“Kenapa memilih Jepang?”, itulah kata – kata
yang

sering ditanyakan kepada saya. Pada saat itu

saya selalu menjawab “Tidak tahu” dan orang yang
menanyakan hal itu kepada saya menjadi bingung.
Tentu saja aneh apabila tidak tahu
alasan memilih Jepang, namun dibandingkan hal itu
menurut saya lebih menekan ke arah “mengapa jauh –
jauh datang ke Jepang”. Orang – orang yang datang ke
jepang rata – rata mempunyai alasan yang kuat, seperti
mendapat Beasiswa, ada keluarga di Jepang, dll. Namun jika diperhatikan sebaliknya
maka tidak ada orang yang datang ke jepang tanpa ada alasan yang bagus. Hal ini
menurut saya karena di mata dunia Jepang terhitung mahal di biaya hidup. Tetapi
dibandingkan oleh biaya hidup pun orang – orang mungkin lebih khawatir di bagian
huruf Kanji. Karena berbeda dengan Jepang, di Indonesia tidak ada huruf Kanji, maka
dari itu apabila orang Indonesia melihat huruf Kanji hal yang dipikirkan pertama kali
adalah sulitnya menghafal huruf – hurufnya. Tentu saja menghafal huruf Kanji
bukanlah hal yang mudah, tetapi apabila memang benar – benar dipelajari dengan
baik maka menghafalkannya bukanlah hal yang sulit. Selain itu, di Fakultas Pelajar
Asing atau yang akrab disebut “Bekka” ini mempunyai Bapak dan Ibu guru yang baikbaik, apabila ada hal yang tidak dimengerti mereka akan menjelaskan sampai
mengerti. Banyak hal yang menarik di “Bekka”, salah satu diantaranya adalah
pelajaran bersama Mahasiswa/i Universitas Bunkyo. Di pelajaran ini bergabung
dengan Mahasiswa/i dan hal yang dipelajari adalah sekitar pembahasan budaya
masing – masing negara. Karena hal yang berbeda di setiap negara dan banyak hal
yang tidak diketahui sebelumnya, sampai – sampai waktu pun terasa sangat cepat
berlalu.
Pergi ke Jepang adalah untuk belajar, namun selama masih di negara orang
lain maka nikmatilah kehidupan dan kebudayaan di sana. Karena dengan itu semua
pengalaman itu tidak akan menjadi sia – sia.

Apakah yang dinamakan dengan Fakultas Pelajar Asing itu?
・ Fakultas Pelajar Asing adalah merupakan program satu tahun yang dimulai bulan
April dan akan berakhir pada bulan Maret pada tahun berikutnya.
・ Waktu / masa kuliah dibagi menjadi 2 (dua) semester, yaitu Semester Musim Semi
dan Semester Musim Gugur.
・ Mata Kuliah juga terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu mata kuliah wajib dan mata
kuliah pilihan yang dapat dipilih pada tabel yang telah tersedia, sehingga dapat
memilih mata kuliah sesuai dengan yang dibutuhkan / diinginkan.
・ Para mahasiswa / pelajar yang telah menyelesaikan program ini dan lulus akan
mendapatkan ijazah atau sertifikat tanda kelulusan.
・ Para mahasiswa atau pelajar yang telah lulus dan yang berkeinginan akan
melanjutkan ke Universitas Bunkyo bisa mendapatkan rekomendasi untuk masuk
ke Fakultas Ilmu Sosial & Humaniora, Fakultas Literatur & Bahasa, Fakultas
Informasi & Komunikasi, Fakultas Hubungan Internasional.
・ Apabila mahasiswa atau pelajar yang melanjutkan ke Universitas Bunkyo untuk
jenjang Sarjana maupun Pasca Sarjana serta merupakan mahasiswa atau pelajar
yang berprestasi yaitu mempunyai / mendapatkan nilai yang baik dan
berkepribadian baik, maka mahasiswa atau pelajar tersebut bisa mendapatkan
beasiswa atau pengurangan untuk biaya kuliahnya.
・ Biaya hidup di Jepang (untuk makan, minum, tempat tinggal, dll) dalam 1 (satu)
bulan sekitar 80.000 yen s/d 100.000 yen.

Daftar Mata Kuliah
※I adalah Semester Musim Semi dan II & III adalah Semester Musim Gugur.
Mata Kuliah Wajib
Mata Kuliah Komunitas Jepang I , II
Mata Kuliah Lisan bahasa Jepang I , II
Mata Kuliah Menulis bahasa Jepang I , II
Mata Kuliah Membaca Intens bahasa Jepang I , II
Mata Kuliah pemahaman Bacaan dan Percakapan bahasa Jepang I , II
Mata Kuliah penerapan bahasa Jepang I , II
Mata Kuliah kehidupan sehari-hari pelajar asing I , II
Mata Kuliah Pilihan
Kanji (pada musim semi untuk kelas pemula dan kelas menengah)
Kanji (pada musim gugur untuk kelas menengah atas dan kelas lanjut)
Geografi Jepang (musim semi)

Sejarah Jepang (musim gugur)
Matematika (IPS, musim semi)
Matematika (IPA, musim semi)
Fisika (musim semi)
Kimia (musim gugur)
Bahasa Inggris I , II
Mata Kuliah kehidupan sehari-hari pelajar asing III

