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NGAØNH NHAÄT BAÛN HOÏC 
ÑAÀY TIEÀM NAÊNG VAØ CÔ HOÄI
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LÀ MỘT TRONG NHỮNG CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO THUỘC KHOA ĐÔNG 
PHƯƠNG HỌC, TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN), 
TỪ NĂM 2019, NGÀNH NHẬT BẢN HỌC ĐƯỢC ĐHQGHN GIAO NHIỆM VỤ 
ĐÀO TẠO VỚI MÃ NGÀNH RIÊNG. NĂM NAY, KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC 
TUYỂN SINH 30 CHỈ TIÊU CHO NGÀNH HỌC MỚI NÀY.

NGÀNH “HOT” NGHIÊN CỨU VỀ VĂN HÓA VÀ 
NGÔN NGỮ NHẬT BẢN

Sau Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản đang là ngôn 
ngữ được nhiều người yêu thích và theo học. Không 
dừng lại ở khả năng giao tiếp, giới trẻ ngày nay còn 
muốn tìm hiểu, nghiên cứu về đất nước, con người 
và nền văn hóa lâu đời của Nhật Bản. Đó là lý do 
Nhật Bản học luôn là ngành “hot” trong nhóm 
ngành Khoa học Xã hội có tỷ lệ thí sinh đăng ký xét 
tuyển cao.

Được thành lập từ năm 1993, đến nay, Khoa Đông 
Phương học có hơn 20 năm xây dựng và phát triển. 
Khoa có nhiệm vụ đào tạo cử nhân thuộc 4 chuyên 
ngành: Trung Quốc học, Hàn Quốc học, Ấn Độ học 
và Thái học. Chương trình đào tạo của Khoa được 
triển khai theo hướng đa ngành và liên ngành trong 
lĩnh vực khu vực học và đất nước học, mang tính 
hiện đại, cập nhật và có hệ thống.

Cùng với chương trình đào tạo cử nhân ngành 
Đông Phương học và Đông Nam Á học, Khoa Đông 

Phương học tiếp tục phát triển chuyên ngành Nhật 
Bản học thành một ngành đào tạo độc lập với mã 
ngành riêng.

KIẾN THỨC ĐA DẠNG – KỸ NĂNG THÀNH THẠO 
– CƠ HỘI VIỆC LÀM RỘNG MỞ

Ngoài các kiến thức đại cương về khoa học xã hội và 
nhân văn, kiến thức cơ bản về khu vực học, sinh viên 
theo học ngành Nhật Bản học được trang bị trình độ 
tiếng Nhật trung cấp (tương đương N2) và hệ thống 
kiến thức chuyên ngành Nhật Bản học về các lĩnh 
vực như địa lý, lịch sử, văn hóa, xã hội, chính trị, kinh 
tế, tôn giáo của Nhật Bản, triết lý và văn hóa kinh 
doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản, lịch sử quan 
hệ Việt Nam – Nhật Bản…

Sinh viên được rèn luyện các nhóm kỹ năng gồm: 
kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng 
thuyết trình, báo cáo, tranh luận. Trên cơ sở đó, sinh 
viên có khả năng chủ động trong công việc, tiếp tục 
tự nghiên cứu, học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy 
kinh nghiệm, trau dồi phẩm chất và kỹ năng cá nhân 
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cũng như nghề nghiệp quan trọng để trở thành nhà 
lãnh đạo, chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn có 
liên quan.

Cử nhân ngành Nhật Bản học có khả năng sử dụng 
thành thạo tiếng Nhật ở trình độ trung cấp và tiếng 
Nhật chuyên ngành trong giao tiếp, khai thác tài 
liệu, soạn thảo văn bản và thuyết trình về một vấn đề 
chuyên môn liên quan đến Nhật Bản. Đồng thời, sinh 
viên có thể áp dụng được các kiến thức cơ sở về Nhật 
Bản có liên quan đến nhiều lĩnh vực như địa lý, lịch sử, 
văn hóa, xã hội, chính trị, pháp lý, quan hệ quốc tế… 
trong học tập và nghiên cứu về Nhật Bản.

Tốt nghiệp ngành Nhật Bản học, sinh viên có thể làm 
việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm 
nghiên cứu với tư cách là giảng viên/nghiên cứu viên 

về Nhật Bản học; Các cơ quan nhà nước, văn phòng 
các công ty Nhật Bản, công ty liên doanh hoặc công ty 
Việt Nam, phụ trách các mảng công việc liên quan đến 
Nhật Bản, xử lý các công việc có liên quan đến năng 
lực tiếng Nhật; Có khả năng làm việc độc lập với tư 
cách là biên dịch viên/phiên dịch viên, biên tập viên tại 
các nhà xuất bản có xuất bản phẩm là tiếng Nhật, đáp 
ứng nhu cầu giao tiếp quốc tế tại các cơ quan, doanh 
nghiệp, tổ chức Nhà nước hoặc tư nhân, trong các lĩnh 
vực kinh tế, xã hội…

Ngoài ra, sau khi hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ 
sư phạm, người học có thể tham gia giảng dạy tiếng 
Nhật, có khả năng nghiên cứu và học lên trình độ cao 
hơn tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

Tốt nghiệp ngành Nhật Bản học, sinh viên có thể làm việc tại 
các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu với 
tư cách là giảng viên/nghiên cứu viên về Nhật Bản học; Các cơ 
quan nhà nước, văn phòng các công ty Nhật Bản, công ty liên 
doanh hoặc công ty Việt Nam, phụ trách các mảng công việc 
liên quan đến Nhật Bản.


