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Lịch sử phát triển của Đại học nữ thục 
Ochanomizu

Trường sư phạm nữ thục Tokyo ra 
đời ở Ochanomizu (nay là Yushima, 
Bunkyo-ku, Tokyo) vào năm 1875 (Minh 
Trị năm thứ 8), đánh dấu sự khởi đầu của 
Đại học nữ thục Ochanomizu. Kể từ khi 
thành lập, trường đã đào tạo ra nhiều nhà 
nghiên cứu, nhà giáo dục xuất sắc như 
Tetsu Yasui là hiệu trưởng của trường 
Đại học nữ thục Tokyo, Kono Yasui là 
tiến sĩ khoa học nữ đầu tiên của Nhật 
Bản, Toshiko Yuasa là nhà khoa học nữ 
nổi tiếng quốc tế. 

Đại học nữ thục Ochanomizu được thành lập vào năm 1949, từ 
công cuộc cải cách giáo dục sau thế chiến. Năm sau đó, trường bắt 
đầu áp dụng hệ thống mới với 3 khoa gồm Khoa văn học và giáo dục, 
khoa khoa học tự nhiên và khoa kinh tế gia đình (nay là Khoa khoa 
học đời sống). Và, trường tiếp tục hoàn thiện môi trường đào tạo 
và nghiên cứu, tổ chức chương trình đào tạo thạc sĩ vào năm 1963, 
chương trình đào tạo tiến sĩ vào năm 1976 và không ngừng đạt được 
những bước phát triển và tiến bộ. 

Năm 2015, Đại học nữ thục Ochanomizu tổ chức kỷ niệm 140 
năm thành lập. Tiếp tục đà phát triển trước đây, Đại học nữ thục 
Ochanomizu sẽ tiếp tục phát triển và đi tiên phong trong việc góp 
phần đào tạo ra thế hệ phụ nữ làm chủ thời đại.



Thông điệp từ Hiệu trưởng

Trường đại học Ochanomizu được thành lập năm 1875 là cơ quan giáo 
dục bậc đại học đầu tiên của Nhật Bản dành cho phụ nữ, năm nay cũng là 
năm trường chào đón kỷ niệm 140 năm ngày thành lập trường. Trong khoảng 
thời gian qua, với vai trò là người tiên phong trong lĩnh vực giáo dục dành 
cho phụ nữ, chúng tôi đã mở ra con đường dành cho tất cả những phụ nữ có 
mong muốn học hỏi và muốn đóng góp cho xã hội. Cho đến nay, đa số học sinh 
tốt nghiệp đều đạt được những thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực như 
nghiên cứu khoa học, giáo dục, công nghiệp, hành chính, báo chí, v.v…, tạo ra 
một phạm vi hoạt động trong đó phụ nữ đóng vai trò chủ động. 

Hiện tại, trường chúng ta, với tầm nhìn rộng và sự nhạy bén tuyệt vời, đang 
nỗ lực hết mình để đào tạo ra những phụ nữ gánh vác tương lai của Nhật Bản 
nói riêng và thế giới nói chung nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội. 

Nhân dịp trở thành Tập đoàn Đại học Quốc gia vào năm 2004, trường đại 
học Ochanomizu đã giương cao khẩu hiệu “Là nơi hiện thực hóa những giấc 
mơ chân chính của tất cả phụ nữ có mong muốn được học tập”. Với mục tiêu 
hỗ trợ thực hiện giấc mơ của toàn bộ phụ nữ trên khắp thế giới, trường đã 
chuyển hướng sang đào tạo nữ sinh toàn cầu với quyết tâm muốn có một môi 
trường mà ở đó những người từ nhiều nền văn hóa, có giá trị quan hay suy 
nghĩ khác nhau có thể thấu hiểu lẫn nhau, cùng nhau trau dồi nhân cách bằng 
cách học tập chăm chỉ, làm cho bản thân tự trưởng thành. Trường bắt đầu các 
hoạt động nhằm hỗ trợ phát triển khả năng tự nhiên và sự trưởng thành của 
phụ nữ không phân biệt quốc tịch hay độ tuổi, trong đó cũng bao gồm cả phụ 
nữ của những nước đang phát triển rất muốn học tập nhưng không thể học, và 
trường đã đạt được thành quả như hiện nay.

Sau đó, tại ngôi trường này, đã xây dựng một hệ thống giáo dục nổi bật như 
giáo dục khoa học xã hội, giáo dục toàn cầu, giáo dục khả năng lãnh đạo, để 
những phụ nữ trẻ tự rèn giũa bản thân, cung cấp một nơi học tập để biết được 
những gì nên làm cho mọi người và cho xã hội.

Thông qua việc giáo dục, trường muốn nhắm đến mục tiêu giúp cho những 
sinh viên học tại trường, ① nhận thức vấn đề mang tính xã hội phức tạp, đa 
dạng, suy ngẫm phương thức theo đuổi và cách giải quyết vấn đề dựa trên 
từng quan điểm mang tính chuyên môn, bên cạnh đó, ② giúp cho bản thân và 
những người có giá trị quan hay suy nghĩ khác nhau có thể thấu hiểu lẫn nhau, 
cùng nhau trau dồi nhân cách bằng cách học tập chăm chỉ với những người có 
phong cách sống khác nhau, làm cho bản thân tự trưởng thành, và ③ không 
quên quan tâm đến người khác, cùng với “trí tuệ” mang tính kết hợp và thiết 
thực, thực hiện hợp tác với mọi người trên khắp thế giới, tạo ra một thời đại 
dẫn đầu xã hội. 

Trường đại học Ochanomizu, hiện thực hóa giấc mơ của mọi người trong 
tương lai, để tạo ra một tương lai tươi sáng, hơn nữa, đối với xã hội và mọi 
người xung quanh, trường mong  muốn đem đến những hoạt động đánh thức 
sự khát khao và dũng cảm trong tương lai, tiếp tục đóng vai trò là một tổ chức 
giáo dục bậc đại học. 

Kimiko Murofushi
Hiệu trưởng trường Đại học Ochanomizu
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Trường xây dựng chương trình đào tạo cử nhân mới nhằm đào tạo ra 
những con người có năng lực chuyên môn căn bản cả về mặt thực tiễn lẫn 
tính sáng tạo. Trường đưa vào áp dụng “Chương trình kết hợp khoa học 
- xã hội và nhân văn thế kỷ 21” trong chương trình đào tạo căn bản, giúp 
sinh viên đào sâu kiến thức tổng hợp về lĩnh vực tự nhiên, nhân văn và 
xã hội trong đào tạo cơ sở, và “Hệ thống khóa học tự chọn” trong đào tạo 
chuyên môn, nhằm đào tạo ra lớp lãnh đạo nữ có tinh thần tự lập, tự chủ, 
giỏi chuyên môn và có đủ những phẩm chất, kiến thức cơ bản cần thiết cho 
xã hội thế kỷ 21. Ngoài ra, trường được Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, 
Khoa học và Kỹ thuật Nhật Bản chọn là  “Loại A (mô hình xúc tiến toàn 
diện) Chương trình xúc tiến đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu ” vào năm 
2012, trường cũng đang góp phần vào công cuộc đào tạo nguồn nhân lực 
hoạt động trên vũ đài quốc tế.

Chương trình đào tạo cử nhân đặc biệt của 
trường Đại học nữ thục Ochanomizu nhằm đào 
tạo ra những phụ nữ hoàn thiện về tri thức, kiến 
thức, công dung ngôn hạnh.

Khoa văn học và giáo dục

Ngành khoa học nhân văn Khóa triết học, lý luận, lịch sử mỹ thuật
Khóa lịch sử học so sánh/ Khóa địa lý học

Ngành ngôn ngữ và văn 
hóa

Khóa ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản/ Khóa ngôn ngữ và 
văn hóa Trung Quốc
Khóa ngôn ngữ và văn hóa Anh/ Khóa ngôn ngữ và văn 
hóa Pháp

Ngành khoa học xã hội 
con người

Khóa xã hội học/ Khóa khoa học giáo dục/ Khóa tâm lý học

Ngành nghệ thuật và biểu 
diễn

Khóa đào tạo diễn viên múa/ Khóa biểu diễn âm nhạc

Ngành văn hóa toàn cầu

Khoa khoa học tự nhiên

Ngành toán

Ngành vật lý

Ngành hóa

Ngành sinh học

Ngành khoa học thông tin

Khoa khoa học đời sống

Ngành dinh dưỡng thực 
phẩm

Ngành khoa học con 
người và môi trường

Ngành đời sống con 
người

Khóa tâm lý học phát triển lâm sàng/ Khóa xã hội học đời 
sống/ Khóa văn hóa đời sống

Danh sách khoa



Chương trình kết hợp khoa học –  
xã hội và nhân văn thế kỷ 21

Mô hình chọn chương trình đào tạo

Chương trình nâng cao
Văn học và giáo dục: Tổng cộng 
10 chương trình/ 3 ngành
Khoa học tự nhiên: Tổng cộng 5 
chương trình/ 5 ngành
Khoa học đời sống: Tổng cộng 4 
chương trình/ 2 ngành
Tổng cộng: 19 chương trình

Chương trình liên ngành
Văn học và giáo dục: Văn hóa toàn cầu
Khoa học tự nhiên: Toán ứng dụng
Khoa học tự nhiên: Vật lý, hóa học
Khoa học tự nhiên: Hóa sinh
Khoa học tự nhiên: Tin sinh học
Khoa học đời sống: Người tiêu dùng
Tổng cộng: 6 chương trình

Chương trình phụ
Văn học và giáo dục: Tổng cộng 12 chương 
trình/ 4 ngành, đào tạo tiếng Nhật
Khoa học tự nhiên: Tổng cộng 5 chương 
trình/ 5 ngành
Khoa học đời sống: Tổng cộng 5 chương 
trình gồm khoa học con người và môi 
trường, tâm lý học phát triển lâm sàng, 
lý luận về chính sách công, lý luận về nòi 
giống, văn hóa đời sống
Tổng cộng: 23 chương trình

Ngoài ra, trường còn xây 
dựng những chương trình 
sau:
• Giáo dục toàn cầu 

(Chương trình ACT, 
chương trình mùa hè,v.v.)

• Chương trình thiết kế 
nghề nghiệp

• Khóa học lấy chứng chỉ 
như chứng chỉ hành nghề 
giáo viên,v.v.

●Chương trình xúc tiến đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu “Đưa 
sức mạnh nữ giới vươn rộng ra thế giới!”

Nhà trường tăng cường chương trình học ngoại ngữ nhằm 
nâng cao năng lực toàn cầu của sinh viên. Một trong số đó là đào 
tạo ngoại ngữ giao tiếp. Trong chương trình ACT (Advanced 
Communication Training), trường không chỉ đào tạo khả năng nói 
và viết, mà còn đào tạo cả khả năng thuyết trình. Ngoài ra, trường 
còn tổ chức thi chứng chỉ TOEFL,v.v…và các khóa học mùa hè bằng 
tiếng Anh. Hơn nữa, việc du học nước ngoài được khuyến khích 
trong toàn trường, đồng thời trường cũng nỗ lực hoàn thiện cơ chế 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên đi du học nước ngoài. 
Thêm vào đó, trường mở rộng các chương trình cho sinh viên thực 
tập và nghiên cứu thực địa tại nước ngoài, tổ chức các sự kiện nhằm 
nâng cao năng lực toàn cầu cho sinh viên, đào tạo ra những lãnh 
đạo nữ toàn cầu hoạt động thực thụ trong xã hội quốc tế.

Chuyên môn 
tương ứng

Chương trình chính
●	Khoa văn học và giáo dục
●	Khoa khoa học tự nhiên
●	Khoa khoa học đời sống
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Ban nghiên cứu, Ngành Khoa học và nhân văn, Đại học nữ thục 
Ochanomizu đang tích cực khai thác những lĩnh vực nghiên cứu mới ngoài 
lĩnh vực chuyên môn văn hóa và khoa học nhằm bồi dưỡng năng lực sáng 
tạo cần thiết cho việc nghiên cứu tiến bộ liên ngành và nghiên cứu nâng 
cao. Ngoài ra, kể từ khi thành lập đến nay, nhà trường dốc sức cho việc đào 
tạo những nhà nghiên cứu nữ và đã đóng góp nhiều nhà nghiên cứu nữ ưu 
tú cho xã hội.

Trong tương lai, nhà trường đang xem xét sẽ áp dụng cơ chế đào tạo 
thống nhất chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ, kết hợp thực hiện nhiều 
dự án đào tạo, nghiên cứu để xúc tiến đào tạo bậc sau đại học nhằm trang bị 
thêm tầm nhìn bao quát và khả năng sáng tạo độc lập cho những sinh viên 
ưu tú, hướng những sinh viên này thành người lãnh đạo có năng lực hoạt 
động rộng trên toàn cầu.

Đào tạo bậc sau đại học nhằm bồi dưỡng khả 
năng chuyên môn cao và tầm nhìn toàn diện.

Chương trình 
đào tạo thạc sĩ 

Chuyên ngành văn 
hóa xã hội học so sánh

Khóa ngôn ngữ và văn học Nhật Bản
Khoa ngôn ngữ và văn hóa Châu Á
Khoa ngôn ngữ và văn hóa Anh, Pháp
Khóa đào tạo tiếng Nhật/ Khóa văn hóa tư 
tưởng
Khóa lịch sử văn hóa/ Khóa văn hóa đời 
sống
Khóa múa và biểu diễn
Khóa biểu diễn âm nhạc

Chuyên ngành khoa 
học phát triển con 
người

Khóa khoa học giáo dục/ Khóa tâm lý học
Khóa tâm lý học phát triển lâm sàng
Khóa xã hội học ứng dụng
Khóa nuôi dạy trẻ

Chuyên ngành khoa 
học xã hội nòi giống

Khóa chính sách đời sống/ Khóa môi 
trường địa lý
Khóa lý luận phát triển và nòi giống

Chuyên ngành khoa 
học đời sống

Khóa khoa học đời sống/ Khóa khoa học 
con người và môi trường
Khóa khoa học dinh dưỡng thực phẩm
Khóa tư vấn di truyền

Chuyên ngành khoa 
học tự nhiên

Khóa toán/ Khóa khoa học vật lý/ Khóa 
hóa học và sinh hóa/ Khóa khoa học 
thông tin

Chương trình 
đào tạo tiến sĩ

Chuyên ngành văn 
hóa xã hội học so sánh

Lĩnh vực Nhật Bản học quốc tế/ Lĩnh vực 
lý luận ngôn ngữ và văn hóa
Lĩnh vực lý luận xã hội học so sánh/ Lĩnh 
vực lý luận biểu diễn nghệ thuật

Chuyên ngành khoa 
học phát triển con 
người

Lĩnh vực khoa học giáo dục/ Lĩnh vực tâm 
lý học
Lĩnh vực tâm lý học phát triển lâm sàng
Lĩnh vực xã hội học và chính sách xã hội
Lĩnh vực nuôi dạy trẻ

Chuyên ngành nghiên 
cứu liên ngành về nòi 
giống

Lĩnh vực lý luận về nòi giống

Chuyên ngành khoa 
học đời sống

Lĩnh vực khoa học đời sống/ Lĩnh vực 
khoa học con người và môi trường
Lĩnh vực khoa học dinh dưỡng thực phẩm
Lĩnh vực tư vấn di truyền
Lĩnh vực khoa học dự phòng bệnh

Chuyên ngành khoa 
học tự nhiên

Lĩnh vực toán/ Lĩnh vực khoa học vật lý
Lĩnh vực hóa học và sinh hóa/ Lĩnh vực 
khoa học thông tin

Ban nghiên cứu ngành Khoa học và nhân văn



Tuyển chọn vào chương trình đào tạo năng lực lãnh đạo bậc 
sau đại học năm 2013

Chương trình này đào tạo khả năng lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh 
vực khoa học công nghệ nhằm tiếp tục công cuộc đổi mới trên tinh 
thần “Migakazuba”, đào tạo nguồn nhân lực nữ, đặc biệt là trong 
lĩnh vực khoa học công nghệ (vật lý, thông tin,v.v.) vốn thiếu nhân 
lực nữ, nhằm bồi dưỡng tố chất nền tảng về vật lý, toán, thông tin 
để nữ giới có thể hoạt động trên toàn cầu với tính năng động cao và 
khả năng sáng tạo đổi mới liên tục, nhanh chóng đáp ứng được sự 
thay đổi của hình thái và nhu cầu xã hội. 

Sinh viên tham gia vào chương trình này sẽ thuộc vào chuyên 
ngành chính của mình và thuộc vào cả “chuyên ngành phụ-khoa học 
công nghệ toàn cầu”. Mục tiêu đào tạo của chuyên ngành phụ này 
gồm 2 mục tiêu là “tiếp thu năng lực cơ sở tiên quyết” và “trau dồi 
khả năng lãnh đạo trong việc phối hợp giữa đổi mới nghiên cứu và 
phát triển với các lĩnh vực khác trong xã hội thực tiễn”, nâng cao 
năng lực nghiên cứu cũng như năng lực thực tiễn của người đi sau, 
dựa trên nền tảng “Project Based 
Team Study (PBTS)”.



Đại học nữ thục Ochanomizu cung cấp chế độ du học giao lưu, đào tạo 
ngôn ngữ tại nước ngoài và nhiều chương trình phái cử sinh viên ra nước 
ngoài, hỗ trợ cử sinh viên sang học tại những trường ký kết hợp tác đào tạo 
ở nước ngoài, v.v….

Trường hiện đang tiếp nhận sinh viên đến từ các quốc gia trên thế giới với 
trọng tâm là sinh viên bậc sau đại học và bao gồm cả du học sinh giao lưu từ 
các trường ký kết hợp tác đào tạo

Thắt chặt mối giao lưu và ký kết hợp tác đào tạo 
với các trường đại học trên thế giới.

Tiếp nhận du học sinh người nước ngoài đến từ 
các quốc gia trên thế giới

Số trường ký kết hợp tác đào tạo: 64 trường ở 23 
quốc gia, khu vực 
(thời điểm tháng 3 năm 2015)

Khu vực Số quốc gia, khu 
vực

Số trường ký ký kết 
hợp tác đào tạo

Châu Á 6 25

Trung Đông 1 1

Châu Phi 1 2

Bắc Mỹ 1 6

Châu Đại Dương 2 3

Châu Âu 12 27

Tổng cộng 23 64

Khu vực Sinh viên hệ cử 
nhân

Sinh viên hệ 
sau đại học

Nghiên cứu 
sinh hệ cử 

nhân

Nghiên cứu 
sinh hệ sau đại 

học

Du học sinh 
học ngôn ngữ 

và văn hóa 
Nhật Bản

Du học sinh 
giao lưu

Tổng cộng 
(người)

Châu Á 17 118 62 10 3 12 222

Trung Đông 0 2 0 2 1 1 6

Châu Phi 0 1 0 0 0 0 1

Nam Mỹ 0 0 0 0 0 0 0

Châu Đại 
Dương 0 0 0 0 0 0 0

Châu Âu 0 6 0 4 5 14 29

Tổng cộng 17 127 62 16 9 27 258

Du học giao lưu tại Đại học Otago
(New Zealand)

Chương trình đào tạo ngôn ngữ tại nước ngoài
• Trường đại học Monash (Úc)
• Trường đại học Otago (New Zealand)
• Trường đại học Manchester (Anh)

• Trường đại học Hull (Anh)
• Trường đại học Riverside thuộc Đại học California (Mỹ)
• Trường Đại học nữ thục Ewha (Hàn Quốc)

Chế độ hỗ trợ kinh tế cho sinh viên được cử ra nước ngoài
• Học bổng du học nước ngoài của Quỹ chương trình giao lưu quốc tế (học bổng cho du học sinh 

giao lưu theo hình thức cấp tiền)
• Học bổng đặc biệt du học nước ngoài
• Học bổng từ các tổ chức tư nhân, chính quyền địa phương, cơ quan công và chính phủ nước 

ngoài,v.v.

Chế độ hỗ trợ kinh tế cho du học sinh người nước ngoài
• Chế độ miễn giảm hoặc trì hoãn thu học phí 
• Học bổng từ các tổ chức tư nhân, chính quyền địa phương, tổ chức công và chính phủ nước 

ngoài,v.v.

Cơ cấu hỗ trợ và sự kiện dành cho du học sinh 
người nước ngoài
• Hỗ trợ cá nhân
• Tư vấn chỗ ở
• Du lịch học tập giao lưu quốc tế
• Phòng chiếu kabuki
• Hỗ trợ của phòng tư vấn
• Hội giao lưu quốc tế
• Ký túc xá cho sinh viên quốc tế

Số lượng du học sinh theo quốc gia, khu vực: 26 quốc gia, khu vực
(thời điểm ngày 1 tháng 10 năm 2014)

Hội giao lưu quốc tế
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Hướng nghiệp

Chương trình thiết kế nghề nghiệp riêng nhằm 
giúp sinh viên trau dồi năng lực thực tiễn và khả 
năng làm việc để có thể hoạt động trong xã hội.

Số lượng sinh viên 
tốt nghiệp

Số lượng sinh viên 
học lên (tỷ lệ)

Số lượng sinh viên 
muốn tìm việc 

làm (tỷ lệ)

Số lượng sinh viên 
đi làm (tỷ lệ) Khác (tỷ lệ)

Khoa văn học và 
giáo dục 228 51 (22%) 146 (64%) 139 (95%) 28 (12%)

Khoa khoa học tự 
nhiên 137 102 (74%) 33 (24%) 32 (97%) 2 (2%)

Khoa khoa học 
đời sống 152 41 (27%) 99 (65%) 96 (97%) 11 (7%)

Tổng cộng 517 194 (37%) 278 (54%) 267 (96%) 41 (8%)

*Số lượng sinh viên đi làm là số lượng người đã đi làm trong số những người muốn tìm việc làm.

Kết quả thực tế tìm việc làm năm 2012

Hỗ trợ việc làm

Trường Đại học nữ thục Ochanomizu nỗ lực hỗ trợ tìm việc làm và 
hướng nghiệp cho sinh viên toàn trường nhằm giúp sinh viên thích ứng với 
môi trường làm việc khắc nghiệt. 

Trường tư vấn việc làm và hướng nghiệp, hỗ trợ từ hướng dẫn nghề 
nghiệp đến hướng dẫn thực tiễn suốt năm. Trường tổ chức tư vấn về việc 
làm và hướng nghiệp trong không khí gần gũi, cởi mở với sinh viên tại 
khu vực tư vấn việc làm ở tầng trệt Thư viện của trường với sự hợp tác của 
những sinh viên đã đi làm.



 Công tác đào tạo lãnh đạo nữ của nhà trường 
được thực hiện dựa trên sự tích lũy kinh nghiệm đào 
tạo cao đẳng nữ thục trong suốt 140 năm. Năm 2008, 
trường ban hành “Kinh Migakazuba” lấy ý tưởng từ 
bài hát nhạc hiệu của trường “Migakazuba”. Trường 
đặt ra triết lý đào tạo lãnh đạo, đề xuất và nỗ lực phát 
triển “mô hình Đại học Ochanomizu”. Không chỉ 
dừng lại ở phạm vi trong trường, trường còn xúc tiến 
liên kết với các chính quyền địa phương khác, chẳng hạn như việc hợp tác 
trong chương trình đào tạo lãnh đạo nữ của tỉnh Fukui, v.v….

 Ngoài ra, từ năm hành chính 2010, trường bắt đầu hỗ trợ cho các nhà 
nghiên cứu của trường trong vấn đề chăm sóc và điều dưỡng cho gia đình, 
người phối ngẫu trong thời gian mang thai và sau khi sinh đẻ hoặc chính 
bản thân nhà nghiên cứu bất kể nam hay nữ. Trường nỗ lực thực hiện mục 
tiêu xây dựng một môi trường làm việc đa dạng về cách làm việc. Bên cạnh 
hỗ trợ nhà nghiên cứu nữ đang trong thời gian nuôi con nhỏ, chế độ nghiên 
cứu viên đặc biệt được áp dụng riêng trong trường từ năm hành chính 
2012, nhằm hỗ trợ các nhà nghiên cứu nữ ưu tú tiếp tục việc nghiên cứu và 
quay lại công việc nghiên cứu đang gián đoạn (còn gọi là nghiên cứu viên 
Migakazuba), và đến nay đã đạt được thành quả là 5 người đang làm việc 
toàn thời gian, không quy định nhiệm kỳ (tổ chức nghiên cứu giáo dục). 
Ngoài ra, vào năm hành chính 2013, trường đã sáng lập ra “giải thưởng Đại 
học nữ thục Ochanomizu (Giải thưởng Toshiko Yuasa)”nhằm tuyên dương 
những phụ nữ có thành tích nghiên cứu nổi trội trong các lĩnh vực khoa học 
tự nhiên. 

 Bên cạnh tiếp tục duy trì môi trường làm việc tôn trọng tính đa dạng, 
sắp tới nhà trường thực hiện phương án cân bằng cuộc sống và công việc 
theo mô hình thế kỷ 21.

Thúc đẩy đào tạo lãnh đạo nữ dựa trên nguyên 
tắc “tư duy”, “hiểu biết”, “năng động”, và khuyến 
khích tính đa dạng.

Toàn trường Giáo viên *

Toàn trường Nữ Tỷ lệ Toàn trường Nữ Tỷ lệ

Năm hành chính 2009 479 239 49.9% 246 117 47.6%

Năm hành chính 2010 462 223 48.3% 231 104 45.0%

Năm hành chính 2011 469 241 51.4% 231 111 48.1%

Năm hành chính 2012 460 238 51.7% 228 108 47.4%

Năm hành chính 2013 466 249 53.4% 233 115 49.4%

* Số lượng giáo sư, phó giáo sư, giảng viên, giáo sư đặc trách, phó giáo sư đặc trách, giảng viên đặc trách, giảng viên 
trợ giảng đặc trách, giáo sư bộ phận nghiên cứu phân bổ, phó giáo sư bộ phận nghiên cứu phân bổ, giảng viên bộ 
phận nghiên cứu phân bổ, trợ giảng bộ phận nghiên cứu phân bổ.

Tỷ lệ số lượng giáo viên và số lượng giáo viên nữ
(tính đến thời điểm 1/5/2013)
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Một ngôi trường có chức năng từ giáo dục trẻ sơ sinh đến giáo 
dục sau đại học

Trường Đại học nữ thục Ochanomizu bố trí nhà trẻ, trường tiểu 
học, trường phổ thông cơ sở, trường trung học cơ sở, trường đại 
học và viện đại học trong cùng 1 khuôn viên. Hơn nữa, đây là ngôi 
trường đại học công lập đầu tiên có ký túc xá dành cho giáo viên và 
nhà giữ trẻ (nhà trẻ Izumi) trực thuộc nằm trong khuôn viên trường. 

 Trên phương diện lối sống của phụ nữ, đây là môi trường mà phụ 
nữ có thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống, vừa chu toàn việc 
chăm sóc con cái vừa học tập, nghiên cứu, giáo dục và làm việc.

Nhà trẻ Izumi
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Bản đồ trường

❶	 Tòa nhà chính

❷	 Hội trường Kiindo

❸	 Bảo tàng lịch sử

❹	 Khoa khoa học đời sống

❺	 Khu nghiên cứu tổng hợp

❻	 Giàn che

❼	 Trung tâm chăm sóc sức khỏe

❽	 Thư viên trực thuộc

❾	 Khoa văn học và giáo dục, Khối 1

❿	 Giảng đườngchung, Khối 1~3

⓫	 Tiệm ăn tự phục vụ

⓬	 Khoa khoa học tự nhiên, Khối 1~3

⓭	 Sảnh dành cho sinh viên

⓮	 Khoa văn học và giáo dục, Khối 2

⓯	 Phòng trà đạo (Hokoan)

⓰	 Phòng thể thao, khiêu vũ

⓱	 Sân tập tennis

⓲	 Trung tâm thực nghiệm đồng vị 
phóng xạ

⓳	 Hàng cây bạch quả và đài tưởng 
niệm

⓴	 Trung tâm thông tin đại học 
Ochanomizu

Nhà trẻ Izumi

Trường trung học cơ sở trực thuộcTrường tiểu học trực thuộc

Trường mẫu giáo trực thuộc

Trường trung học phổ thông trực thuộc

Trường học trực thuộc
Trong khuôn viên trường còn có trường mẫu giáo, trường tiểu học, 

trường trung học cơ sở, và nhà trẻ trực thuộc.
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Hai không gian chung (commons)

 Từ “không gian chung (commons)” 
mang ý nghĩa gốc là “nơi sử dụng chung tài 
nguyên”, nhưng trong những năm gần đây, 
từ này đã mang ý nghĩa rộng hơn và được 
dùng trong nhiều lĩnh vực như không gian 
học chung (learning commons), không gian 
sáng tạo chung (creative commons) .

 Không gian học chung hiện được bố 
trí trong thư viện của nhiều trường đại 
học, tuy nhiên, thư viện của trường là nơi 
tiên phong trong việc bố trí không gian 
học chung sớm nhất tại Nhật Bản. Ngoài 
ra , ký túc xá sinh viên Ochadai SCC 
(Students Community Commons của đại 
học Ochanomizu) mới đi vào hoạt động vào 
tháng 4 năm 2011 cũng là một không gian 
chung mới thu hút sự chú ý của mọi người. 

Thư viện trực thuộc – “Cùng học tập, cùng trưởng thành” –
Thư viện lưu trữ khoảng 680.000 quyển sách và khoảng 10.000 tựa 

tạp chí, đồng thời cũng cung cấp sách báo điện tử và các tài liệu nghe 
nhìn khác. Ngoài ra, không gian học chung ở tầng 1 có bố trí khoảng 
70 máy tính và 2 máy in màu, sinh viên có thể tự do sử dụng. Thư viện 
cũng bố trí “không gian cùng học tập, cùng trưởng thành” chẳng hạn 
như không gian học tập yên tĩnh, phòng chờ, khu vực tư vấn việc làm 
(nơi tổ chức các hội chợ việc làm, tiệc chiêu đãi OG), v.v….

Ochadai SCC (Students Community Commons của đại học 
Ochanomizu) 
- “Cùng sinh hoạt, cùng trưởng thành” –

Ký túc xá sinh viên theo mô hình chia sẻ, 5 người được chia thành 
1 nhóm cùng sống chung trong 1 “nhà”. Trường đảm bảo phòng riêng 
nhằm bảo vệ sự riêng tư của mỗi người, mặt khác 5 người sử dụng 
chung bếp, phòng tắm, phòng khách,v.v. Chương trình học tập của mỗi 
sinh viên cũng được lồng ghép, xem xét cho phù hợp với môi trường 
học tập khác với đại học để toàn thể sinh viên ký túc xá có thể chia sẻ 
việc học tập với nhau.

Bên cạnh đó, trường xây dựng ký túc xá 
sinh viên với tên gọi là ký túc xá Koishikawa 
dành cho đối tượng là sinh viên bậc sau đại 
học, ký túc xá sinh viên quốc tế dành cho đối 
tượng là du học sinh và sinh viên năm 1~4 
của khoa Nhật Bản học.

Không gian cùng học

Ochadai SCC
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Thư viện trực thuộc



Cụm trung tâm nghiên cứu hỗ trợ việc nghiên 
cứu và sinh hoạt cho sinh viên

Trường có trung tâm hỗ trợ học tập và sinh hoạt cho sinh viên và nhiều 
trung tâm là địa điểm nghiên cứu tối tân ngay trong khuôn viên trường.

Phòng xúc tiến đổi 
mới hệ thống giáo 
dục của trường

• Trung tâm phát triển giáo dục
• Trung tâm đào tạo ngoại ngữ
• Trung tâm hỗ trợ học tập tổng hợp
• Trung tâm xúc tiến năng lực lãnh đạo bậc sau 

đại học

Hỗ trợ sinh viên
(Bộ phận hỗ trợ cộng đồng 
đại học Ochanomizu)

• Trung tâm hỗ trợ việc làm và công tác sinh viên 
(Bộ phận hỗ trợ đời sống sinh viên, bộ phận hỗ 
trợ việc làm, bộ phận đào tạo nghề)

• Trung tâm chăm sóc sức khỏe

Bộ phận quốc tế
• Trung tâm giáo dục toàn cầu (tiếp nhận du học 

sinh, cử sinh viên đi du học)
• Trung tâm hợp tác quốc tế

Bộ phận xúc tiến 
đào tạo nguồn 
nhân lực toàn cầu

• Trung tâm xúc tiến đào tạo nguồn nhân lực 
toàn cầu

Bộ phận xúc tiến 
bình đẳng giới

• Trung tâm nghiên cứu giáo dục và đào tạo lãnh 
đạo
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Tổ chức giáo dục 
và nghiên cứu

Bộ phận xúc tiến nghiên cứu 
(Bộ phận cơ sở)
• Trung tâm cơ sở thông tin
• Trung tâm thiết bị chung
• Trung tâm thực nghiệm đồng vị phóng xạ

Bộ phận xúc tiến nghiên cứu
(bộ phận nghiên cứu giáo dục)
• Trung tâm nghiên cứu giáo dục môi trường 

sống
• Trung tâm đào tạo - nghiên cứu khoa học 

glycoscience
• Trung tâm đào tạo - nghiên cứu ứng dụng phần 

mềm
• Trung tâm đào tạo - nghiên cứu Nhật Bản học 

so sánh
• Trung tâm đào tạo - nghiên cứu tin sinh học
• Trung tâm đào tạo - nghiên cứu khoa học mô 

phỏng
• Trung tâm đào tạo - nghiên cứu đặc biệt

Bộ phận liên kết xã hội
• Trung tâm đào tạo - nghiên cứu sinh học biển
• Trung tâm khoa học và giáo dục
• Trung tâm nghiên cứu nghệ thuật sống

Bộ phận COE
• Trung tâm nghiên cứu giáo dục phát triển con 

người
• Trung tâm nghiên cứu nòi giống (gen)

Bộ phận cơ sở
• Trung tâm thực nghiệm động vật



Hướng dẫn giao thông

■ 7 phút đi bộ từ ga Myogadani tuyến tàu điện Tokyo Metro Marunouchi
■ 8 phút đi bộ từ ga Gokokuji tuyến tàu điện Tokyo Metro Yurakucho
■ 1 phút đi bộ từ trạm xe buýt Otsuka 2-chome (Xe buýt Toei)

2-1-1 Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8610, Nhật Bản
Tel: +81-3-5978-5143    FAX: +81-3-5978-5951
E-mail: ryugai@cc.ocha.ac.jp

Đại học quốc lập

Đại học nữ thục Ochanomizu


