
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Tác giả số lần này là bạn Phan Gia Nhật - lưu học sinh tại trường Đại học 

giáo dục Hokkaido - cơ sở Sapporo (nguyên là giảng viên Khoa ngôn ngữ 

và văn hóa Nhật - ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế) 

 

◆Vì sao bạn quyết định du học Nhật Bản? Hiện nay bạn đang học (nghiên cứu) lĩnh vực gì? 

・Theo tôi, không chỉ ngoại ngữ mà bất cứ ngành học nào cũng vậy, càng học càng nhận ra kiến thức mình có được vẫn vô 

cùng hạn chế, đặc biệt là đối với người giảng viên thì đòi hỏi phải không ngừng nâng cao kiến thức. với mong muốn đó, 

tôi đã quyết định đăng ký học bổng chính phủ Nhật Bản. 

・Hiện tại tôi đang Theo học chương trình Thạc sĩ ngành nghiên cứu giáo dục tiếng Nhật. 

◆Cuộc sống du học của bạn hiện nay như thế nào? Bạn có thể chia sẻ một cách chi tiết và cụ thể cuộc sống sinh hoạt 

thường ngày và các mức phí sinh hoạt cho các độc giả được không? 

・Hiện tại tôi đang khá thoải mái với cuộc sống du học sinh của mình. Vì nhận học bổng chính phủ (Mext) nên tôi không 

phải bận tâm nhiều về việc kiếm thu nhập trang trải sinh hoạt. 

・Tôi muốn tập trung cho việc học trước nên vẫn chưa có kế hoạch đi làm thêm vừa để kiếm thêm thu nhập vừa để có 

thêm kinh nghiệm và tích lũy vốn ngoại ngữ nên ngoài thời gian lên lớp, tôi chủ yếu tự học ở nhà. 

・Trường tôi không có ký túc xá cho học viên cao học nên tôi phải thuê nhà riêng. Chỗ ở của tôi nằm cách xa trung tâm 

thành phố nên giá ở mức vừa phải, tầm 5 - 6 man/tháng (bao gồm điện, nước, gas). Chi phí ăn uống tầm 3 man/tháng 

và tầm 1 man/tháng cho phí di chuyển, đi lại. 

◆Bạn đã chuẩn bị những gì và khoảng bao lâu trước khi đi du học? 

Về mặt chuẩn bị, tôi chia làm 2 giai đoạn: 

1. Trước khi apply học bổng 

- Hồ sơ: Theo tôi, trong phần hồ sơ thì cái quan trọng nhất là Kế hoạch nghiên cứu. Chính vì vậy mà trước đó tôi đã 

chuẩn bị sẵn trước đó một vài đề tài nghiên cứu, tham khảo ý kiến những người có chuyên môn để lựa chọn được đề tài 

khả thi nhất.  

2. Sau khi có kết quả học bổng 

- Sau khi nhận được kết quả học bổng (khoảng 5 tháng trước khi đi), tôi chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho cuộc sống khi 

đi du học như các loại văn bằng, chứng chỉ/ chứng nhận năng lực. 

- Tìm hiểu trước thông tin về thành phố nơi mình sẽ đến (vị trí địa lý, khí hậu, vật giá...) 

- Tìm hiểu các thủ tục thuê nhà, lắp đặt internet, đăng ký sim điện thoại, ... 

- Một điều quan trọng là chuẩn bị tâm lý cho cuộc sống du học sinh, một mình ở nước ngoài , phải tự làm mọi thứ. 



 

◆Bạn đã bao giờ bị sốc văn hóa (culture shock)khi ở Nhật chưa? 

・Thực ra tôi có cơ hội tiếp xúc với nền văn hóa và con người Nhật Bản được một thời gian khá dài (hơn 10 năm), đây 

cũng là lần thứ 4 tôi đến Nhật nên hầu như không có shock văn hóa nào đáng kể ngoại trừ văn hóa xếp hàng quá chỉnh 

chu của người Nhật. Ngay cả dưới trời mưa lớn hay tuyết rơi dày, người Nhật vẫn nghiêm túc xếp hàng, tuyệt nhiên 

không có cảnh tượng chen lấn, xô đẩy. 

◆Bạn gặp khó khăn hay vất vả gì khi đi du học? 

・Khó khăn lớn nhất có lẽ là vấn đề thời tiết ở Sapporo quá 

lạnh, mùa đông quá dài, tuyết rơi dày gây ảnh hưởng đến 

sinh hoạt, học tập, làm việc do di chuyển khá vất vả. 

◆Trong quá trình du học tại Nhật Bản bạn thấy có 

điều gì vui? 

・Đối với người học ngoại ngữ thì việc được sống 

trong môi trường tiếng, được nghe, được nói, được 

tiếp xúc với ngôn ngữ của người bản xứ thì đó là điều 

vui sướng nhất. 

・Bản thân cũng được trải nghiệm cả ẩm thực, du lịch 

Nhật Bản nữa. 

◆Bạn sẽ vận dụng những kinh nghiệm đã tích lũy học tập 

được sau khi đi du học trong con đường sự nghiệp của mình 

như thế nào? Bạn muốn nhắn nhủ kinh nghiệm đi du học 

cho những ai? 

・Tôi hi vọng những điều được học ở Nhật Bản sẽ giúp tôi cải 

thiện những điểm còn hạn chế trong phương pháp giảng 

dạy tiếng Nhật mà tôi đã sử dụng từ trước đến nay, tìm ra 

phương pháp dạy của thầy và phương pháp học của trò sao 

cho hiệu quả nhất.  

・Nếu có cơ hội được, dĩ nhiên tôi muốn được chia sẻ những 

bài học kinh nghiệm tôi có được với tất cả những bạn có ý 

định đi du học Nhật Bản. 

◆Bạn có thể đưa ra lời khuyên cho các bạn đang có 

ý định đi du học được không? 

・Tôi chỉ có một lời khuyên duy nhất với các bạn đó 

là các bạn phải xác định rõ mục đích du học là Học 

chứ không phải Kiếm tiền.Việc các bạn mượn tiếng 

đi học nhưng chủ yếu là đi làm thêm kiếm tiền đến 

độ không học hành gì, sức khỏe suy giảm dẫn đến 

nhiều trường hợp đáng tiếc là một sự thật tôi chứng 

kiến rất nhiều. 

＊Hỏi đáp＊ 

 

Q&A về du học Nhật Bản 

Bạn có thể tra cứu rất nhiều thông tin về du học Nhật Bản 

trên website của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam qua 

link sau: 

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

Phát hành /  

Trung tâm Giao Lưu Văn Hóa Nhật Bản tại Việt Nam       

- Quỹ giao lưu Quốc tế Nhật Bản 

Chịu trách nhiệm nội dung /  

Toshiki Ando - Giám đốc Trung tâm 

Kyoko Ogawa - chuyên gia tiếng Nhật cấp cao của Trung tâm 

Biên tập /  

Kubota Ikum - Giáo viên tiếng Nhật của Trung tâm 

Osada Asami - Điều phối viên chương trình của Trung tâm 

Người dịch /  

Vương Linh Chi - Trợ lý chương trình 

Bùi Thị Phuong Thảo - Trợ lý chương trình 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この「日本への道」のコーナーでは、日本に留学経験のあるベト

ナム人の方にお話を伺っています。 

今日本語を学習しているみなさんの中にも、日本への留学に関心

がある人が多いのではないかと思います。留学のためにはどのよ

うな準備が必要か、どの程度の日本語力が必要か、そして日本の

生活がどんなものかを、今留学している先輩のお話を読んで、少

しでも参考にしていただければと思います。 

今回の執筆者は北海道教育大学札幌校に留学中の 

ファン・ヤー・ニャットさんです。 

（所属：フエ大学 フエ外国語大学 日本語・日本文化学部） 

 

 

○どうして留学しようと思ったのですか。また、今どんなことを研究（勉強）していましたか。 

・言語に限らずどんな分野でも、勉強すればするほど、自分の知識がまだまだ足りないことに気付くことができるのだ

と思います。誰でもそうですが、いつも能力を高めなければならない教師はとくにそうです。ですから私は、文部科学

省奨学金に応募しました。 

・現在、日本語教育学研究科の修士課程で勉強しています。 

○留学先でどんな生活を送っていますか。普段の様子や必要な生活費など、よろしければ具体的に教えてください。 

・留学生としての生活を楽しんでいます。文部科学省の奨学金をいただいているので、生活費についてあまり心配せず

に済んでいます。 

・今は勉強に集中したいと思っています。アルバイトをすることで、収入を増やしたり仕事の経験を重ねたり日本語能

力を高めたりすることはできるのですが、今は勉強に集中するため、アルバイトを探すつもりはまだありません。授業

時間外、いつもうちで自習しています。 

・修士の学生のための寮がないので自分でアパートを借りる必要があります。私のアパートは中心部から離れた場所に

あるので、家賃も高くなく、電気代やガス代、水道代なども含めて一ヶ月 5～6万円ぐらいです。食事代は 3万円、交通

費は 1万円ぐらいです。 

○留学前は、いつからどのような準備をしましたか。 

事前準備の上で、準備段階が２つあります： 

1. 奨学金に応募する前： 

・願書：願書の中で最も大事なのは研究企画だと思っていますので、事前にいくつかの研究課題を準備し、専門知識を

持っている知り合いの意見を聞いた後、うまく研究できそうな課題を選びました。 

2. 奨学金をもらった後： 

・出発の５ケ月ぐらい前に奨学金選考結果が出た後、各言語能力の証明書、能力証書などの留学に必要な書類を準備し

始めました。 

・留学する町の位置や気候、物価などを調べてみました。 

・アパートを借りる手続き、インターネット接続の手続き、電話番号の登録方法などを調べました。 

・そのほか大事なのは、海外で留学生として一人暮らしをするという心構えを持つことです。 



 

＊お知らせ＊ 

日本留学Ｑ＆Ａ 

在ベトナム日本国大使館のＷＥＢサイトで、 

日本留学についての様々な情報を知ることができます。 

日本留学に関心のある方は、以下のサイトへアクセスしてみ

てください。 

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

発行／国際交流基金ベトナム日本文化交流センター 

監修／安藤敏毅（同センター 所長） 

     小川京子（同センター 日本語上級専門家） 

編集／久保田育美（同センター 日本語指導助手） 

     長田あさみ（同センター アジアセンター調整員） 

翻訳／Vương Linh Chi（同センター アシスタントプログラムオフィサー） 

     Bùi Thị Phuong Thảo （同センター アシスタントプログラムオフィサー） 

○日本滞在中に体験したカルチャーショックは何ですか。 

・これまで１０年ほど日本人や日本の文化に触れる機会があり、今回の訪日も４回目となりますので、カルチャーショ

ックを受けたことはとくにありません。ですが強いて言えば、大雨のときも、豪雪のときも、日本人が列に割り込むこ

となく、後から前の人をぐいぐい押すこともなく、きちんと並んでいるところでしょうか。 

○留学していて、大変だと思うことや困っていることは何で

すか。 

・最も大変なのは札幌の気候です。冬が非常に長く、雪も多

いため、移動にとても苦労します。移動の大変さは、自分の

生活や勉強、仕事に大きな影響を与えています。 

○留学していて、楽しいことは何ですか。 

 

・外国語学習者である自分にとって、その言語の国で

暮らし、その言語でその言語を母語とする人と話した

り接したりするのは、これ以上ない喜びだと思いま

す。 

・また日本の食べ物も食べられて旅行もできたこと

が、留学していて楽しいと感じていることです。 

○今後の自分の人生に、留学経験をどのように生かしたいで

すか。また、留学で得られる（得られた）経験を誰に伝えた

いと思いますか。 

・日本で学んだ知識を生かして、これまでの教え方の問題点

を改善し、教師にとってより良い教え方と、学生にとってよ

り良い学び方を身につけたいと思います。 

・チャンスがあれば、日本に留学したい方々に自分の経験を

シェアしたいです。 

留学を考えている人へ、アドバイスをお願いします。 

・アドバイスは一つだけです。留学の目的は「お金」

ではなく「勉強」であるということをしっかり意識し

てください。留学生として来日したのに、勉強せずに

お金のために働くばかりで、結局体調を崩してしまっ

た方を何度も目にしてきましたので。 

※執筆者の書いたベトナム語を翻訳して掲載しています。 

 

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

