
Sewa 
kamar/Kost  
(apartemen
) 

Uang kunci + komisi sekitar100,000yen 
Mebel dan perlengkapan rumah sekitar 35,000yen 

Ongkos sewa kamar sekitar 30,000yen/1 bulan 

Biaya listrik dsb sekitar  5,000yen/1 bulan 

Kehidupan Biaya kehidupan (makan, telepon (HP) dsb)  sekitar 30,000yen/1 bulan 
Biaya Asuransi Kesehatan Nasional(K) 
okumin Kenkou Hoken 

 sekitar 19,200yen/1 tahun 

Uang masuk Biaya Kuliah 

 200,000yen 
（100,000yen※） 

Pada tahun pertama 
semester 1 

Pada tahun pertama 
semester 2 

Pada tahun ke-2 
semester 1 

Pada tahun ke-2  
semester 2 

530,000yen(380,000yen※) 530,000yen(380,000yen※) 530,000yen(380,000yen※) 530,000yen(380,000yen※) 

Biaya buku pelajaran dan lain-lain Biaya praktek dan lain-lain Uang persiapan lulus kuliah Iuran Yayasan Alumni 

20,000～40,000yen／ 
Tahun pertama 

30,000～80,000yen／ 
Tahun ke-2 

20,000yen／ 
Tahun ke-2 

24,000yen／ 
Tahun pertama 

Nara Saho College (Two-year college/Program D2)   Biaya Masuk, Biaya kuliah,  
  dan Biaya-biaya lain yang diperlukan 
 

Beasiswa beasiswa 
 

Biaya pendaftaran Biaya kuliah Biaya buku pelajaran 

100,000 yen 
Periode 1 Periode 2 

sekitar 30,000 yen 
300,000 yen 300,000 yen 

  Biaya masuk dan biaya kuliah untuk Special Course in Japanese Language Education 
  (Program Khusus Pendidikan Bahasa Jepang) 

 

 [Biaya Kuliah dan Beasiswa] 

  

 

  Jika Anda memasuki Nara Saho College melalui Special Course in Japanese Language Education (Program Khusus Pendidikan Bahasa 
Jepang), ada pemotongan uang masuk. Di Nara Saho College (Two-year college/program D2) ada sistem beasiswa sendiri buat 
mahasiswa asing. Jika Anda menggunakannya, ada potongan uang kuliah dari 300,000 yen untuk satu tahun. Uang kuliah menjadi 

380,000 yen untuk  satu semester.  Kami akan memberitahukan pula info-info tentang beasiswa lain. 

 
Kerja  Paruh Waktu (arubaito)：Biaya masuk dan biaya kuliah untuk Special Course in Japanese Language Education 
Kerja paruh waktu masih diperbolehkan selama tidak mengganggu perkuliahan. Mahasiswa asing yang kerja paruh waktu itu, 
kebanyakannya di restoran yang ada di dalam universitas. 
 

 

Nara Saho College 
Hubungi  806 Rokuyaonchou Nara , 630-8566 Japan      TEL +81-742-61-3858   FAX+81- 742-61-8054 
        E-mail  info@narasaho-c.ac.jｐ    HP  http://www.narasaho-c.ac.jp 

Biaya Kehidupan 
College kami memberitahukan info kost (apartemen). 
Ketika  Anda baru datang di Jepang akan memerlukan biaya yang cukup 
banyak  yaitu untuk membeli mebel  (meja belajar , kursi dan sejenisnya) 
dan lain-lain. 
Dibutuhkan biaya sekitar 35,000 yen ／bulan untuk biaya kost 
(apartemen) termasuk biaya listrik dsb. 

Dibutuhkan biaya sekitar 30,000 yen ／bulan untuk biaya hidup misalnya 
untuk makan dsb. 

Kota Warisan Dunia 

Belajar di Nara 
 

※biaya ketika menggunakan beasiswa 



Mari kita belajar di Nara! 
Kota Warisan Dunia Nara yang bersejarah 1,300 tahun 
Nara mempunyai lingkungan alam yang indah sepanjang tahun yaitu musim semi, 
musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Setiap musim sifat nya berbeda-beda. 
Jika memasuki kampung dari jalan raya, Anda bisa merasakan nuansa damai dan 
kesunyian ciri khas kota ini dan juga akan mene mukan masa kini dan masa kuno kota 
Nara. Di sini Anda dapat belajar tidak hanya bahasa Jepang tetapi juga kebudayaan 
Jepang. 。 

Strategis untuk belajar dan tinggal. 
Makan waktu hanya satu jam ke kota industry Osaka dan kota pariwisata 
Kyoto. 
Biaya hidup murah, biaya kost lebih murah daripada di kota besar.  
Kaya budaya tradisi yang bersejarah. 
Aman dan nyaman, bisa jalan-jalan sendiri di kota.  

  

Kampus terletak di atas bukit  dan bisa memandang kota Nara. Kantin 
terpilih sebagai restoran yang  mempunyai pemandangan indah di Nara, 
maka Anda dapat menikmati makan sambil melihat taman Kasugano dan 
bekas kerajaan Heijoukyou. Anda bisa konsentrasi penuh untuk belajar 
karena lingkungannya amat tenang. Di dalam kampus PC dan wifi disediakan, 
terdapat ada perpustakaan dan ruang mahasiswa agar bisa belajar secara 
proaktif. 

 

Mari kita belajar di Nara Saho College! 

 
Jika Anda belum padai membaca, menulis, mendengar, dan berbicara bahasa Jepang, diperlukan belajar di Special Course in 
Japanese Language Education di Nara Saho College. Mahasiswa asing belajar selama satu tahun dengan target lulus ujian bahasa 
Jepang level N2. Setelah menyelesaikan Special Course ini, Anda memasuki Nara Saho College dan memperdalam ilumnya sampai 
dapat ijazah yang Anda inginkan. Juga Anda dapat mencoba ikut ujian four-year university (Program S1) yang lain. Silahkan pilih 
jalan sendiri supaya mimpi Anda tercapai, kami akan membantu dan mendukung Anda.  

 

Course (program studi) ini adalah program studi selama satu tahun (program D1) untuk belajar bahasa Jepang buat orang asing di 
dalam Nara Saho College. Mahasiswa asing belajar selama satu tahun dengan target lulus ujian N2. Setelah menyelesaikan Special 
Course ini, Anda memasuki Nara Saho College. Kurikulumnya disesuaikan dengan ujian kemampuan bahasa Jepang. Mahasiwa belajar 
budaya Nara dan pengetahuan tentang Jepang selain bahasa Jepang, juga dapat mengambil mata kuliah di program studi lain selain di 
Special Course (program khusus) agar meningkat kemampuan dasar untuk memasuki universitas.  

Dietary Science Course (Program Studi Ilmu Gizi) 
Belajarlah makanan yang baik untuk kesehatan! 
Memasak atau makanan yang enak dan gizinya seimbang. Juga belajar makanan yang disesuaikan 
dengan kondisi kesehatan dan penyakit. Anda juga belajar cara memasak untuk banyak porsi. Masakan 
yang enak akan menyenangkan banyak orang. 

Business Career Course (Program Studi Karir Bisinis) 
Belajar memasak bisnis yang dimanfaatkan di perusahaan! 
Belajar tentang bisnis Jepang. Mengunjungi perusahaan atau bekerja sebagai internship (percobaan) di 
perusahaannya. Menambah daya pikiran, kemampuan untuk mengambil tindakan, dan keterampilan 
praktis untuk bekerja keras di dunia bisnis. Jika Anda mempunyai manners dan keterampilan yang 
tinggi, dapat dihargai dan dipercayai di dunia bisnis. 

Department of Community Child Education (Departemen Pendidikan Anak Komunitas) 
Belajarlah cara asuhan yang baik untuk pertumbuhan Anak! 
Belajar ilmu dan keterampilan yang diperlukan untuk mengasuh anak. Dengan praktek di lapangan 
asuhan anak meningkat kemampuan untuk mengambil tindakan sambil memahami sifat-sifat anak. 
Dengan menyentuh anak, Anda dapat melihat proses pertumbuhan anak dan juga bisa melihat keceriaan 
wajah mereka. 
  

 

Living and Well-being Course (Program Studi Kehidupan dan Kesejateraan) 
Belajarlah perawatan yang mendukung kehidupan! 
Belajar tentang ilmu dan keterampilan perawatan secara ilmiah untuk menjadi pekerja perawatan yang 
bermutu supaya menolong orang tua dan orang berkebutuhan khusus dapat hidup dengan lancar. 
Perawatan yang baik  mengubahkan kehidupan orang yang memerlukan perawatannya. 

Nara Saho College  Department of Life Vista (Jurusan Kehidupan Mass Depan) (tiga program studi  
                                   Department of Community Child Education (Departemen Pendidikan Anak Komunitas) 

  
 

Nara Saho College  Special Course in Japanese Language Education (Program Khusus Pendidikan Bahasa Jepang) 

contoh jadwal kuliah Senin Selasa Rabu Kamis Jumat 

 9:10～10：40 umum tata bahasa mendengar membaca dengar 

10:50～12：20 baca huruf・kosakata umum tata bahasa huruf・kosakata 

12:20～13：00   makan siang 

13:00～14：30 essay pengetahuan Jepang essay persiapan ujian bahasa Inggris 

14:40～16：10  Sejarah Jepang  komputer olahraga 

Special Course in Japanese Language Education (Program Khusus Pendidikan Bahasa Jepang) 

Department of Life Vista 
 (Fakultas Kehidupan Masa Depan)  

Four-year 
university 

Nara Saho College 
Department of Child Education 

(FakultasPendidikan Anak) 

・Bisnis 
・Care workers (Pekerja perawatan) 
・Dietitians (Ahli gizi) 
 

・Childcare worker, To be qualified for   
 certification as a social worker (Pengasuh) 
・Kindergarten teachers (Guru TK) 
 

pidah ke universitas lain 
pada tahun ke-3 
 

(selama 2 tahun/Program D2） 
 

kerja 


