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Плюсове

• Удобен градски 
транспорт

• Много туристически
атракции

• Българското 
посолство

• Най-модерните 
тенденции

• Има хора от цял свят

Минуси

• Скъпи наеми и 
сметки

• Пренаселено
• Натоварени влакове
• Далеч от летището
• Шумно е
• Земетресения

ЗащоТокио?













Зауниверситета

Партньорствос
над 200 висши

учебни
заведениявнад

70 държави

Разнообразни
възможности
заизучаване
начужди
езици

Има 3 факултета за
бакалавърска

степени 1 факултет
за

следбакалавърска
степен









Общежития

Японски езиков център

Спортна площадка

Библиотека

Сграда за изследователски

дейности



Предлаганипрограми



Зачуждестраннистуденти

• Обучение по японски език,

преди кандидатсване в японски

университет (1 г.)

• Програма за международен студентски обмен 

(ISEP-TUFS, 6м. – 1г.

• Програма Nikkensei

• Специализанти



Общежития

いくらですか

• Има три сгради

Общежитие No1 и No2 са по-стари

Общежитие No3 е по-ново, но 

по-скъпо

• Във всяка една сграда има

помещения

за перални и сушилни, както и

места за социализиране





Какдакандидатствамеза TUFS?

• Чрез междууинверситетски спогодби (интервю)

• Чрез препоръка от Посолството (изпитът на 

Монбушо)

- необходимо ниво на японски: N2

• За research студентите – Кандидатът трябва да 

напише доклад върху тема, свързана с японския

език или култура

- необходимо ниво на японски: N2

• P.S. За разлика от някои университети, 外大生 са

много отворени към чуждестранните студенти и не е 

проблем да ги заговорите по всяко време



Каквое Nikkensei/日研生?

• Времетраене: 11 месеца

• Учат/изследват японски език и култура

• Брой приети: 24 / 796 (～3%, 2019)
• Правят изследване/研究論文 върху:

Японска политика, икономика,

социология и история

Японска литература и култура

Японска лингвистика

Японско езиково обучение



Разликамежду ISEP и Nikkensei

ISEP

• Мин. брой кредити: 7
• Стипендия: 80,000円

• Общежитие: да

• Ограничение в избираеми

лекции: има

Nikkensei

• Мин. брой кредити: 7
• Стипендия: 120,000円

• Общежитие: зависи

• Ограничение в избираеми

лекции: няма



Лекциипояпонскиезик

• Разпределени по нива:

100～200 – Основно ниво

（初級１・２）
300 ～ 400 – Средно ниво

（中級１・２）
500 – Средно-високо ниво

（中上級）
600 ～ 700 – Високо ниво

（上級１・２）

• Видове лекции:

Integrated Japanese – 7,5    

ч./сед., общо 150 часа на 

семестър

(5 кредита)

Focus Class: 文法・読解・聴
解・文章・口頭表現・漢字 –

1,5 ч./сед., общо 30 часа

на семестър (по 1 кредит

на предмет)



Лекциипояпонскиезик

• ISEP:

Задължителен японски:

могат да изберат между Integrated 

Japanese + 2 Focus или всички Focus + 

лекции от позволените избираеми

дисциплини

• Nikkensei:

Задължителен японски:

Трябва да карат Integrated Japanese

+文章 +文法

За Integrated Japanese главно се използват учебници, направени от 

преподавателите на всяко едно ниво. За Focus Classes често се 

използва 新完全マスター



Другилекции

• Предлагат се сравнително

количество лекции на японски и

английски език

• Има и възможност за изучаване

на втори чужд език (от 28-те)

• Възможност да се запознаете

със специалисти от различни

сфери, както и с японски

студенти по време на лекциите



Клубнидейности
• Има към 100 различни спортни, академични и 

културни клубове в TUFS



Клубнидейности



Клубнидейности



外語際（がいごさい）
• Всяка година през третата седмица на ноември се провежда 外語際

Възможно най-дългият културен фестивал сред японските университети (5 дена)



Извънуниверситетскидейности





CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik
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