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1. Tại sao bạn chọn tới Nhật Bản? 

Từ rất lâu rồi, mình luôn ngưỡng mộ nền văn minh của Nhật Bản. Nó có thể là bất cứ điều 

gì, từ hệ thống tàu điện, những thứ độc đáo chỉ có ở Nhật Bản, cho tới cách người dân giữ 

gìn môi trường sạch sẽ và trong lành, cách họ sống và làm việc mỗi ngày…. Mình tự thấy 

bản thân là một người luôn hướng tới sự văn minh và làm sao để ngày càng phát triển bản 

thân tốt hơn, vì thế đối với mình, không đâu khác ngoài Nhật Bản là nơi tốt nhất ở châu Á để 

mình tới và học hỏi từ nền văn hóa và xã hội của họ.  

 

2. Điều gì khiến bạn chọn Đại học Meiji để đi du học? 

Đầu tiên, trường Meiji có mối quan hệ rất tốt với trường của mình. Vì thế nên mình có luôn 

ấn tượng đầu tiên rằng trường Đại học Meiji sẽ là nơi rất tốt để mình đi du học.  

Thứ hai, khi mình lên trang web của trường, dù chỉ xem qua các hình ảnh của trường thôi 

nhưng mình đã rất thích trường rồi. Thật chẳng có gì khó để quyết định chọn trường Meiji 

cả.  

 

3. Ấn tượng / kỉ niệm của bạn về khóa học trao đổi này  

Mình cảm thấy rất may mắn khi được tham gia 

vào khóa học này bởi nó đã để lại trong mình 

rất nhiều ấn tượng và kỉ niệm đẹp. Mình thích 

nhất là các khu học xá của trường. Mình đi 

học ở các khu Surugadai, Nakano và Izumi 

(trường có tất cả bốn khuôn viên). Mỗi khu 

đều có một phong cách riêng nhưng tất cả 

đều rất tuyệt vời. Cơ sở vật chất của trường 

rất hiện đại, đặc biệt là thư viện, rất giúp ích 

và tạo ra cảm hứng cho mình học tập hơn. 

Mình đăng kí học ở hầu hết các thể loại lớp 



học: học nghiên cứu chuyên đề với các bạn năm ba, học ở một giảng đường lớn với cả sinh 

viên Nhật Bản và quốc tế, một lớp khác thì chỉ có sinh viên Nhật Bản năm nhất và năm hai 

thôi, một lớp ở khoa khác nữa và một khóa học tiếng Nhật. Điều này khiến cho mình trải 

nghiệm được nhiều nhất có thể trong thời gian của mình ở trường Meiji. Mình biết nhiều 

hơn về hệ thống giáo dục của Nhật Bản, kết bạn với sinh viên Nhật và sinh viên quốc tế và 

hòa nhập với văn hóa nước bạn. Bên cạnh đó, các thầy cô văn phòng cũng như các giáo 

sư, giảng viên đều rất nhiệt tình và thân thiện với sinh viên, khiến cho ai cũng cảm thấy 

được chào đón và trở nên gần gũi, thân thuộc hơn với môi trường học tập, trong đó có 

mình.  

 

4. Kế hoạch tương lai của bạn 

Mình đang dự định đi trải nghiệm nhiều hơn, đặc biệt là ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới. 

Nó có thể là đi du học một thời gian dài hay đi tình nguyện, du lịch hoặc tham gia hội thảo ở 

nước ngoài. Nhưng một ngày không xa, mình sẽ quay trở lại Nhật Bản và thăm trường 

Meiji, bởi vì đó là nơi đầu tiên thúc đẩy và tạo cảm hứng cho mình đi xa hơn nữa. Cho dù 

chỉ học ở trường có một kì, mình vẫn tự hào khi được là sinh viên trường Meiji.  

 

 


