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Tỷ lệ nhận được quyết định tuyển dụng làm việc

Tự tin 100%, hướng đến tương lai
Học tập tại Kagisen. Đó không chỉ là kiến thức hay kỹ thuật.
Với sự hiểu biết về một thế giới được tạo bởi sự “nghiêm túc” trong sự chuyên nghiệp 
thì bạn có thể đạt được “ sự học hỏi thực thụ” để đi theo con đường mà mình mong 
muốn. Sức mạnh hướng đến ước mơ. Bạn có thể đạt được “ sự học hỏi thực thụ” để 
đi theo con đường mà mình mong muốn bằng câu trả lời mở ra cùng những kỹ thuật. 
Sức mạnh hướng đến ước mơ. Tự tin rằng [Điều này có thể làm được] với câu trả lời 
mở ra cùng những kỹ thuật. Chúng tôi tự tin với triết lý giáo dục [Giáo dục con người 
thông qua giáo dục kỹ thuật].
Năng lực kỹ thuật. Năng lực sẵn sàng hành động. Khả năng tìm kiếm việc làm.
Cùng với sự tự tin 100% vào tương lai với Kagisen.

■Bảo trì máy móc
■Kỹ thuật viên điện tử truyền thông

■Nhân viên đài phát thanh ■Kỹ thuật viên phát sóng

Số sinh viên tốt nghiệp 144 người [ Số sinh viên nhận được quyết định tuyển dụng làm việc 121 người /
 Số sinh viên có nguyện vọng làm việc 6 người / Số sinh viên học lên 6 người / Ngoài ra 6 người 17 người ]

 (Khóa 2020)
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Chị Asagoe Nami 
 (Trường đã tốt nghiệp/ Trường trung học phổ thông Kurashiki Chuo tỉnh 
 Okayama- Khoa tài chính)

 Công việc về hình ảnh …17%
Công việc về âm thanh …8%

Công việc về ánh sáng …4% / Khác …71%
Số sinh viên tốt nghiệp 31 người 

[ Số sinh viên nhận được quyết định tuyển dụng 24 người / 
Số sinh viên có nguyện vọng tìm việc 24 người / Ngoài ra 7 người ] 

 (Tình hình của sinh viên tốt nghiệp năm 2020) 

(Một công ty) Trường học được Hiệp hội Japan Post Production Association công nhận

Chứng chỉ đặt mục tiêu cần đạt

Biên tập I

Lời nhắn từ sinh viên đang theo học và thầy cô giáo

Những điều tuyệt vời trong Khoa âm thanh và hình ảnh

Diễn tập
tổng hợp I

Diễn tập
tổng hợp I

Diễn tập
tổng hợp I

Diễn tập
tổng hợp I

Tỷ lệ nhận được
quyết định tuyển

dụng làm việc

Hệ thống thực tập được đưa vào nhằm nâng cao nhận 
thức nghề nghiệp của sinh viên. Khoa âm thanh và hình 
ảnh hợp tác với Nhà hát giao hưởng Okayama để bạn 
có thể trải nghiệm lĩnh vực này như một nhân viên buổi 
hòa nhạc trong khi đang học ở trường. Ngoài ra, chúng 
tôi đang chuẩn bị rất nhiều địa điểm học tập thú vị 
hướng đến tương lai chẳng hạn như tham gia sản xuất 
video quảng bá cho 「Nhà hát sáng tạo nghệ thuật 
Okayama (Harenowa)」sẽ được ra đời vào năm 2023.

Tôi muốn tham gia vào công việc liên 
quan đến âm nhạc, vì thế tôi quyết 
định đăng ký vào khoa này, nơi tôi có 
thể học về giải trí tại địa phương cũng 
như có thể đạt được nhiều chứng chỉ . 
Khi đang theo học, tôi đã có cơ hội học 
hỏi tại các địa điểm thực tế như phòng 
hòa nhạc và đài truyền hình, nơi giúp 
ước mơ của tôi trở nên rõ ràng hơn. 
Trong tương lai, tôi muốn làm công 
việc điều hành ánh sáng tại một địa 
điểm tổ chức buổi hòa nhạc lớn.
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Tôi đã quyết định đăng ký vào học vì 
tôi bị thu hút bởi việc có thể đạt được 
chứng chỉ quốc gia trình độ cao hay 
tỷ lệ tìm được việc vào cao. Sau khi 
nhập học, tôi đang cùng các bạn 
chăm chỉ học tập để nâng cao trình 
độ và rèn luyện, mọi người có thể 
vừa học vừa nâng cao lẫn nhau. 
Ngoài ra, tôi rất vui vì nhận được sự 
hỗ trợ nhiệt tình và các giáo viên có 
kiến thức dồi dào sẽ chỉ dạy cho từng 
người một cách dễ hiểu ngay tại chỗ.

将来はこんな職業に

Anh Morimoto Tatsuya
(Trường đã tốt nghiệp/ Trường trung học phổ thông công nghiệp
Kurashiki tỉnh Okayama- Khoa điện tử)

Tỷ lệ đạt chứng chỉ quốc gia năm 2021

Thợ điện loại 2 68.8% (11/16 người )
Bình quân cả nước  41.0%

Thợ điện loại 1 45.0% (9/20 người )
Bình quân cả nước  33.5%

Kỹ thuật viên xây 
dựng Truyền thông
kỹ thuật số cấp độ 1

36.8% (7/19 người) 
Bình quân cả nước  31.2%

Bình quân cả nước  42.6%
Kỹ sư vô tuyến đặc
biệt cho các dịch

vụ trên mặt đất loại 1

72.7% (8/11 người) 

 *Thực hiện vào tháng 2021

■Kỹ thuật viên điện tử truyền thông
■Kỹ thuật viên phát sóng

Thợ điện loại 1 – loại 2 / Người phụ trách công trình truyền thông kỹ thuật số hạng nhất

Lời nhắn từ sinh viên đang theo học và thầy cô giáo

　■Nhân viên đài phát thanh

 Chế tạo, quản lý chất lượng, quản lý sản xuất … 50%
Công việc về lắp đặt điện, truyền thông … 25%

Kỹ sư dịch vụ … 25%
Số sinh viên tốt nghiệp 13 người 

 [ Số sinh viên nhận được quyết định tuyển dụng làm việc 12 người / 
Số sinh viên có nguyện vọng làm việc 12 người / Ngoài ra 1 người ] 

 (Tình hình của sinh viên tốt nghiệp năm 2020) 

Tỷ lệ nhận được
quyết định tuyển

dụng làm việc
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   Thách thức phát triển sản phẩm của
 "thương hiệu Kagisen"!

Lời nhắn từ sinh viên đang theo học và thầy cô giáo

Chúng tôi cũng đang nghiên cứu phát triển sản phẩm 
của "thương hiệu Kagisen", chẳng hạn như sản xuất rau 
bằng cách trồng cây con với kỹ thuật công nghệ sinh 
học như nuôi cấy mô sẹo và nuôi cấy tiên tiến bằng 
phương pháp thủy canh hợp vệ sinh, đồng thời tung ra 
trà thảo mộc đã cùng phát triển với các doanh nghiệp ... 
Bằng việc tận dụng những kiến thức đã học và trải qua 
nhiều thử thách khác nhau khi còn theo học tại trường, 
chúng tôi đặt mục tiêu trở thành lực lượng hỗ trợ tức 
thời cho ngành công nghiệp thực phẩm trong tương lai.

Việc đo lường sự ô nhiễm trên sông và biển có thể 
giúp bảo vệ được cuộc sống của chúng ta và các 
sinh vật đang sinh sống tại đó. Bằng việc thực hành 
hóa học phân tích, chúng tôi phân tích được tính 
hóa học các thành phần trong nước sông và khí 
quyển để có cái nhìn sâu hơn về các vấn đề môi 
trường. Chúng tôi sẽ tạo ra một môi trường bảo vệ 
cuộc sống an toàn thông qua công nghệ sinh học.

Tôi quyết định đăng ký học vì muốn 
tìm hiểu sâu hơn kiến thức về thực 
phẩm chức năng mà tôi quan tâm 
khi còn học phổ thông. Có rất nhiều 
bài học thực tế trong khoa này, và 
tôi nghĩ một trong những điểm hấp 
dẫn là bạn có thể vui vẻ hợp tác, nổ 
lực với các bạn cùng lớp và bạn 
cũng có thể trau dồi được khả năng 
tư duy cho chính mình. Tôi đã có thể 
nhận được chứng chỉ mặc dù tôi 
không có kiến thức chuyên ngành vì 
tô i  đã được ch ỉ  dạy t ận t ình từ 
những điều cơ bản nhất.

Chị Obayashi Maho
  (Trường đã tốt nghiệp/ Trường trung học phổ thông Seto Minami tỉnh Okayama- Khoa làm vườn)

Phương pháp lấy
chứng chỉ I –
Kiểm định QC

Phương pháp lấy
chứng chỉ I –

Vật nguy hiểm

Đào  tạo
ngoài trường

Chị Sakamoto Rena
 (Trường đã tốt nghiệp/ Trường trung học phổ thông
Seto Minami tỉnh Okayama- Khoa làm vườn)

Kiểm định quản lý chất lượng (Kiểm định QC) cấp độ 3

Kỹ sư phân tích đo lường môi trường cấp độ 3

 Công việc về thực phẩm …83%
Công việc về hóa chất …14%

Ngoài ra …3%
Số sinh viên tốt nghiệp 7 người 

[ Số sinh viên nhận được quyết định tuyển dụng làm việc 5 người / 
Số sinh viên có nguyện vọng làm việc 5 người / Ngoài ra 2 người ] 

( Tình trạng của sinh viên tốt nghiệp năm 2020) 

Tỷ lệ nhận được
quyết định tuyển

dụng làm việc

Chương trình học của Khoa tập trung chủ yếu vào 2 lĩnh vực là thực phẩm và môi trường. Sinh viên sẽ học được kỹ thuật phân tích từ góc nhìn 
của công nghệ sinh học và hóa học. Chúng tôi thực hiện bằng các buổi thực hành từng nhóm nhỏ mà ngay cả ở đại học cũng không có về 
các vấn đề như Có vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm không? Có thực phẩm già không? Bao gồm những thành phần chức năng như thế nào? ... 
Sinh viên được học tập theo cách tổng hợp kết quả và phát biểu theo từng nhóm, từ đó giúp nâng cao năng lực nắm bắt kiến thức thông 
qua phương pháp tự giải thích. Hướng đến mục tiêu giúp sinh viên trở thành chuyên gia trong các công việc kiểm tra vệ sinh, quản lý chất 
lượng, phát triển –sản xuất sản phẩm thực phẩm tại các công ty thực phẩm và công việc đo lường môi trường tại các công ty phân tích.

Đại cương
thực phẩm
và đời sống
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Trong tương lai, tôi muốn làm một 
công việc liên quan đến kiến trúc, vì 
vậy tôi quyết định đăng ký vào khoa 
này, nơi tôi có thể học rất nhiều thứ 
từ thiết kế đến nội thất. Trong năm 
đầu tiên, bạn sẽ được học những 
kiến thức cơ bản, và từ năm thứ hai, 
sẽ có các lớp chia thành thiết kế và 
nội thất, vì vậy bạn sẽ có thể tiếp thu 
kiến thức sâu hơn và mở rộng phạm 
vi công việc của mình. Tôi cũng rất 
yên tâm khi có một môi trường dễ 
dàng tư vấn về chứng chỉ cũng như 
con đường sự nghiệp.

“Nhìn xa trông rộng” là điều cần thiết 
tại các công trường xây dựng / thiết 
kế nội thất và xây dựng. Trong khi 
sử dụng đầy đủ kiến thức kiến trúc, 
bằng việc nhìn về phía trước,ước 
mơ của người xây dựng sẽ được 
thiết kế và được thành hình bởi các 
chuyên gia tại nơi thi công. Với mục 
tiêu trở thành chuyên gia đó, sinh 
viên sẽ được thực hành tại chỗ, có 
được chứng chỉ và cải thiện kỹ năng 
dự đoán trước của mình. Các bạn 
sinh viên sẽ phát tr iển hơn bằng 
cách học tập với mục tiêu rõ ràng.

Chị Sato Airu  
 (Trường đã tốt nghiệp/ Trường trung học phổ thông thương mại Kurashiki tỉnh Okayama- Khoa xử lý thông tin)

Lời nhắn từ sinh viên đang theo học và thầy cô giáo

Chị Suetsugu Ayaka
(Trường đã tốt nghiệp/ Trường trung học phổ thông
Tamano Konan tỉnh Okayama- Khoa phổ thông)

Thầy Domoto Masahiro

 Công việc về thi công xây dựng …60%
Công việc về thiết kế xây dựng …40%

Số sinh viên tốt nghiệp 19 người 
[ Số sinh viên nhận được quyết định tuyển dụng làm việc 12 người / 

Số sinh viên có nguyện vọng làm việc 12 người / 
Số sinh viên học lên 6 người / Ngoài ra 1 người ] 

(Tình trạng của sinh viên tốt nghiệp năm 2020) 

Tỷ lệ nhận được
quyết định tuyển

dụng làm việc

sẻ

Nâng cao kỹ năng chuyên môn lên một tầm cao mới !
Bài tập được lựa chọn theo từng lĩnh vực !
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Chị Moriguma Marina
(Trường đã tốt nghiệp/ Trường trung học phổ thông thương mại
Yanai tỉnh Yamaguchi – Khoa kiến trúc, điện tử)

Thầy Domoto Masahiro

Vẽ bản đồ, thiết kế tập trung vào thực tế !
Sinh viên sẽ tạo thói quen “suy nghĩ, hành động và lý giải” 
để hướng tới mục tiêu đỗ ky thi cũng như phát huy hết khả 
năng của mình. Sau đó, các bạn sẽ giành được chứng chỉ 
bằng hệ thống độc đáo hướng dẫn một cách kỹ lưỡng cho 
đến khi khả năng của bạn xuất hiện trong thành tích của 
bạn. Ngoài ra, nếu bạn không thi đậu, bạn có thể tham gia 
miễn phí lớp luyện thi kiến trúc sư hạng hai cho đến khi 
bạn vượt qua kỳ thi thông qua hệ thống hỗ trợ đỗ.

Trong học kỳ 2 sau khi hoàn thành việc chuẩn bị cho kỳ 
thi kiến trúc sư loại 2, sinh viên sẽ vẽ bản vẽ thiết kế thực 
tế. Các bạn sẽ đến địa điểm xây dựng dự kiến thực tế để 
xem xét môi trường công trường, và trong quá trình tham 
quan địa điểm xây dựng, trong khi nhận được sự giảng 
giải về cách phù hợp giữa cấu trúc và vật liệu bạn sẽ vẽ 
bản vẽ chi tiết về mức độ thực sự có thể xây dựng được 
trong thực tế Ngoài ra, chúng tôi sẽ thực hiện một 
chuyến đào tạo tham quan các công trình nổi tiếng và trải 
nghiệm nắm bắt không gian.

Luật đã được sửa đổi để bạn có thể tham dự kỳ thi kiến 
trúc sư loại 1 ngay sau khi tốt nghiệp, và sau khi tham gia 
kỳ thi kiến trúc sư loại hai, bạn sẽ học với mục tiêu vượt 
qua kỳ thi kiến trúc sư loại một, đó là chứng chỉ khó nhất. 
Ngoài ra, chúng tôi cũng tổ chức một khóa học đối phó 
với kiến trúc sư loại một dành cho những người đang đi 
làm và cùng nhau chia sẻ bí quyết để vượt qua.

Tôi muốn có được chứng chỉ kiến trúc 
sư loại hai trong thời gian ngắn nhất, 
vì vậy tôi đã quyết định học lên khoa 
này, nơi có tỷ lệ đạt được chứng chỉ 
cao và được hỗ trợ đầy đủ. Những 
ngày chuẩn bị cho kỳ thi kiến trúc sư 
loại hai thật sự rất khó khăn, nhưng 
nhờ sự hiện diện của các thầy cô giáo 
và những người bạn cùng lớp có cùng 
mục tiêu,cuối cùng tôi đã đỗ được 
chứng chỉ. Tôi rất vui khi học tiếp lên 
khoa nghiên cứu cũng như tôi đã tin 
tưởng lời thầy dạy và đạt được kết 
quả nhờ sự cố gắng của bản thân.

* Năm 2020 không có kỳ thi

Lời nhắn từ sinh viên đang theo học và thầy cô giáo
｜Thành tích trong  6 năm qua｜Tỷ lệ đậu trungbình

trong 6 năm qua 68%

100%
 (5/5 người)

 (3/5 người)

 (3/5 người)

60%

60%

         2021

 (trung bình toàn
quốc 25%)

Đây là khóa học 1 năm không chỉ dành cho sinh viên tốt nghiệp Khoa kỹ thuật xây dựng tại trường mà còn dành cho các bạn tốt 
nghiệp từ các trường đại học, trường chuyên môn hay các khoa kiến trúc của trường trung học khác có đủ điều kiện dự thi 
chứng chỉ kiến trúc sư loại 2.
Sinh viên sẽ đạt được những chứng chỉ khó như Kiến trúc sư loại 2, Chuyên viên tư vấn nội thất hay Kỹ sư quản lý thi công 
công trình xây dựng loại 2 trong khi còn đang theo học, hơn nữa, chúng tôi cũng đang mở đường cho các bạn sinh viên hướng 
đến kỳ thi kiến trúc sư hạng loại 1. Sau đó, các bạn sinh viên sẽ ứng dụng kiến thức kiến trúc đã có được vào trong thiết kế kiến 
trúc và kỹ thuật thi công tiên tiến để nâng cao trình độ của mình với tư cách là một người trong ngành và gửi đến cho xã hội.

 Quản lý thi công xây dựng công trình …44%
Thiết kế nhà ở …44% / Nội thất …12%

Số sinh viên tốt nghiệp 9 người 
[ Số sinh viên nhận được quyết định tuyển dụng làm việc 9 người / 

Số sinh viên có nguyện vọng làm việc 9 người ] 
(Tình hình của sinh viên tốt nghiệp năm 2019) 

Tỷ lệ nhận được
quyết định tuyển

dụng làm việc

Khoa Kỹ thuật 
xây dựng Nhập học Khoa Nghiên cứu kỹ thuật xây dựng
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Kỹ sư quan trắc là chứng chỉ quốc gia loại khó (Tỷ lệ 
đạt được chứng chỉ bình quân cả nước năm 2021 là 
17.9%). Đây là cơ sở đào tạo nhân viên quan trắc đã 
được đăng ký với Viện thông tin không gian địa lý. Bộ 
Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch, 
và là một trong 8 trường học trên toàn quốc.Sinh viên 
có thể lấy được chứng chỉ Nhân viên quan trắc khi tốt 
nghiệp và đăng ký chứng chỉ Kỹ sư quan trắc khi có 
kinh nghiệm làm việc trong năm sau khi tốt nghiệp.

Chúng tôi có nhiều đối sách để thi các môn học của kỹ 
sư quản lý như công việc thi công công cộng, thi công 
cảnh quan, thi công đường ống, thi công máy xây 
dựng, thi công xây dựng và thi công công trình điện. 
Ngoài ra, số năm kinh nghiệm trong kỳ thi thực tế 
được giảm xuống được xem như là một chứng chỉ ưu 
đãi nên việc tốt nghiệp tại đây chính là con đường 
ngắn nhất để các bạn có thể trở thành một chuyên gia.

Là một nhiên viên kỹ thuật tại tòa thị 
chính, tôi có ước mơ trở thành một 
người như cha của tôi – người đang làm 
công việc bảo vệ cuộc sống của người 
dân, chẳng hạn như ứng phó với thảm 
họa hay bảo trì đường bộ. Trong tương 
lai, để bảo vệ quy hoạch thành phố và 
cơ sở hạ tầng sinh hoạt, tôi quyết định 
đăng ký vào khoa này, ngành có nhiều 
kỹ năng về trắc địa, kỹ thuật dân dụng 
và cũng thuận lợi về chứng chỉ. Thông 
qua khóa đào tạo, tôi có thể hòa đồng 
với các bạn học của mình ngay lập tức 
và có một cuộc sống học đường thật tốt.

Các kỹ thuật đo đạc và công trình dân dụng 
luôn tiến bộ theo thời đại, nhưng những 
điều cơ bản vẫn không thay đổi. Ở khoa 
này, chúng tôi sẽ tiến đến bước ứng dụng 
sau khi đã củng cố vững chắc những kiến 
thức cơ bản, vì vậy chúng tôi chắc chắn 
bạn có thể nâng cao khả năng của mình. 
Ngoài ra, bạn sẽ rèn luyện kỹ năng thực 
hành của mình thông qua đào tạo khảo sát 
với sự hợp tác của các công ty như tư vấn 
khảo sát và thiết kế. Tại sao bạn không đặt 
mục tiêu trở thành một kỹ sư quan trắc, 
người đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ 
trợ cơ sở hạ tầng của xã hội?

Lời nhắn từ sinh viên đang theo học và thầy cô giáo

Những điều tuyệt vời trong Khoa kỹ thuật quan trắc môi trường

Anh Masuoka Haruto  
(Trường đã tốt nghiệp/ Trường trung học phổ thông nông nghiệp Takamatsu tỉnh Okayama- Khoa công trình nông nghiệp)

Khoa duy nhất ở vùng 
Chugoku và Shikoku mà sinh
viên có thể nhận được
chứng chỉ Nhân viên quan
trắc khi tốt nghiệp.

Anh Nakada Yuu 
(Trường đã tốt nghiệp/ Trường trung học phổ thông
Nimi tỉnh Okayama- Khoa kỹ thuật công nghiệp)

Thầy Miyachika Junichi
(Kỹ sư quan trắc)

Tư vấn quan trắc・khảo sát・thiết kế …57%
Ngành xây dựng …29%

 Nhân viên công chức …7% / Ngoài ra …7%
Số sinh viên tốt nghiệp 16 người 

[ Số sinh viên nhận được quyết định tuyển dụng làm việc 14 người / 
Số sinh viên có nguyện vọng làm việc 14 người / Ngoài ra 2 người ] 

(Tình hình của sinh viên tốt nghiệp năm 2020) 

Tỷ lệ nhận được
quyết định tuyển

dụng làm việc
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Tôi đã yêu thích xe ô tô từ khi còn 
nhỏ và tôi đã quyết định vào trường 
để có thể theo đuổi ước mơ trở 
thành kỹ sư bảo dưỡng ô tô của 
mình. Khi mới nhập học, tôi đã rất lo 
lắng vì tôi không biết nhiều về nó, 
nhưng giờ tôi có thể hiểu rõ hết nhờ 
sự chỉ dạy tận tình từ những điều 
cơ bản nhất như tên các bộ phận 
cũng như công cụ. Một khi bạn có 
thể thực hiện công việc bảo trì khó 
trong thực tế thì bạn sẽ cảm nhận 
được sự trưởng thành cũng như có 
được niềm động lực rất lớn.

Lời nhắn từ sinh viên đang theo học và thầy cô giáo

Anh Namba Yuta
(Trường đã tốt nghiệp/ Trường trung học phổ thông
Washuu Kurashiki tỉnh Okayama- Khoa sáng tại tương lai)

Đại lý ô tô (loại nhỏ) …43%
Cửa hàng bán các loại ô tô mới và cũ …34%
 Đại lý ô tô (loại lớn) …19% / Ngoài ra …4%

Số sinh viên tốt nghiệp 35 người 
[ Số sinh viên nhận được quyết định tuyển dụng làm việc  33 người / 
Số sinh viên có nguyện vọng làm việc 33 người / Ngoài ra 2 người ] 

(Tình trạng của sinh viên tốt nghiệp năm 2020) 

Tỷ lệ nhận được
quyết định tuyển

dụng làm việc
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Sinh viên sẽ được miễn bài thi thực hành và khả 
năng đạt được chứng chỉ quốc gia cao nhất về [Kỹ 
sư bảo dưỡng ô tô hạng nhất [cỡ nhỏ] ] sẽ tăng lên 
đáng kể. Ngoài ra, bằng cách sử dụng chế độ kết 
hợp khóa học giáo dục truyền thông của đại học 
Sanno, bạn có thể lấy được bằng [Cử nhân] với tư 
cách là một sinh viên tốt nghiệp đại học, nhờ đó mà 
tương lai của bạn sẽ mở rộng hơn và hướng thẳng 
đến mục tiêu của mình.

Thầy Takeuchi Kazunori

Công việc của kỹ sư bảo dưỡng ô tô là “Có thể nhìn thấy sự trưởng thành 
của bản thân”. Ô tô ngày càng trở nên cao cấp hơn chẳng hạn như tự 
động hóa hay điện khí hóa. Hệ thống bảo dưỡng đặc thù đã được bắt đầu 
thì những kỹ sư bảo dưỡng ô tô có các kiến thức và kỹ thuật có thể xử lý 
những ô tô tiên tiến như vậy là rất cần thiết. Mọi người hãy cùng nhau 
hưởng đến mục tiêu Kỹ sư bảo dưỡng ô tô hạng nhất nhé.

 ( Kỹ sư bảo dưỡng ô tô hạng nhất (loại nhỏ) / Nhân viên kiểm định ô tô )

Lời nhắn từ thầy cô giáo

Đạt được cả 2 chứng chỉ [Kỹ sư bảo
dưỡng ô tô hạng nhất] và [Cử nhân] !
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Lời nhắn từ thầy cô giáo
5 G, AI, I oT, DX ... Những từ trước đây chỉ được sử dụng bởi các 
chuyên gia đang bay khắp nơi. ICT đã trở nên phổ biến và quen thuộc 
hơn. Khoa này là khoa đào tạo các kỹ sư hỗ trợ kỹ thuật ICT ngày càng 
phát triển. Những kỹ sư với những thành tựu rực rỡ ban đầu cũng chỉ 
là những người mới. Hãy củng cố nền tảng và bắt tay vào con đường 
trở thành kỹ sư nào.

Cô Yamashita Noriko  (Nhà phân tích hệ thống)

Nếu bạn có hứng thú với máy tính và môi trường mạng thì bạn có thể học được rất nhiều kỹ thuật ICT mọi lúc, mọi 
nơi. Đầu tiên, bạn sẽ học những kiến thức cơ bản về máy tính, mạng, cơ sở dữ liệu, là cơ sở của lĩnh vực thông tin 
qua các tài liệu giảng dạy và internet.
Sau đó, chúng tôi sẽ tiến đến các kỹ thuật hình thành sự phát triển hệ thống chẳng hạn như thiết kế và lập trình hệ 
thống và mở rộng công nghệ ứng dụng. Bạn có thể yên tâm rằng được hỗ trợ học tập bằng SNS một cách đầy đủ . 
Ngoài ra, các khóa học kỹ năng thực hành có thể được hướng dẫn trực tiếp bởi trường nên bạn chắc chắn có thể 
tiếp thu được các kỹ năng một cách chinh xác.

● Hiểu biết về máy tính • Hệ thống máy tính  ● Kiến thức cơ bản về mạng / Ứng dụng
● Kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu / Ứng dụng
● Kiến thức cơ bản / Ứng dụng Linux  ● Trí tuệ nhân tạo  ● Công cụ văn phòng
● Khái quát về đám mây  ● Thiết kế hệ thống  ● Hướng đối tượng  ● Thuật toán
● Bảo mật thông tin  ● Dữ liệu lớn  ● Quản lý thông tin ,...

● Tạo trang web
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Kiểm tra kỹ năng (Máy tiện thông thường, máy phay, trung tâm công, CAD, 
bảo trì máy móc)  / Đào tạo về kỹ năng hàn khí / Đào tạo kỹ hàn hồ quang điện / 
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật N2

Thầy Hayashi Joji
 (Kỹ sư quản lý năng lượng)

Lời nhắn từ thầy cô giáo

Chị Su Thinzar Aung 
(Trường đã tốt nghiệp/ Trường chuyên môn khoa học kỹ thuật Okyama –Khoa tiếng nhật) 

Có những trường khác nơi mà người nước ngoài có thể học 
các kỹ thuật liên quan đến thông tin, nhưng tôi quyết định 
đăng ký học ở Kagisen vì luôn hỗ trợ nhiệt tình cho sinh viên 
quốc tế.Ngoài việc học tập,nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì trong 
cuộc sống, bạn có thể tham khảo ý kiến của giáo viên bất kỳ 
lúc nào. Ước mơ của tôi là học tiếng Nhật và nghi thức kinh 
doanh cũng như các kỹ năng chuyên môn, và sử dụng trình 
độ của mình để làm việc với người Nhật.

Thầy Miyamoto Hideyuki
(Kỹ sư xử lý thông tin loại 1)

Có rất nhiều điều cần học và những điều nên học trong lĩnh vực 
ICT, nhưng điểm hấp dẫn của khoa này là các bạn có thể học từ 
những điều cơ bàn với những nội dung học mà mình đã chọn. 
Một môi trường mà các bạn du học sinh sau khi hoàn thành khóa 
học có thể làm việc với tư cách là nhân viên chính thức đang 
được chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng 
hướng đến mục tiêu làm việc trong lĩnh vực ICT nào.

Lời nhắn từ sinh viên đang theo học và thầy cô giáo

Tiếng nhật
đời sống

CAD ICAD I
Cơ học
vật liệu

Trong những năm gần đây,nhiều lĩnh vực mà các bạn du học sinh tốt nghiệp trường chuyên môn đang hoạt động dần được 
mở rộng.Lĩnh vực ICT (công nghệ thông tin và truyền thông) là một trong số đó. ICT có phạm vi khá rộng nên tại khoa này 
chúng tôi thử thách việc lý giải cơ chế hoạt động của vật dựa trên sự lý giải vật được lập trình trên máy tính. Hơn nữa,  để các 
bạn du học sinh có thể làm việc cùng người nhật với tư cách nhân viên chính thức thì việc giao tiếp bằng tiếng Nhật cũng vô 
cùng quan trọng. Sau khi nhập học, bạn sẽ học về ICT và tiếng nhật cần thiết trong công việc. ICT hiện đang được sử dụng 
trong nhiều lĩnh vực khác nhau và là một công nghệ mơ ước sẽ thay đổi xã hội một cách hấp dẫn. Tại đây, chúng tôi đặt mục 
tiêu tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực ICT bằng cách học tập thật đầy đủ trong ba năm.

●Tiếng nhật đời sống  ●Phương pháp cho kỳ thi năng lực tiếng nhật
●Gia công kim loại I  ●CAD I  ●Phương pháp làm việc máy móc 
●Ứng dụng cơ học  ●Kiến thức cơ bản của người đi làm

Kỳ thi cơ bản chứng chỉ kỹ sư Python3 

●Tiếng nhật thương mại  ●Nghiên cứu tốt nghiệp  ●Động cơ  ●CAD III  ●Thực tập 
●Đo lường ・ kiểm soát   ●Thiết kế cơ khí II  ●Cơ học vật liệu  ●Giáo dục đại cương

●Python

●Python
●HTML / Web
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 Anh Hoàng Hoài Nam
 (Trường đã tốt nghiệp/ Học viện ngoại ngữ Okayama)

Anh Ken Phearom
 (Trường đã tốt nghiệp/ Trường chuyên môn khoa học
kỹ thuật Okayama- Khoa tiếng nhật)

 Thầy Hagimori Tatsuya

Tôi đã có niềm yêu thích với ô tô từ khi còn nhỏ và tôi 
quyết định đăng ký vào khoa này để học các kỹ thuật 
bảo dưỡng mới nhất ở Nhật Bản. Lúc đầu tôi cũng một 
chút lo lắng nhưng được các thầy cô hướng dẫn nhiệt 
tình nên tôi cảm thấy mình đang trau dồi thêm nhiều 
kiến thức . Tôi sẽ tiếp tục học tập chăm chỉ để thực hiện 
ước mơ làm việc tại Toyota.

Lời nhắn từ sinh viên đang theo học và thầy cô giáo Lời nhắn từ sinh viên đang theo học và thầy cô giáo
Tôi vốn quan tâm đến ô tô và muốn học kỹ thuật bảo 
dưỡng ô tô trong tương lai. Tôi đã học tiếng nhật được 
hai năm kể từ khi tôi đến Nhật Bản, nhưng tôi đang học ở 
khoa này để nâng cao thêm khả năng tiếng nhật của 
mình. Sau khi học lên , tôi đang cố gắng hết sức để học 
các kỹ thuật chuyên ngành.

Tại đây, chúng tôi hỗ trợ cho các bạn du học sinh nước 
ngoài đang có suy nghĩ rằng “Có thể tốt nghiệp tại trường 
Nhật ngữ nhưng năng lực tiếng lực vẫn chưa được tốt”, 
“Cảm thấy lo lắng về việc phải học lên ở trường tiếp theo 
ngay lập tức”, “Muốn tiếp tục học tiếng Nhật và du học tại 
nơi mà mình muốn". Chúng ta hãy cùng cố gắng vì mục tiêu 
được học tập tại trường học mà mình mong muốn.

Kỹ sư bảo dưỡng xăng dầu ô tô hạng 2 / Kỹ sư bảo dưỡng diesel ô tô hạng 2 / 
Giấy phép lái xe ô tô thông thường / Nhân viên tư vấn bảo hiểm thiệt hại / 
Kỹ sư kiểm định xe ô tô cũ / Lớp đào tạo kỹ năng điều khiển xe cần cẩu loại nhỏ /
Người phụ trách công việc đến dung môi hữu cơ / Lớp học đào tào kỹ năng điều khiển xe 
năng / Giảng dạy đặc biệt về cách xử lý điện áp thấp / Lớp đào tạo kỹ năng hàn khí ga / 
Nhân viên xử lý chất gây hại hạng B / Giảng dạy đặc biệt về nghiệp vụ hàn hồ quang điện
Kỳ thi năng lực tiếng nhật N2

●Công việc bảo dưỡng động cơ – khung xe – thiết bị điện

●Công việc bảo dưỡng động cơ – khung xe – thiết bị điện

Cửa hàng bán xe mới và xe cũ …42%
Đại lý ô tô (loại nhỏ) …38%
Đại lý ô tô (loại lớn) …12% 
Nhà máy bảo dưỡng tư nhân …8%
Số sinh viên tốt nghiệp 25 người 
[ Số sinh viên nhận được quyết định tuyển dụng làm việc 24 người / 
Số sinh viên có nguyện vọng làm việc 24 người / Học lên tiếp 1 người ] 
(Tình hình của sinh viên tốt nghiệp năm 2019) 

Tỷ lệ nhận được
quyết định tuyển

dụng làm việc

 Trường chuyên môn …92%
Trường đại học …8%

Số sinh viên tốt nghiệp 40 người 
[ Số sinh viên quyết định học lên 36 người / 

Số sinh viên có nguyện vọng học lên 36 người / Ngoài ra 4 người ] 
(Tình hình của sinh viên tốt nghiệp năm 2020) 

Tỷ lệ nhận được
quyết định tuyển

dụng làm việc

Chứng chỉ đặt mục tiêu cần đạt
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Được thành lập vào năm 1991, năm thứ ba khai giảng, trường 
hiện có 178 công ty tham gia (tính đến tháng 2 năm 2022). Chúng 
tôi đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ về mặt giáo dục như tổ chức 
chương trình giảng dạy và thực tập, và việc làm cho sinh viên như 
các buổi giảng hướng nghiệp và các buổi giới thiệu về công ty 
trong trường học.

Sự hỗ trợ mạnh mẽ về cả 2 mặt giáo dục và việc làm.

178

Số lượng công ty tuyển dụng của năm 2020 là 1,697 công 
ty. Từ dữ liệu này, chúng ta có thể thấy rằng nhiều công ty 
đánh giá rất cao khả năng giáo dục và khả năng kỹ thuật 
thực hành của sinh viên.

Tỷ lệ tìm kiếm việc làm cao 
= Mối quan hệ tin cậy sâu sắc với các công ty

1,697
Số sinh viên tốt nghiệp 144 người 

[ Số sinh viên nhận được quyết định tuyển dụng làm việc 121 người / 
Số sinh viên có nguyện vọng làm việc 121 người / 
Số sinh viên học lên  6 người / Ngoài ra 17 người ] 

(Năm 2020) 

●Kỳ thi tuyển dụng

● Kỳ thi tuyển dụng
●

Số lượng công ty tuyển dụng của năm 2020
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Khoa kỹ
thuật ô tô
hạng hai
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Tôi muốn làm công việc có thể hỗ trợ niềm yêu thích âm nhạc 
của mình, vì vậy tôi đã đăng ký vào khoa âm thanh và hình 
ảnh, nơi tôi có thể học hỏi nhiều thứ như hình ảnh, âm thanh 
và ánh sáng. Khi bắt đầu nhập học,tôi đã lo lắng rằng không 
thể quyết định chính xác loại công việc mình muốn làm, nhưng 
thông qua đào tạo thực tế về các lĩnh vực khác nhau và trải 
nghiệm thực tế tại chỗ, con đường tôi muốn đi trở nên rõ ràng 
hơn và tôi đã có thể nhận được lời mời làm việc từ một công ty 
biên tập hình ảnh mà tôi quan tâm từ lúc đi thực tập. Tôi nghĩ 
rằng việc tích lũy được nhiều kinh nghiệm khi đi học và nhận 
được chứng chỉ liên quan trực tiếp đến công việc đã mang lại 
cho tôi sự tự tin. Trong tương lai, tôi sẽ cố gắng hết sức để 
khiến nhiều người mỉm cười với những chương trình do tôi 
biên tập và tạo ra những tác phẩm để lại nhiều ấn tượng cho 
mọi người.

Điều tôi thực sự muốn
làm mà tôi đã nhận ra từ rất
 nhiều kinh nghiệm thực tế! 
Tôi đã có thể nhận được lời 
mời làm việc từ một công ty 
biên tập hình ảnh.

Khoa âm thanh và hình ảnh/ Nhập học khóa 2020
(Trường đã tốt nghiệp) Trường trung học phổ thông
Okayama Minami tỉnh Okayama- Khoa xử lý thông tin
[Nơi nhận được quyết định tuyển dụng] Công ty cổ phần Welt

Chị Nagai Hazuna
Khoa nghiên cứu kỹ thuật xây dựng/ Nhập học khóa 2021
(Trường đã tốt nghiệp/ Trường trung học phổ thông 
Saidaiji tỉnh Okayama- Khoa thương mại)
[Nơi nhận được quyết định tuyển dụng] Công ty cổ phần Kentix

Chị Sato Mana
Khoa kỹ thuật quan trắc môi trường/ Nhập học khoa 2020
(Trường đã tốt nghiệp) Trường trung học phổ thông Daianji 
tỉnh Okayama- Khoa phổ thông
[Nơi nhận được quyết định tuyển dụng] Nhân viên tỉnh Okayama
(Kỹ thuật dân dụng)

Anh Takemoto Ryuya
Khoa kỹ thuật điện tử (Bây giờ: Khoa kỹ thuật điện tử truyền thông/ 
Nhập học khóa 2020)
(Trường đã tốt nghiệp/ Trường trung học phổ thông 
Seto Minami tỉnh Okayama- Khoa sản xuất sinh học)
[Nơi nhận được quyết định tuyển dụng]
Công ty cổ phần NTT Field techno

Anh Kawakami Taishi

              BEST!DO ONE’SChúng tôi,những người dẫn đầu tương lai

Những điều tôi học được ở Kagisen, những điều khiến tôi vui vẻ, những điều giúp tôi trưởng thành･･･.
Để hiện thực hóa từng ước mơ, chúng tôi đã yêu cầu những sinh viên giành được quyết định
tuyển dụng làm việc chia sẻ những kỷ niệm của họ tại Kagisen và tương lai của chính họ.

Tương lai, tôi muốn làm việc trong lĩnh vực điện tử truyền thông, 
một lĩnh vực không thể thiếu trong cuộc sống của con người 
nên tôi đăng ký vào Khoa kỹ thuật điện tử (hiện nay là Khoa kỹ 
thuật điện tử truyền thông), nơi có thể đạt được nhiều chứng chỉ 
quốc gia. Sau khi nhập học, qua quá trình đào tạo thực tế, tôi bắt 
đầu quan tâm hơn đến lĩnh vực truyền thông, lĩnh vực có nhu 
cầu ngày càng cao trong những năm gần đây và tôi tập trung 
vào việc đạt được các chứng chỉ về truyền thông. Thực hành và 
học tập để đạt được chứng chỉ rất vất vả nhưng nhờ sự hỗ trợ 
nhiệt tình của các thầy cô, tôi đã trụ được. Sau đó, tôi nhận 
được một công việc tại một công ty truyền thông mà tôi lựa chọn 
đầu tiên. Thông qua hoạt động tìm kiếm việc làm, tôi nhận ra 
tầm quan trọng của các chứng chỉ có được trong khoa này. Hiện 
tại, tôi đang nỗ lực để có được chứng chỉ kỹ sư vô tuyến mặt đất 
cấp độ 1, là chứng chỉ cao nhất liên quan đến vô tuyến.

Lý do chiến thắng là nhờ đạt được 
chứng chỉ và những kiến thức dồi 
dào học được tại Kagisen! 
Tôi đã nhận được lời mời làm việc 
từ công ty của nguyện vọng đầu tiên, 
hỗ trợ cơ sở hạ tầng truyền thông.

Để vượt qua kỳ thi kiến trúc sư loại hai mà không bị 
trượt, tôi đã học lên vào khoa nghiên cứu kỹ thuật xây 
dựng ,nơi tôi có thể tập trung học cho kỳ thi. Có được 
chứng chỉ của một kiến trúc sư loại hai khi đi học, tôi 
càng tự tin vào bản thân hơn, và nhận được sự hỗ trợ 
của thầy cô giáo, tôi quyết định làm việc tại một văn 
phòng thiết kế. Yếu tố quyết định là việc tôi đã tham gia 
thực tập và tham quan thực tế công trình. Từ kinh 
nghiệm đó, tôi có động lực mạnh mẽ để xin việc tại một 
văn phòng thiết kế, và tôi tin rằng tại Công ty cổ phần  
Kentix,nơi tôi nhận được lời mời làm việc,tôi có thể thiết 
kế một ngôi nhà với điểm nhấn là "kiểu dáng" mà tôi coi 
trọng

Có được chứng chỉ kiến trúc sư 
hạng hai khi đang theo học tại 
trường mang lại cho tôi sự tự tin lớn!
Tôi đã nhận được một công việc tại 
một văn phòng thiết kế địa phương.

Trong những năm gần đây, thiên tai thường xuyên xảy ra ở 
nhiều nơi, nhưng khi theo học tại Khoa kỹ thuật quan trắc 
môi trường, tôi đã có động lực mạnh mẽ muốn tham gia phát 
triển cơ sở hạ tầng và các biện pháp phòng chống / giảm 
nhẹ thiên tai để mọi người có cuộc sống an toàn và đảm 
bảo. . Trong số đó, tôi đã đặt mục tiêu trở thành một nhân 
viên của tỉnh Okayama, người có thể đóng góp vào sự phát 
triển của quê hương Okayama. Mặc dù đôi khi gặp khó khăn 
trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi tuyển công chức, nhưng 
tôi đã có thể khắc phục những điểm yếu của mình và nhận 
được lời mời làm việc nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của các cá 
nhân hướng dẫn như luyện thi và luyện phỏng vấn. Tôi vui 
mừng vì tôi đã có thể có được các kỹ năng và trình độ 
chuyên môn về khảo sát và xây dựng dân dụng, và được 
theo học tại khoa này, ngành mà các công chức có thể 
hướng tới.

Mục tiêu là đóng góp vào sự phát
triển của Okayama bằng cách sử
dụng những kỹ thuật chuyên môn! 
Tôi đã quyết định làm việc tại 
văn phòng tỉnh Okayama, 
đó là ước mơ của tôi.
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Thông điệp từ những 
người đi trước 
đang hoạt động 
trong các ngành 
nghề khác nhau.

OB&OG MESSAGE

Tòa thị chính Okayama
Thiết kế và thi công

Trường chuyên môn khoa học kỹ thuật
Okayama Khoa kỹ thuật ô tô quốc tếKỹ sư bảo dưỡng xe ô tô hạng hai

Bắt đầu khóa học 3 năm mà tôi mong chờ ! Tôi có thể học một cách thoải mái.
Từ khi còn ở Việt Nam, tôi đã rất có hứng thú với việc học tập những điều liên quan đến máy 
móc. Khi đang tra cứu về máy móc trên mạng,,vv… tôi phát hiện nhiều điều tuyệt vời và kỹ 
thuật công nghiệp của Nhật Bản và tôi đã đến Nhật Bản để học tập những kỹ thuật đó. Hiện 
tại, tôi đang học để trở thành Kỹ sư bảo dưỡng ô tô tại Khoa kỹ thuật ô tô quốc tế, những 
trước khi bắt đầu học về chuyên môn tôi đã học tập tại Khoa dự bị đại học để có thể nâng 
cao trình độ tiếng nhật của mình. Tại đây, tôi có thể học lại một lần nữa những phần tôi không 
hiểu trước đó. Ngoài tiếng Nhật thì tôi cũng được học nhiều thứ khác nữa.
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Cuộc sống KAGISEN - nơi bạn có thể tận hưởng việc học tập và vui chơi với tất cả sức lực của mình !

Lịch trình sự kiện trường
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D E

Ngay từ khi nhập học, người phụ trách của bộ phận Hướng nghiệp và giáo 
viên chủ nhiệm sẽ cùng nhau hướng nghiệp,hướng dẫn sinh viên tìm được 
công việc phù hợp với nguyện vọng, khả năng, năng khiếu của từng cá nhân. 
Ngoài ra, 178 công ty (tính đến tháng 2 năm 2022) đã tham gia "Hiệp hội hỗ trợ 
doanh nghiệp" và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ về mặt tìm kiếm việc làm.

(Tháng 4 Năm 2021)

Chugoku
(Tổng 16)
●Tỉnh Hiroshika
●Tỉnh Tottori
●Tỉnh Shimane
●Tỉnh Yamaguchi

13
1
1
1

Kyusyu  
(Tổng 1)
●Tỉnh Kumamoto 1

Kinki 
(Tổng 1)
●Tỉnh Hyogo 1

Nước ngoài 
(Tổng 114)
●Việt Nam 
●Nepal
●Trung Quốc
●Myanma
●Cambodia
●Bangladesh
●Sri Lanka
●Indonesia
●Philippines
●Ả Rập Xê-út

47
34
13
7
5
4
1
1
1
1Shikoku

(Tổng 16)
●Tỉnh Kagawa
●Tỉnh Ehime
●Tỉnh Tokushima

13
2
1

C

B
A

D

E

B

C

N

Hướng dẫn khu vực xung quanh trường học.

Đây là cửa hàng đồ điện gia dụng tọa lạc
tại vị trí tiện lợi ngay trước ga Okayama. 
Cửa hàng gồm tầng 1 dưới hầm đến tầng 
3 trên mặt đất

36About35



コーナン

ファミリーマート
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夢二郷土美術館

岡山県立博物館
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桃太郎大通り
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中国銀行
本店

岡山県立美術館

岡山市立オリエント美術館

岡山商工会議所

岡山市役所厚生町交差点

野田西交差点岡山
ドーム

水道局23/4（thứ bảy）14/5（thứ bảy）

28/1（thứ bảy） 25/3（thứ bảy）

28/5（thứ bảy） 4/6（thứ bảy）

18/6（thứ bảy） 9/7（thứ bảy） 16/7（thứ bảy） 30/7（thứ bảy）23/7（thứ bảy）

6/8（thứ bảy） 20/8（thứ bảy） 3/9（thứ bảy） 17/9（thứ bảy）1/10（thứ bảy）

22/10（thứ bảy）19/11（thứ bảy）17/12（thứ bảy）

11/6（thứ bảy）

https://www.oist.ac.jp

0120-45-7171
カギセン

2022

2023
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