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
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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!

