TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
KHOA NGÔN NGỮ & VĂN HÓA NHẬT BẢN

THÔNG ĐIỆP TỪ TRƯỞNG KHOA VỀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO NGÔN NGỮ NHẬT BẢN
Thế kỉ 21 được coi là thế kỉ của châu Á, khi động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu
đã chuyển dịch từ phương Tây sang phương Đông và có rất nhiều các nước châu Á đã
"hóa rồng". Trong bối cảnh đó, việc dạy - học ngôn ngữ của các nước châu Á được rất
nhiều người, nhiều quốc gia quan tâm.
Ở Việt Nam, học tiếng Nhật đang trở thành một trào lưu. Theo báo cáo của Quỹ
Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, tại thời điểm năm 2015, tại Việt Nam có tới 64,863 người
đang học tiếng Nhật, đứng thứ 8 trên thế giới. Còn theo Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật
Bản thì số lưu học sinh người Việt Nam tại Nhật Bản năm 2017 lên tới 61,671 người,
chỉ đứng sau Trung Quốc. Tuy nhiên, con số đó vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tuyển
dụng của các doanh nghiệp Nhật Bản, đặc biệt, các doanh nghiệp Nhật Bản vẫn đang
vô cùng thiếu nguồn nhân lực tiếng Nhật chất lượng cao.
Để đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực tiếng Nhật, trong nhiều năm qua,
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN đã luôn quan tâm đến việc phát triển ngành
tiếng Nhật. Khoa NN&VH Nhật Bản của Trường là một trong những đơn vị đào tạo
tiếng Nhật uy tín, có quy mô lớn nhất trong cả nước. Khoa không ngừng lớn mạnh và
đóng vai trò tiên phong, đầu tầu trong rất nhiều hoạt động dạy - học tiếng Nhật tại
Việt Nam. Chương trình đào tạo Chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Nhật Bản là một
minh chứng cho vai trò tiên phong, cam kết thực hiện đúng sứ mệnh của Trường Đại
học Ngoại ngữ - ĐHQGHN là "đóng góp vào sự phát triển của đất nước thông qua việc
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao".
Đến với Chương trình CLC ngành Ngôn ngữ Nhật Bản của Trường, các em sinh
viên không chỉ được trang bị kiến thức tiếng Nhật ở mức thành thạo, mà còn có thể nói
tiếng Anh trôi chảy. Sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức về ngôn ngữ, mà còn
được rèn luyện những kĩ năng cần thiết khi làm việc tại các doanh nghiệp, đặc biệt là

các doanh nghiệp Nhật Bản như kĩ năng làm việc theo nhóm, kĩ năng giải quyết vấn
đề, kĩ năng phân tích và xử lí thông tin,... Sinh viên có cơ hội tiếp xúc, làm quen với các
doanh nghiệp thông qua chương trình kiến tập và thực tập xuyên suốt 4 năm học. Đặc
biệt, các em sẽ có ít nhất một cơ hội sang học tập, thực tập tại đất nước Nhật Bản xinh
đẹp.
Kết thúc 4 năm học, các em có thể trở thành một biên-phiên dịch viên, hay một
doanh nhân, hoặc có thể trở thành một cán bộ nghiên cứu về Nhật Bản, trở thành cầu
nối giữa hai quốc gia Nhật - Việt.
Chương trình CLC ngành Ngôn ngữ Nhật Bản sẽ là nơi trao cho các em nhiều
cơ hội để vươn ra thế giới. Hãy đón nhận, tận dụng những cơ hội đó để trở thành
một người thành công, các em nhé!

