文教大学 BUNKYO University
大学概要 at a Glance
■ 設立年
Established /成立时间/ 설립년도 / Năm thành

1927 年
1927 / 1927 年 / 1927 년 / Năm 1927

lập

■ 建学の精神
Philosophy
办学精神
건학의 정신
Phương châm thành lập trường

人間愛 (Ningen-ai) Empathy for All Humanity /人类爱/ 인간애 / Tình yêu thương con người
「人間愛とは、人間性の絶対的尊厳と、その無限の発展性とを確信し、すべての人間を信
じ、尊重し、あたたかく慈しみ、優しく思いやり、育むことである。
」
Empathy for all humanity is a belief in the absolute dignity of human nature and its unlimited potential
for growth. Empathy for all humanity is belief, respect, warm affection, gentle compassion and
development of all humanity.
“所谓人类爱，就是指对人性的绝对尊重、对其无限发展的信念，相信和尊重所有人，对热心
仁爱、善意关爱的人性培养。”
「인간애란 인간성의 절대적 존엄과 그 무한의 발전성을 확신하고, 모든 인간을 믿고,
존중하고, 따뜻하게 사랑하고, 상냥하게 배려하고, 소중히 기르는 것이다.」
Tình yêu thương con người là sự nuôi dưỡng, chăm sóc, sự cảm thông lẫn nhau, sự quan tâm gần gũi,
sự tôn trọng, sự tin tưởng đến tất cả con người, là niềm tin mãnh liệt về tính tuyệt đối của phẩm giá
con người và tính phát triển không giới hạn của con người.

■大学学長
President
大学校长
대학 학장
Hiệu trưởng trường
近藤研至 Kenji Kondo
■シンボルマーク
Symbol
关于校标
심볼마크
Biểu tượng

“文”の草書体とギリシャ文字の第一字母、
“アルファー” （或る未知の値を表す）とをモ
チーフとし、グローバル、平和、人間愛、を意味する“円”との組み合わせで形成されてい
ます。
The Bunkyo University symbol has been given a motif of the “文” kanji (the first kanji in the name of
our university) in cursive and the first letter in the Greek alphabet of “alpha” (representing a certain
unknown value), and has been formed in combination with a “circle” which means global, peace and
humanity.
校标以“文”字的草体字和希腊文第一个字母“阿尔法”（表示某个未知数）为主题，与象征着世
界、和平、人类爱心的“圆”组合而成。
“文(문)”의 초서체와 그리스 문자의 첫번째 자모 “알파” （어떤 미지의 값을 나타냄）를
모티브로 해, 글로벌, 평화, 인간애를 의미하는 “원”과의 조합으로 형성되어 있습니다.
Được hình thành bởi sự kết hợp giữa kiểu viết dạng Thảo thư của chữ “文” với chữ cái đầu tiên trong
bảng chữ cái Hy Lạp “Alpha” (biểu hiện một giá trị chưa biết nào đó), và chữ “円” với ý nghĩa thể
hiện tình yêu con người, hòa bình và sự toàn cầu.

■学納金
Undergraduate Costs
缴纳费用
학비 납입금
Chi phí học tập

2018 年度学部入学者の場合
For freshman 2018 / 2018 年度入学的本科学生 / 2018 년도 학부 입학자의 경우 / Trường hợp
sinh viên nhập học năm 2018
授業料：742,000 ～837,000 円(学部により異なる)
Tuition: JPY742,000 to 837,000 / 学费：742,000～837,000 日元(不同院系有差异)/
수업료:742,000～837,000 엔(학부에 따라 다름) / Học phí: 742,000 ～837,000 yên (tùy từng
khoa có sự khác nhau)
入学金：280,000 円
Admission Fee: JPY 280,000 /入学金:280,000 日元/ 입학금：280,000 엔 / Lệ phí nhập học:
280,000 yên
教育充実費：270,000 円
Register & Facility Fee: JPY 270,000 / 教育充实费：270,000 日元/ 교육충실비：270,000 엔 /
Lệ phí học: 270,000 yên
上記以外に、実験実習費の納入が必要な学科があります。
In addition to the above, there are departments that need to pay experimental laboratory and field work
fees.
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■施設
Facilities
设施
시설
Trang thiết bị

図書館 Libraries /图书馆/ 도서관 / Thư viện
「知の宝庫」、
「知の泉」と言われる図書館。越谷と湘南を合わせて約 64 万冊の蔵書数を誇
り、社会に開かれた図書館をモットーにしています。
Bunkyo University’s two libraries – Koshigaya campus and Shonan Campus – have more than 640,000
volumes, and the motto is “a library open to everyone.”
图书馆被称作“知识的宝库”、“知识的源泉”。越谷校区和湘南校区的图书馆共拥有约 64 万册藏
书，将向社会开放作为图书馆的经营方针。
「지성의 보고」、「지성의 샘」이라 불리는 도서관. 코시가야와 쇼난을 합쳐 약
64 만권의 장서수를 자랑하며, 사회로 열린 도서관을 모토로 하고 있습니다.
Thư viện được coi là kho tàng tri thức, là con suối của trí tuệ. Tự hào với 64 vạn đầu sách của cả hai
cơ sở Koshigaya va Shonan, trường đang có mục tiêu xây dựng thành thư viện của xã hội

■キャンパスと教育内容
Campus & Academics
校区及教育内容
캠퍼스와 교육 내용
Các cơ sở của trường và nội dung giảng dạy

文教大学学園は、幼稚園から大学院までの教育課程を持つ私立学校で、4 つの校舎がありま
す。
The Bunkyo University Foundation is an academic group with four campuses.
文教大学学园是一所包含了园内设有从幼儿园至研究生院的私立教育机构，共有 4 个校区。
분쿄 대학 학원은 유치원에서 대학원까지의 교육과정을 가지는 사립학교로, 4 개의
교사가 있습니다.
Trường đại học Bunkyo là trường dân lập có các khóa học từ mẫu giáo đến sau đại học, và có 4 cơ sở
đào tạo

■越谷校舎(埼玉県越谷市)
Koshigaya Campus
(Koshigaya City, Saitama Prefecture)
越谷校区(埼玉县越谷市)
코시가야 교사 (사이타마현 코시가야시)
Cơ sở Koshigaya (tỉnh Saitama)

(大学院) Graduate Schools/研究生院/ 대학원 / Sau đại học
人間科学研究科
Graduate school of Human Sciences /人文社会科学研究生院/ 인간과학 연구과 / Khoa nghiên
cứu khoa học nhân loại
言語文化研究科
Graduate School of Language and Culture /语言文化研究生院／ 언어문화 연구과 / Khoa
nghiên cứu ngôn ngữ văn hóa
教育学研究科
Graduate School of Education /教育学研究生院／ 교육학 연구과 / Khoa nghiên cứu giáo dục
(学 部) Undergraduate Programs /学院/ 학부 / Đại học
教育学部 Faculty of Education /教育学院/ 교육학부 / Khoa giáo dục
人間科学部 Faculty of Human Sciences /人文社会科学学院/ 인간과학부 / Khoa khoa học nhân
loại
文学部 Faculty of Language and Literature / 文学学院／ 문학부 / Khoa văn học
(専攻科) Special Postgraduate Course /专攻科/전공과 / Khoa chuyên nghành
教育専攻科 Education Major /教育专攻科/ 교육전공과 / Khoa chuyên nghành giáo dục
(別科) Foreign Student Department /预科/ 별과 / Khoa đặc biệt
外国人留学生別科 Foreign Student Department /留学生预科/ 외국인 유학생 별과 / Khoa lưu
học sinh

■湘南校舎(神奈川県茅ケ崎市)
Shonan Campus
(Chigasaki City, Kanagawa Prefecture)
湘南校区（神奈川县茅崎市）
쇼난 교사 (가나가와현 치가사키시)
Cơ sở Shonan (tỉnh Kanagawa)

(大学院) Graduate Schools /研究生院/ 대학원 / Sau đại học
情報学研究科
Graduate School of Information and Communications /信息学研究生院／ 정보학 연구과 / Khoa
nghiên cứu thông tin
国際学研究科
Graduate School of International Studies/国际学研究生院/국제학 연구과/

Khoa nghiên cứu

Quốc tế
(学 部) Undergraduate Programs /学院/학부 / Đại học
情報学部 Faculty of Information and Communications /信息学院/ 정보학부 / Khoa thông tin
国際学部 Faculty of International Studies /国际学学院/ 국제학부 / Khoa quốc tế
健康栄養学部 Faculty of Health and Nutrition /健康营养学院/ 건강영양학부 / Khoa dinh dưỡng
sức khỏe
経営学部 Faculty of Business Administration /经营学院/경영학부/ Khoa kinh doanh
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■旗の台校舎(東京都品川区)
Hatanodai Campus (Tokyo’s Shinagawa ward,
Tokyo)
旗の台校区（东京都品川区）
하타노다이 교사 (도쿄도 시나가와구)
Cơ sở Hatanodai
(quận Shinagawa, thủ đô Tokyo)

幼稚園 a kindergarten /附属幼儿园/ 유치원 / Trường mẫu giáo
中学高等学校 a junior high school senior high school /附属中学/ 중학・고등학교 / Trường cấp 2,
cấp 3
法人事務局 the Corporate Administration Division /法人事务局/ 법인 사무국 / Phòng sự vụ pháp
nhân
経営企画局 Strategic Management Planning Division / 经营规划局/경영 기획국/Cục Kế
hoạch quản lý
大学事務局 the University Administration Division /大学事务局/ 대학 사무국 / Phòng hành chính

■石川台校舎 (東京都大田区)
Ishikawadai Campus (Tokyo’s Ota ward)

小学校 an elementary school /附属小学/ 초등학교 / Trường tiểu học

石川台校区（东京都大田区）
이시카와다이 교사 (도쿄도 오타구)
Cơ sở Ishikawadai (quận Ota, thủ đô Tokyo)

■学生数
Students

2018 年 5 月 1 日現在
For academic year 2018-19 截至 2018 年 5 月 1 日

学生人数

2018 년 5 월 1 일 현재

Thời điểm 1-5-2018

学生数

(外国人留学生数 *1)
(International Students*1)

Enrollments 学生人数

(外国人留学生人数 *1)

학생수
Số lượng sinh viên

(외국인 유학생수 *1)
(Số lượng lưu học sinh nước
ngoài *1)

8,777

(58)

Graduate students /研究生院/ 대학원 / Sau
đại học
専攻科

97

(27)

Special Postgraduates /专 攻 科 / 전공과 /
Khoa chuyên nghành
外国人留学生別科
Foreign Student Department students

1

(0)

37

(36)

8,912

(121)

학생수
Số lượng sinh viên

Courses

学部
Undergraduates /本科/ 학부 / Đại học
大学院

留学生预科 / 외국인 유학생 별과 / Khoa
lưu học sinh
合計 Total /总计/ 합계 / Tổng cộng

*1 : 外国人留学生とは、5 月 1 日現在、在留資格「留学」を保有する学生を意味する。
*1 : International Students mean those who hold a” Student” visa.
*1 :外国人留学生是指截至 5 月 1 日具有“留学”在留资格的学生。
*1:외국인 유학생이란 5 월 1 일 현재 재류자격「유학」을 보유하는 학생을 의미한다.
*1: Lưu học sinh nước ngoài vào thời điểm 1/5 có nghĩa là các sinh viên có tư cách “du học”

■入学者数
Enrollments
入学合格者数
입학자수
Ghi Danh

2018 年 5 月 1 日現在
For academic year 2018-19 截至 2018 年 5 月 1 日

2018 년 5 월 1 일 현재

Thời điểm 1-5-2018

学部／Undergraduates /本科/ 학부 / Đại học

教育学部
Faculty of Education /教育学院/ 교육학부 / Khoa giáo dục

人間科学部
Faculty of Human Sciences /人文社会科学学院/ 인간과학부 / Khoa khoa học nhân loại

文学部
Faculty of Language and Literature / 文学学院／ 문학부 / Khoa văn học

情報学部
Faculty of Information and Communications /信息学院/ 정보학부 / Khoa thông tin

国際学部
Faculty of International Studies /国际学学院/ 국제학부 / Khoa quốc tế

3

436
457
435
314
287

健康栄養学部
110

Faculty of Health and Nutrition /健康营养学院/ 건강영양학부 / Khoa
dinh dưỡng sức khỏe

経営学部

199

Faculty of Business Administration /经营学院/경영학부/ Khoa kinh doanh
大学院
Graduate students /研究生院/ 대학원 / Sau đại học

■教職員数
Teachers
教职员人数
교직원수
Số lượng giáo viên, nhân viên

人間科学研究科
Graduate school of Human Sciences / 人 文 社 会 科 学 研 究 生 院 /
인간과학 연구과 / Khoa nghiên cứu khoa học nhân loại
言語文化研究科
Graduate School of Language and Culture /语言文化研究生院／
언어문화 연구과 / Khoa nghiên cứu ngôn ngữ văn hóa
教育学研究科
Graduate School of Education /教育学研究生院／ 교육학 연구과 /
Khoa nghiên cứu giáo dục
情報学研究科
Graduate School of Information and Communications /信息学研究
生院／ 정보학 연구과 / Khoa nghiên cứu thông tin
国際学研究科
Graduate School of International Studies/国际学研究生院/국제학
연구과/ Khoa nghiên cứu Quốc tế
2018 年 5 月 1 日現在
For academic year 2018-19 截至 2018 年 5 月 1 日

2018 년 5 월 1 일 현재

22

11

2

7

5

Thời điểm 1/5/2018

教員
Teacher /教师/ 교원 / Giáo
viên
職員

240 *1

Staff /职员/ 직원 / Nhân
viên

137

*1 : 学長は含まない *1 : not including the President /*1:不包括校长/ *1:학장은 포함하지 않음 / *1: Không bao gồm hiệu
trưởng

■研究所
Research Institutes
研究所
연구소
Trung tâm nghiên cứu

大学付属研究所
University affiliated institutes /大学附属研究所/ 대학 부속 연구소 / Các trung tâm nghiên cứu
thuộc trường đại học
・教育研究所（越谷校舎）
Institute of Educational Research (Koshigaya Campus) /教育研究所（越谷校区）/ 교육
연구소（코시가야 캠퍼스） / Trung tâm nghiên cứu giáo dục (tại cơ sở Koshigaya)
・湘南総合研究所（湘南校舎）
Shonan Research Institute (Shonan Campus) /湘南综合研究所（湘南校区）/
쇼난 종합 연구소（쇼난 캠퍼스） / Trung tâm nghiên cứu tổng hợp Shonan (tại cơ sở Shonan)
・生活科学研究所（越谷校舎）
Institute of Living Science (Koshigaya Campus) /生活科学研究所（越谷校区）/
생활과학 연구소（코시가야 캠퍼스） / Trung tâm nghiên cứu khoa học đời sống(tại cơ sở
Koshigaya)
大学院付属研究所
Graduate School affiliated institutes /研究生院附属研究所/ 대학원 부속 연구소 / Các trung tâm
nghiên cứu thuộc khoa cao học trường đại học
・臨床相談研究所（越谷校舎）
Institute of Clinical Counseling (Koshigaya Campus) /临床咨询研究所（越谷校区）/ 임상상담
연구소（코시가야 캠퍼스） / Trung tâm nghiên cứu tư vấn lâm sàng (tại cơ sở Koshigaya)
・言語文化研究所（越谷校舎）
Institute of Language and Culture (Koshigaya Campus) /语言文化研究所（越谷校区）/
언어문화 연구소（코시가야 캠퍼스） / Trung tâm nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa (tại cơ sở
Koshigaya)
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■海外協定機関（33 機関）
Partner Institutions in abroad
(33 institutions)
海外校际交流机构（33 所院校）
해외 협정 기관（33 기관）
Các cơ sở hợp tác tại nước ngoài (33 cơ sở)

中国 6 校、モンゴル 1 校、韓国 3 校、カナダ 3 校、米国 6 校、NZ2 校、オーストラリア 1
校、タイ 1 校、インドネシア 1 校、ベトナム 1 校、マレーシア 4 校、ドイツ 2 校、英国 1
校、アイルランド 1 校
China 6, Mongol 1, Korea 3, Canada 3, U.S. 6, NZ 2, Australia 1, Thailand 1, Indonesia1, Viet Nam
1, Malaysia 4, Germany 2, U.K.1, Ireland 1
中国 6 所、蒙古 1 所、韩国 3 所、加拿大 3 所、美国 6 所、新西兰 2 所、澳大利亚 1 所、泰
国 1 所、印度尼西亚 1 所、越南 1 所、马来西亚 4 所, 德国 2 所、英国 1 所、爱尔兰 1 所
중국 6 교, 몽골 1 교, 한국 3 교, 캐나다 3 교, 미국 6 교, NZ 2 교, 오스트레일리아 1 교,
타이 1 교, 인도네시아 1 교,베트남 1 교, 말레이시아 4 교, 독일 2 교, 영국 1 교,
아일랜드 1 교
Trung Quốc 6 trường, Mông Cổ 1 trường, Hàn Quốc 3 trường, Canada 3 trường, Mỹ 6 trường, NZ 2
trường, Úc 1 trường, Thái Lan 1 trường, Indonesia 1 trường, Việt Nam 1 trường, Malaysia 4 trường,
Đức 2 trường, Vương quốc Anh 1 trường, Ireland 1 trường
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