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Trong bối cảnh quan hệ Nhật – Việt phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, việc đào tạo nguồn 

nhân lực tiếng Nhật có chất lượng cao, có thể làm việc trong môi trường cạnh tranh đa văn hóa là một nhiệm 

vụ cấp thiết của ngành giáo dục tiếng Nhật tại Việt Nam. Trước nhu cầu của xã hội, tiếng Nhật đã được đưa 

vào giảng dạy tại các trường phổ thông của Việt Nam từ năm 2003. Tuy nhiên, cho đến thời điểm năm 2012, 

tại các trường đại học vẫn chưa có một chương trình tiếng Nhật có tính chất liên thông, tiếp nối với chương 

trình tiếng Nhật phổ thông. Kết quả điều tra học sinh đang học tiếng Nhật tại bậc phổ thông cho thấy có tới 

trên 90% người học trả lời là “rất muốn” hoặc “muốn” theo học chương trình tiếng Nhật được xây dựng mang 

tính tiếp nối với chương trình tiếng Nhật ở phổ thông. Xuất phát từ nhu cầu đó, Trường ĐHNN – ĐHQGHN 

đã xây dựng chương trình đào tạo cử nhân ngành ngôn ngữ Nhật Bản chất lượng cao (CLC) với chuẩn đầu ra 

được thiết kế đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng về nguồn nhân lực tiếng Nhật, nhằm đóng góp cho xã 

hội thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực CLC. 
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In the context of the strong growth of Japan - Vietnam relationship in many areas, the training of Japanese 

speaking highly qualified human resources who are able to work in a competitive and multicultural 

environment is an urgent task for Japanese language education in Vietnam. To meet these social needs, 

Japanese language has been taught in high schools in Vietnam since 2003. However, up to 2012, there has 

been no stable Japanese program in universities which ensure continuity from the previous program in high 

school. The survey results of students studying Japanese in high schools show that over 90% of the learners’ 

answer is “really want” or “want” to study a Japanese language program as continuation of the high school 

program. Based on that demand, ULIS-VNU has developed the undergraduate fast-track program for Japanese 

language major with graduation standards designed to meet the requirements of employers. 
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