
 

 

Tôi bắt đầu học tiếng Nhật từ tháng 9 năm 2008 khi bước 

chân vào trường đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng. Và đến bây 

giờ tôi vẫn tiếp tục trên con đường học tiếng Nhật. 

 

 

◎Bạn học tiếng Nhật từ khi nào? 

◎Bạn đang du học ở đâu và đang nghiên cứu về đề tài gì? 

 

◎Bạn sống ở đâu tại Nhật Bản? Về tài chính, cần 
có bao nhiêu để trang trải cuộc sống ở Nhật? 

。 

◎Cuộc sống ở nơi bạn du học như thế nào?    
Bạn có thể kể chi tiết không? 

◎Khi đi du học, bạn thấy có điều gì vui và điều gì vất vả? 

Chuyên mục "Con đường tới Nhật Bản" sẽ là những cuộc trao đổi với 

những người Việt Nam đã từng có kinh nghiệm 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 hi vọng là qua chuyên mục này các bạn sẽ tìm 

được cho mình những thông tin hữu ích, như phải chuẩn bị những gì để đi du học, hay tiếng Nhật 

cần đạt trình độ nào, và sẽ hiểu thêm cuộc sống tại Nhật Bản qua chính những chia sẻ của các 

anh/chị trong chuyên mục này. 

Hiện tại, tôi đang du học tại thành phố Osaka Nhật Bản. Cụ 

thể hơn là tôi đang theo học Cao học nghiên cứu về ngữ âm 

Tiếng Nhật tại đại học Osaka. Bên cạnh đó, để nâng cao 

năng lực tiếng Nhật của bản thân tôi cũng tham gia những 

giờ học tiếng Nhật tại trường. 

 

 

 

 

Tôi đang sống tại thành phố Minoh – một vùng thắng cảnh 

nổi tiếng với thác nước và lá đỏ nằm ở phía Bắc phủ Osaka, 

Nhật Bản. 

Hiện tại, tôi đang nhận được học bổng hỗ trợ từ chính phủ 

Nhật nên học phí và chi phí sinh hoạt không phải tự chi trả. 

Tuy nhiên, năm đầu tiên khi sang Nhật du học, tôi đi diện 

tư phí, nên đã tự chi trả khoảng 150 vạn Yên (bao gồm cả 

học phí). 

 

 

 Cuộc sống thường ngày của một học viên cao học khác xa 

so với sinh viên, đó là một cuộc sống gắn liền với phòng 

nghiên cứu. Trung bình 1 ngày sẽ có 1 ~2 giờ học, thời 

gian còn lại là những buổi hội thảo và giờ tự nghiên cứu 

trong phòng nghiên cứu. Đối với những người nước ngoài 

học tiếng Nhật như tôi, việc tham dự những giờ học mang 

tính chuyên môn, phát biểu trong hội thảo khoa học hay 

phải hoàn thành luận văn bằng tiếng Nhật trong vòng 2 

năm giống như người Nhật, đó không phải là điều đơn 

giản. Chính vì thế, mỗi ngày tôi đều cố gắng sử dụng tốt 

quỹ thời gian của mình cho việc học tập nghiên cứu. 
Những ngày trong tuần thì bận rộn, nhưng cuối tuần và 

ngày lễ tôi cùng bạn bè đi mua sắm, trò chuyện, đi du lịch, 

tận hưởng mỗi ngày trôi qua một cách vui vẻ. 

Khi đi du học Nhật, tất nhiên có nhiều niềm vui trong cuộc 

sống cũng như trong học tập, nghiên cứu và lẽ dĩ nhiên tôi 

cũng đã trải qua có không ít nỗi vất vả. Học kỳ đầu tiên cao 

học, bản thân tôi chưa trang bị đủ cho mình kiến thức 

chuyên môn nên đọc sách cũng không thể nào hiểu được, 

nội dung các giờ học cũng quá sức đối với tôi. Thật sự lúc 

đó rất chán nản. Tuy nhiên, khi đã vượt qua tất cả và nhìn 

lại thì việc được vào học cao học cũng như việc có thể 

nghiên cứu ngành mình yêu thích là ngữ âm tiếng Nhật tất 

cả đều là niềm vui của tôi. Bên cạnh đó, tôi cũng đang tham 

gia một chương trình giới thiệu về Việt Nam như câu chào 

hỏi tiếng Việt, trang phục truyền thống, món ăn Việt cho 

những người Nhật yêu Việt Nam. Mỗi khi nhận được câu 

hồi đáp “Tôi muốn đến Việt Nam” hay “Tôi muốn biết thêm 

nhiều điều về Việt Nam” từ những người Nhật tham gia 

chương trình, tôi thật sự cảm thấy rất vui. 

 

 

Du học là một thử thách lớn. Và ai trong các bạn cũng có 

thể vượt qua những khó khăn, thử thách để mang đến cho 

mình một hành trình du học đầy ý nghĩa. Đừng kiềm hãm 

bản thân, hãy bước một bước mới, hãy mang đến cho bản 

thân một sự thay đổi lớn, hãy đối đầu với thử thách du học 

xem đó như là một phương thức để bản thân các bạn trưởng 

thành. Ngay bây giờ, khi còn có cơ hội thì các bạn hãy hành 

động đi, một cách hăng hái, đầy tích cực! 

Tuy nhiên, cuộc sống du học không phải chỉ toàn những 

niềm vui mà có rất rất nhiều nỗi vất vả. Các bạn hãy nhớ kỹ 

điều này. Khi quá chán nản muốn từ bỏ, hãy nhớ lại mục 

đích du học của mình và hãy tiếp tục cố gắng. Chúc các bạn 

thực hiện được ước mơ của mình.  

 

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

 

Tác giả số lần này: 

Chị Nguyễn Thị Huyền 

Trang-Nghiên cứu sinh Viện đào 

tạo sau đại học, đại học Osaka 

＊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

