学校法人 赤塚学園

2021年4月開科

グローバルビジネス科（2年課程・専門士）
学校法人赤塚学園は、鹿児島県で専門学校と幼稚園を運営しており、今年創立７７周年を
迎えます。
この度2021年4月に開科いたしました『グローバルビジネス科』は日本語能力やビジネスマ
ナー、パソコンスキルやマーケティング力などの社会人基礎力を身につけ、ホテル観光業界
やその他業界のインバウンド需要に対応できる人材を育成します。

【カリキュラム】
①暮らしと法律

⑥おもてなし

労働に関する基本的な知識
の習得、パーソナルファイナ
ンスを通して一人ひとりの生
き方にあったお金の知恵を身
につけていく

ビジネスマナーをはじめ日本
や鹿児島の伝統文化、歴史な
どを学びコミュニケーション力
を身につける

②IT実践

⑦ビジネスマナー

HTML、CSS、HTML、Javascript
の基礎を学習し、WEBサイトを
制作できる力を身につける

ビジネスシーンにおける、礼
法、接客、ビジネス会話、文書
作成等のスキルを身につける

③マーケティング

⑧日本語

市場調査やケーススタディ、
商品企画などの実践を通し
て、プレゼンテーションに必要
な発想力や情報収集力を身
につける

総合的な日本語能力と自ら学
ぼうとする力を身につけ、日
本語能力試験N2以上の合格
を目指す

【就職】

県内外のホテルや旅館などの観光
業界、IT業界などへの就職を目指し
ます

④パソコンスキル
Excel、Word、PowerPointなど
のビジネスで必要とされるパ
ソコンスキルを身につける

⑤ホテル観光マネジメント
日本特有の文化を理解し、
シーンに合わせた心づかいの
大切さや、文化・風習の違う宿
泊客をもてなす知識を身につ
ける

【住居】
①かごしま国際交流センター
家賃３４，０００円⇒２９，０００円※
（水道光熱費、Wi-Fi使用料など家賃に
全て含まれていますので安心です！）
新築家具付きで繁華街の中心にあり、
学校まで自転車で10分以内の好立地！
グローバルビジネス科の半数以上の学
生が居住しています！
②提携不動産物件
25,000～30,000円の物件を紹介します。水道光熱費
などは別途必要です。
※本校より学生一人あたり５，０００円/月の
家賃補助をします。

【アルバイト】
学校周辺にはアルバイトができるコン
ビニエンスストアや飲食店などがたくさ
んあり、学校から紹介できますので安
心です。
入学後１週間以内に全員のアルバイト
先が決まりました！

学校法人 Akatsuka Gakuen

Starting from 2021/4

FACULTY OF GLOBAL BUSINESS
（2 years– Diploma）
2021 marks the 77th anniversary of the founding of Akatsuka Gakuen, an educational
institution that runs two vocational schools and a kindergarten in Kagoshima Prefecture.
The "Faculty of Global Business" started in April 2021, aims to develop workforce with basic
social skills including Japanese language proficiency, business manner, computer skills and
marketing skills, and to respond to the needs of customer service in inbound tourism
industry.

CURRICULUM
①Living & Law

⑥Omotenashi Culture

Basic knowledge of labor
laws and personal financial
management skills

Strengthen communication skills
& deepen the knowledge of the
traditional culture, and history of
Kagoshima and Japan

②Practical IT
Learn the basics of HTML,
CSS, HTML, Javascript and
gain websites design skill

③Marketing
Boost creativity and
information gathering skill
through market research,
case studies, and product
planning

➃PC Skills

【JOB-HUNTING】

⑦Business Manner
Develop business skills such
as customer service, business
conversation, and document
writing in workplaces

⑧Japanese Language
Passing JLPT N2&N1 by
developing self-study skill and
overall Japanese level.

Fundamental business PC
skills such as Excel, Word,
and PowerPoint

➃Hotel Tourism
Management
Acquire knowledge about the
unique culture of Japan as well
as the flexible Omotenashi
approach toward tourists from
different cultural background.

【ACCOMMODATION】
① Kagoshima International Exchange
Center
Rent: ¥34,000 ⇒\29,000※
(Including utility costs)
Newly furnished apartment located in the
center of the downtown area (within
10-minute ride to school)
Accommodate more than half of the
students from the Faculty of Global
Business.
②Real estate partners
Introduce apartment from \25,000～\30,000.
Utilities fee are not included.

※Student will receive￥5,000 handout per
month from the school.

Searching jobs in Tourism industry
(Hotel & Ryoukan, etc.)
Pre-hiring Internship
An effective job-hunting system by taking a
long-term internship while studying at school, in
order to gain practical experiences and evaluate
the potential of both students and companies.
Work experiences

School
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Recruiting

Companies

Ability Evaluation

【PART-TIME JOB】
There are many part-time job hirring
at convenience stores & restaurants
nearby. Rest assured as you can
receive recommendations from the
school. Within a week after the
enrollment, all students started their
part-time jobs!

学校法人 Akatsuka Gakuen

Khai Trương 2021/4

KHOA KINH DOANH QUỐC TẾ
（2 năm – Chứng chỉ chuyên môn）
Năm 2021 đánh dấu kỷ niệm 77 năm ngày thành lập của Akatsuka Gakuen, tổ chức giáo dục
đang điều hành hai trường dạy nghề và một trường mẫu giáo ở tỉnh Kagoshima.
"Khoa Kinh doanh Quốc tế" khai trương vào tháng 4 năm 2021 với mục đích đào tạo nguồn
nhân lực sở hữu kỹ năng cơ bản cho người trưởng thành như năng lực tiếng Nhật, quy tắc
ứng xử, kỹ năng máy tính và kỹ năng marketing, đồng thời đáp ứng nhu cầu phục vụ du
khách quốc tế của ngành du lịch khách sạn và những ngành khác.

【TÌM VIỆC】

【CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO】
⑤Kỹ năng máy tính

①Đời sống & luật
pháp
Kiến thức lao động cơ bản và
kỹ năng quản lý tài chính cá
nhân.

②Thực hành IT
Tìm hiểu kiến thức cơ bản về
HTML, CSS, HTML, Javascript và
trang bị kỹ năng tạo lập trang
web

③Marketing
Trang bị năng lực sáng tạo và kỹ
năng thu thập thông tin cho
các bài thuyết trình thông qua
thực hành nghiên cứu thị
trường, nghiên cứu tình huống
và kế hoạch hóa sản phẩm

Kỹ năng máy tính cần thiết
cho công việc như Excel,
Word, PowerPoint

⑥Văn hóa Omotenashi
Văn hóa truyền thống và lịch
sử của Kagoshima và Nhật Bản
cũng như quy tắc ứng xử & kỹ
năng giao tiếp

⑦Quy tắc ứng xử
Phép xã giao, tiếp khách,
hội thoại và văn bản trong
công việc

⑧Tiếng Nhật
Trang bị khả năng tự học và
năng lực tiếng Nhật tổng hợp
để nhắm tới kỳ thi JLPT N2 &
N1

➃Quản lý du lịch khách
sạn
Tiếp thu văn hóa đặc trưng của
Nhật Bản. Trang bị kiến thức
Omotenashi đối với du khách
từ nhiều nền văn hóa khác
nhau và kỹ năng xử lý tình
huống

【CHỔ Ở】
①Trung tâm giao lưu quốc tế Kagoshima
Tiền nhà: ¥34,000 ⇒\29,000※
（Bao gồm tiền điện nước & phí Wifi）
Được trang bị nội thất mới và ở ngay khu
vực trung tâm thành phố (chỉ mất 10 phút
đạp xe đến trường)
Hơn 1 nửa số sinh viên Khoa Kinh Doanh
Quốc Tế đang sinh sống!
②Các đối tác bất động sản
Giới thiệu những căn nhà giá từ \25,000～\30,000. Không
bao gồm tiền điện nước.

※Nhà trường sẽ trợ cấp tiền nhà ￥5,000/ tháng
cho mỗi học sinh.

Mục tiêu tìm được việc làm ngành
du lịch như khách sạn & ryoukan ở
trong và ngoài tỉnh.
Chế độ thực tập trước tuyển dụng
Chế độ củng cố hoạt động xin việc bằng việc thực tập
dài hạn ở doanh nghiệp trong thời gian học tập tại
trường, nhằm đánh giá độ phù hợp và năng lực của
đôi bên
Trải nghiệm công việc

Trường
Học sinh

Tuyển dụng

Doanh
Nghiệp

Đánh giá năng lực

【VIỆC LÀM THÊM】
Xung quanh trường có rất nhiều cửa
hàng tiện lợi & nhà hàng có thể đi làm
thêm, KHÔNG PHẢI LO vì nhà trường có
thể giới thiệu việc làm cho học sinh.
Trong vòng một tuần sau khi nhập học,
tất cả các học sinh đã nhận được công
việc bán thời gian!

