
Chương trình YOKOHAMA Creative City Studies Program 

 

 Giới thiệu về chương trình YOKOHAMA Creative – City Studies Program     

Trường đại học quốc lập YOKOHAMA là một trong những trường tiên phong 

trong việc đào tạo những sinh viên cho chương trình Creative – City Studies 

Program (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh). Qua chương trình này, sinh 

viên sẽ được phát triển các kỹ năng quan trọng cho các nhà lãnh đạo như truyền 

thông đa ngôn ngữ và đa văn hóa, làm việc theo nhóm, khả năng lãnh đạo, cách lập 

kế hoạch và tổ chức công việc cũng như để có được kiến thức chuyên môn cho 

chính bản thân họ. 

 Chương trình đào tạo của trường đại học quốc lập YOKOHAMA 

 



 Chứng chỉ  

Chương trình Creative – City Studies chính là chìa khóa giúp bạn thành 

công trên con đường sự nghiệp của bạn. Khi tốt nghiệp chương trình bạn sẽ 

có được trong tay tấm bằng “Bachelor’s Degree in Arts” danh giá. Bên cạnh 

đó, nếu thực hiện tốt khóa hoc YCCS bạn sẽ có cơ hội nhận được trong tay 

những chứng chỉ sau: 

 BJT Business Japanese Proficiency Test J1+ 

 English Proficiency of IELTS 7.5 or equivalent 

 Associate Diploma “Global Certificates” in 

 ICT and Multimedia Skills 

 Multilingual Cross-cultural Skills 

 Collaboration and Leadership Skills 

 Teaching (subject name) 

 

 Chế độ học bổng 

Khi vào trường đại học quốc lập YOKOHAMA và tham gia chương trình 

Creative – City Studies của trường sẽ có nhiều cơ hội giúp bạn nhận được 

những chế độ học bổng ưu đãi có giá trị như miễn giảm chi phí đầu vào và 

giảm tối thiểu 50% chi phí học tập. Chăc chắn rằng những học bổng sẽ 

không quá xa so với tầm tay của bạn. 

 

Hãy cùng cố gắng nhé! 

 

 

 


