
Đại học Ritsumeikan đã thành lập một văn phòng tại 
trường đại học Ngoại Thương, Hà Nội. Bạn có thể liên hệ 
với chúng tôi qua Facebook hoặc Email bằng tiếng Việt.

Văn phòng Đại diện tại Việt Nam
Tầng 9, Nhà A, phòng Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Ngoại Thương, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
    +84-966-786-921  E-mail: asean@st.ritsumei.ac.jp  : http://ritsumei.edu.vn/
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Về Ritsumeikan Academy
2 Trường đại học, 4 Trường trung học, 4 Trường trung học cơ sở, và 1 Trường trường tiểu học
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KYOTO | Kinugasa Campus
Kyoto là trung tâm lịch sử và văn hóa 
truyền thống của Nhật Bản, nơi các 
tòa nhà và di tích lịch sử hàng trăm 
năm tuổi tạo nên một phần tự nhiên 
của cảnh quan đô thị. Tham quan 
các đền thờ Phật giáo nổi tiếng, các 
tượng Phật, chùa chiền, công viên 
Nhật Bản hay các di sản thế giới sẽ 
mang lại cho bạn cơ hội tuyệt vời để đắm mình trong nền văn hóa Nhật 
Bản đích thực. Kyoto cũng là tỉnh có tỷ lệ sinh viên lớn nhất Nhật Bản. 
Với nhiều cơ sở nghiên cứu và tổ chức giáo dục nổi tiếng, Kyoto là một 
trong những thành phố thân thiện nhất với sinh viên.  

OSAKA | Osaka Ibaraki Campus
Osaka có dân số đông thứ 3 Nhật 
Bản với 8,8 triệu người, trong đó có 
khoảng 21 nghìn người nước ngoài 
đang sinh sống. Số lượng du học 
sinh tại Osaka đứng thứ 2, chỉ sau 
Tokyo. Osaka được biết đến là một 
thị trấn lâu đời, là nơi xuất thân của 
các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như 
Panasonic, công ty dược phẩm Takeda, ngành công nghiệp Daikin. 
Ngoài ra, tại đây còn có 65% doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản, 
nhiều xí nghiệp nhỏ với kỹ thuật tiên tiến là nền tảng kinh tế của Nhật 
Bản."

SHIGA | Biwako-Kusatsu Campus
Tỉnh Shiga chỉ cách Kyoto vài phút 
đi tàu, và là vùng đất của con hồ lớn 
nhất Nhật Bản - hồ Biwa. Hồ Biwa giữ 
vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ 
nền kinh doanh, nền nông nghiệp và 
cuộc sống của người dân miền Tây 
Nhật Bản. Điều này đã làm cho Shiga 
trở thành một cụm các ngành công 
nghiệp công nghệ cao và là một trung tâm quan trọng của các doanh 
nghiệp. Shiga cũng được biết đến với nhiều di tích lịch sử pha trộn vẻ 
đẹp thiên nhiên sống động. Các bảo vật quốc gia như lâu đài Hikone có 
thể được tìm thấy dọc theo bờ bồ Biwa xinh đẹp.

OSAKA

KYOTO

SHIGAFUKUOKA

TOKYO

SAPPORO

Vị trí tuyệt vời

Lịch sử của Ritsumeikan bắt đầu từ năm 1869 khi một học viện tư thục cùng tên được thành lập tại Kyoto. Học viện nay đã trở thành một tổ 
chức toàn diện bao gồm 2 trường đại học, trong đó có đại học Ritsumeikan (RU), 4 trường trung học cơ sở, 4 trường trung học phổ thông và 1 
trường tiểu học. RU tự hào có 16 khoa đại học và 21 khoa cao học trên 4 cơ sở, tích cực thúc đẩy hợp tác nghiên cứu với các ngành công nghiệp 
và có những đóng góp đáng kể cho xã hội cả trong nước và quốc tế thông qua rất nhiều dự án học thuật khác nhau. Mạng lưới cựu sinh viên RU 
mở rộng khắp Nhật Bản và vươn tới mọi nơi trên thế giới, hứa hẹn mang lại mối liên hệ rộng rãi giữa các sinh viên và nhiều cơ hội nghề nghiệp. 
Trường đại học Ritsumeikan được Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) công nhận là một trong 37 trường 
có tính cạnh tranh cao trong dự án trường đại học hàng đầu thế giới “Top Global University Project” vào năm 2014. Được biết đến là một trong 
những trường đại học quốc tế hàng đầu tại Nhật Bản, RU cam kết sẽ thúc đẩy hơn nữa tiểu sử toàn cầu của mình và cung cấp một nền giáo dục 
đẳng cấp quốc tế cho sinh viên trên toàn thế giới.

Nhà ở cho sinh viên quốc tế
Phòng kí túc xá được trang bị sẵn nội thất theo mỗi khuôn viên trường

Phong cách cuả chỗ ở

Để biết thêm thông tin về ký túc xa, 
vui lòng truy cập website:
en.ritsumei.ac.jp/lifecareer/
student-support/

Cơ Hội Du Học
Exchange partners with:

National University of Singapore
Yonsei University
King's College London
Peking University
University of Hong Kong
University of Washington
University of British Columbia

Và nhiều hơn thế nữa…

159
tổ chức đối tác tại  

34
quốc gia trên khắp thế giới

Học sinh có rất nhiều cơ hội để giao lưu và khám phá thế giới thông qua các chương trình 
du học. Ritsumeikan cung cấp cho sinh viên rất nhiều chương trình trao đổi từ ngắn hạn 
đến 1 năm để có thể đáp ứng được nhu cầu học tập của sinh viên.

Hỗ trợ sinh viên
- Định hướng nghề nghiệp
- Hướng dẫn học tập
- Thủ tục xin Visa

- Hỗ trợ về nhà ở
- Hỗ trợ về du học
- Hỗ trợ y tế tại trường

Sinh viên của mỗi khoa cũng nhận được sự hướng 
dẫn và hỗ trợ từ các sinh viên khác trên thông qua 
hội Orientation Coordinators. Sinh viên cũng được 
khuyến khích tham gia hàng trăm câu lạc bộ về thể 
thao và văn hóa.

Đăng ký nhận hồ 
sơ ứng tuyển năm 

2022

Miễn Phí

2022



Chương trình Bằng cấp Địa điểm Thời gian nhập học Số lượng sinh viên nhập học 
hằng năm

 Phí nhập học yêu cầu cho năm 
nhất là Học phí hằng năm

Bằng Kép/
Bằng Liên Kết

COLLEGE OF GLOBAL LIBERAL ARTS

Dual degree program with 
the Australian National University

Cử nhân Giáo dục Khai phóng Toàn Cầu (RU)
Cử nhân Châu Á Thái Bình Dương (ANU)

Osaka
+

Canberra
Tháng 4  

và tháng 9 100**

200,000 JPY

2,300,000 JPY

COLLEGE OF INTERNATIONAL RELATIONS 

American University-Ritsumeikan University  
Joint Degree Program

Cử nhân ngành Quan hệ quốc tế toàn cầu
Kyoto

+
Washington D.C.

tháng 4 25***

Sinh viên sẽ đóng học 
phí cho RU khi học ở 
RU và đóng học phí 

cho AU khi học ở AU.

Bằng Đơn

COLLEGE OF INTERNATIONAL RELATIONS

Global Studies Major Cử nhân Quan Hệ Quốc Tế Kyoto Tháng 4  
và tháng 9 100

200,000 JPY

1,263,800 JPY

COLLEGE OF POLICY SCIENCE

Community and Regional Policy  
Studies Major

Cử nhân ngành Khoa Học Chính Sách Osaka tháng 9 40 1,165,800 JPY

COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

Information Systems Science and  
Engineering Course

Cử nhân ngành Kỹ Thuật Shiga tháng 4 50 1,566,200 JPY

Đề án miễn giảm học phí
Sinh viên quốc tế (những sinh viên thuộc 
dạng cư trú ‘sinh viên’ khi theo học tại Đại 
học Ritsumeikan) được đảm bảo giảm ít 
nhất 20% học phí; giảm 50% và 100% học phí 
đối với các ứng viên xuất sắc nhất.

• Không cần nộp hồ sơ riêng để xin học 
bổng. Phần trăm học bổng miễn giảm học 
phí sẽ được thông báo cùng với kết quả 
tuyển sinh.

• Phần trăm học bổng của năm đầu tiên sẽ 
được xét duyệt dựa trên kết quả của bộ hồ 
sơ ứng tuyển. Từ năm thứ 2 trở đi,  phần 
trăm học bổng sẽ được xét duyệt dựa trên 
kết quả học tập của năm trước đó.

Học bổng dành cho 
sinh viên quốc tế

100% 
Miễn giảm

50% 
Miễn giảm

20% 
Miễn giảm

For more information,  
please check the website:  

en.ritsumei.ac.jp/e-ug/

English-medium Undergraduate Programs (4-year full time)

*Cách thức nộp hồ sơ ứng tuyển có thể thay đổi. Tham khảo Application Handbook của mỗi chương trình học để biết thêm chi tiết.      **Đầu vào bao gồm 10 sinh viên nhập học ANU.      ***Đầu vào bao gồm 5 sinh viên nhập học AU.     Học phí và các khoản phí khác (Người đăng ký năm 2021)

*Hệ thống học bổng có thể thay đổi

* Học phí hàng năm có thể thay đổi. Tham khảo Application Handbook để biết thêm chi tiết.
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Science and 
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Ritsumeikan University 
Joint Degree Program 
[JDP]
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Dual Degree Program 
with the Australian 
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Why Choose
Ritsumeikan?


