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  mencari mahasiswa dengan kriteria di bawah ini:     

Penerimaan 
 

Kuota mahasiwa baru ：40 orang 

Periode penerimaan ：Bulan April 

Jalur penerimaan  : Detail lihat halaman 11 

1. Jalur Seleksi Mandiri HU Hikarikagayaki：Penilaian Khusus IGS (Seleksi Dalam 
dan Luar Negeri) 

2. Jalur Seleksi Umum（Semester Ganjil） 

3. Jalur Seleksi Khusus Mahasiswa Asing : Bulan Juli (Seleksi Luar Negeri), Bulan 
Februari (Seleksi Dalam Negeri) 

  

Orang yang menghormati budaya, agama dan negara lain, orang yang melihat 
suatu permasalahan tanpa terikat pada satu bidang akademik, serta orang yang 
ingin berpartisipasi dalam usaha perdamaian dunia. 

Orang yang tertarik terhadap ilmu pengetahuan alam dan mendambakan 
keharmonisan antara lingkungan dan manusia. 

Orang yang bertekad untuk belajar bahasa asing dan ingin berkontribusi pada 
masyarakat internasional setelah lulus kuliah. 
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  Departemen Studi Global Terpadu  

Di sini mahasiswa dari berbagai penjuru dunia berkumpul dan belajar bersama. Agar dapat menghadapi realita 

bahwa dunia berubah semakin cepat, di sini mahasiswa akan dibekali kemampuan komunikasi antar-budaya, sikap 

menerima perbedaan satu sama lain, sudut pandang dan pemikiran yang luas juga sifat gotong royong agar mahasiswa 

mampu berdiri di panggung internasional. 

Untuk mencari solusi baru dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di masyarakat internasional, selain 

diperlukannya pengetahuan mengenai ilmu alam seperti lingkungan, bencana alam dan sumber daya alam, diperlukan 

juga pemahaman mengenai pola pikir dalam bidang ilmu sosial yang berkaitan dengan struktur masyarakat seperti 

budaya, agama dll. Di IGS, mahasiswa dapat memilih 3 tema, yaitu; 1. Budaya dan Pariwisata, 2. Perdamaian dan 

Komunikasi, 3. Lingkungan dan Masyarakat. 

Kemudian, agar mahasiswa yang terkumpul dari berbagai penjuru dunia dapat saling memahami, maka diperlukan 

bahasa pemersatu. Oleh karena itu, perkuliahan di IGS akan mengunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. 

Tentunya selain Bahasa Inggris, di sini akan dipelajari juga bahasa asing yang lain. Kemudian, dalam bidang ilmu alam, 

Bahasa Inggris merupakan kamampuan yang harus dikuasai  agar dapat membaca dan memahami referensi dalam  

Bahasa Inggris serta berdiskusi dengan peneliti dan teknisi asing dalam Bahasa Inggris. 

Hanya dengan “belajar” saja hal-hal tersebut tidak akan tercapai. Maka dari itu, di IGS melalui konsep “Belajar” dan 

“Berdiskusi ” kami menjunjung paham Pendidikan Bahasa  Inggris sebagai  Alat Komunikasi. 

 

“Hal yang lumrah itu sebenarnya tidak lumrah sama sekali”. Itulah yang diajarkan 
oleh Jepang kepada saya ketika saya berkuliah di Jepang dari negara asal saya, 
Jerman. Setelah saya mengubah pola pikir saya, saya mulai menemukan hal-hal 
baru. Bagi kalian yang tertarik dengan dunia internasional, mari bersama belajar 
dalam hal menemukan pemikiran baru, cara menjalin hubungan dengan orang 
lain, cara berpikir yang terpadu, serta kemampuan untuk bertindak. Mari 
bersama membangun dunia di IGS! 

Ketua Departemen IGS Carolin Funck 

 ５Poin   

1 Menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar perkuliahan 

2 Berusaha menyelesaikan permasalahan global dengan memadukan ilmu alam dan sosial  

3 Menguasai bahasa sebagai alat komunikasi 

4 Belajar bersama mahasiswa dari manca negara 

5 Mengembangkan sikap aktif baik dalam hal akademik maupun praktik di lapangan 
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 Kurikulum Pendidikan 

Program 

Pertukaran ½ 
Tahun 

MK Fakultas MK Pilihan 

• Kuliah Seminar 

• Global Internship 

Seminar 

Penelitian 

dan KKN 

• Mata Kuliah 

(MK) Pengantar 

• Pendidikan 

Bahasa 

• MK Umum 

(Program 

Pertukaran 
Singkat) 

MK Inti 

MK 

・Budaya dan Pariwisata 

・Perdamaian dan Komunikasi 

・Lingkungan dan Masyarakat 

T i n g k a t  1   Tingkat 2  Tingkat 3  Tingkat４ 

Kami mengusung konsep Liberal Arts yang menggabungkan ilmu alam 

dan sosial dengan pendekatan ilmu humaniora, sosiologi, ilmu sains dll. 

Tujuannya agar mahasiswa dapat menyelesaikan berbagai masalah dalam 

masyarakat internasional. 

Mahasiswa akan dididik agar mampu bekerjasama dengan orang dari 

daerah dan negara lain dengan penguasaan kemampuan berkomunikasi 

serta pengasahan sudut pandang kebumian yang melampaui bingkai 

suatu ilmu pengetahuan. 

（1）Pendidikan Bahasa 

・Semua mata kuliah  (MK) dipelajari dalam Bahasa Inggris 

・Bagi mahasiswa warga negara Jepang, wajib mengikuti program pertukaran ke luar negeri di tahun ke-2 
・Mahasiswa yang bukan penutur asli Bahasa Jepang, wajib mempelajari Bahasa Jepang secara menyeluruh 

・Sangat disarankan untuk mempelajari bahasa asing ke-3 dan ke-4 

（2）Rencana Studi Mandiri: Setelah berdiskusi dengan tutor, mahasiswa membuat sendiri rencana studi yang sesuai 

dengan dirinya. Kemudian melaksanakan perkuliahan sesuai rencana tersebut. 

（3）Agar dapat menguasai pengetahuan dan metode dalam menyelesaikan masalah global, mahasiswa perlu 

mengambil MK dari berbagai bidang keilmuan. Bisa juga mengambil MK yang berfokus pada ilmu alam. 

（4）Mengikuti MK untuk mengasah kemampuan presentasi dan debat baik dalam B. Jepang maupun B. Inggris. 

（5）MK Kejuruan dibagi menjadi 3, yaitu Budaya dan Pariwisata, Perdamaian dan Komunikasi serta Lingkungan dan 
Masyarakat. 

（6）Di tahun ke-3 akan diadakan Global Internship (perusahaan luar negeri maupun perusahaan multi-nasional) 

（7）Di tahun ke-3 mahasiswa akan belajar group work pada Kuliah Seminar, dan di tahun terakhir akan ada Seminar 

Penelitian dimana mahasiswa akan membuat skripsi sebagai hasil akhir penelitian mandiri yang telah dilaksanakan. 

 Program Pertukaran  

Mahasiswa Jepang di IGS akan menempuh program pertukaran di tingkat 2 selama setengah tahun. Biaya program 

pertukaran ke universitas luar negeri yang telah bekerja sama dengan HU sudah termasuk ke dalam biaya kuliah, sehingga 

tidak perlu membayar lagi.  Kemudian, kredit MK yang diperoleh saat program pertukaran akan ditransfer ke kredit 

di HU, sehingga mahasiswa tetap bisa lulus dalam 4 tahun meskipun melakukan program pertukaran. Saat 

program pertukaran, mahasiswa akan belajar bahasa asing dan ilmu sesuai peminatan. Bagi yang belum pernah 

ke luar negeri, bisa juga mengikuti program pertukaran singkat “START Program” yang ditujukan untuk 

mahasiswa tingkat 1. Dengan demikian, mahasiswa dapat terlebih dahulu merasakan perbedaan budaya antara 

Jepang dan negara tujuan. 
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Apakah globalisasi telah dinikmati oleh seluruh penduduk bumi secara merata? Pada era 
globalisasi seperti sekarang ini konflik yang terjadi akibat perbedaan nilai dan pandangan, 
keuntungan ekonomi serta kepentingan politik semakin bertambah. Maka, untuk menciptakan 
dunia yang damai, kita harus mengedepankan komunikasi yang baik agar terjadi saling 
pengertian. Di IGS, akan dipelajari penyebab dan latar belakang pertentangan dari kaca mata 
global serta memahami ilmu yang berhubungan dengan perdamaian seperti perbedaan budaya 
dan bahasa. 

 ３ Sudut  Pandang 

Sudut Pandang Perdamaian dan Komunikasi 

Sudut Pandang Lingkungan dan Masyarakat 

Pariwisata dianggap sebagai cara mempertahankan budaya dan alam dari suatu daerah, 

juga dianggap membantu terjalinnya pemahaman antar-budaya. Namun pariwisata juga erat 

hubungannya dengan masalah perusakan lingkungan, ditambah adanya kekhawatiran bahwa 

agama dan perayaan hanya dijadikan sebagai tontonan semata. Untuk menangani 

permasalahan ini mahasiswa akan dibekali dengan kemampuan menjabarkan hubungan 

antara budaya dan manusia, lingkungan dan pariwisata, ideologi dan budaya, serta hubungan 

budaya Jepang dan budaya dunia. 

Apa Anda tertarik pada pemecahan masalah lingkungan? Atau mungkin tertarik dengan 
pemanfaatan energi dan SDA yang semakin berkurang? Untuk mengahadapi masalah tersebut, 
selain diperlukan pengetahuan megenai ilmu pengetahuan alam, diperlukan juga pemahaman 
mengenai hubungan antara masyarakat dan lingkungan seperti resiko lingkungan, perusakan 
alam, ilmu ekonomi dan sosiologi. Mari bersama mencari solusi permasalahan tersebut dengan 
memupuk pengetahuan baik dalam bidang ilmu alam maupun ilmu sosial yang berkaitan erat 
dengan permasalahan energi, SDA dan masalah lingkungan. 

Contoh Rencana Studi１ Kontribusi terhadap perkembangan budaya dan daerah melalui pariwisata 

Mempelajari pengetahuan mengenai bahasa asing, budaya dan geografi pada MK Umum. Mempelajari ilmu dasar 
mengenai pariwisata secara interdisipliner dalam MK Teori Parisiwata. Menemukan manfaat dan masalah pada 
pariwisata dalam MK Parisiwata Jepang dan MK Pariwisata Internasional. Berpikir mengenai hubungan budaya dan 
globalisasi pada MK Humaniora dan MK Teori Budaya Jepang Modern. Mengadakan investigasi menegenai struktur 
pariwisata yang dapat bermanfaat dengan melakukan observasi lapangan dan menulis skripsi. 

Contoh Rencana Studi２ Mempelajari pemahaman perbedaan budaya/bahasa dan penyebab konflik 

Mempelajari keunikan konflik militer yang terjadi hingga saat ini baik di Asia, Timur Tengah maupun Afrika dalam MK 

Perdamaian dan Konflik serta MK Teori Perang dan Penerapan Perdamaian.  Dapat juga mempelajari sikap 

menghargai perbedaan dalam sudut pandang dan pemikiran pada budaya dan bahasa yang berbeda dalam MK 

Psikologi Budaya dan MK Bahasa dan Pemikiran. 

Contoh Rencana Studi３ Menjaga alam dan keragaman hayati 

Mempelajari struktur alam secara mendalam di MK Ilmu Pengetahuan Alam. Mempelajari cara pelestarian 

keragaman hayati di MK Keragaman Hayati dan MK Pelestarian Keragaman Hayati. Selain itu akan bisa juga 

mempelajari penerapan hubungan lingkungan dan masyarakat pada MK Perusakan Alam dan Masyarakat serta 

MK Perencanaan Ekonomi Lingkungan. 

Sudut Pandang Budaya dan Pariwisata 
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 Profil Pengajar            （Per 1 April 2018） 

Shinji Kaneko 

Tema Riset Saya meneliti di bidang yang luas, yaitu  

mengenai kebijakan publik dalam hal lingkungan alam te 

rmasuk SDA dan energi dan hubungannya dengan perkembangan ekonomi, 

khususnya di negara berkembang. Saya menggunakan pendekatan  empiris 

berdasarkan kerja lapangan. 

Pesan Saya sangat menyukai orang yang penuh rasa ingin tahu, bersemangat 

bersemangat dan bisa menyeimbangkan antara bekerja, belajar dan bermain. 

Miki Shibata 

Tema Riset Pernah merasa tidak kunjung pandai ber 

bahasa Inggris? Sedangkan kita bisa menguasai bahasa ibu 

(native) dengan lancar tanpa harus belajar sekuat tenaga. Jadi, kenapa hasil 

pembelajaran Bahasa Inggris sangat lambat dan tidak terasa membaik meskipun 

kita sudah berusaha? Memecahkan misteri ini adalah tema penelitian saya. 

Pesan Dalam bidang akademik kita mencari tahu “kenapa”, bukan mencari 

tahu jawaban yang benar. Memecahkan misteri, berpikir dan mencari jawaban 

sendiri dengan berpetunjuk pada hasil penelitan yang telah dilaksanakan 

sebelumnya, adalah esensi dari akademik. Bidang akedimik adalah tempat 

bermain yang sangat bebas dan terbaik. Silakan mencari tahu “mengapa” 

sebanyak mungkin di IGS. 

Michio Takatani 

Tema Riset Saya meneliti tentang hubungan antar- 

suku di Asia Tenggara dan sekitarnya dari sudut pandang 

antroplogi. Hubungan antar-suku telah memberikan pengaruh baik di masa lalu 

maupung di saat ini dalam teks dan konteks pengetahuan etnis yang dibentuk 

melalui wacana dan pengakuan etnis. Oleh karena itu, hubungan antar-suku ini 

dianggap sebagai salah satu tema penting dalam penilitan untuk mewujudkan 

dialog pembinaan perdamaian dan menghindari konflik etnis. 

Pesan Sejak tahun 1983 saya melanjutkan field work antroplogi di Myanmar. 

Hal penting yang harus dimiliki oleh field worker adalah kemampuan komunikasi 

antar-budaya supaya dapat menjalin hubungan saling percaya dengan penduduk 

lokal. Penelitian saya tidak akan membuahkan hasil tanpa bantuan dari penduduk 

lokal. Oleh sebab itu sebagai balas jasa saya juga menjadi dosen di University of 

Yangon. Saya sangat mengharapkan supaya mahasiswa IGS mendapat 

mengalaman langsung dalam komunikasi antar-budaya. 

Mari Katayanagi 

Tema Riset Konflik militer sejatinya melukai manusia, 

masyarakat, dan merusak benda-benda. Saya tengah men 

elit i  bagaimana caranya kita bisa pulih dari luka itu dan membentuk masyarakat 

yang damai dilihat dari berbagai bidang. “Pembinaan Perdamaian Berdasarkan 

HAM”, “Pembinaan Perdamaian Melalui Bisinis”, “Pemulihan Lembaga Penidikan 

yang Rusak Akibat Perang” adalah tema yang saya tawarkan. 

Pesan Di era globalisasi seperti ini, berbagai permasalahan telah melampa 

ui batas negara dan menyebar ke seluruh dunia. Perdamaian adalah salah 

satunya. Perdamaian tidak didapat dengan sendirinya, melainkan didapat melalui 

usaha yang berkesinambungan. Mari bergabung bersmasa kami di Hiroshima 

University untuk belajar Pembinaan Perdamaian dan Komunikasi Antar-budaya, 

serta menjalin jaringan untuk menuju dunia yang lebih damai! 

Carolin Funck 

Tema Riset Saya meneliti tentang pengembangan 

lokasi wisata dan kemungkinan yang ada di dalamnya.  

Misalnya, dewasa ini jumlah wisatawan asing yang masuk ke Jepang bertambah 

secara drastis. Disini saya mencoba mencari tahu masalah dan manfaat apa saja 

yang muncul pada lokasi wisata tersebut. Selain itu saya juga tengah 

menginvestigasi apakah pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan 

menggunakan budaya dan sumber daya lokal, bukan dari luar. 

 

Pesan Sebelumnya saya datang ke Jepang sebagai mahasisiwa asing. Kemu 

dian saya merasakan betapa pentingnya bahasa sebagai alat komunikasi dan beta 

pa menariknya pertukaran antar budaya. Bidang yang saya teliti sekarang, 

pariwisata, jua merupakan bidang yang menyenagkan karena merupakan 
pertemuan antara manusia dan budaya. Saya berharap IGS menjadi tempat 
pertemuan dengan orang lain dan menjadi tempat dimulainya penemuan akan hal 

baru. 

Koki Seki 

Tema Riset Saya tengah meneliti pelbagai sisi perke 

mbangan dan globalisasi dilihat dari sudut pandang studi 

wilayah filipina dan antropologi budaya. Disini saya berpikir mengenai sistem 

modern seperti kebijakan sosial dan kesejahteraan negara dengan menitik 

beratkan pada perubahan kehidupan manusia secara konkret. Lebih detilnya saya 

mengangkat tema mengenai kemiskinan perkotaan, kebijakan tanah dan hunia di 

area kumuh, pengelolaan SDA, dan imigrasi.  

Pesan Saya sangat menyambut mahasiswa yang memiliki kedua sudut pa 

ndang, baik sudut pandang mikro (kerja lapangan dalam suatu komunitas) dan 

sudut pandang makro (menyelesaikan masalah pada era globalisasi). 

Jabatan        P r o f e s o r  

Bidang        Pembinaan Perdamaian 

Jabatan        P r o f e s o r  

Bidang       Ekonomi Lingkungan dan Rencana Pembangunang 

Jabatan        P r o f e s o r  

Bidang       Pemerolehan Bahasa Kedua 

Jabatan        P ro f e s o r  

Bidang       Antropologi dan Kajian Wilayah Asia Tenggara 

Jabatan        P ro f e s o r  

Bidang       Antropologi 

Jabatan 

Bidang 
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Masumi Villeneuve 

職名 准教授 

研究分野 コロイドおよび界面科学 

研究のテーマ 雲の生成、細胞膜を通しての物質 

輸送、ヤモリの壁伝い、土壌コロイドの性質な 

ど、自然界の様々な現象に界面が関与しています。「界面」とは隣 

接する二相の間にしか存在し得ず、厚みが分子数個分の極めて薄い 

領域であるにも関わらず、この自然界を支配する要素の一つです。 

私は目では見ることのできないこの神秘的な領域を、熱力学を使っ 

て研究しています。 

メッセージ 環境という複雑系における種々の問題を理解し解決す 

るためには、どんな困難にも対応できる基礎学力をしっかりと身に 

つけることが大切です。私は土台となる専門性をしっかりと持ちな 

がら、周辺分野との関わりを理解し、背景の異なる人々と共に働け 

る科学者・技術者を育成したいと考えています。 

Naoe Kawamoto 

職名 准教授 

研究分野 社会福祉、留学生教育 

研究のテーマ 日本に暮らす外国籍および外国に 

ルーツを持つ日本人の福祉、特に子どもと高齢 

者を対象に研究しています。現在、広島県在住の中国帰国者の介護 

福祉について調査研究を行っています。また、高等教育機関で学ぶ 

留学生のアカデミックスキル習得についても研究しています。 

メッセージ さまざまな国や文化を持つ皆さんの授業を担当できる 

ことをとてもうれしく思います。IGS で毎日お互いの「違い」を発 

見すると思います。「違い」の理由を考えることは「相互理解」へ 

の第一歩です。「違い」を見つけて、その理由を IGS の仲間と話し 

合うことを楽しんでください！ 

Toshiyuki Shirakawa 

職名 准教授 

研究分野  社会階層論、教育社会学、社会調査法 

研究のテーマ 階層研究は、学歴や収入の高さに 

応じて、人々がいくつかの層に分かれているこ 

とに注目します。職業についても、物差しを決めてしまえば、高い 

か低いかを評定することが可能となります。一般的に高いと見なさ 

れている地位は数が限られていて、誰もがそこに到達できるわけで 

はありません。私は人々の進学行動や職業選択が、性別や親の地位 

などのような、自分で決めたり変えたりすることが難しい要因によっ 

て受けている影響を、統計分析を使用して調べています。親が大学 

を出ていると、そうでない場合と比べて、子が大卒学歴を得る確率 

は大幅に上がります。大学の学部・学科は、専攻によって男性と女 

性の比率が著しく異なります。こういった差異を生み出している社 

会的なメカニズムを明らかにすることが、研究のモチベーションです。 

メッセージ 大学でする勉強は、簡単に答えが見つからないことが 

多いですが、そこが面白さでもあります。まだ、解答が示されてい 

ない問題について、皆さんと一緒に検討していきたいと思います。 

Toshihiro Yamada 

職名 教授 

研究分野 保全生物学、森林生態学 

研究のテーマ 生物多様性に関する研究を行って 

います。私たちはとても多様な生物種を見るこ 

とができます。生物多様性といわれるものです。私はなぜ、そして 

どうやってこんなにも生物種が多様になったのか調べています。ま 

た一方で、人為的な影響により生物多様性が急速に減少しつつあり 

ます。生物多様性を保護する国際的な仕組みづくりにも貢献したい 

と思っています。 

メッセージ 生物多様性を守るためには、どのような知識が必要で 

しょうか。もちろん、生態学のような自然科学の知識が必要でしょ 

う。しかし、それだけでは不十分です。生物多様性保全の制度化の 

ためには、倫理学、経済学、社会学や法学等の多様な知識が必要で 

す。環境や社会に関する、文系・理系を問わない、多くの学問分野 

が学べる  IGS は、生物多様性を学び、その保護を実践したい人に  

とても適しています。 

Keiso Tatsukawa 

職名 教授 

研究分野  英語教育学（英語教授法、教材開発論） 

研究のテーマ どのようにすれば外国語である英 

語をより効率的にまた楽しく習得できるかを  

日々考えています。具体的には英語４技能（とりわけリスニング）  

の指導や評価のあり方、コミュニケーションの維持や挫折の修復・ 

回避をするための方略、などが中心です。英語学習者や現場教員の 

支援に繋がる研究をしたいと願っています。 

メッセージ 外国語をマスターするには２つの絶対量が必要です。 

一つは「学習の絶対量」を確保し、正確さ（accuracy）を高めます。 

もう一つは「実践的コミュニケーションの機会」を確保して、流暢 

さ（fluency）を磨きます。言語習得には努力と積極性が不可欠です。 

Grajdian Maria Mihaela 

職名 准教授 

研究分野  メディア・スタディーズ、文化人類学 

研究のテーマ 宝塚歌劇やスタジオジブリ、さら 

には、新海誠や村上春樹などの大衆娯楽の現象 

を中心とし、メディアとそのメッセージの相反する相互作用に焦点 

を当てて研究しています。学術的探求の中核となるものは、社会的 

で文化的製品を作る生産者と消費者として現れる人間を分析するこ 

とです。また、経済的で政治的な限界と挑戦を乗り越えられる人間 

を観察することです。 

メッセージ 人間の「優しさ」を固く、強く信じています。自分の人 

生にも、自分の研究にも、その「優しさ」を求め、どんなに小さな 

現象も発見し、祝福します。毎日微笑みながら、「優しさ」を全世 

界に普及するため、頑張っていきたいと思います。無理せずに、お 

互いに、頑張りましょう！ 
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Yuji Hasegawa 

職名 准教授 

研究分野 砂防工学、地域特性を考慮した土砂災 

害の発生機構と防災対策 

研究テーマ 自然災害と聞くと、「地震」「洪水」「津 

波」「火山」などを連想する人が多いと思いますが、日本は山地や 

雨が多いため毎年1,000件近く「土砂災害」が発生しています。私 

の研究では、土砂災害の発生のメカニズムや流動過程、被害を防止・ 

軽減するための防災対策（構造物や避難）について検討しています

。 
メッセージ 土砂災害を防ぐ対策「砂防」を検討するには、対象を 

知る必要があります。土砂災害の発生には山の中の水・土砂の状態 

が影響しますが、各地域の特性を考慮した予測や対策は発展途上で 

す。普段から観測や調査を行い山の状態を把握することで、少しの 

変化から災害の予兆を知ることが出来ます。PC によるシミュレー 

ションから危険箇所を抽出して、実験から効果的な構造物の検討も 

出来ます。山や自然、自然災害や防災に関心がある人に、現場の観 

測、実験、解析など多様なアプローチから共に「砂防」に取り組ん 

でもらえれば幸いです。 

Akira Machida 

職名 准教授 

研究分野 認知言語学 

研究のテーマ 僕は、人間のことばとこころの関 

係について研究しています。特に、人間の一般 

的な認知能力がどのように言語能力を生み出し、毎日ある言語を  

使って生活することがどのように人のこころに影響を与えるのかに 

ついて研究しています。日本語的なものの見方と英語的なものの見 

方の違いも研究テーマです。 

メッセージ 世界にはおよそ7 ,0 0 0 もの言語があると言われていま 

す。仮にことばとものの見方や考え方が密接に関わりを持っている 

とするならば、7,000もの異なったものの見方や考え方が存在する 

ことになります。ことばの研究を通して人間の心の中を覗いてみま 

せんか。 

Shuichi Amano 

職名 講師 

研究分野 応用言語学、音声学 

研究のテーマ 専門分野は応用言語学および音声 

学です。特に興味を持っているのが、英語学習 

者における強勢パターンの implic it  learning です。またライティ 

ングや音声の指導実践にも関心があります。 

メッセージ 広島大学で素晴らしい学生生活が送れるようお祈りし 

ています。IGS の多様性を楽しんでください。みなさんにお会いで 

きるのを楽しみにしております。 

Robert H. Taferner 

職名 准教授 

研究分野  応用言語学、第二言語習得、語用論 

研究のテーマ 私は、言語学習者の言語処理を助 

けるタスクを用いて、言語学習者の形態統語的 

段階について研究しています。更に、国際的な教育環境やビジネス 

環境での共通語としての英語の研究もしています。また、短期集中 

型の第二言語習得プログラム受講者の思考・期待・価値観について 

の調査も行っています。 

メッセージ 私は武道と日本文化を学ぶために日本に来ました。日 

本語学習を通して、新しい言語を学び、習得する難しさを感じまし 

た。この経験を活かし、IGS の一員として、みなさんの明るい未来 

のお手伝いをしたいと思っています。 

Shinpei Tanaka 

職名 准教授 

研究分野 複雑系の物理学 

研究テーマ 私は、要素間の複雑な関係性によっ 

て複雑な現象を引き起こすシステムの研究をし 

ています。要素自身は単純なものであっても、それが多数、互いに 

関係しあっていると、全体としての振る舞いは複雑になります。さ 

らに、システム全体の性質が逆に要素の振る舞いを規定することも 

あり、要素と全体は常に関連し合っています。このような現象を、 

できるだけ単純な要素を用いた実験・シミュレーションによって研 

究しています。 

メッセージ 物理学の対象に制限はありません。物質から生命、自 

然環境、社会やインターネットまで、要素と全体が複雑に絡み合っ 

た現象をできるだけ一般化して理解する試みが物理学です。幅広い 

興味と鋭い観察力・洞察力をもった学生の方々と一緒に研究するこ 

とを楽しみにしています。 

Tatsuo Yamane 

職名 准教授 

研究分野 国際関係論 

研究のテーマ 私の研究関心は、現代の武力紛争 

がいかにして生じているのか、そして、これら 

の紛争に対し、国際社会がどのようにして紛争解決や平和構築のた 

めの取り組みを提供しているのか、という問いに関係しています。 

紛争の一要因としての「失敗国家」とはどのような特徴をもってい 

るのでしょうか？リベラルな性格を有した平和構築の意義と課題と 

は何でしょうか？このような平和と紛争にまつわる難題について、 

私は国際関係論の立場から考察を進めています。 

メッセージ 母語でも外国語でも、深い思考を伴ったたくさんの専 

門を、あなた自身の言葉で語れるように、IGS に入学するという選 

択をしてみませんか。 
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Yoko Iwamoto 

職名 助教 

研究分野 大気化学、海洋化学 

研究のテーマ 大気中に浮遊する微粒子（エアロ 

ゾル）の研究を行っています。エアロゾルは雲 

粒の核になります。言い換えると、エアロゾルが無いと雲はできな 

いし、雨も降りません。エアロゾルの気候影響や物質循環における 

役割を把握するため、海洋、山岳、都市、郊外などさまざまな場所 

でエアロゾルの物理・化学特性を計測しています。 

メッセージ 地球環境問題を扱うためには、自分の専門性を高める 

と同時に、学際的・国際的な視点を持つことが重要です。IGS で広 

い視点と高いコミュニケーション能力を身につけた学生の方々と、 

将来一緒に野外調査をすることができれば嬉しいです。 

Kyungjae Jang 

職名 講師 

研究分野 観光学、コンテンツ・ツーリズム 

研究のテーマ 人はなぜたびに出るのでしょう  

か？私の研究テーマは、大衆文化が誘発する観 

光、すなわち「コンテンツ・ツーリズム」です。コンテンツ・ツー 

リズムとは、映画、ドラマ、マンガ、アニメ、小説など様々な大衆 

文化が動機となる観光形態です。なぜ人々は大衆文化に登場する場 

所へ訪れるのか、そのような訪問から地域にはどのような真正性が 

生まれるのかについて、国内・海外のフィールド調査を通して明ら 

かにするのが私の研究です。 

メッセージ 人生はチャンスの連続です。ただ、一期一会という言 

葉のように、良いチャンスは一生に一度の出会いかもしれません。 

IGS は、そういったチャンスとして、皆さんが多文化を考える視野 

を広げる、多様な知識を学ぶ機会になると確信します。 
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Kami mengumpulkan loke t 

layanan kemahas iswaan 

pada  sa tu tempat untuk  

kemudahan mahas is iwa . 

D is ini  te rdapa t F ree  Space  

yang  dapa t menjad i  wadah 

pertukaran anta r-

mahas iswa , te rmasuk  

mahas iswa  as ing . 

Tunjangan Pembelajaran 

Terdapa t dosen pemb imb ing  

(tuto r) untuk  se tiap  

mahas iswa  pada  t iap  

jurusan. Tuto r te rsebut akan 

membimb ing   kehidupan 

kampus  secara  menye luruh 

dari  awa l masuk  kul iah 

hingga  mahas iswa  lulus . 

D i kampus  H igashi-

hiroshima  te rdapa t Hea lth 

Cente r. D i s ini  d iadakan 

check -up  keseha tan se tiap  

Apri l .  Te rdapa t pula  dok te r 

jaga  sehingga  mahas is iwa  

dapa t memeriksakan d ir i .  

B isa  juga  konsultas i  

masa lah keseha tan menta l.  

Perpustakaan 

Di kampus  H igashi-hiroshima  

ada  3  pe rpus takaan. D i deka t 

IGS te rdapa t Wes t L ib ra ry . D i 

sana  ada  sek ita r 610rb  

eksemp la r buku re fe rens i  &  

jurna l . D i Centra l L ib ra ry  

te rdapa t layanan Writ ing  

Cente r, tempat be la ja r 

menul is  sk rips i / laporan d l l .  

Kafetaria 

Di kampus  H igashi-

hirosh ima  te rdapa t 5  

ka fe ta ria  dan toko  koperas i .  

Ada  juga  Café  yang  

menyed iakan makan ri ngan  

dan mi numan . Se la in  i t u  ada  

juga  res to ran  dengan  menu  

khusus  makan s iang . 

Asrama 

Di deka t kampus  H igashi-

hiroshima  te rdapa t as rama  

“ Ikenoue ” sehingga  sanga t 

mudah untuk  be rangka t ke  

kampus . D i s ini  1  kamar 

untuk  1  o rang  . Tap i ada  

fas i l i tas  umum sehingga  

mahas iswa  dari  manca  

negara  dapa t sa l ing  be rbag i . 

Kegiatan Tahunan Kampus 

Apr  L ib u r  M u s im  S e m i（4/1～4/7）, Upacara Penerimaan, 

Perkuliahan Semester Ganjil (termin 1)mulai, orientasi 

Jun   Perk uliahan termin 2 mulai,  Kons er  Phoenix  

Jul   Festival Yukata, UAS 

Agu Libur Musim Panas (8/11～

9/30) ,  Open Campus 

Sep  Turnamen 5 Universitas  

 Area Chugoku (musim panas) 

Ok t  Perk uliahan Semes ter 

Genap ( t ermin 3)  mulai,  

Phoenix  Reli Maraton 

Nov    Dies Natalis (5 Nov), Festival 

 Kampus, Homecoming Day, 

 Turnamen (musim dingin) 

Des  Perk uliahan termin 4 mulai 

Libur  mus im dingin ( 12/26

～1/5) ,  Ujian Mas uk  

Mandir i 

Jan   Seleksi Masuk Bersama 

  UAS 

 Libur  Semes ter  ( 2/16～

3/31)  Ujian Mas uk  Umum 

Mar Wisuda, Ujian Masuk 

Umum (semester genap) 

  Prospek Kerja dan Pendidikan Lanjutan di   
Mahasiswa nantinya diperkirakan dapat bekerja di perusahaan dalam dan luar negeri  (untuk jurusan sains bisa ke 

industri manufaktur berbagai bidang, untuk jurusan sosial bisa ke perusahaan pariwisata, media masa, konsultan, 

think tank dll), agen publik dan kementerian di dalam dan luar negeri, LSM di dalam dan luar negeri. 

Untuk pendidikan lanjutan, mahasiswa bisa melanjutkan ke pascasarjana yang ada di Hiroshima University, 

tepatnya di Sekolah Pascasarjana Ilmu Pengetahuan Terpadu maupun di IDEC. Selain itu bisa juga melanjutkan ke 

universitas lain baik di dalam maupun luar negeri. 

  Kehidupan Mahasiswa  
Lingkungan yang nyaman untuk belajar dan bercengkrama dengan teman 

Banyak kesempatan berkenalan dengan teman baru seperti orientasi dll. Banyak tersedia layanan tunjangan  

pembelajaran dan kehidupan. Selain itu ada pula berbagai kegiatan mahasisiwa seperti Festival Yukata dan Festival 

Kampus yang bisa diikuti secara aktif agar dapat bertemu dengan banyak orang sehingga mahasisiwa dapat menikmati 

kehidupannya. 

 

Student Plaza Layanan Kesehatan 

ゆかた祭り 

学位記授与式（卒業式） 



 Info Seleksi Masuk           Tahun Ajaran 2019/2020  

１．Jalur Penerimaan dan Kriteria Pendaftar 

Jalur Penerimaan Kuota Kriteria Pendaftar Cara Penyeleksian Periode 

Seleksi Mahasiswa Asing 

Non-beasiswa 

Bulan Juli (Seleksi Luar 

Negeri) 

 
Beberapa Pendaftar yang tidak 

memiliki kewarganegaraan 
Jepang saat mendaftar dan 
mengikuti ujian di luar 
Jepang 

Tahap 1: Seleksi berkas 
Tahap 2: Wawancara dalam 

Bahasa Inggris 

Pendaftaran: Jun-Jul 

Ujian: Juli-Agu 

Pengumuman: Agu 

Ujian Mandiri HU Hikarikagayaki  
Penilaian Khusus IGS 
(Seleksi Luar Negeri)* 

10 

Pendaftar yang mengikuti 
ujian di negara asalnya di luar 
Jepang, warganegara mana 
saja boleh mendaftar 

Tahap 1: Seleksi berkas 
Tahap 2: Wawancara dalam 

Bahasa Inggris 

Pendaftaran：Okt 

Ujian：Nov 

Pengumuman: Des 

Ujian Mandiri HU Hikarikagayaki  
Penilaian Khusus IGS 

(Seleksi Dalam Negeri)* 
10 

Pendaftar yang mengikuti 
ujian di Jepang, warganegara 
mana saja boleh mendaftar 

Tahap 1: Seleksi berkas 
Tahap 2: Wawancara dalam 

Bahasa Inggris 

Pendaftaran：Okt 

Ujian：Nov 

Pengumuman: Des 

Seleksi Mahasiswa Asing 

Non-beasiswa Bulan Februari 

 (Seleksi Dalam Negeri) 

Sosial/Sains 

Beberapa 

Pendaftar yang tidak 
memiliki kewarganegaraan 
Jepang saat mendaftar dan 
mengikuti ujian di Jepang 

EJU, Seleksi Berkas dan 
Wawancara dalam Bahasa 
Inggris 

Pendaftaran: Des-
Jan 

Ujian：Feb 

Pengumuman: Mar 

Seleksi Umum 

(Semester Ganjil) 

Sosial/Sains 

20 Pendaftar yang mengikuti tes 
Seleksi Bersama Nasional 

Ujian dari Pusat, Ujian 
dari Universitas 

Pendaftaran: Jan-
Feb 

Ujian：Feb 

Pengumuman: Mar 

*Peserta tidak diperkenankan mendaftar pada kedua seleksi sekaligus, harus pilih salah satu 

2. Tes Kemampuan Bahasa Inggris dari Lembaga Lain 

Pada tiap jalur penerimaan diperlukan nilai dari tes kemampuan Bahasa Inggris seperti dibawah ini: 

Jalur 
Penerimaan 

• Seleksi Mahasiswa Asing Non-beasiswa Bulan 
Juli (Seleksi Luar Negeri) 

• Ujian Mandiri HU Hikarikagayaki Penilaian 
Khusus IGS (Seleksi Luar Negeri) 

• Seleksi Mahasiswa Asing Non-beasiswa Bulan 
Februari (Seleksi Dalam Negeri) Sosial/Sains 

Ujian Mandiri HU Hikarikagayaki Penilaian Khusus 
IGS (Seleksi Dalam Negeri) 

Jenis Ujian 
Bahasa 
Inggris 

1   Cambridge English FCE (di atas 160-179)   
2   Eiken (Ujian Bahasa Inggris di Jepang) 

di atas level Semi 1 (Jun’ikkyu) 
3 GTEC CBT di atas 1160  
4 IELTSTM（Academic Module）di atas 5.5  
5 TEAP (4 Keterampilan) di atas 334 
6 TEAP CBT (4 Keterampilan) di atas 600 
7 TOEFL iBT® di atas 72 
8 TOEIC® L&R dan TOEIC® S&W 

Di atas 1095 (L&R 785 dan S&W 310) 
9     Salah satu dari kriteria di bawah ini: 

① Orang yang menjalani pendidikan 
menengah (setara SMP dan SMA) dg B. 
Inggris sbg bahasa utama selama minimal 
3 tahun 

② Orang yang memiliki/berencana 
mengambil sertifikasi International 
Baccalaureat dg B. Inggris sbg bahasa 
pengantar 

1   Cambridge English FCE (di atas 140-159)   
2   Eiken (Ujian Bahasa Inggris di Jepang) 

di atas level 2 
3 GTEC CBT di atas 880  
4 IELTSTM（Academic Module）di atas 4.0 
5 TEAP (4 Keterampilan) di atas 226 
6 TEAP CBT (4 Keterampilan) di atas 420 
7 TOEFL iBT® di atas 42 
8 TOEIC® L&R dan TOEIC® S&W 

Di atas 790 (L&R 550 dan S&W 240) 
9     Salah satu dari kriteria di bawah ini: 

① Orang yang menjalani pendidikan 
menengah (setara SMP dan SMA) dg B. 
Inggris sbg bahasa utama selama minimal 
3 tahun 

② Orang yang memiliki/berencana 
mengambil sertifikasi International 
Baccalaureat dg B. Inggris sbg bahasa 
pengantar 

※Untuk ujian bersama, tidak diminta skor ujian kemampuan Bahasa Inggris. Tetapi, jika pendaftar memiliki skor atau 
level melebihi ketentuan di atas, maka skor tersebut bisa kumpulkan dan ditukar dengan nilai full (benar semua) 
untuk mata ujian Bahasa Inggris di Seleksi Bersama. Lebih jelasnya silakan cek website Panitian Seleksi Bersama 
atau di website kami. 

 
 

11 



Hiroshima 
University 

Sta. Jike Sta. Nishi-takaya 

Hiroshima     Higashi- 

                      hiroshima 

Sta. Shinkansen Higashi-hiroshima 

Saijo  IC 

Sta. Saijo 

Kochi IC 

Sanyo Expressway 

Sta. Hachihonmatsu 

JR  Jalur San’yo 

  Takaya  IC 

Sta. 

Shiraichi 

Pengguna Kereta Lokal JR Jalur San’yo 

◦Turun di Stasiun Saijo, naik bus jurusan Hiroshima Daigaku sekitar 20 menit, turun di halte Hirodai Nishiguchi 

◦Turun di Stasiun Hachihonmatsu, naik bus jurusan Hiroshima Daigaku sekitar 20 menit, turun di halte Hirodai 

Nishiguchi 

*Bus yang beroperasi lebih banyak dari Sta. Saijo. 

 
Pengguna Shinkansen JR Jalur San’yo 

◦Turun di Stasiun Higashi-hiroshima, naik bus jurusan Hiroshima Daigaku sekitar 15 menit, turun di halte 

Hirodai Nishiguchi 

*Bus yang beroperasi sedikit 

◦Turun di Stasiun Hiroshima, pindah jalur ke kereta lokal dan turun di Stasiun Saijo. Kadang rute ini lebih 

cepat. 

◦Turun di  Stasiun Higashi-hiroshima, naik taksi seki tar 10 menit. Ongkos taksi seki tar 2.000 yen. 

 
Pengguna Pesawat dari Bandara Hiroshima 

◦Naik bus Saijo Airport Limousine, turun di halte Stasiun Saijo, lanjutkan naik bus jurusan Hiroshima Daigaku, 

turun di halte Hirodai Nishiguchi. 

◦Naik bus lokal jurusan Stasiun Shiraichi, turun di Stasiun Shiraichi dilanjutkan naik kereta lokal JR jalur 

San’yo, turun di Stasiun Saijo, lanjut naik bus turun di halte Hirodai Nishiguchi. 

 
Pengguna Bus Ekspres 

◦Dari Hiroshima Bus Center, naik bus jurusan Hiroshima Daigaku “Green Phoenix”, turun di halte Hirodai 

Nishiguchi. Dalam 1 hari terdapat 15 bis PP. Dari Kota Hiroshima bisa naik dari halte Hiroshima Bus Center, 

halte Fudoin-mae dan halte Stasiun Nakasuji. 

HIROSHIMA UNIVERSITY 
Departement of Integrated Global Studies 

Kontak 
1-7-1 Kagamiyama, Higashi-hiroshima, 
Hiroshima 739-8521  
Telp: +81-82-424-7988 

E-mail: igs@hiroshima-u.ac.jp  

https://www.hiroshima-u.ac.jp/igs/ 

 
Diterbitkan Mei 2018 

Dilarang menyalin tanpa 

izin 
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