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Какви варианти имаме при кандидатстването?

 Интервю (пред преподавателите на катедра 
Японистика, СУ) или изпит (Монбукагакушо)

 ! При избиране на опцията интервю, следва 
второ интервю и пред преподаватели от 
Осакския университет

Особености:

 Изискват се две препоръки от преподаватели 
при кандидатстване по интервю

 Стипендия: 120 000 йени/месец

 Полетите до Япония и обратно се поемат от 
университета

 Възможни са потенциални допълнителни 
разходи за собствена сметка (например: 
карантина поради COVID-19)





Къде се намира университета?

 Лекциите се провеждат в новия кампус на 
университета в Мино: (箕面市).

 Осакския университет има още два кампуса в 
Тойонака (豊中市) и Суита (吹田市) , където може 

да се намират част от извънкласните дейности 

(например: спортни клубове).

 Има автобусна линия, която е 

напълно безплатна за всички 

студенти на университета, 

свързваща трите кампуса.

 Мино: се намира на около час път 

от центъра на Осака – До:тонбори 
(道頓堀)

 Общежитието на университета в 

Мино: се намира непосредствено 

до кампуса.



Общежитие
 Наем: 40 000 йени (!необходимо е

наемането на мебели и уреди хладилник

и т.н., което прави наема между 40 и 50

хиляди йени в зависимост какво решите

да си наемете)

 Прекрасни 管理人, които са на среща за

всякакви въпроси от понеделник до

събота.

 Тютори, които са там за въпроси по

японски език всяка вечер (горе-долу след

края на лекциите)



Общежитие
 Общежитието е на 12 етажа.

 Етаж от 9 до 12 са само за момичета, но може да се

паднете и на някои от общите етажи.

 Всеки етаж има общо място за отдих, където да

прекарвате време с приятели на татами.

 Всеки етаж има и стая за учене с масички, вентилация, а

в някои случаи и вендинг машина (5ти и 10ти етаж)

 Личните стаи са единични (не се делят със

съквартиранти) и имат баня и тоалетна към тях. (в

общежитието на кампус Тойонака банята е външна)



新箕面キャンパス



新箕面キャンパス
 Кампусът разполага с изключително добре оборудвани класни стаи,

многобройни кътчета за учене, библиотека, стол, кафене, книжарница за

всякакви учебници, пособия и мърчендайз на Осакския университет.

 Третият етаж има и огромно външно пространство с масички.

 Петият етаж се използва основно за групова работа между студенти,

събирания на клубовете, езикови кафета и като цяло студентска

извънкласна дейност.

 Налична е и компютърна зала, ако не притежавате собствен компютър или

лаптоп. Университета може и да ви заеме такъв за лично ползване по

време на периода на обучение.

 Библиотеката на кампуса също така разрешава и безплатно черно-бяло

принтиране на материали до 20 страници на ден.



新箕面キャンパス



Програма
По време на ориентационната среща ще бъдат представени 
двата възможни курса за записване:

 研究コース (моят избор)

 研修コース

研究 курсът представлява изследване на тема, избрана от вас и
одобрена от назначеният Ви адвайзър (преподавател, който
отговаря за вашето развитие в университета).

90% от проучването, четенето, правенето на анкети и интервюта
се прави през първия семестър и се представя ежеседмично
през адвайзъра Ви. След като сте събрали необходимата
информация, през втория семестър се назначава и втори
преподавател, който да се погрижи написаното да е на добро
ниво на японски, тоест ежеседмично ще поправя написаното от
Вас.

По време на първата изпитна сесия се представя цялата събрана
информация в резюмиран вид чрез презентация в аудиториум.
По време на втората изпитна сесия, отново чрез презентация
представяте завършеното си изследване. Също така защитавате
изследването си пред преподаватели на университета.



Преподаватели и тюторска програма

岩井先生-

адвайзърът ми

加藤先生- ръководител на 

катедрата за чужденци

花穂ちゃん- тюторката ми



Екскурзии и мероприятия

 見学旅行 – организирана 

екскурзия с цел опознаване 

на японската култура 

(ходихме до префектурата 
Мие -伊勢神宮,夫婦岩 и още 

няколко забележителности 

в околността, но 

дестинацията може да е 

различна)

 Организирани посещения, 

разходите за които са поети 

от университета – театър 

Но, кабуки, бунраку, сумо и 

т.н.



Благодаря Ви за вниманието!

ご清聴ありがとうございました！
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