốc hoặc SAR Hong Kong), khu 

vực Trung Nam Mỹ (ngoại trừ Bahamas), khu vực Đông Âu, khu vực 

Trung Đông và Bắc Phi (ngoại trừ Ả Rập thống nhất, Israel, Qatar, 

Kuwait, Saudi Arabia và Bahrain), khu vực Châu Phi. 

Những người không thuộc các khu vực trên sẽ tự chi trả tiền vé máy bay 

và phí học tập.. 

(2)  Phòng ở trong Trung tâm tiếng Nhật Quốc tế (phòng đơn). 

                      (3) Bữa ăn (trả 1 phần bằng tiền mặt) 

(4) Chi phí cần thiết cho việc học tập (phí tài liệu học) 

(5 ) Phí bảo hiểm y tế . 

Thời gian thực hiện:     Ngày 23/10/2013 đến Ngày 20/12/2013(dự tính) 

Nội dung chương trình: 
Các hoạt động nghiên cứu sẽ bao gồm các bài giảng, sự hướng dẫn cá nhân (nhóm) và 

thảo luận giữa những người tham gia chương trình dựa trên kế hoạch về thực hiện các 

đề tài và giải quyết vấn đề đã được đưa ra khi nộp đơn.                                                                                                                                                                               

Đề tài kế hoạch có thể liên quan tới nhiều chủ đề như nghiên cứu phương pháp giảng 

dạy, phát triển đề cương bài giảng và kế hoạch biên soạn tài liệu giảng dạy. Những 



người tham gia được yêu cầu nộp báo cáo kết quả về những đề tài nghiên cứu trên 

một năm sau khi khoá đào tạo được hoàn thành. Chúng tôi hy vọng rằng, các kết quả 

sẽ được công bố công khai và xuất bản ra công chúng dưới hình thức đề cương bài 

giảng hoặc sách. Trong trường hợp, khi chương trình yêu cầu công tác nghiên cứu dài 

hạn và trong trường hợp chương trình được công nhận là việc quay trở lại Nhật Bản 

sẽ có một ảnh hưởng quan trọng đối với kết quả đào tạo, thì các cá nhân có thể được 

yêu cầu để tham gia khoá đào tạo cho năm tài chính tiếp theo. 

Số lượng người tham dự:  

Khoảng 10 người hoặc nhóm (năm tài khoá 2012 đã có 11 người (9 dự án) trong số 

32 người nộp đơn (24 dự án) được lựa chọn). 

Phương pháp chọn lựa:  

1. Đối với những ứng viên thỏa mãn các điều kiện trong mục “Điều kiện tham dự” sẽ 

được xem xét theo 3 yếu tố (a) Tính cần thiết  (b) Tính hiệu quả  (c) Tính hiệu 

suất của việc tham gia chương trình như sau: 

a) Xem xét tầm quan trọng của việc đào tạo giáo viên dạy tiếng Nhật ở vị 

trí chủ đạo tại nước của người nộp đơn và sự cần thiết của việc thực hiện 

kế hoạch về hoạt động tiếng Nhật của The Japan Foundation 

b) Xem xét vị trí của người nộp đơn trong khối giáo viên tiếng Nhật của 

nước đó và sức ảnh hưởng trong tương lai. 

c) Xem xét hiệu suất của việc đào tạo từ năng lực ứng dụng tiếng Nhật của 

ứng viên, năng lực thực hiện dự án đã đăng ký. 

 (2) Điều kiện ưu tiên 

  Đối với việc biên soạn tài liệu giảng dạy, đề cương thì sẽ ưu tiên 

những dự án đã bắt đầu công đoạn chuẩn bị 

               

Thời hạn nộp đơn :  Ngày 3/12/2012      

Thông báo kết quả : Tháng 4/ 2013 

 

Chú ý: Các ứng cử viên nộp đơn tham gia chương trình này cũng có thể đồng thời nộp đơn 

xin vào các chương trình khác như Chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng Nhật hoặc 

Chương trình đào tạo nâng cao cho giáo viên dạy tiếng Nhật (thạc sĩ), tuy nhiên các ứng cử 

viên chỉ nhận được một sự trợ cấp nếu họ được chấp nhận ở một vài chương trình. 

    

Mã số hồ sơ: NC-JT 

4: Chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng Nhật nước ngoài 

Bộ phận phụ trách: Nhóm đào tạo giáo viên – Trung tâm tiếng Nhật Quốc tế 

 

 

4.1 Chương trình đào tạo dài hạn  

Chương trình sẽ tiến hành đào tạo tiếng Nhật, phương pháp giảng dạy 

tiếng Nhật cơ bản và tình hình Nhật Bản dành cho đối tượng là giáo viên 

tiếng Nhật trẻ người nước ngoài có ít kinh nghiệm giảng dạy. 

Điều kiện tham dự:  

Các ứng cử viên phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau: 

1) Là giáo viên tiếng Nhật có mối quan hệ lao động với cơ quan nộp đơn 

và sẽ tiếp tục làm việc cho cơ quan đó sau khi quay về nước. Những sinh 



viên chưa tốt nghiệp và những người hiện đang học tập để trở thành các 

giáo viên dạy tiếng Nhật không đủ điều kiện nộp đơn. 

2) Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật trên 6 tháng và dưới 5 năm tính 

đến ngày 1/12/2012 (các bài giảng cá nhân không được tính). 

3) Chưa tham gia chương trình đào tạo giáo viên tiếng Nhật do The Japan 

Foundation hay trường đại học nào của Nhật tổ chức trong hơn 02 tháng 

từ tháng 4/2007 đến 1/12/2012. 

4) Các cá nhân trước đây chưa tham gia vào Chương trình đào tạo ngắn 

hạn cho giáo viên dạy tiếng Nhật, Chương trình đào tạo cao cấp giáo viên 

tiếng Nhật hay Chương trình đào tạo người lãnh đạo giáo dục tiếng Nhật 

(thạc sĩ). Các cá nhân đã tham gia Chương trình Đào tạo đặc biệt cho giáo 

viên tiếng Nhật trẻ khu vực Nam á/ Đông á của JENESYS có thể nộp đơn; 

5) Các cá nhân, vào thời điểm nộp đơn, có trình độ cao hơn trình độ cấp 

độ 3 kỳ thi Năng lực tiếng Nhật (hay N4 của Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật 

mới 

6)  Các cá nhân dưới 35 tuổi tính đến ngày 1/12/2012; 

7) Các cá nhân chưa hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc (tiểu học 

và trung học 9   

năm) ở Nhật. 

8) Các cá nhân là công dân của nước mà có quan hệ ngoại giao với Nhật 

Bản;  

9) Các cá nhân có sức khoẻ tốt về thể lực và trí tuệ. 

Thời gian thực hiện: ngày 10/9/2013 đến ngày 7/3/2014 (Dự kiến) 

  Mức độ tài trợ:  

(1) Vé máy bay khứ hồi (theo quy tắc chung, vé hạng phổ thông khuyến mại), 

thuế sân bay và thuế ra nước ngoài, phí phụ cấp học tập (khoản cố định) 

dành cho những người nộp đơn đến từ các quốc gia, khu vực sau: Khu 

vực Châu Á -Thái Bình Dương(ngoại trừ Hàn quốc, Đài Loan, Singapore, 

Brunei, Úc, NewZealand, trừ những công dân Hồng Kông /Trung Quốc 

có hộ chiếu BNO Anh Quốc hoặc SAR Hong Kong), khu vực Trung Nam 

Mỹ (ngoại trừ Bahamas), khu vực Đông Âu, khu vực Trung Đông và Bắc 

Phi (ngoại trừ Ả Rập thống nhất, Israel, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia và 

Bahrain), khu vực Châu Phi. 

Những người không thuộc các khu vực trên sẽ từ chi trả tiền vé máy bay 

và phí học tập. 

(2)  Phòng ở trong Trung tâm tiếng Nhật Quốc tế (phòng đơn). 

(3) Bữa ăn (trả 1 phần bằng tiền mặt)  

(4) Chi phí cần thiết cho việc học tập (phí tài liệu học) 

(5 )Phí bảo hiểm y tế  (không bao gồm các bệnh đã có sẵn) 

 

 Mô tả chương trình: 

(1) Các môn học: 

a. Tiếng Nhật. Mục đích của các lớp tiếng Nhật là nhằm nâng cao trình 

độ sử dụng tiếng Nhật của những người tham dự lên bậc trung, cao 

cấp. Đồng thời cũng nhằm giúp những người tham gia chương trình 



đạt được năng lực phân tích tiếng Nhật cần thiết để giảng dạy tiếng 

Nhật. 

Ví dụ về môn học (tiếng Nhật tổng hợp, hội thoại, đọc hiểu, ngữ pháp) 

b. Phương pháp giảng dạy. Mục đích nhằm nâng cao lý luận trong 

phương pháp giảng dạy tiếng Nhật cơ bản và kỹ thuật giảng dạy. 

(2) Các chương trình trải nghiệm văn hoá: tham quan học tập, homestay 

(ở nhà dân), giao lưu với người dân địa phương (thăm quan trường 

tiểu học), tham dự lớp học trà đạo, cắm hoa Nhật Bản, thư  pháp và 

một hoạt động nghệ thuật truyền thống khác... 

Số lượng người tham dự:  

Khoảng 55 giáo viên (năm tài khoá 2012 có 59 người trúng tuyển trong số 156 

đơn). 

Phương pháp chọn lựa  
Đối với những ứng viên thỏa mãn các điều kiện trong mục “Điều kiện tham dự” 

sẽ được xem xét theo 3 yếu tố (a) Tính cần thiết  (b) Tính hiệu quả  (c) Tính hiệu 

suất của việc tham gia chương trình như sau: 

(a)Xem xét tầm quan trọng của việc đào tạo giáo viên dạy tiếng Nhật ở vị trí chủ 

đạo tại nước của người nộp đơn và sự cần thiết của việc thực hiện kế hoạch về 

hoạt động tiếng Nhật của The Japan Foundation 

(b)Xem xét vị trí của người nộp đơn (giá viên chính thức hay không chính thức)và 

sức ảnh hưởng trong và ngoài trường. 

(c) Xem xét hiệu suất của việc đào tạo từ năng lực ứng dụng tiếng Nhật của ứng 

viên, kinh nghiệm giảng dạy, quá trình học tại Nhật, năng lực viết luận.... 

 

      Thời hạn nộp đơn    Ngày 3/12/2012   

      Thông báo kết quả  Tháng 4/ 2013 

 

 

 

 

 

 

4.2 Chương trình đào tạo ngắn hạn  

Một khoá học 02 tháng chuyên sâu về tiếng Nhật, phương pháp giảng dạy tiếng 

Nhật và tình hình Nhật Bản sẽ được tiến hành cho các giáo viên nước ngoài dạy 

tiếng Nhật có trên 2 năm kinh nghiệm.  

Điều kiện tham dự:  

Các ứng viên phải thỏa mãn tất cả các điều kiện dưới đây: 

(1) Là giáo viên tiếng Nhật có mối quan hệ lao động với cơ quan nộp đơn và sẽ 

tiếp tục làm việc cho cơ quan đó sau khi quay về nước.  

(2) Có trên 02 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật tính đến ngày 1/12/2012  

(không bao gồm các bài dạy cá nhân) 

(3) Chưa tham gia chương trình đào tạo giáo viên tiếng Nhật do The Japan 

Foundation hay trường đại học nào của Nhật tổ chức  (bao gồm Chương trình 

đào tạo ngắn hạn cho giáo viên nước ngoài dạy tiếng Nhật) trong hơn 02 tháng 

từ tháng 4/2006 đến 1/12/2011. Các cá nhân đã tham gia Chương trình Đào tạo 



đặc biệt cho giáo viên tiếng Nhật trẻ khu vực Nam á/ Đông á của JENESYS có 

thể nộp đơn; 

Người dành được “Giải thưởng Giám đốc Trung tâm tiếng Nhật Quốc tế” 

trong chương trình đào tạo dài hạn cho giáo viên nước ngoài dạy tiếng Nhật từ 

sau năm 2005 sẽ không nằm trong sự hạn chế này. Người nộp đơn thuộc đối 

tượng này nên gửi kèm theo một bản sao bằng chứng nhận giải thưởng khi nộp 

đơn. 

(4) Các cá nhân, vào thời điểm nộp đơn, có trình độ cao hơn trình độ cấp độ 3 

kỳ thi Năng lực tiếng Nhật  

(5)  Các cá nhân dưới 55 tuổi tính đến ngày 1/12/2012; 

(6) Các cá nhân chưa hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc (tiểu học và 

trung học, 9 năm) ở Nhật. 

(7) Các cá nhân là công dân của nước mà có quan hệ ngoại giao với Nhật Bản;  

(8) Các cá nhân có sức khoẻ tốt về thể lực và trí tuệ. 

 

Thời gian gian thực hiện và đối tượng:  
Chương trình này có 3 khóa để lựa chọn 

(1) Khoá học mùa xuân: Từ 8/5 -  28/6/2013(dự tính): Khoá học 

dành cho các giáo viên dạy ở cấp tiểu học, phổ thông cơ sở và 

trung học cơ sở. 

(2) Khoá học mùa hè: Từ 10/7 - 30/8/2013(dự tính): Khoá học 

dành cho các giáo viên dạy ở cấp tiểu học, phổ thông cơ sở và 

trung học cơ sở, cao đẳng, đại học và dạy cho người lớn  

(3) Khoá học mùa đông: từ 22/1/2013 - 14/3/2014 (dự tính): 

Khoá học dành cho các giáo viên dạy ở bậc đại học và cho 

người lớn. 

  Mức độ tài trợ:  

(2) Vé máy bay khứ hồi (theo quy tắc chung, vé hạng phổ thông khuyến mại), 

thuế sân bay và thuế ra nước ngoài, phí phụ cấp học tập (khoản cố định) 

dành cho những người nộp đơn đến từ các quốc gia, khu vực sau: Khu 

vực Châu Á -Thái Bình Dương(ngoại trừ Hàn quốc, Đài Loan, Singapore, 

Brunei, Úc, NewZealand, trừ những công dân Hồng Kông /Trung Quốc 

có hộ chiếu BNO Anh Quốc hoặc SAR Hong Kong), khu vực Trung Nam 

Mỹ (ngoại trừ Bahamas), khu vực Đông Âu, khu vực Trung Đông và Bắc 

Phi (ngoại trừ Ả Rập thống nhất, Israel, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia và 

Bahrain), khu vực Châu Phi. 

Những người không thuộc các khu vực trên sẽ từ chi trả tiền vé máy bay 

và phí học tập. 

(2)  Phòng ở trong Trung tâm tiếng Nhật Quốc tế (phòng đơn). 

(3) Bữa ăn (trả 1 phần bằng tiền mặt)  

(4) Chi phí cần thiết cho việc học tập (phí tài liệu học) 

(5 )Phí bảo hiểm y tế  (không bao gồm các bệnh đã có sẵn) 

Mô tả chương trình(ví dụ) : 

(3) Môn học: Những người tham gia chương trình sẽ được chia thành hai nhóm phụ 

thuộc vào kết quả của cuộc kiểm tra sau khi tới Nhật Bản. Tuy nhiên, có thể do 

hoàn cảnh chỉ một khoá học được tiến hành. 



Khoá học A:  

Mục đích nhằm nâng cao trình độ tiếng Nhật của các học viên giúp các 

học viên áp dụng các kỹ năng ngôn ngữ vào nhiều tình huống và chủ đề 

rộng hơn chứ không chỉ trong cuộc sống hàng ngày. 

Khoá học B:  

Mục đích nhằm nâng cao trình độ tiếng Nhật của các học viên để họ 

không chỉ có thể giao tiếp hàng ngày mà có thể giải thích, trình bày, thảo 

luận. Trong giờ học về phương pháp giảng dạy tiếng Nhật, các học viên sẽ 

xem xét về phương pháp giáo dục thích hợp với môi trường giáo dục của 

bản thân thông qua việc tham dự vào các hoạt động thực tế như  giờ học 

mẫu. 

(Thời gian biểu trong 1 tuần) 

 

 Khoá học A Khoá học B 

Tiếng Nhật 16 tiếng 12 tiếng 

Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật 3 tiếng 7 tiếng 

Tình hình Nhật Bản 2 tiếng 2 tiếng 

 

(4)  Các chương trình trải nghiệm văn hoá: tham quan học tập, homestay (ở nhà dân), 

giao lưu với người dân địa phương (thăm quan trường tiểu học), tham dự lớp học 

trà đạo, cắm hoa Nhật Bản, thư  pháp và một hoạt động nghệ thuật truyền thống 

khác... 

Số lượng người tham dự:  
Khoảng 140 người  (năm tài khoá 2012 có 129  người được chọn trong tổng số 212đơn). 

 Phương pháp chọn lựa  
Đối với những ứng viên thỏa mãn các điều kiện trong mục “Điều kiện tham dự” 

sẽ được xem xét theo 3 yếu tố (a) Tính cần thiết  (b) Tính hiệu quả  (c) Tính hiệu 

suất của việc tham gia chương trình như sau: 

(a)Xem xét tầm quan trọng của việc đào tạo giáo viên dạy tiếng Nhật ở vị trí chủ 

đạo tại nước của người nộp đơn và sự cần thiết của việc thực hiện kế hoạch về 

hoạt động tiếng Nhật của The Japan Foundation 

(b)Xem xét vị trí của người nộp đơn (giá viên chính thức hay không chính thức)và 

sức ảnh hưởng trong và ngoài trường. 

(c) Xem xét hiệu suất của việc đào tạo từ năng lực ứng dụng tiếng Nhật của ứng 

viên, kinh nghiệm giảng dạy, quá trình học tại Nhật, năng lực viết luận.... 

 

      Thời hạn nộp đơn    Ngày 3/12/2012   

      Thông báo kết quả  Tháng 4/ 2013 

 

Ngoài chương trình được công bố trên, còn có các chương trình đào tạo giáo viên tiếng 

Nhật như sau dành cho từng nước, từng khu vực mà không được công bố ở đây. Người 

tham gia những chương trình này sẽ được quyết định dựa vào thư tiến cử của chính phủ 

nước liên quan (Bộ Giáo dục), văn phòng Quỹ ở nước ngoài, Đại sứ quán Nhật Bản. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ văn phòng Quỹ tại nước ngoài. 

- Chương trình đào tạo dành cho giáo viên dạy tiếng Nhật bậc trung học cơ sở, trung học 

phổ thông tại Hàn Quốc; 



- Chương trình đào tạo dành cho giáo viên dạy tiếng Nhật bậc đại học và bậc phổ thông cơ 

sở, phổ thông trung học tại nước cộng hoà nhân dân Trung Quốc. 

- Chương trình đào tạo dành cho giáo viên dạy tiếng Nhật bậc trung học cơ sở, trung học 

phổ thông tại Thái Lan 

 

 

5. Đào tạo Tiếng Nhật chuyên môn  

 

Mã số hồ sơ: KC-G 

Chuyên gia văn hóa, học thuật 

Phụ trách: Nhóm sự nghiệp giáo dục – Trung tâm Quốc tế Kansai 

 

Để các chuyên gia (nhà nghiên cứu, cao học viên, thủ thư, người làm liên quan đến bảo 

tàng, bảo tàng mỹ thuật...) những người cần biết tiếng Nhật để có thể vừa thực hiện sự 

nghiệp chuyên môn và hoạt động nghiên cứu 1 cách thuận lợi thì Quỹ có thực hiện việc đào 

tạo năng lực tiếng Nhật thực hành tại Trung tâm Quốc tế Kansai theo các chương trình có sự 

xem xét về đặc tính của các loại hình chuyên môn.       

Chương trình đạo tạo tập trung vào tiếng Nhật dành cho những đối tượng là những người 

mong muốn học tiếng Nhật với mục đích để thực hiện được công việc nghiên cứu song song 

với công việc chuyên môn như nhà nghiên cứu của các nước (chuyên về khoa học xã hội 

hay khoa học nhân văn), cao học viên thuộc các trường cao học của nước ngoài chuyên về 

lĩnh vực khoa học xã hội hay khoa học nhân văn và trong tương lai có mong muốn được làm 

công việc liên quan đến nghiên cứu Nhật Bản,  những thủ thư của các cơ quan giáo dục bậc 

cao đẳng, đại học, thư viện công của nước ngoài, người làm nghệ thuật liên quan đến giao 

lưu Quốc tế bao gồm cả Nhật Bản tại bảo tàng hoặc bảo tàng mỹ thuật. 

 

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Quốc tế Kansai - The Japan Foundation, Kansai (Tajiri-cho, 

Sennan-gun,     Osaka, Japan) 

 

Nội dung tài trợ:  

(2) Các chi phí cần thiết để tham gia vào khóa học (phí đi lại, phí tài liệu) 

(3) Phí ăn uống (một phần dưới hình thực tiền trợ cấp) 

(4) Nơi ở (một phòng đơn) trong Trung tâm Quốc tế Kansai 

(5) Bảo hiểm đi lại ở nước ngoài trong thời gian học tập (không bao gồm những 

bệnh đã có) 

(6) Vé máy bay khứ hồi (theo quy tắc chung, vé hạng phổ thông khuyến mại), thuế 

sân bay và thuế ra nước ngoài, phí phụ cấp học tập (khoản cố định) dành cho 

những người nộp đơn đến từ các quốc gia, khu vực sau: Khu vực Châu Á -Thái 

Bình Dương(ngoại trừ Hàn quốc, Đài Loan, Singapore, Brunei, Úc, NewZealand, 

trừ những công dân Hồng Kông /Trung Quốc có hộ chiếu BNO Anh Quốc hoặc 

SAR Hong Kong), khu vực Trung Nam Mỹ (ngoại trừ Bahamas), khu vực Đông 

Âu (trừ Bulgaria, Cộng hòa Séc, Estonia, Hungary, Altvia, Lithuania, Ba Lan, 

Romani, Nga, Slovakia, Slovenia), khu vực Trung Đông và Bắc Phi (ngoại trừ Ả 

Rập thống nhất, Israel, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia và Bahrain), khu vực Châu 

Phi. 

 



Thời gian: Có hai khóa học: 

(1) khoá học 2 tháng: từ tháng 6/2013 đến tháng 8/2013 

(2) Khoá học 6 tháng: từ tháng 9/2013 đến tháng 3/2014       

 

Điều kiệntham dự: (khoá học 2 tháng) 

Các cá nhân đáp ứng tất cả các yêu cầu dưới đây có thể nộp đơn tham gia chương trình này. 

(1)Ứng viên thuộc 1 cơ quan, dự định sẽ tiếp tục làm việc tại cơ quan này sau khi về nước 

(ngoại trừ cao học viên), và thỏa mãn 1 trong 5 điều kiện sau 

   a) Có tư cách là giảng viên (giáo viên, trợ giảng...) , nghiên cứu viên tại các cơ quan giáo 

dục cao đẳng, đại học của trường đại học, viện nghiên cứu bên ngoài Nhật Bản và đang tiến 

hành các hoạt động nghiên cứu. 

b) Có liên quan tới công việc nghiên cứu mang tính chuyên môn trong các tổ chức công 

như: cơ quan chính quyền..) bên ngoài Nhật Bản 

c) Là sinh viên chính thức trong khoá học Thạc sỹ hoặc tiến sỹ tại các trường cao học bên 

ngoài Nhật Bản vào thời điểm tham gia chương trình (ngoại trừ nghiên cứu sinh hoặc 

sinh viên dự thính không có tư cách lấy bằng).Nếu là sinh viên của trường đại học mà có 

thể lấy bằng vị thạc sĩ khi tốt nghiệp thì vẫn thỏa mãn điều kiện này nếu đến thời điểm 

1/12/2011 trên 22 tuổi. 

d) Là thủ thư thuộc cơ quan giáo dục  - nghiên cứu cao đẳng, đại học, cơ quan giao lưu 

văn hóa hay thư viện công của các nước bên ngoài Nhật Bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

e) Là nhân viên chính thức của bảo tàng, bảo tàng mỹ thuật bên ngoài Nhật Bản và làm 

công việc có liên quan đến giao lưu quốc tế bao gồm cả Nhật Bản 

(2) Người nộp đơn cho chương trình này phải có sự đồng ý của đại diện tổ chức mà người 

nộp đơn trực thuộc  như đã đề cập ở trên. 

(3) Lĩnh vực chuyên môn phải là khoa học xã hội hoặc khoa văn nhân văn liên quan tới Nhật 

Bản 

(4) Có nhu cầu về việc sử dụng thành thạo tiếng Nhật để thực hiện tốt các công việc chuyên 

môn và các hoạt động nghiên cứu. Đối với các nghiên cứu sinh cao học, người nộp đơn phải 

có bản kế hoạch viết bài luận văn Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ về chủ đề liên quan tới Nhật và nhu 

cầu học tiếng Nhật để thực hiện việc nghiên cứu.  

(5) Người nộp đơn phải có trình độ tiếng Nhật tương đương với cấp độ 3 của kỳ thi Năng lực 

tiếng Nhật (hoặc N4 trong kỳ thi hình thức mới)  

(6)Người nộp đơn chưa từng tham gia vào các Chương trình đào tạo dành cho giáo viên dạy 

tiếng nhật do Trung tâm tiếng Nhật Quốc tế - The Japan Foundation tổ chức trong 5 năm qua 

tính đến ngày 1/12/20012 

(7) Người nộp đơn chưa từng tham gia vào Chương trình đào tạo tiếng Nhật dành cho những 

người quản lý thư viện;  Chương trình đào tạo tiếng Nhật dành cho những nhà nghiên cứu và 

nghiên cứu sinh; Chương trình đào tạo tiếng Nhật chuyên môn(chuyên gia văn hóa, nghệ 

thuật) của Trung tâm Quốc tế Kansai 

 (8) Người nộp đơn phải dưới 40 tuổi tính đến ngày 1/12/2012 

(9) Người nộp đơn phải có sức khoẻ tốt về thể lực và trí tuệ 

(10) Người nộp đơn chưa hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc của Nhật Bản trên 3 

năm; 

(11)Người nộp đơn không có kế hoạch tới Nhật Bản để nghiên cứu hoặc lưu học vào thời 

điểm bắt đầu chương trình 



(12)Người nộp đơn phải mang quốc tịch của một nước mà có quan hệ ngoại giao với Nhật 

Bản 

 

(Khoá học 6 tháng) 

Các cá nhân đáp ứng tất cả các yêu cầu dưới đây có thể nộp đơn xin tham gia chương trình 

này: 

(1)Ứng viên thuộc 1 cơ quan, dự định sẽ tiếp tục làm việc tại cơ quan này sau khi về nước 

(ngoại trừ cao học viên), và thỏa mãn 1 trong 5 điều kiện sau: 

 a) Có tư cách là giảng viên (giáo viên, trợ giảng...) , nghiên cứu viên tại các cơ 

quan giáo dục cao đẳng, đại học của trường đại học, viện nghiên cứu bên ngoài Nhật Bản 

và đang tiến hành các hoạt động nghiên cứu. 

b) Có liên quan tới công việc nghiên cứu mang tính chuyên môn trong các tổ chức 

công như: cơ quan chính quyền..) bên ngoài Nhật Bản 

c) Là sinh viên chính thức trong khoá học Thạc sỹ hoặc tiến sỹ tại các trường cao 

học bên ngoài Nhật Bản vào thời điểm tham gia chương trình (ngoại trừ nghiên cứu sinh 

hoặc sinh viên dự thính không có tư cách lấy bằng). 

d) Là thủ thư thuộc cơ quan giáo dục  - nghiên cứu cao đẳng, đại học, cơ quan giao 

lưu văn hóa hay thư viện công của các nước bên ngoài Nhật Bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

e) Là nhân viên chính thức của bảo tàng, bảo tàng mỹ thuật bên ngoài Nhật Bản và 

làm công việc có liên quan đến giao lưu quốc tế bao gồm cả Nhật Bản 

(2) Người nộp đơn cho chương trình này phải có sự đồng ý của đại diện tổ chức mà 

người nộp đơn trực thuộc  như đã đề cập ở trên. 

(3) Lĩnh vực chuyên môn phải là khoa học xã hội hoặc khoa văn nhân văn liên quan tới 

Nhật Bản, (ngoại trừ tiếng Nhật và giáo dục tiếng Nhật). 

(4) Có nhu cầu về việc sử dụng thành thạo tiếng Nhật để thực hiện tốt các công việc 

chuyên môn và các hoạt động nghiên cứu. Đối với các nghiên cứu sinh cao học, người 

nộp đơn phải có bản kế hoạch viết bài luận văn Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ về chủ đề liên quan 

tới Nhật và nhu cầu học tiếng Nhật để thực hiện việc nghiên cứu.  

(5) Người nộp đơn phải có chủ đề nghiên cứu, chủ đề hoạt động cụ thể liên quan tới Nhật 

Bản và có kế hoạch trình bày kết quả nghiên cứu đó. 

(6) Người nộp đơn phải có trình độ tiếng Nhật tương đương với cấp độ 3 của kỳ thi Năng 

lực tiếng Nhật (hoặc N4 trong kỳ thi hình thức mới)  

(7) Người nộp đơn chưa từng tham gia vào các Chương trình đào tạo dành cho giáo viên 

dạy tiếng nhật do Trung tâm tiếng Nhật Quốc tế - The Japan Foundation tổ chức trong 5 

năm qua tính đến ngày 1/12/2012 

(8) Người nộp đơn chưa từng tham gia vào Chương trình đào tạo tiếng Nhật dành cho 

những người quản lý thư viện;  Chương trình đào tạo tiếng Nhật chuyên môn(chuyên gia 

văn hóa, nghệ thuật) của Trung tâm Quốc tế Kansai 

(9) Người nộp đơn chưa từng tham gia Chương trình đào tạo tiếng Nhật dành cho những 

nhà nghiên cứu và nghiên cứu sinh của Trung tâm Quốc tế Kansai.(Tuy nhiên, nếu đã 

từng tham gia khóa học đào tạo 2 tháng hoặc 4 tháng và từ sau khi kết thúc khóa  học là 

hơn 5 năm tính đến ngày 1/12/2012) thì vẫn có thể nộp đơn).  

 (10) Người nộp đơn phải dưới 40 tuổi tính đến ngày 1/12/2012 

(11) Người nộp đơn phải có sức khoẻ tốt về thể lực và trí tuệ 

      (12) Người nộp đơn chưa hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc của Nhật Bản trên 3 

năm; 



      (13)Người nộp đơn không có kế hoạch tới Nhật Bản để nghiên cứu hoặc lưu học vào thời 

điểm bắt đầu      chương trình 

(4Người nộp đơn phải mang quốc tịch của một nước mà có quan hệ ngoại giao với Nhật 

Bản 

 

 

 

Nội dung chương trình: 

(khoá học 2 tháng) 

Tập trung vào khả năng sử dụng tiếng Nhật nói chung, chương trình này nhằm giúp nâng 

cao các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Ngoài ra còn có các giờ học lựa chọn để phù hợp 

với nhu cầu tiếng Nhật của từng học viên nhằm thực hiện công việc chuyên môn và 

nghiên cứu 1 cách thuận lợi. 

Ngoài ra, chương trình còn bao gồm một loạt các hoạt động nhằm nâng cao hiểu  biết của 

học viên về xã hội Nhật Bản như giao lưu với cộng đồng địa phương, các chuyến thăm 

quan học tập... 

Chương trình này cơ bản là một khoá học tiếng dành cho những người mong muốn sử 

dụng tốt tiếng Nhật phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu và công việc chuyên môn, chứ 

không nhằm đào tạo các lĩnh vực chuyên môn. 

 

(Khoá học 6 tháng) 

Tập trung vào việc đào tạo tiếng Nhật để sử dụng cho các hoạt động chuyên môn như thu 

thập thông tin, trình bày các thông tin và cộng tác liên lạc với những người liên quan.  

Chương trình cũng giúp đào tạo tiếng Nhật thực hành thông qua các thực tế nghiên cứu 

như thăm các cơ quan liên quan đến chuyên môn của học viên, cơ quan nghiên cứu, tiếp 

xúc với các chuyên gia.... Theo đó những người tham gia khóa học phải có đề tài nghiên 

cứu hoặc đề tài hoạt động rõ ràng, có tính tự lập và tích cực trong việc lên kế hoạch và 

thực hiện các hoạt động liên quan đến chuyên môn ngoài trung tâm.  

Hơn nữa, chương trình còn  bao gồm một số các hoạt động nhằm thúc đẩy sự hiểu biết về 

xã hội Nhật Bản cho các học viên, như các sự kiện xã hội với cộng đồng địa phương, các 

chuyến tham quan học tập, thăm các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của 

người học. Chương trình này cơ bản là một khoá học tiếng dành cho những người mong 

muốn sử dụng tốt tiếng Nhật phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu và công việc chuyên 

môn, chứ không nhằm đào tạo các lĩnh vực chuyên môn. 

 

Số người tham gia trong năm tài khoá 2012:  

Số đơn 126/ Được chấp nhận 73 

(1) Khoá học 2 tháng: 42 người 

(2) Khoá học 6 tháng: 31 người 

 

Phương pháp lựa chọn:  

(1) Quyết định sẽ được đưa ra dựa trên việc xem xét tổng hợp các yếu tố: trình độ 

tiếng Nhật của người nộp đơn, nhu cầu đào tạo tiếng Nhật, những thành tích, nội 

dung và tính triển vọng của nghiên cứu và công việc của người nộp đơn, khả 

năng đạt được trình độ tiếng Nhật chuyên môn. 

 Khóa học 2 tháng 



Với tiêu chí hỗ trợ cho sự mở rộng và phát triển của việc nghiên cứu Nhật Bản và 

giao lưu với Nhật Bản tại nước ngoài, việc lựa chọn ứng viên sẽ ưu tiên những 

chuyên gia có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực chuyên môn (đặc biệt là lĩnh vực 

khoa học xã hội) và có dự định sẽ bổ sung Nhật Bản vào phạm vi đối tượng nghiên 

cứu, chuyên môn. 

Chương trình cũng ưu tiên những người chưa từng lưu học hay sống lâu dài tại Nhật 

Bản. 

Khóa học 6 tháng 

a. Ưu tiên những chuyên gia đang đương nhiệm 

b. Ưu tiên những người đang theo học khóa tiến sĩ hơn là những người đang theo 

học khóa thạc sĩ. Ngoài ra, ưu tiên những người có đề tài nghiên cứu rõ ràng và có 

dự định trong tương lai sẽ làm công việc liên quan đến nghiên cứu Nhật Bản. 

c. ưu tiên những người chưa từng lưu học hay sống lâu dài tại Nhật Bản. 

(2) Trên quan điểm thúc đẩy quan hệ giữa Nhật Bản với các nước, việc lựa chọn ứng 

viên cũng xem xét trên cơ sở năm kỷ niệm quan hệ ngoại giao giữa Quỹ với các 

nước, các khu vực và sự cống hiến cho mối quan hệ ngoại giao giữa 2 nước. 

(3) Theo tinh thần hiệu quả phổ cập, sự ưu tiên cũng sẽ được xem xét trên cơ sở cơ 

quan của người nộp đơn là cơ quan giáo dục cấp cao đẳng, đại học, cơ quan 

nghiên cứu hay là cơ quan công. 

   Lưu ý: Gia đình ứng viên không được cùng sang Nhật khi ứng viên tham dự chương trình 

Thời hạn nộp đơn: Ngày 3/12/2012 

Thông báo kết quả: Tháng 4/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III: Nghiên cứu Nhật Bản và Giao lưu Trí tuệ 

Mã số hồ sơ: RJS-FW 

1. Thúc đẩy nghiên cứu Nhật Bản ở nước ngoài(fellowship) 

 

Chương trình Học bổng nghiên cứu Nhật Bản 

Bộ phận phục trách: Bộ phận phụ trách nghiên cứu Nhật Bản và giao lưu trí tuệ 

 

 

Đây là chương trình nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu về Nhật Bản ở nước ngoài. 

Chương trình này đem lại cho các nhà nghiên cứu, các học giả nghiên cứu về Nhật 

Bản cơ hội được  nghiên cứu, điều tra thực tế ở Nhật Bản. Tuy nhiên, những chuyên 

gia về lĩnh vực Khoa học tự nhiên, y học, và kỹ thuật không thuộc đối tượng được 

nhận học bổng này. 

 

Có 3 loại học bổng như sau: 

 

1. Các học giả và các nhà nghiên cứu  

 

1-(1) Học bổng dài hạn 

Đối tượng: Các học giả và các nhà nghiên cứu đang tiến hành nghiên cứu về Nhật 

Bản (Kể cả nghiên cứu so sánh) trong các lĩnh vực nhân văn và khoa học xã hội. 

Thời gian: Từ 02 tháng (60 ngày) ~ 12 tháng 

 

1-(2) Học bổng ngắn hạn 

Đối tượng: Các học giả và các nhà nghiên cứu đang tiến hành nghiên cứu về Nhật 

Bản trong các lĩnh vực nhân văn và khoa học xã hội cần sang Nhật Bản trong thời gian 

ngắn để khảo sát thực tế và thu thâp tài liệu. 

Thời gian: Từ 21~59 ngày 

 

2.  Những người viết luận văn tiến sĩ 

 Đối tượng: Các sinh viên cao học đang tiến hành nghiên cứu về Nhật Bản trong các lĩnh vực 

nhân văn và khoa học xã hội đã hoàn thành thời gian học cần thiết để lấy bằng tiến sĩ (hoặc sẽ 

hoàn thành vào thời gian bắt đầu của học bổng) có đủ tư cách để nộp luận văn tiến sĩ, cần sang 

Nhật để phục vụ cho việc hoàn thành tốt luận văn tiến sĩ.  

 

 Thời gian: Từ 04 ~ 14 tháng 

 

 Điều kiện nộp đơn (Chung cho các đối tượng trên) 

     Người nộp đơn cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 

  (1) Tính đến thời điểm nộp đơn, người nộp đơn phải là công dân (hoặc có quyền cư trú lâu 

dài) tại quốc gia có mối quan hệ ngoại giao với Nhật Bản 

(2) Trong trường hợp, người nộp đơn đã từng nhận học bổng của các Quỹ giao lưu quốc tế 

chẳng hạn như học bổng của quỹ giao lưu quốc tế, học bổng Abe phải có thời gian tối thiểu 03 

năm kể từ khi hoàn thành khóa học đến ngày 01 tháng 4 năm 2013. Tuy nhiên, đối với các học 

giả và các nhà nghiên cứu đăng ký chương trình học bổng ngắn hạn thì khi tái đăng ký học bổng 



của quỹ giao lưu quốc tế phải có thời gian tối thiểu 01 năm kể từ khi hoàn thành khóa học đến 

ngày 01 tháng 4 năm 2013. 

 (3)    Tính đến thời điểm ngày 1 tháng 4 năm 2013, người nộp đơn  có 1 thời gian dài liên 

tục là trên 01 năm sống ở Nhật không nằm trong đối tượng được nộp đơn. 

 (4)    Người nộp đơn phải có khả năng giao tiếp và nghiên cứu bằng tiếng Nhật hoặc tiếng 

Anh. 

 (5)    Tính đến thời gian của hạn nộp đơn, người nộp đơn phải được sự chấp nhận của giáo 

viên hướng dẫn, người cố vấn từ phía Nhật Bản . (Trừ trường hợp đối với các học giả và các nhà 

nghiên cứu theo chương trình học bổng ngắn hạn) 

 (6)    Đối với các sinh viên đại học chưa tốt nghiệp, các cá nhân đang theo học khóa học thạc 

sĩ, những người đang theo học các khóa học tiếng Nhật, những người đang học về kỹ thuật liên 

quan đến sản xuất công nghiệp hay những người học các kỹ năng trong các lĩnh vực văn hóa, 

nghệ thuật truyền thống (như trà đạo, cắm hoa) cũng không nằm trong đối tượng được nộp đơn. 

 (7)    Về thời gian chương trình: thời gian dài hơn hoặc ngắn hơn thời gian nêu trên đều 

không hợp lệ. 

 

Nội dung được hỗ trợ: 

- Vé máy bay hai chiều ( Là vé máy bay hạng phổ thông (economy class) có khuyến mại 

với khoảng cách gần nhất từ nơi ở cho đến Nhật Bản. Trong trường hợp người nộp đơn 

mua vé thì sẽ được thanh toán sau khi đến Nhật Bản) 

- Tiền sinh hoạt 

- Tiền hỗ trợ thêm 

- Tiền bảo hiểm 

Số lượng học bổng dự kiến sẽ trao: 150 học bổng/ (Năm tài chính 2012 có 155 đơn được 

chấp nhận trên tổng số đơn đăng ký là 445) 

 

Phương châm xét duyệt:  

(1) Nếu người nộp đơn đã nhận từ 2 lần trở lên học bổng của quỹ thì sẽ có ít sự ưu tiên hơn. 

(2) Lưu ý  tới việc lựa chọn các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau, ưu tiên những 

nhà nghiên cứu trẻ tuổi.   

(3) Khi lựa chọn và xét duyệt sẽ dựa trên tiêu chí duy trì được sự cân bằng về khu vực, quốc 

gia, cơ quan đăng ký. 

Thời hạn nộp đơn: Ngày 03 tháng 12 năm 2012 

 

Thông báo kết quả: Cuối tháng 4 năm 2013 

 

Về chương trình hỗ trợ dành cho các tổ chức nghiên cứu về Nhật Bản: 

Chương trình này cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho các tổ chức đóng vai trò nòng cốt về nghiên 

cứu Nhật Bản nhằm tăng cường công tác nghiên cứu Nhật Bản, đào tạo nhân lực và các nhà 

nghiên cứu về Nhật Bản. Chương trình này được thực hiên dựa trên lời đề nghị của Trung tâm 

giao lưu văn hóa Nhật Bản và của Đại sứ quán Nhật Bản, lãnh sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam 

tới Trụ sở chính của quỹ giao lưu quốc tế (Japan Foundation). Vì vậy, những tổ chức có nguyện 

vọng vui lòng liên hệ tới Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam hoặc lãnh sứ quán 

Nhật Bản tại Việt Nam. 

 



Mã số hồ sơ: RIE-RC   

2. Thúc đẩy Giao lưu Trí tuệ 

--- 

Chương trình tài trợ cho các hội thảo giao lưu Trí tuệ  

Bộ phận phục trách: Bộ phận phụ trách nghiên cứu Nhật Bản và giao lưu trí tuệ 

 

Mục đích của chương trình này là nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nhật Bản 

và các nước khác.Thông qua việc tài trợ một phần kinh phí để tổ chức các dự án như: hội nghị, 

hội thảo quốc tế, các buổi tọa đàm, hướng dẫn thực hành… để thúc đẩy hơn nữa giao lưu trí tuệ 

trên toàn thế giới. 

 

Đối tượng nộp đơn: 

Các tổ chức phi lợi nhuận trong nước và quốc tế (không tính nước Mỹ) chẳng hạn như: các 

trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức phi lợi nhuận. Tuy nhiên, đối với các dự án đào tạo 

nhân lực thì chỉ có các tổ chức phi lợi nhuận trong lãnh thổ nước Nhật được nộp đơn. Các cá 

nhân không thuộc đối tượng được nhận tài trợ này.  

 

Các dự án có điều kiện để nhận tài trợ:  

Các dự án tổ chức seminar, hội nghị quốc tế, hội thảo đối thoại giữa hai bên về các vấn đề nổi 

cộm cùng xảy ra trong khu vực và toàn cầu, nhằm tăng cường hiểu biết song phương và xây 

dựng mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp hơn giữa các nước trong khu vực, bao gồm Nhật Bản. 

 

Chương trình tài trợ cho các dự án năm nay bao gồm các chủ đề chính như sau: (các chủ đề khác 

cũng được chấp nhận) 

(1) Chia sẻ những thông tin và trải nghiệm chính xác về trận địa chấn miền Đông Nhật Bản, 

các biện pháp phòng hộ,  phục hồi và xây dựng xã hội mới 

(2) Thảo luận về các vấn đề toàn cầu như: 

- Tỷ lệ sinh giảm và xã hội già hóa 

- Môi trường, năng lượng và văn hóa 

- Khoa học công nghệ và sức ảnh hưởng của nó đến xã hội 

- Lý giải về sự đa dạng văn hóa và xã hội đa văn hóa 

- Dân chủ và nhà nước 

- Vai trò của văn hóa trong ngoại giao và quan hệ quốc tế 

 

Ngoài ra, còn ưu tiên những dự án phát triển và đẩy mạnh lĩnh vực nghiên cứu về Nhật Bản 

thông qua phương pháp so sánh và những công trình nghiên cứu liên ngành. 

 

Thời gian tài trợ:  

Từ ngày 1 tháng 4  năm 2013 cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2014 

 

 

Nội dung tài trợ:  

(1) Phí đi lại (Vé máy bay tuyến quốc tế, phí giao thông nội địa, chi phí về chỗ ở) 

(2) Tiền thù lao (Tiền trả cho người phát biểu, giảng viên, tiền trả cho người phiên dịch, tiền 

cho những người trợ lý…) 



(3) Các chi phí khác (Tài liệu hội thảo, bài phát biểu, báo cáo, thuê hội trường, máy móc, 

quảng cáo) 

Số lượng dự án tài trợ năm 2012: 76 dự án trong số 164 dự án đăng ký 

 

Phương châm xét duyệt:  Chúng tôi đánh giá cao những dự án nhằm đề cao được những cống 

hiến mang tính tri thức của Nhật Bản ở nước ngoài, những dự án có kết quả được phổ biến một 

cách rộng rãi tới xã hội, dự án mà kinh nghiệm, tri thức và nguồn nhân lực của Nhật Bản được 

kỳ vọng có tác động tích cực. Về nguyên tắc, ưu tiên những dự án đáp ứng đầy đủ những điều 

kiện dưới đây.Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiến hành xét duyệt hồ sơ một cách tổng thể dựa trên mục 

đích và các đề tài được đăng ký cho nên các hồ sơ không đáp ứng được tất cả các điều kiện dưới 

đây (chỉ đáp ứng được một phần các điều kiện) vẫn có cơ hội được lựa chọn: 

(1) Các dự án đa phương: Các dự án có sự tham gia, hợp tác của nhiều nước 

(2) Các dự án đa ngành: Các dự án không chỉ có sự tham gia của các nhà nghiên cứu mà có 

sự tham gia của đông đảo đại diện từ nhiều lĩnh vực như : nhà hoạch định chính sách, 

người thực hiện, đoàn thể nhân dân, những người dân trong khu vực, … 

(3) Dự án liên ngành: Các dự án nhằm mở rộng và phát triển mạng lưới tri thức không chỉ 

dừng lại ở các lĩnh vực học thuật mà còn cần sự tham gia của các thế hệ trẻ - những 

người nắm giữ vai trò quan trọng trong thời đại mới. 

Thời hạn nộp đơn: Ngày 03 tháng 12 năm 2012 

Thông báo kết quả: Cuối tháng 4 năm 2013 

LIÊN HỆ 

 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ 

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam   

Địa chỉ: Số 27, Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Tel: 04-39447419  

 

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: Số 261 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 08-39333510 (Ban Văn hóa) 

 


