
Trường Cao Đẳng Kinh Doanh-Thương
Mại-Công Nghệ Thông Tin
SETOUCHI Nhật Bản.

〈 Giới Thiệu Trường  〉

Trường chúng tôi đang sử dụng địa điểm và cơ sở vật chất của trường tiểu học TAMATSU.
Logo hiện tại của trường thể hiện sự thừa kế phong thái và linh hồn của trường TAMATSU 

Kỷ nguyên mà con người 
tồn tại cùng với trí tuệ 
nhân tạo đã đến.

Te l：+ 81  (0) 8 6 9 -24 - 8 5 8 8
M a i l：i n f o @ s e t o u c h i c o l l e g e . c o m
We b s i t e：h t t p : //s e t o u c h i c o l l e g e . c o m /

Địa chỉ：2968 Shirimi,phố OKU,thành phố SETOUCHI,
　　　tỉnh OKAYAMA

Tỉnh OKAYAMA được xem là một trong những tỉnh ít thiên 
tai nhất trong các tỉnh thành của Nhật Bản. Tỉnh 
OKAYAMA là nơi rất dễ sống và gần đây đã được xếp hạng 
là điểm đến yêu thích của những ai muốn chuyển ra nước 
ngoài sinh sống.
Với khí hậu ôn đới quanh năm tạo ra điều kiện tuyệt vời 
cho những trái đào trắng và nho đen lớn lên có hương vị 
hoàn hảo cùng với suối nước nóng thơ mộng có thể giải 
tỏa những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày.



Khoa ngoại ngữ 
Chuyên môn marketting

Du học nghành công nghệ
 thông tin tại Setouuchi

9:00
Trường học

12:00
bữa ăn trưa 

14:00
Công việc 
làm thêm

20:00
    bữa tối

22:00
    Đi ngủ

《 Principal's Message  》
Đặc điểm chính của trường,với hệ thống giáo dục đặc biệt,trú trọng và xoay quanh về chủ đề "Việc làm quốc tế". 
Theo ước tính hiện nay,trong tương lai, thị trường lao động của Nhật Bản dự kiến   sẽ giảm dần.Tuy nhiên,trên thế 
giới vẫn luôn tiếp mở rộng thị trường kinh doanh với dân số hơn 7 tỷ người,Với đà thế đó dự đoán cơ hội kinh 
doanh sẽ ngày càng mở rộng ở thị trường quốc tế. Từ chế độ Minh Trị Duy Tân đến nay 150 năm đã trôi qua.Trong 
thời đại chuyển hóa năng động không ngừng này, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ việc làm cho các bạn sinh viên 
bất kể sắc tộc,tôn giáo, quốc tịch. Chung tay cùng hướng tới mục tiêu tất cả đều có việc làm song song với quan 
hệ quốc tế,hợp tác song phương. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp các bạn học cách phát triển thế mạnh và 
khả năng của mình. Cùng với các bạn sinh viên, giáo viên, nhân viên nhà trường, nhân viên địa phương, cán bộ 
công ty, cán bộ hành chính và tất cả các lĩnh vực khác đang hợp tác, để tạo ra một hình thức học tập mới ,trong 
thời đại bùng nổ công nghệ này. Mỗi ngày là một thay đổi và cải tiến liên tục. Đừng sợ thất bại,hãy cảm thấy 
thích thú với những thay đổi và học cách thích ứng với những tình huống mới.Với sự phát triển AI (trí tuệ nhân 
tạo) trong tương lai, Đây sẽ là thời điểm cần thiết phải thay đổi phong cách làm việc thật mạnh mẽ. Chúng tôi 
tạo ra một môi trường có thể nuôi dưỡng năng lực của con người có thể được áp dụng ở mọi lứa tuổi và cho phép 
sinh viên của chúng tôi có được những kỹ năng, kiến   thức và bí quyết mới liên quan trực tiếp đến nhu cầu của 
các công ty.

Junichi Tanaka

Với vẻ đẹp thiên nhiên đầy sức quyến rũ của Setouchi song song với môi 
trường giáo dục tốt nhất của thế giới,là nơi lý tưởng để chuẩn bị hành trang 
kiến thức và kỹ năng mới để sẵn sàng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu!

Dựa vào nhu cầu của các công ty, chúng 
tôi sử dụng các kỹ năng CNTT để xây 
dựng hệ thống bán hàng cho thị trường 
nội địa và quốc tế

Khóa học ngoại ngữ
Chuyên nghành biên dịch/ phiên dịch
Chúng tôi dạy rất nhiều loại ngôn ngữ 
nên các bạn có thể luyện tập,phát 
huy các kĩ năng đọc-viết để gây ấn 
tưởng với người khác thẩm chí cho cả 
người bản địa.

Khoa Thương Mại quốc tế
Chuyên ngành công nghệ nông nghiệp 
thủy hải sản

Để trở thành doanh nhân buôn bán 
trong và ngoài nước,cần phải có những 
cuộc đàm phán thực tế,trải nghiệm 
công việc kinh doanh và thực nghiệm 
buôn bán thương mại.

Khóa học thương mại quốc tế
Chuyên ngành ngoại thương 

Khoa ngoại ngữ 
Chuyên môn marketting
Học thực tiễn về marketing để có thể 
khởi nghiệp trong tương lai .

Học tập
Lý thuyết về doanh nghiệp: 
các khoá học được giảng dạy bởi những người có sự nghiệp thành 
công và  đóng vai trò lãnh đạo tại địa phương.

Địa Phương: 

học hỏi văn hóa,phong tục của người dân bản địa,phát huy năng lực giao tiếp xã hội

Kỹ năng ngôn ngữ: thực hành  các ngoại ngữ (bao gồm tiếng Nhật)

Công việc làm thêm lương cao khi có kiến thức về IT

Công việc làm thêm

Câu cá, luyện tập thể thao ở bãi biển,vừa chạy bộ vừa ngắm cảnh hoàng hôn, chơi thử 
các môn thể thao Nhật Bản như kendo,vv.Đây chỉ là một vài ví dụ về những gì bạn có 
thể làm ở đây trong thời gian rảnh rỗi của bạn.

Tự do làm điều mình thích

Mỗi ngày vui vẻ giống như kỳ nghỉ mùa hè!
Hãy học tập chăm chỉ nhưng với một lịch trình không quá căng thẳng
Để tận hưởng niềm vui mỗi ngày.

Nhà trường và các doanh nghiệp hợp tác cùng nhau tạo ra 
môi trường làm việc mới
Ở đây chúng ta học những điều cơ bản về CNTT.

Lớp học chủ yếu tập trung vào buổi sáng, vì vậy buổi chiều bạn có thể dành thời gian rảnh 
rỗi của mình để làm thêm hoặc đi chơi,thể thao.

Lịch trình trong 1 năm

Việc làm/Việc bán thời gian

Công việc tập trung vào mục tiêu chính tương lai của bạn ở Nhật!

1

支 援 打 工

Sinh viên Nhật Bản và du học sinh quốc tế học các môn học đều kết nối trực tiếp với từng ngành nghề công việc ở Nhật Bản.

2 Bạn có thể tìm việc làm như là một nhân viên chính thức, hoặc cũng có thể bắt đầu cho doanh nghiệp của mình

3 Hỗ trợ việc làm thêm

Giáo dục dựa trên nhu cầu [Tìm hiểu yêu cầu từ các công ty và lập ra chương trình giảng dạy chuyên sâu]

Chương trình giảng dạy

1
2 Kì thi chứng chỉ chuyên môn 3 Thành quả

Giáo dục theo nhu cầu ,đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của các công ty

Không chỉ là người nhân viên đơn thuần mà còn phải trang bị năng lực tiếp thị,quảng cáo

Sáng tạo ra một chương trình giảng dạy với chủ đề tái sinh trong khu vực và địa phương, 
đề cử như áp dụng CNTT trong các sản phẩm nông nghiệp và hàng hải
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