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Обща информация



❖Университет Дошиша е основан през 

1895г. от Нийджима Джо (新島襄) като 

同志社英語学校 – Doshisha English School, 

с цел да предостави образование, 

базирано на християнските ценности и 

принципи.

❖Името 同志社 е избрано със значението 

„общество, създадено от тези, които 

споделят еднакви цели/стремежи“. 

❖Един от най-престижните японски 

частни университети.



❖Разположен в гр. Киото.

❖Два кампуса – Имадегава 今出

川 и Кьотанабе 京田辺. 

❖Студентите по програмата на 

Монбушо учат в Имадегава, 

който е в северен Киото, до 

Императорския дворец（御所）

Кампус Имадегава











Малко за самия Киото

❖Столица от 794г. до 1869г.

❖До днес остава културната 

столица на Япония.

❖В региона Кансай. 

❖Близо до Осака, Нара и Кобе.



❖Изключително много 

шинтоистки и будистки 

храмове, дворци и 

градини. 

❖Дом на 17 културни 

паметници на 

Световното наследство 

на ЮНЕСКО.



Спокоен, почти няма по-високи 

сгради. Град с много студенти.













Кандидатстване и програма



❖Само по програмата на Монбушо (Монбукакагушо 文部科

学省) (стипендия от Министерството на образованието, 

културата, спорта, науката и технологиите на Япония)

❖Изисквания: освен взет изпит монбушо и успешно минато 

интервю в японското посолство – никакви (2020 и 2021)

❖Период на програмата: от септември до август



❖Университетите по монбушо са разделени на два „курса“:

oКурс А: фокус към Япония и японската култура

oКурс Б: фокус към японския език

❖Университет Дошиша спада към курс Б, тоест, 

стипендиантите изучават главно японски език по време на 

едногодишната специализация.



❖В началото на всеки семестър има тест по японски език, който 

обхваща материал от Н5 до Н1. 

❖Спрямо резултатие от теста, стипендиантите са разделени на 

9 нива, като ниво 1 е най-ниско, а ниво 9 – най-високо.

❖Спрямо нивото се определят лекциите по японски език и 

избираемите предмети.



❖За да завършат успешно едногодишната специализация в 

Доишиша, от стипендиантите се изикват общо 20 взети кредити

за годината. 

❖От стипендиантите също така се изисква и проучване.

❖Максмимумът кредити, който могат да бъдат записани на 

семестър са 15. 

❖Около един месец след началото на семестъра има период, в който 

записаните дисциплини могат да бъдат отписани.



❖Задължителни: 

oОбщ японски（日本語総合) – пет пъти в седмицата

o2 предмета за стипендианти по монбушо – един за проучването, 

друг за японската култура – всеки веднъж седмично

❖Избираеми: (всички са веднъж седмично)

oЯпонски – четене (読解) А и Б; говорене (口頭表現) А и Б; писане 文

章表現; граматика; бизнес японски; и др.

oДруги – кимоно, икебана, японска анимация; предмети свързани 

с история, икономика, политика и др. (има и на английски)

Предмети



Примерна седмична програма

зимен семестър – 15 кредита



зимен семестър



Примерна седмична програма

летен семестър – 12 кредита



летен 

семестър



❖Изпити:

oСесия почти няма. При повечето предмети в последната

лекция има изпит/тест/преговор/упражнение. Само по

някои има писане наレポート (нещо като миникурсова)

❖Продължителност на семестрите:

oЗимен семестър: края на септември-началото на февруари

oЛетен семестър: април-началото на август

Друга важна информация













Проучване

❖Тема свързана по някакъв начин

с Япония, като може да е и

сравнение в някакъв аспект с

родната страна на стипендианта.

❖Примерна тема: Билковият чай в

Япония (日本のハーブティーの現状).

❖Проучването се осъществява на

базата на анализи, анкети и/или

интервюта, и др.



Проучване

В края на годината резултатите от 

проучването се представят под 

формата на постер/презентация.



Общежития



❖Всяка година се сменят общежитията, от които стипендиантът

може да избира.

❖Могат да бъдат мъжки, женски или смесени.

❖Като цяло повечето представляват стая с легло, бюро, климатик и

др. Някои са със собствена баня (с или без вана), тоалетна и

кухня, а други – с общи.

❖Общи перални, сушилни, паркинг за колела и т.н.



Общежитие „Мезон Ивакуни“

（メゾン岩国）

❖Смесено общежитие.

❖15 ㎡. стая; легло, бюро, гардероб,

климатик, баня (с вана), тоалетна,

хладилник, микровълнова, газов

котлон, шкафове и др.

❖Наем: 37,700 ¥ (вкл. ток, газ и вода)

+ WiFi 3,300 ¥ = 41,000 ¥/месец.

❖Безплатни перални, сушилни и

паркинг за колела.

(Месечната стипендия по монбушо е 120,000 ¥)



На около 10-15 мин. пеша от гара 

Киото; около 25-30 мин. до кампус 

Имадегава (10-15 мин. пеша => 10-15

мин. метро ИЛИ 30мин. с колело).

1 – Мезон Ивакуни

2 – Гара Киото 

3 – Кампус Имадегава



Срещу храм 

Ниши 

Хонганджи 

（西本願寺）



Някои стаи са с гледка към храма







Други общежития

Kyoto YWCA Ajisai-ryo（京都

YWCA あじさい寮）

❖Женско общежитие (забранени

мъжки посетители?)

❖10㎡ стая с легло, бюро,

хладилник, климатик, котлон,

баня (без вана), тоалетна и др.

❖Наем: 42,000 ¥/месец (вкл.

метки за вода и интернет; газ и

ток се плащат отделно)

❖Около 15 мин. пеша до кампус

Имадегава; на 5 мин. пеша до

Императорския дворец



Други общежития

Кейширьо（継志寮）

❖Най-ново построеното.

❖Голям апартамент с 5 стаи, който се дели между

чуждестранни студенти и японци.

❖Собствена стая (легло, бюро, гардероб?); общи баня,

тоалетна, кухня и др.

❖5 мин. до кампус

❖Наем: 60,000¥ (с включени сметки, интернет и др.)



Други общежития

Общежитие Камогава（ドーム鴨川）

❖Мъжко общежитие (забранени женски посетители)

❖9㎡ стая с легло, бюро, климатик, хладилник, шкафове

и др.

❖Общи кухня, баня, тоалетна и др.

❖Наем: 36,100¥/месец (вкл. сметки за ток, газ, вода и

интернет)

❖15мин. пеша до кампуса
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