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Japan Study Program 2012 
 
Japan Study Program (JSP) 2012 

provided participants with intensive 

English and Japanese language 

training, with a focus on understanding 

of Japanese education, and current 

social situation after natural disaster 

(March, 2011). All participant costs 

were paid by the Ministry of 

Education, Culture, Sports, Science 

and Technology of Japan (MEXT). 

Based on the studying result and 

community activities, candidates for 

this program were selected carefully 

by universities over the world. When 

being a third-year student of Advanced 

Biotechnology class, Biotechnology 

Research and Development Institute, I 

felt proud to become a participant of this program in this year.  Besides, I am indeed 

grateful to my dear teachers in the Institute and Can Tho University who supported me a 

lot through the JSP. 

  



 JSP lasted only two weeks 

(07/03/2012 – 19/03/2012), but it 

attracted participation of over 200 

students from 42 counties throughout 

the world. Especially, Vietnamese 

group comprised of 10 people who are 

studying in universities from the North 

to the South. Through the program, my 

understanding of Japanese people as 

well as culture was improved more and 

more. For example, when I got a 

chance to visit several famous 

universities such as Waseda 

University, Tohoku University, and 

University of Tsukuba, I realized that 

Japanese government has considered 

education as the top priority. 

Additionally, I also traveled Tsukuba 

Space Center, Sendai City, and Tokyo 

National Museum; then I came to 

conclude that science and technology 

have been taken into consideration by 

Japanese. I supposed that this is the 

key for outstanding Japanese 

development in the present and future, 

which have been applied for other countries in the same way. Moreover, I got a trip to 

Miyagi, one of the most disaster- affected areas in Japan, and it was a big surprise that 

economic recovery and development were performed quickly in this region.  For this 

reason, it must be admitted that Japanese citizens made people worldwide appreciate for 

their wonderful spirit and work.   

 Although I said goodbye the beautiful nation for the trip back to my dear country, 

the sweet memory of this program is embedded forever in my mind. In addition, I think 

that I should improve myself more as well as make better contribution to the society 

through my community activities.  Finally, I greatly appreciate MEXT and Japanese 

people because of the meaningful program they supplied.  
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Chương trình giao lưu và học tập tại Nhật Bản năm 2012 

 
Japan Study Program là chương trình 

giao lưu và học tập tại Nhật Bản do Bộ Giáo 

Dục, Văn Hoá, Thể Thao, Khoa Học và 

Công Nghệ Nhật Bản (MEXT) tài trợ.  Các 

sinh viên tham gia chương trình ñược tuyển 

chọn từ các trường ñại học ở nhiều quốc gia 

trên thế giới. Là sinh viên năm ba, chuyên 

ngành Công nghệ sinh học tiên tiến của Viện 

Nghiên Cứu và Phát Triển Công Nghệ Sinh 

Học. Em cảm thấy mình thật sự may mắn 

khi ñược sự tín tưởng của quý thầy cô Viện 

Nghiên Cứu và Phát Triển Công Nghệ Sinh 

Học, các anh chị phụ trách công tác Đoàn, 

và ñặc biệt là thầy Lê Việt Dũng - phó hiệu 

trưởng trường ñại học Cần Thơ ñã ñề cử em 

tham gia chương trình này.  

Dù chương trình chỉ diễn ra vỏn vẹn 

hai tuần tại Nhật Bản, nhưng ñã thu hút hơn 

200 bạn sinh viên ñến từ 42 quốc gia trên 

thế giới. Đoàn Việt Nam gồm 10 bạn ñến từ 

các trường ñại học ở cả ba miền bắc, trung, 

nam. Thông qua chương trình này  em ñã học ñược rất nhiều ñiều từ con người và ñất 

nước xinh ñẹp Nhật Bản. Từ những buổi hội thảo tại các trường ñại học danh tiếng như 

Waseda, Tohoku, Sendai, v..v.. ñến những chuyến tham quan tại thành phố khoa học –

công nghệ Tsukuba, trung tâm JAXA, và viện bảo tàng Quốc gia Tokyo. Tất cả ñã giúp 

em nhận ra rằng chính 

phủ Nhật Bản luôn ñặt 

giáo dục và khoa học – 

công nghệ lên hàng ñầu, 

họ xem ñây là chìa khóa 

thành công cho sự phát 

triển của ñất nước họ hiện 

tại và sau này. Đây cũng 

là một những biện pháp 

hiệu quả ñược nhiều quốc 

gia trên thế giới công 

nhận và áp dụng. Ngoài 

ra, khi ñến thăm Miyagi, 

một trong những vùng bị 



ảnh hưởng nặng nề nhất bởi “ Thảm hoạ kép” xảy ra vào tháng 3 năm 2011, em thật sự 

bất ngờ trước tốc ñộ phục hồi và phát triển nhanh chóng của ñịa phương này. Quả thật 

người dân Nhật Bản ñã làm nên những ñiều khiến thế giới phải nghiên mình thán phục! 

 

Tạm biệt ñất nước “Mặt trời mọc” ñể trở về với quê hương thân yêu trong niềm lưu 

luyến và ngưỡng mộ vô cùng, em tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa ñể tự hoàn 

thiện bản thân, ñồng thời nêu cao tinh thần giúp ñỡ mọi người xung quanh ñể cuộc sống 

này ngày càng trở nên tốt ñẹp. Cảm ơn MEXT và người dân Nhật Bản vì ñã tạo ra một 

chương trình học tập ñầy bổ ích và thú vị này.       
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