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Học bổng JASSO “Short stay short visit” năm 2014 

 

“Short stay short visit” là một chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn được tài 

trợ bởi Tổ chức Hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản JASSO. JASSO (Japan Student Services 

Organization) là một tổ chức hành chính độc lập điều hành các chương trình hỗ trợ 

sinh viên quốc tế cũng như tài trợ cho các học bổng trao đổi ngắn hạn. Tham gia 

chương trình này chủ yếu là các sinh viên đến từ các nước Đông Nam Á như Việt Nam, 

Thái Lan và Indonesia… Tại đây, các sinh viên có cơ hội được trải nghiệm văn hóa 

Nhật Bản cũng như có điều kiện được học tập và làm việc với những điều kiện trang 

thiết bị tiên tiến trên thế giới. Được sự giúp đỡ của trường Đại học Cần Thơ, Viện 

Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ sinh học cũng như sự đồng thuận từ trường đối 

tác, tôi đã có cơ hội được tham gia chương trình trong 3 tháng (từ 2/10 đến 28/12 năm 

2014) học tập và làm việc tại trường Đại học Yamaguchi thuộc thành phố Yamaguchi, 

Nhật Bản. Đây là một trải nghiệm quý báu cho tôi trước khi tốt nghiệp Đại học. 

 

Võ Trung Nghĩa tại trường Đại học Yamaguchi 

Tại trường Đại học Yamaguchi, tôi được tham gia vào các hoạt động nghiên cứu 

khoa học trực thuộc phòng thí nghiệm sinh học phân tử, khoa Nông nghiệp như: các 

buổi seminar diễn ra mỗi ngày với nhiều chủ đề đa dạng và bổ ích. Bên cạnh đó, tôi 



còn được rèn luyện thêm về những kỹ thuật phòng thí nghiệm với nhiều trang thiết bị 

hiện đại. Đề tài thí nghiệm tôi đã thực hiện có nội dung về: trích ly DNA từ vi khuẩn 

chịu nhiệt Zymomonas mobilis 548 được phân lập từ Thái Lan, biến nạp đoạn gene 

được lựa chọn và chuyển vào bộ gene vi khuẩn cũng như các phương pháp dùng để 

kiểm tra sản phẩm DNA. 

Hội thảo Young Scientist Seminar lần thứ 10 được tổ chức vào 2 ngày 16/11 và 

17/11/2014. Hội thảo là nơi trình bày những nghiên cứu khoa học, giao lưu văn hóa, 

trao đổi học thuật của mình giữa những nhà khoa học trẻ là các sinh viên, hội thảo còn 

quy tụ những giáo sư, tiến sĩ đến từ các trường Đại học thuộc Đông Nam Á như Việt 

Nam, Thái Lan, Indonesia, Lào… 

 

Hội thảo nhà khoa học trẻ lần thứ 10 

Bên cạnh các hoạt động nghiên cứu, tôi còn được tham gia các hoạt động ngoại 

khóa như liên hoan sinh viên quốc tế, giải đấu bóng chày giữa các phòng thí nghiệm, 

giải giao hữu bóng chuyền và tham quan các địa điểm nổi tiếng như đền Rurikoji 

(Yamaguchi), đền Sesshutei (Yamaguchi), Itsukushima (Hiroshima), cầu Kintai 

(Iwakuni). 



 

Liên hoan chào đón sinh viên quốc tế 

 

Thành phố cảng Shimonoseki 

 

 



 

Chuyến dã ngoại ngắm cây lá đỏ (Momiji) 

Học bổng trao đổi sinh viên JASSO đã giúp 

tôi có cơ hội được thử sức ở một môi trường 

mới, rèn luyện tính tự lập, cải thiện khả năng 

giao tiếp bằng tiếng Anh, trao dồi kỹ năng 

làm việc phòng thí nghiệm cũng như thiết lập 

các mối quan hệ với các sinh viên Nhật và 

sinh viên quốc tế. Tôi xin chân thành cảm ơn 

trường Đại học Cần Thơ, Viện Nghiên cứu và 

Phát triển Công nghệ sinh học, tổ chức 

JASSO, trường đối tác Yamaguchi đã giúp tôi 

có được khoảng thời gian trải nghiệm quý báu 

này. 
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