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Стъпки: 

1.Учене

2.Взимане на Монбушо

3.Успех на интервю



• Създаден през 1897г.

• Втори най-добър 
университет в Япония след 
Токийски университет

• Първи в света университет 
по фармация и органична 
химия

• 11 нобелови лауреата, 5 
министър-председатели на 
Япония и един президент 
на Тайван



▪ Продължителност: 1 октомври – 30 септември

▪ 2 семестъра: зимен (октомври – януари) и летен (април-
август)

▪ Задължителни избираеми дисциплини за зимен семестър:

Академично четене, Академично писане, Академично 
презентиране, История на японския език, Лингвистика, 

Писане на финален ронбун

▪ Задължителни избираеми за летен: 

Академично презентиране, Академично писане, 
Преподаване на японски език







▪ Задължително-избираеми дисциплини (общо за 2-та семестъра трябва да имате 
3 успешно завършени дисциплини):

Икономика на Япония, Обществознание, Японска история и култура, Съвременни 
проблеми на японското общество, Право и политика на Япония

▪ Избираеми дисциплини 
(задължително трябва да имате по 2 
успешно завършени дисциплини на 
семестър): 

- богат избор от различни 
дисциплини, които сами си избирате

- лекции изцяло на японски за японци

- това е вашият шанс да се запознаете 
с японски студенти



▪ Достъп до онлайн платформа (подобна на moodle): Panda

▪ Достъп до онлайн библиотеката на университет



▪ Пише се през цялата година на обучение по избрана 
от Вас тема

▪ Целият клас ще бъде разделен в групи по 5-6 души; 
всяка група има свой преподавател, който да 
насочва и помага при писането на ронбуна

▪ 3 официални презентации през годината, на които 
да представите своя напредък

▪ Имате достатъчно време и няма нищо страшно ☺



▪ Всяка седмица в сряда

▪ Киотския университет организира и покрива всичко

▪ Досег до японската култура

▪ 2 екскурзии







▪ Старото общежитие – Мисасаги!: 
далеч, но евтино и уютно

▪ Новите общежития - Хякуманбен, 
Шюгакуин, Йошида, т.н.: близко, но 
скъпи и тесни с общи бани



▪ Добра стипендия – 120 хил. йени на месец

▪ Предимствата на голям и престижен университет като Киото 

– винаги ще Ви се окаже помощ и съдействие

▪ Въпреки че трябва да учите, имате достатъчно време за 

пътувания и забавление



• Старата столица на Япония

• Забележителности като Златния храм, Императорския дворец, 
Фушими-инари тайша

• Традиционни и модерни събития – Гион мацури, светлинни 
шоута в много храмове

• В непосредствена близост до Осака и Кобе 

• Киотци не са чааак толкова студени

• Недостатък: климатът 







▪ Спокойствие и уреденост

▪ Винаги има какво да правите 

и да видите

▪ Възможност да сте 

самостоятелни 

▪ Възможност да откриете 

или преоткриете себе си 





▪ Приятелства

▪ Помощ от сенпай

▪ Незабравими 
моменти











Кьодай ви очаква!


	Slide 1: Киотски университет 京都大学
	Slide 2: Цел:
	Slide 3: 京都大学
	Slide 4: Учебна програма 
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9: Писане на ронбун
	Slide 10: Извънкласни дейности и културна дейност
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13: Общежитие
	Slide 14: Студентски живот
	Slide 15: Животът в Киото
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18: Животът в Япония
	Slide 19: Пояпончване
	Slide 20
	Slide 21: Храна
	Slide 22: Пътуване - Токио
	Slide 23: Пътуване - окинава
	Slide 24: Пътуване – къде ли не
	Slide 25: Благодарим за вниманието!

