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Tổ chức JASSO (Japan Student
Services Organization) là một tổ chức
hành chính ñộc lập ñược thiết lập bởi bộ
giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và
công nghệ (Monbukagakusho). JASSO
ñiều hành toàn diện các chương trình hỗ
trợ cho sinh viên quốc tế. Chương trình
nhằm mục ñích thúc ñẩy sự phát triển của
các cá nhân trong học tập và trong giao lưu
quốc tế. Học bổng trao ñổi sinh viên quốc
tế cần ñủ các ñiều kiện cần thiết và ñược
chấp nhận bởi các trường Đại học, Cao ñẳng công nghệ dưới sự chấp thuận trao ñổi sinh
viên trên cơ sở ngắn hạng từ 3 tháng ñến 1 năm. Được sự giúp ñỡ của Trường Đại Học
Cần Thơ, Viện Nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học và dưới sự chấp thuận của
trường ñối tác Đại học Yamaguchi Nhật Bản, em và bạn Nguyễn Hữu Tường là sinh viên
năm cuối của ngành Công Nghệ Sinh học tiên tiến khóa 34 ñã có 3 tháng ( từ 1/1028/12/2013)học tập và sinh hoạt ở trường Yamaguchi trực thuộc thành phố Yamaguchi,
Nhật Bản.
Chương trình thu hút rất nhiều sinh viên
ñang theo học cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ ñến từ các
trường Đại học khác nhau như Việt Nam, Thái
Lan, Indonesia, ... Bắt ñầu thời gian học tập ở
trường em ñã ñược làm việc tại phòng lab chuyên
nghiên cứu về các dòng vi khuẩn chịu nhiệt. Với
thời gian ngắn ba tháng em ñã ñược các thầy ở
ñây hướng dẫn học kỹ thuật kiểm tra các
transporter của 3 dòng acid acetic bacteria chịu
nhiệt ký hiệu 3283, 3284, 3279 ñược phân lập từ
một loại trái cây ở Thái lan và tiếp hợp gene sử
dụng plasmid. Mỗi thứ 2 ñầu tuần sẽ có 1 buổi
Groupmeeting giữa các Thầy và 5 sinh viên lần
lượt thay phiên nhau báo cáo kết quả và tiếng

trình thí nghiệm ñang thực hiện ñể nhận
ñược góp ý cũng như thiết kế các thí
nghiệm khác. Bên cạnh việc học tập và
sinh hoạt tại phòng lab, em còn may mắn
ñược góp mặt vào 2 ngày hội thảo young
scientist seminar lần thứ 18 ñược tổ chức
trong 2 ngày 18 và 19/11. Hội thảo ñược
diễn ra mỗi năm 1 lần vào thời gian giữa
tháng 11, do sinh viên ñứng ra tổ chức và
ñược sự cố vấn của các giáo sư trường
Yamaguchi. Trong 2 ngày hội thảo diễn ra,
các sinh viên tham gia sẽ ñược lập nhóm báo cáo và ñược nghe các bài báo cáo hữu ích từ
các invited speaker là những Giáo sư Tiến sĩ, giảng viên ñến từ các trường Đại học trực
thuộc Nhật Bản, Việt Nam, Thai Lan, Indonesia. Ngoài việc học tập các thao tác thí
nghiệm ở lab em còn ñược học hỏi thêm về văn hóa Nhật như trà ñạo, nhạc cụ truyền
thống, ñược tham quan các công trình kiến trúc nổi tiếng ở ñây như các ñền Rurouji
temple, chùa Miyaji ma. Nhật Bản là một ñất nước chịu nhiều thiên tai như sóng thần
ñộng ñất bên cạnh ñó là nhiễm phóng xạ hạt nhân nhưng tốc ñộ phục hồi của họ là vô
cùng thần kỳ. Em cảm thấy khâm phục trước tài năng và sự cần mẫn của những con
người nơi ñây.
Học Bổng JASSO ñã mang ñến cho em cơ hội ñược trải nghiệm cuộc sống ở một
nơi hoàn toàn mới, học cách tự lập, trau dồi khả năng giao tiếp bằng tiếng anh, thiết lập
ñược các mối quan hệ bạn bè với các sinh viên Nhật và các sinh viên quốc tế khác ñể
cùng nhau trao ñổi học tập. Quá trình học tập nơi ñây sẽ góp thêm vào hành trang cho
tương lai của em trong việc tìm kiếm hướng ñi và công việc thích hợp cho bản thân. Em
xin chân thành cảm ơn tổ chức học bổng JASSO, Trường Đại học Cần Thơ, Viện Nghiên
cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, trường Yamaguchi ñối tác ñã giúp em có ñược
khoảng thời gian học tập và trải nghiệm vô cùng quý báu này.
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