
Học tập tại trường Đại học Nagasaki, Nhật Bản 
～Chương trình NISP~ 

Giới thiệu bản thân 
Mình là Nguyễn Thị Đỗ Quyên, đến từ thành phố Cần Thơ. Năm 2014, mình đã hoàn tất chương trình Công Nghệ Sinh Học Tiên 

Tiến của trường Đại học Cần Thơ và hiện giờ đang là nghiên cứu sinh năm thứ nhất của Trường Đại học Nagasaki, Nhật Bản. Giáo sư 

hướng dẫn của mình là thầy Wada Minoru với hướng nghiên cứu về sinh thái học và vi sinh vật biển. 

Hành trình du học thông qua chương trình NISP 
Năm 2013, mình đã may mắn được tham gia vào chương trình NISP và được giao lưu với rất nhiều các bạn sinh viên quốc tế khác 
trong chương trình này. Đây là chương trình trao đổi sinh viên đặc biệt dành cho các trường đại học có liên kết với Đại học Nagasaki, 
điển hình như Đại học Cần Thơ. Chương trình bao gồm các khoá học về khoa học tự nhiên, xã hội nhân văn cùng với các lớp bồi 
dưỡng tiếng Nhật. Đặc biệt các khoá học đều được giảng dạy bằng tiếng Anh do các khoa, viện liên quan phụ trách. Bên cạnh đó, 
các bạn sẽ nhận được học bổng 80.000 yên mỗi tháng từ tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO) nếu các bạn đăng ký và trúng 
tuyển. Chi tiết về chương trình NISP các bạn có thể tham khảo tại: 

Website trường Đại học Nagasaki (http://www.nagasaki-u.ac.jp/ryugaku/e/pis/syurui_3.html)  

và website trường Đại học Cần Thơ (http://websrv2.ctu.edu.vn/dept/dir/) 

Mình đã tham gia chương trình NISP từ học kỳ mùa thu (01/10-31/03) đến học kỳ mùa đông (01/04-30/09). Trở về nước vào tháng 
09/2014, mình hoàn tất chương trình đại học tại Đại học Cần Thơ và trở lại Nagasaki để theo học chương trình Tiến sĩ 5 năm vào tháng 
10/2015. 

Học tập tại trường Đại học Nagasaki 
Chương trình NISP đã giúp mình nhận ra có rất nhiều khác biệt trong hệ thống giáo dục giữa Việt Nam và Nhật Bản như lịch học, 
cách cho bài kiểm tra cũng như đánh giá năng lực sinh viên,….Tuy nhiên, không khó để chúng ta thích nghi với sự thay đổi này. 
Ngoài những hiểu biết về văn hoá, xã hội và con người Nhật Bản, nhờ có NISP kiến thức chuyên ngành của mình ngày càng được 
nâng cao. Và trên tất cả, sau khi tham gia chương trình NISP, mình đã có thêm nhiều động lực để quyết định theo đuổi con đường 
nghiên cứu chuyên sâu với chương trình Tiến sĩ 5 năm tại trường Đại học Nagasaki. Mặc dù có những lúc thật khó khăn để thực hiện 
niềm đam mê của mình, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè, mình đã không bỏ lỡ cơ hội để trở nên tiến bộ hơn nữa. 

Cuộc sống ở Nagasaki 
Nagasaki có khí hậu cận nhiệt đới đặc trưng bởi mùa đông se lạnh và mùa hè nóng ẩm. Bên cạnh đó, nơi đây rất nổi tiểng bởi những 
lễ hội truyền thống được tổ chức quanh năm như lễ hội Kunchi, lễ hội đèn lồng, lễ hội hoa Tulip …..Mình rất hào hứng khi tham gia 
những lễ hội này vì đó là cơ hội tuyệt vời để khám phá những nét văn hoá độc đáo của người dân Nagasaki nói riêng và người dân 
Nhật Bản nói chung. 

Vậy thì chúng ta còn đợi chờ gì mà không đến Nagasaki, Nhật Bản để học tập và trải nghiệm nền văn hoá mới các bạn nhỉ? 



 

Contact：ryugaku@ml.nagasaki-u.ac.jp 
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