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Обща информация за университета

• Държавен университет(国立大学), основан през 1931 г. 

• Три кампуса – Суита, Тойонака, Мино: 

• Обновен кампус Мино:, който се намира в град Мино:, северно от Осака 



За кампуса Мино:

• Новоизграденият кампус се намира на 20 минути с 
метро от центъра на Осака 

• За разлика от останалите два кампуса, този в Мино: 
е изключително модерен и не е отделен, а 
напротив, слива се с градската обстановка 

• Състои се от:

1) голяма сграда, в която се провеждат всички лекции

2) общежитие, в което живеят всички чуждестранни 
студенти, заедно с японски студентки

3) градска библиотека

4) концертна зала 



За общежитието



За лекциите

Задъжителни и избираеми лекции, които са разделени на:

1) Лекции японски 

2) Лекции култура

3) Лекции за изготвяне на проучване/доклад 

※ Всички лекции си избирате сами (с изключение на лекциите 
за проучване/доклад)

研究コース（けんきゅう）

- През цялата година работите над проучване, което 
трябва да бъде в рамките на 16-20 стр.( 13 000 –
16 000 знака)

- Темата се съгласува с научния ръководител, който 
ще ви бъде назначен в зависимост от темата, 
която ще проучвате 

- В края на годината има устно представяне на 
темата, на което ще ви бъдат задавани въпроси от 
преподаватели и други студенти

研修コース（けんしゅう）

- Всяка седмица (?) пишете кратък текст, в който 
споделяте какво сте правили и какво ви е 
направило впечатление (като дневник)

- Участвате в семинари (по два на семестър) и 
пишете доклад за тях

- В края на годината предавате общо два доклада 
(12 000 знака общо)



За живота в 
Мино:/Осака
Плюсове:

+ Удобно разположение (лесно и бързо 
може да се достигне до Киото, Кобе, 
Нара)

+ За разлика от други градове в Япония, 
хората в Осака са по-отворени и 
комуникативни (бонус точки за 
интересния хумор)

+ Когато се изморите от шума в големия 
град, винаги можете да се оттеглите в 
планината, която се намира близо до 
кампуса

+ Universal Studio Japan

Минуси:

̶ Скъп транспорт 

̶ Неголям брой забележителности

̶ Осака не е един от най-чистите 
градове в Япония...
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