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1. Къде е Мие дай? 
三重大ってどこ？



Преф. Мие



Град Цу



Регион Кансай (Кинки)



2. Мие Дай – обща информация

Основан през 1949

Прочут с програмите си по биоресурси, 

инженерство и медицина

Пет факултета: Хуманитаристика и социални 

науки, Инженерство, Медицина, 

Образование, Биоресурси

От 2017 г. става известен с Центъра за 

изследване на нинджите и с магистърската 

програма Нинджа – нинджуцу гаку



3. Кампус



3. Кампус

 1) Един от най-големите в Япония

 2) До брега на океана

 3) Тишина, спокойствие и много зеленина! 







4. Образование (за студенти японисти)

 Факултет по образование:

1) Японски език – граматика, четене, слушане, говорене, 

писане, кейго, бизнес японски (не много интензивни; няма 

канджи)

2) Култура на преф. Мие – включва и екскурзии!

 Факултет по хуманитаристика и социални науки: 

1) История на нинджите (в няколко части)

2) Религия на Япония – духовните традиции на Исе и Кумано

(шинто); Отмъстителни духове онрьо

3) Японска философия – японски будизъм, бушидо, кокугаку

4) Религия на Източна Азия – ранен будизъм; Махаяна будизъм



Чудесни сенсеи!





5. Ежедневие

Общежития: https://www.mie-

u.ac.jp/en/international/studyabroad/prospective/housing/dor

mitory.html

Супермаркети, ресторанти и магазини за дрехи – всичко 

близо до кампуса! (Но да имаш колело е предимство.)

https://www.mie-u.ac.jp/en/international/studyabroad/prospective/housing/dormitory.html


Транспорт

Градски автобуси – на рядко, но евтини

Влакове – провинциален JR и частната линия Kintetsu



И много възможности за запознанства и 

приятелства със студенти японци и рюгакусеи!



6. Извънучебни дейности



6. Извънучебни дейности

Екскурзии!

Партита със студенти японци и рюгакусеи!



Студентски клубове:部活・サークル





7.Минуси на Мие Дай 

 Неудобен локален транспорт (автобуси и JR); Влаковете 

Kintetsu са много удобни, но сравнително скъпи

Океански ветрове (приятни през лятото, но неприятни през 

есента и зимата)

Малко комбини (не в град Цу, но в много други от 

префектурата)

 Няма нощен живот (но Нагоя е наблизо, ако търсите това)



8. Предимства на Мие Дай

 Тишина и спокойствие в японската провинция

 Природен рай! 

Множество исторически забележителности, музеи, 

културни събития и мацури

 Духовен център – Исе Джингу на две крачки!!! И безброй 

много други храмове и светилища! 

 Подходяща среда за трениране на бойни изкуства и дзен 

медитация 

 Нагоя е само на един час път! 

Осака, Киото и Нара са (сравнително) близо

















Заключение: за какви хора е 

подходящ Мие Дай

Онези, които искат да се съсредоточат върху 

японските духовни традиции – шинто, будизъм 

и бойни изкуства

Онези, които искат много да пътуват до 

исторически и природни забележителности

Онези, които искат тишина, спокойствие и 

природа



ご清聴ありがとうございました
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