CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC NĂNG LƯỢNG
CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ KHOA HỌC NĂNG LƯỢNG
TẠI HỌC VIỆN NĂNG LƯỢNG, ĐẠI HỌC KYOTO, NHẬT BẢN
An toàn năng lượng và bảo tồn môi trường là một trong những mục tiêu quan trọng nhất đối với sự
phát triển bền vững của loài người. Nhằm giải quyết hàng loạt vấn đề liên quan đến năng lượng và
môi trường, học viện Khoa học Năng lượng đã được thành lập tháng 4/1996 tại Đại học Kyoto,
Nhật Bản, tập hợp nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau bao gồm công nghệ, khoa học, nông nghiệp,
kinh tế, luật,.. Học viện Khoa học Năng lượng hoạt động với mục tiêu sáng tạo những kiến thức
mới; nghiên cứu, phát triển những công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng và môi trường đồng
thời đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Khóa học này nhằm cung cấp cho sinh viên và nghiên cứu
viên cơ hội nâng cao kiến thức thông qua chương trình Thạc sĩ tại Đại học Kyoto. Học viên không
yêu cầu phải thành thạo tiếng Nhật. Học viên có thể tự do chọn lựa các môn học được giảng dạy
bằng tiếng Anh để đảm bảo đủ số tín chỉ. Bên cạnh đó, tiếng Anh sẽ được sử dụng như là ngôn ngữ
chính thức trong việc nghiên cứu và trao đổi của học viên với các Giáo viên hướng dẫn. Việc đánh
giá, tuyển chọn học viên sẽ được tiến hành thông qua xét duyệt hồ sơ gửi tới văn phòng của Học
viện. Các khoa thành viên chịu trách nhiệm đối với chương trình này bao gồm:
9 Khoa: Khoa học Năng lượng Môi trường và Xã hội
9 Khoa: Khoa học Năng lượng cơ bản
9 Khoa: Khoa học về biến đổi năng lượng
Hoạt động của các khoa thành viên được trình bày trong website của Học viện.
YÊU CẦU
Trình độ: Tốt nghiệp đại học
Ngoại ngữ: Tiếng anh (Tiếng Nhật không yêu cầu)
THỦ TỤC
Đối với khóa học bắt đầu vào tháng 10/2010, các loại giấy tờ sau phải được tiếp nhận tại Văn phòng
khoa trước ngày 7/12/2009 (địa chỉ xin mời xem bên dưới):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mẫu đơn của trường (có thể tải về từ website của học viện, xem bên dưới)
Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu có công chứng
Bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học có công chứng
Thư giới thiệu: 2 bản
Động cơ học tập
Bản sao tín chỉ tiếng anh Quốc tế: TOEFL, IELTS, TOEIC

Mọi thắc mắc xin liên hệ:
School Affairs Office
The Graduate School of Energy Science, Kyoto University
Sakyo-ku, Kyoto 606-8501, Japan
E-mail: ic-energy@adm.t.kyoto-u.ac.jp
Fax: +81-75-753-4745
Ngoài ra có thể tham khảo thêm thông tin tại website:
http://www.energy.kyoto-u.ac.jp/index_eng.html

