
 

 

Chuyên mục “Con đường tới Nhật Bản” sẽ là những câu chuyện của các anh/chị người Việt đã 

từng du học tại Nhật Bản. Ban biên tập chúng tôi nghĩ rằng trong số các bạn đang học tiếng 

Nhật có nhiều bạn có mong muốn du học Nhật Bản. Chính vì vậy, chúng tôi hy vọng qua 

chuyên mục này các bạn sẽ tìm cho mình được những thông tin hữu ích như phải chuẩn bị 

những gì để đi du học, hay tiếng Nhật cần đạt trình độ nào, cũng như sẽ hiểu thêm cuộc sống 

tại Nhật Bản qua chính những chia sẽ của các anh/chị trong chuyên mục này. 

 

Tôi bắt đầu học tiếng Nhật từ tháng 8 năm 
2001. Và đến hiện tại tôi vẫn tiếp tục học tiếng 
Nhật để bổ sung kiến thức. 

 

 

Tôi du học Nhật từ tháng 3 năm 2002 cho đến 
tháng 3 năm 2009, tổng cộng là 7 năm. 

 

 

2 năm đầu tại Nhật tôi sống ở Tokyo, trong thời 
gian đó tôi vừa làm thêm việc phát báo ( Học 
bổng báo Asahi ) và theo học tại Trường Nhật 
Ngữ Tokyo world tại khu Kameido. Sau đó tôi 
đậu vào ngành Cơ khí Trường Đại học Ibaraki, 
tại đây tôi sống và học tập trong 4 năm. Sau khi 
tốt nghiệp, tôi có đến làm việc cho một công ty 
Nhật tại tỉnh Nigata trong một thời gian ngắn, 
rồi năm 2009 tôi quyết định trở về Việt Nam. 

 

 

 Tôi đi du học Nhật theo học bổng của Trường 
Nhật ngữ Đông Du nên hầu như thời điểm đó 
tôi không tốn chi phí Du học. Tuy vậy, để đảm 
bảo cuộc sống ban đầu tại Nhật nên tôi có mang 
theo khoảng 1000 USD dự phòng. 

 

 

 

 

Du học là một trải nghiệm mà ở đó chúng ta có rất 
nhiều cơ hội để tiếp xúc với nền văn hóa khác để 
học hỏi. Vì vậy tôi đã cố gắng không lãng phí cơ hội 
đó mà tham gia thật nhiều hoạt động. Trong đó có 
các hoạt động như: thi  hùng biện tiếng Nhật; thi 
viết luận văn về môi trường, làm đại sứ thiện chí 
cho tỉnh Ibaraki… Những lúc nhận được thành quả 
từ các hoạt động đó tôi thấy rất vui. Ví như khi tôi 
làm Đại sứ thiện chí cho tỉnh Ỉbaraki tôi có đến giao 
lưu văn hóa với các học sinh tiểu học Nhật qua giờ 
dạy về văn hóa Việt Nam, rồi sau đó tôi nhận được 
rất nhiều lá thư cảm ơn từ các em mà khi đọc tôi 
thấy rất vui và đến giờ vẫn để lại cho tôi nhiều ký ức 
sống động. 

Tuy nhiên,  tôi cũng gặp khó khăn lớn khi đi du 
học Nhật đó là việc giữ cân bằng giữa việc làm thêm 
và việc học. Vì nếu không làm thêm thì tôi sẽ không 
đủ tiền trang trải cuộc sống và học phí, còn nếu làm 
thêm thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến thành tích học 
tập. Có giai đoạn tôi stress đến mức tóc bạc đầy đầu, 
tuy nhiên sau đó tôi cũng đã vượt qua được và tốt 
nghiệp Đại học với thành tích tốt. 

 

 

Tôi nghĩ rằng Du học là một cơ hội lớn đối với 
cuộc đời mỗi người. Ở đó chúng ta có thể tiếp 
xúc với một nền văn hóa mới và nhận ra được 
những khác biệt với nơi mà mình sinh ra cũng 
như với bản thân mình trước đây, nên bạn sẽ 
mở rộng rất nhiều thế giới quan của bạn. Vì vậy 
nếu bạn có hội du học thì hãy cố gắng hết mình, 
tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn 
hóa. Và nếu được, bạn hãy giới thiệu về văn 
hóa và con người Việt Nam ở đó, cũng như hãy 
mở rộng mối quan hệ bạn bè với nhiều người 
bạn Nhật nữa để góp phần xây dựng mối quan 
hệ tốt đẹp Việt Nam – Nhật Bản. 

 

 

◎Bạn học tiếng Nhật từ khi nào? 

◎Bạn đã du học tại Nhật Bản từ khi nào? 

◎Bạn đã du học ở đâu và học chuyên ngành gì? 

◎Phí du học có đắt đỏ không? 

◎Bạn có thể nói 1 số kỷ niệm trong thời gian du học 
không? 

 

◎Bạn có lời khuyên gì cho các bạn có ý định du học 
tại Nhật không? 

Tác giả số lần này:  

Anh Mai Hoàng - Giám đốc 

công ty TNHH Mitomo 

＊Thông báo＊ 

Hỏi đáp về du học Nhật Bản 

Tại website của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam có đăng rất 

nhiều thông tin về du học Nhật Bản. Nếu quan tâm tới du học 

Nhật Bản, các em hãy tham khảo theo đường link sau nhé. 

http://www.vn.emb-japan.go.jp/jp/culture/jp_ryugaku.html 

http://www.vn.emb-japan.go.jp/jp/culture/jp_ryugaku.html

