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Chào mừng bạn đến với Đại học Dược Niigata 

 

1. Giới thiệu về Đại học Dược Niigata 

“Các bạn sinh viên cùng với đội ngũ giảng viên và cộng đồng xã hội tại địa phương đang 

nỗ lực thực hiện “Nâng cao sức khỏe”” 

Đại học Dược Niigata đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập vào năm 2017. Trường đại 

học này chia thành 2 khoa là Khoa Dược và Khoa Khoa học đời sống ứng dụng, có khoảng 

1.700 sinh viên và sinh viên sau đại học, hơn 100 giảng viên và nhân viên đang hoạt động tích 

cực, mặc dù đây là một trường đại học nhỏ nhưng lại thu hút sự chú ý như trường đại học có 

chuyên môn đặc biệt về khoa học đời sống. 

Trong Khoa Khoa học đời sống ứng dụng thiết kế 2 ngành học là Ngành Khoa học đời sống 

ứng dụng và Ngành Sáng tạo công nghiệp đời sống. Ngành Khoa học đời sống ứng dụng đào 

tạo các kỹ sư phụ trách về thực phẩm, môi trường, nông nghiệp, y học, công nghệ sinh học, 

v.v... và các giáo viên chuyên ngành khoa học dựa trên cơ sở khoa học đời sống. 

Ngành Sáng tạo công nghiệp đời sống đào tạo nên các nhà lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng 

ngành nông nghiệp, công nghệ thực phẩm, v.v...mới sử dụng khoa học xã hội (kinh tế, quản 

lý). Bên cạnh đó, nhà trường cũng đang nỗ lực thực hiện dự án phát triển nghiên cứu cấp quốc 

gia và hoạt động đóng góp cho cộng đồng thông qua sự liên kết hợp tác của 2 ngành học này. 

Trường Đại học Dược Niigata tận dụng lợi thế quy mô và phương pháp học tập tương tác 

giữa sinh viên với giảng viên, cùng với cộng đồng xã hội tại địa phương nỗ lực, triển khai 

thực hiện nhiệm vụ chung của cả 2 khoa là “Nâng cao sức khỏe”. 

 * Khoa Dược cung cấp khóa học chuyên ngành để lấy chứng chỉ dược sĩ cấp quốc gia của 

Nhật Bản, nếu bạn quan tâm, vui lòng tham khảo trên trang chủ. 
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2. Giới thiệu về Khoa, Ngành nghiên cứu sau đại học 

(1) Khoa Khoa học đời sống ứng dụng Ngành Khoa học đời sống ứng dụng (4 năm) 

     Ngành Khoa học tự nhiên 

             Ngành Sáng tạo công nghiệp đời sống (4 năm)  

     Ngành Khoa học xã hội 

(2) Sau đại học    Ngành Nghiên cứu dược học 

     Ngành Nghiên cứu khoa học ứng dụng  

     (chương trình thạc sỹ, chương trình tiến sỹ) 

(3) Nghiên cứu sinh (sau đại học) (1 năm) * Dành cho người muốn lấy bằng thạc sỹ hay bằng 

tiến sỹ 

 

3. Học phí (Mỗi năm, chia ra thanh toán 2 lần) 

(1) Khoa Khoa học đời sống ứng dụng Ngành Khoa học đời sống ứng dụng 

            Năm thứ nhất  1.659.230 yên 

            Năm thứ 2 trở đi 1.559.230 yên 

           Ngành Sáng tạo công nghiệp đời sống 

            Năm thứ nhất 1.359.230 yên 

            Năm thứ 2 trở đi 1.259.230 yên 

(2) Sau đại học Ngành Nghiên cứu dược học, Ngành Nghiên cứu khoa học đời sống ứng 

dụng 

     Phí nhập học 200.000 yên (chỉ đóng khi nhập học) + mỗi năm 400.000 yên 

(3) Nghiên cứu sinh (sau đại học) Ngành Nghiên cứu dược học, Ngành Nghiên cứu 

khoa học đời sống ứng dụng 

     Phí nhập học 100.000 yên (chỉ đóng khi nhập học) + mỗi năm 400.000 yên 
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4. Chế độ miễn giảm học phí, học bổng 

  Đại học Dược Niigata có chế độ miễn giảm một phần học phí. 

  Chi tiết sẽ được công bố trên trang web dưới đây vào cuối tháng 9 năm 2018. 

  Ngoài ra, cũng có thể sử dụng chế độ học bổng của Nhật Bản và các công ty tư nhân, nên 

vui lòng xem trang web dưới đây để biết chi tiết. 

 

5. Phí sinh hoạt 

 (Thu nhập) Học bổng 50.000 yên (ví dụ sinh viên có học bổng) + làm thêm 40.000 yên 

       Tổng thu nhập khoảng 90.000 yên 

 (Chi ra) Tiền nhà khoảng 24.000 yên + ăn uống, nhu yếu phẩm, v.v... 66.000 yên 

       Tổng chi ra khoảng 90.000 yên 

* Làm thêm:  Văn phòng ở trường đại học sẽ giới thiệu công việc. 

* Nhà chung cư: Trường đại học không bố trí ký túc xá mà sẽ giới thiệu nhà chung cư gần 

trường với giá cả phải chăng cho sinh viên. Tất cả nhà chung cư đều an 

toàn, sạch sẽ, giá khoảng từ 24.000 yên. 

 

6. Hoạt động tìm việc làm, học tiếp sau đại học 

  Hầu như tất cả những sinh viên từ Khoa Khoa học đời sống ứng dụng khi tìm việc làm 

đều được tuyển dụng vào các công ty, cơ quan hành chính và phòng thí nghiệm. Ngoài ra, 

cũng có những sinh viên học tiếp lên khoa sau đại học để lấy bằng tiến sỹ, theo con đường 

nghiên cứu sinh. 

  Ngoài ra, trường đại học của chúng tôi có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các công ty 

thực phẩm lớn, v.v… có trụ sở tại Đông Nam Á, Đông Á, v.v... vì vậy có nhiều cơ hội hoạt 

động làm việc ở nước ngoài. Trong hoạt động tìm kiếm việc làm, “Trung tâm hỗ trợ việc 

làm” trợ giúp rất tận tình và chi tiết. 
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7. Chế độ tuyển sinh 

 Nhà trường sẽ thông báo trên trang web bên dưới trước cuối tháng 9 năm 2018. 

 Ví dụ về môn thi tuyển sinh: Chọn môn sở trường trong các môn tiếng Anh, tiếng Nhật, 

toán, hóa học, sinh học, vật lý + Phỏng vấn 

* Về việc học liên thông, chỉ có thể khi số học phần đã hoàn thành của các môn ở trường 

đang học đạt được nhiều hơn số học phần theo quy định với môn học thay thế ở trường 

đại học này. Để biết chi tiết, vui lòng chuẩn bị các giáo trình và môn học đã hoàn thành, 

sau đó liên hệ với chúng tôi. 

 

8. Thông tin liên hệ (địa chỉ mail) intl@nupals.ac.jp 

 

9. Trang chủ Đại học Dược Niigata (URL) http://www.nupals.ac.jp/english/ 

 

10. Hướng dẫn đường đi 

 ・Từ Ga Tokyo ~ Ga Niigata Khoảng 2 tiếng đi bằng tàu JR Shinkansen 

 ・Sân bay Niigata ~ ga Niigata Khoảng 25 phút đi bằng xe buýt Limousine của sân bay 

 ・Khoảng 20 phút đi bằng tuyến JR Shin-etsu từ ga Niigata 

http://www.nupals.ac.jp/english/

