
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ kiến thức về lý
thuyết ngôn ngữ Nhật Bản và kỹ năng thực hành
tiếng Nhật thành thạo để có thể làm việc trong
các lĩnh vực khác nhau, như: Biên - Phiên dịch,
Quản trị khách sạn & du lịch, Công nghệ thông
tin, hay làm cầu nối

CƠ HỘI VIỆC LÀM 
NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT

Chương trình đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Nhật của trường Đại học FPT là một chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên có phẩm chất
chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có hiểu biết về văn hóa Nhật Bản, nắm vững kiến thức ngôn ngữ Nhật, có khả năng sử dụng tiếng Nhật như
một công cụ hiệu quả trong công việc. Khóa học cũng nhằm mục đích đào tạo tiếng Nhật cho các mục đích cụ thể như lĩnh vực biên phiên
dịch viên, biên tập viên thư ký văn phòng, trợ lý đối ngoại, trợ lí hành chính, trợ lý giảm đốc/ nhân viên phát triển thị trường, nhân viên
ngành du lịch, khách sạn hoặc kỹ sư cầu nối, biên phiên dịch trong ngành IT, nghiên cứu viên, giảng viên, học sau đại học. 

Chương trình gồm 4 phần kiến thức: 
1. Kiến thức và kỹ năng chung (13 môn học, 32 tín chỉ): Cung cấp cho người học các kiến thức chung về kinh tế, chính trị, văn hoá và xã
hội; rèn luyện và áp dụng được các kỹ năng cần thiết, các phương thức làm việc sáng tạo, linh hoạt và tư duy phản biện, để học tập và làm
việc hiệu quả. 
2. Kiến thức và kỹ năng tiếng (9 môn học, 58 tín chỉ) : Sử dụng được tiếng Nhật tương đương bậc 5/6 theo chuẩn Khung NLNN 6 bậc dùng
cho Việt Nam (tương đương với bậc C1 của Khung JF standard)/ N2 của kỳ thi JLPT, hoặc bậc C1 trong CEFR -) với yêu cầu là tổng từ
vựng chung trong khoảng 5.000 ~ 6000 từ, trong đó có khoảng 4.500 từ vựng chung và trên 1.500 từ vựng chuyên ngành riêng, với khoảng
1.200 chữ Hán, có thể sử dụng thành thạo bốn kĩ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết. 
3. Kiến thức kỹ năng ngôn ngữ (12 môn, 40 tín chỉ) : Cung cấp các kiến thức cơ bản về văn hóa, xã hội Nhật Bản, kiến thức nền tảng kỹ
năng biên phiên dịch cơ bản tiếng Nhật, từ đó có thể hiểu được văn hoá ứng xử và cách thức làm việc với người Nhật, đồng thời có thể vận
dụng tiếng Nhật vào các công việc chuyên môn. 
4. Kiến thức, kỹ năng lựa chọn (05 học phần, 15 tín chỉ): Cung cấp các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về ba lĩnh vực: Biên - Phiên dịch,
Quản trị khách sạn & du lịch, Công nghệ thông tin 
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