
 

 



Trường ĐH Thương mại 
Takasaki  
About Takasaki University 
of Commerce 

Trường ĐH Thương mại Takasaki là một ngôi trường ngành học xã hội được 
ông Sato Tane thành lập từ năm 1906 với tiền thân là trường THPT nữ 
sinh,tính đến nay trường đã có bề dày lịch sử hơn 100 năm.Với quy mô 
khoảng 1000 người bao gồm cả trường cao đẳng,trường ĐH Takasaki có 
một môi trường học tập chất lượng với nhiều chế độ hỗ trợ cho sinh 
viên.Trên tinh thần xây dựng một môi  trường học tập “tự lập-tự 
chủ”,trường ĐH Thương mại Takasaki luôn đề cao việc học đi đôi với 
hành,sau 108 năm xây dựng và phát triển trường đã khẳng định được vị trí 
của mình là một ngôi trường tuy có quy mô nhỏ nhưng có chất lượng đào 
tạo cao  với các ngành chính như ngành Thương mại,ngành Kinh tế- quản trị 
kinh doanh... 
Trường có tư cách pháp nhân gồm trường mầm non,THPT,Cao đẳng,Đại 
học và Sau đại học với tổng số học sinh,sinh viên lên tới 2.300 người. 
  
 

Ngành Thương mại ĐH Thương mại Takasaki (Faculty of Commerce)  
Study in Takasaki University of Commerce 

Ngành quản trị kinh doanh gồm 3 khoa: quản trị,truyền thông,phát 
triển thành phố du lịch. 
Sinh viên theo học ngành quản trị kinh doanh sẽ được học lý thuyết 
kết hợp thực hành dựa trên quan điểm kinh doanh,với nền tảng kinh 
tế học,quản trị học và thương mại. 
Đặc biệt,điểm đặc trưng của ngành quản trị kinh doanh là việc chúng 
tôi liên kết hợp tác với các doanh nghiệp,xây dựng bài giảng và triển 
khai các chương trình ngoại khóa đặt trọng tâm vào việc giúp sinh viên 
có được cách suy nghĩ,tư tưởng phù hợp với xã hội. 
Với khoa quản trị kinh doanh,sinh viên sẽ được học về trách nhiệm 
của doanh nghiệp đối với xã hội,quản lý nhân lực,xây dựng chiến lược 
kinh doanh…Với khoa truyền thông,sinh viên sẽ được nghiên cứu 
những ví dụ thực tế về mạng lưới truyền thông-thông tin,bảo mật và 
việc sử dụng ICT trong thực tiễn.Với khoa phát triển thành phố du lịch, 
thông qua việc tổ chức những chuyến khảo sát thực tế tại địa 
phương,sinh viên sẽ được học về tài nguyên du lịch và quảng bá du 
lịch tại địa phương. 

Ngành quản trị kinh doanh 
Department of Business Administration 

Sinh viên ngành kế toán sẽ được học những công việc thực tiễn của 
một kế toán viên với giảng viên là những chuyên gia kế toán viên 
công chứng. Ngành kế toán gồm 2 khoa là khoa tài chính và khoa kế 
toán.Khoa kế toán hướng tới mục đích đào tạo những chuyên viên 
thuế,tài vụ và xử lý sổ sách kế toán.Với khoa tài chính,sinh viên được 
học về sự vận động,di chuyển của nguồn tiền,hướng đến mục tiêu 
làm việc tại các cơ quan tài chính hoặc các công ty chứng khoán.Với 
những sinh viên muốn học kế toán ở trình độ cao hơn,có thể tham gia 
vào chương trình ngoại khóa do trung tâm nghiên cứu kế toán tổ 
chức hướng tới việc thi đỗ chứng chỉ kế toán viên công chứng (CPA) 

Ngành kế toán 
Department of Accounting 



Tỉnh Gunma-Nhật Bản 
About Gunma,Japan 

Tỉnh Gunma là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với 4 bề là núi non 
bao phủ,nằm ở phía Tây Bắc vùng Kanto-khu vực trung tâm của Nhật 
Bản.Tuy nằm trong vùng lục địa không có biển nhưng vùng phía Bắc 
Gunma được biết đến là 1 địa điểm tham quan nổi tiếng với những 
khu nghỉ dưỡng trượt tuyết mùa đông và các suối nước nóng thu hút 
nhiều khách du lịch đến tham quan. 
Thành phố Takasaki- nơi có trường Đại học Thương mại Takasaki nằm 
ở phía Nam tỉnh Gunma,có giao thông thuận lợi cách thủ đô Tokyo 
khoảng 100km với 50 phút đi tàu Shinkansen.Hơn nữa,chính nhờ vị 
trí thuận lợi nằm gần Tokyo mà ngôn ngữ ở đây có thể nói là tiếng 
chuẩn rất phù hợp cho việc học tiếng Nhật. 
Nơi đây cũng còn có rất nhiều di tích và các khu phố cổ có giá trị lịch 
sử lâu đời.Ngoài ra còn nằm cạnh thành phố Tomioka nổi tiếng với 
“Xưởng dệt Tomioka” đã được ghi nhận là di sản thế giới năm 2015. 

Việc học tiếng Nhật 
Study Japanese 

Trường ĐH Thương mại Takasaki có tổ chức các chương trình ngoại khóa “Đàm thoại tiếng Nhật”.Các bạn 
sinh viên có thể vừa theo học chương trình này để nâng cao khả năng tiếng Nhật vừa có thể học các môn 
chuyên ngành như kinh tế-quản trị kinh doanh,kế toán... bằng tiếng Nhật. 
Hoạt động chính của chương trình này là các buổi hội thảo quy mô nhỏ.Tại những buổi hội thảo này sinh 
viên sẽ được học cách nghiên cứu,thảo luận nhóm,thuyết trình trước đám đông...Đây là chương trình 
được đánh giá là một môi trường tuyệt vời cho việc học tiếng Nhật. 

Chương trình học tiếng Nhật 

・ 

高崎市 
(Takasaki) 

群馬県（Gunma） 

Hệ Cao Đẳng ĐH Thương Mại Takasaki 
 

Trong khuôn viên trường ĐH Takasaki còn có cả hệ Cao đẳng.Hoạt động giao lưu giữa sinh viên Cao 
đẳng và Đại học cũng thường xuyên được tổ chức,các hoạt động của các câu lạc bộ,hội sinh 
viên...cũng được tổ chức trong toàn trường mà không hề có sự phân biệt Cao đẳng hay Đại học.  

【 Hệ Cao Đẳng ĐH Thương Mại Takasaki 】 
◇ Ngành Khách sạn - Tổ chức sự kiện – Làm đẹp          ◇ Ngành du lịch – toàn cầu 
◇ Ngành Y tế- Thư ký bác sĩ                                                                ◇ Ngành Kế toán - Kinh doanh 
 
Tất cả các khóa học thuộc hệ cao đẳng đều được triển khai với hình thức vừa học vừa thực hành 
trong môi trường thực tế. 

・ 



Trường ĐH Takasaki cũng đang rất nỗ lực,đầu tư trong việc đào tạo 
chuyên gia trong lĩnh vực kế toán trở thành “cố vấn thuế” và các “kế 
toán viên công chứng” thông qua việc hợp tác với các kế toán viên 
công chứng có chứng chỉ đào tạo.Điểm mạnh của khóa học này là 
giảm bớt thời gian và công sức đi lại do học sinh có thể tham gia giờ 
học của các giáo sư có trình độ chuyên nghiệp ngay trong trường. 
Sinh viên học hóa học này ngoài khả năng có thể đỗ kỳ thi kế toán và 
kỳ thi cố vấn thuế còn có thể trở thành kế toán viên,tư vấn thuế,giáo 
viên hay làm những công việc liên quan đến kế toán.Trường cũng xây 
dựng chương trình học với nhiều hình thức ở nhiều cấp độ để ngay cả 
người mới bắt đầu cũng có thể học một cách hiệu quả,dễ dàng.Ngoài 
ra,sinh viên còn có thể lựa chọn chương trình học phù hợp với mục 
đích và năng lực của bản thân. 
Ngoài chương trình này trường còn có hệ Sau đại học với “khóa học 
nâng cao” ,đẩy mạnh nghiên cứu dành cho những sinh viên muốn trở 
thành giáo viên sau khi tốt nghiệp. 

Cuộc sống sinh viên 
Student Life 

Trường có hệ thống nhà ăn,cửa hàng,tiệm bánh cho học sinh,sinh viên với thực đơn rẻ 
và chế độ ăn uống đầy đủ cân bằng dinh dưỡng. 

Trong khuôn viên trường còn được trang bị đầy đủ các phòng chức năng như thư viện,nhà 
thể chất,phòng tập,phòng y tế...để sinh viên có một môi trường học tập thoải mái nhất. 

Cửa hàng 

Tiệm bánh 

Viện Nghiên cứu Kế toán 
The Institute of 
Accounting Reserch 
 
Khóa học Kế toán Nâng 
cao 
Advanced Accounting 
Learning Course 
 
 



Môi trường sống 

Living Environment 

Tỉnh Gunma là nơi có môi trường tốt để du học do có vật giá rẻ hơn thủ đô Tokyo,giá thuê nhà ở khu 
vực quanh đại học thương mại Takasaki trung bình chỉ từ 30.000~40.000yen,chỉ bằng một nửa so với 
Tokyo. 
Đại học thương mại Takasaki cách ga Takasaki 10 phút đi tàu hoặc 15 phút đi ô tô,phương tiện đi lại 
đến ga Takasaki cũng rất thuận tiện.Ga Takasaki là một ga lớn có trạm tàu Shinkansen,quanh ga có 
nhiều cửa hàng,cửa hiệu sầm uất phục vụ mọi nhu cầu của cuộc sống như siêu thị,nhà hàng,shop thời 
trang,hiệu sách... 
Trường hợp ăn ngoài trung bình từ 800~1000yen,tuy nhiên nếu ăn ở căng tin đại học Takasaki thì sinh 
viên chỉ tốn từ 300~500yen cho 1 suất ăn.Căng tin trường mở cửa từ 11:00 ~14:00.Ngoài ra căng tin 
còn cung cấp bữa sáng chỉ với 150yen. 
Ngoài ra nơi đây còn được thiên nhiên ưu đãi,có sông,núi,rừng cây xanh bao phủ,một năm có thể cảm 
nhận được sự thay đổi và vẻ đẹp của cả 4 mùa Nhật bản.So với những nơi khác cũng là nơi ít có thiên 
tai,động đất,là một môi trường sống tuyệt vời. 
 

Thông tin khác 
Other Information 

Thông tin cụ thể xin vui lòng xem trên website của trường Đại học Thương mại Takasaki. 
Trong trường hợp bạn sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật vui lòng liên lạc qua mail cho chúng tôi qua địa 
chỉ phía dưới. 
  

Email ： kyoumu@uv.tuc.ac.jp 
Home page ： http://www.tuc.ac.jp/ 

741 Negoya-machi,Takasaki-shi, 
Gumna 370-1214,Japan 
Tel:+81-27-347-3399   Fax:+81-27-347-3389 
E-mail: kyoumu@uv.tuc.ac.jp 
http://www.tuc.ac.jp/ 

群馬県高崎市根小屋町741 
電話:+81-27-347-3399 
Fax:+81-27-347-3389 
E-mail: kyoumu@uv.tuc.ac.jp 
http://www.tuc.ac.jp/ 

Phòng đào tạo trường Đại học Thương mại Takasaki 

Takasaki University of Commerce , Educational Department 


