
Chương trình (cử nhân) về các vấn 

Chương trình (cử nhân) về các vấn đề toàn cầu là 
chương trình đào tạo nguồn nhân lực có nền tảng kiến 
thức rộng có thể bao quát được tổng thể các vấn đề toàn 
cầu, có thái độ chủ động tìm kiếm các thông tin, công 
nghệ cần thiết vượt ra ngoài lĩnh vực để giải quyết các 
vấn đề liên quan đến con người và môi trường, có thể 
đưa ra quyết định tối ưu từ nhiều lựa chọn khác nhau.
Chương trình này là chương trình đào tạo bằng tiếng Anh 
với thời gian 4 năm.

Thông tin dự thi (giờ Nhật Bản)
(1) Tiếp nhận đơn (Hệ thống nhập Web): 12 giờ ngày 1/3/2018 (thứ 5) ~ 17 giờ ngày 3/4/2018 (thứ 3)
(2) Ngày thi: Ngày 17 (thứ 5), ngày 18 (thứ 6) tháng 5 năm 2018
Tiến hành thi vào một ngày trong các ngày ở trên.
(3) Ngày bắt đầu học kỳ mùa thu: Ngày 1/10/2018 (thứ hai)
* Yêu cầu ứng tuyển sẽ được công khai trên trang chủ từ giữa tháng 12 trở di 
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Bạn có thể học gì?

Môi trường trái đất
Sức khỏe hạnh phúc 

của con người

Con ngườiMôi trường

Sự đa dạng và 
cộng sinh xã hộiRủi ro - an toàn

4 điểm nổi bật của BPGI

Về học phí, v.v…

Tiền học phí, v.v… cần cho năm thứ nhất  Tổng cộng: 841.100 yên (thời điểm ngày 1/9/2017)

Phí nhập học: 282.000 yên

Tiền học phí: 267.900 yên (phí học kỳ 2 (tháng 10 ~ tháng 3))

267.900 yên (phí học kỳ 1 (tháng 4 ~ tháng 9))

Phí bảo hiểm y tế người dân: khoảng 20.000 yên (1 năm)  

Phí bảo hiểm tai nạn trong học tập và nghiên cứu của sinh viên: 3.300 yên (4 năm)

* Học viên được công nhận có thành tích học tập xuất sắc có thể được miễn giảm một nửa học phí.
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Chương trình tiếng Anh Học một số môn cơ bản ở trường Đại học 
International Christian University (ICU)

Học tập theo mô hình kết hợp 
giữa nghệ thuật và khoa học

PBL
(Học tập theo kiểu giải quyết vấn đề)

英語プログラム 文理融合型の学修
PBL

（課題解決型学習）国際基督教大学で基礎科目の一部を履修
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