हाम्रो पाठ्यक्रम
समकालीन समाजमा व्यवसाबयक बवशेर् पहलुहरूमा गबहरो
अन्तराबियतालाई प्रोत्साबहत गने व्यावहाररक वैकबल्पक पाठ्यक्रमहरूमा
पररवतषन गनुष अबि हाम्रो मूल बवर्यमा व्यापाररक नेताको रूपमा आवश्यक
आवश्यक व्यवस्टर्थापन मूलिूत मास्टटरहरू।बस्टर्थरता र हररयो व्यापार,
संस्टकृ बत र रचनात्मकता र एबशयाको व्यवसायको फोकस िेत्रहरूहरूको सार्थ,
हाम्रो पाठ्यक्रमले तपाईंलाई अन्तरवाषताष गररएको संसारमा नेतृत्व बलन
आवश्यक ज्ञान र कलाहरू बवकास गनष क्रदन्छ।हाम्रो अन्तराषबिय
बवद्यार्थीहरू पबन जापानी िार्ा र संस्टकृ बत पाठ्यक्रमहरू जापानी िार्ा र
संस्टकृ बतको लाबग बवश्वबवद्यालय के न्रमा बनिःशुल्क मुि गनष मौका पाउन
सक्छन्।
ग्लोबल बबजनेस एन्ड मैनेजमैंट स्ट्डीज़, जो दोशिषा ग्लोबल एमबीए को रूपमा जान्छ, एक दो-वर्ष पूर्ष-समय एमबीए कायषक्रम
हो जुन पुरा तररकाले अंग्रेजी मा क्योटो, जापान को दोशिषा यू शिवशसिटी मा पुरा तररकाले सञ्चालन गरे को छ। हाम्रो अन्तराषबिय
शैबिक वातावरर् र एक अबिनव पाठ्यक्रमको माध्यमबाट, हामी हाम्रा बवद्यार्थीहरूलाई गबतशील र अन्तरक्रक्रयात्मक संसारमा
नेतृत्व बलन आवश्यक ज्ञान र कौशल खेती गनष प्रोत्साहन क्रदन्छौं।हाम्रो उद्देश्य िबवष्यको व्यापाररक नेताहरूलाई तयार गनष तयार
छ जुन बवश्व अर्थषव्यवस्टर्थामा सहिागी हुने व्यबिहरूको बढ्दो बवबवध समूहको प्रिावकारी प्रबतक्रक्रयालाई प्रिावकारी र सिम
पानष सिम छन्। दोशिषा बबजनेस स्टकू लको ग्लोबल बबजनेस र मैनेजमेंट स्टटडीले बवद्यार्थीहरू र प्रोफे सरहरूको खोजी गदाष
साझेदारीमा काम गनष इच्छु क हुन्छन् - र बवश्वव्यापी व्यवसाय र व्यवस्टर्थापनमा चुनौतीपूर्-ष परं परा र प्रचलनहरू।

अन्तर्ााष्ट्रिय िातािर्ण

Student Enrollment by Region (2009 – 2018)

बवश्विरका बवबिन्न प्रकारका
बवद्यार्थीहरू सामेल हुनुहोस् - ६० िन्दा
बढी देशहरूबाट अल्पसंख्यक र वतषमान
बवद्यार्थीहरूसँग जोड्नुहोस्।यसको
शुरुवात पबछ, दोशिषा ग्लोबल एमबीए
को एक आकर्षक बवशेर्ता हो जसले
हाम्रो एमबीए अनुिव बवशेर् बनाएको
छ। हामी काम गदषछौं बवद्यार्थीहरू
बवबिन्न प्रकारको पृष्ठिूबमबाट आउँ छन्।
त्यसैगरी, हामी बलङ्ग, जातीय, धमष, वा
रािीयताको परवाह बबना इच्छु क र
प्रेरर्ादायक व्यबिहरूको
अनुप्रयोगहरूको स्टवागत गदषछौं।
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जापान िम्बन्धी काम अििर्हरू
जापानमा वा जापानी कम्पनीको बवदेशमा रुबच राख्ने व्यबिहरूको
लाबग, ग्लोबल एमबीए जापानको जाबगरको बशकारमा
व्यावहाररक प्रबशिर् र सल्लाह प्रदान गदषछ, र जापानी िार्ा
पाठ्यक्रम (प्रत्येक बवद्यार्थीको जापानी स्टतरमा बमलान गररएको)
बवश्वबवद्यालयको जापानी िार्ा द्वारा प्रदान गररएको हो। र
संस्टकृ बत बन: शुल्क।जस्टतै दोशिषा बबजनेस स्टकू ल ग्लोबल र जापानी
एमबीए कायषक्रम दुवैको िर हो, दोशिषा बबजनेस स्टकू ल
बवद्यार्थीहरूले पयाषप्त िार्ा प्रवीर्ता सबहत दुवै कायषक्रममा के बह
किाहरू बलन सक्छन्। यसले जापानी एमबीए बवद्यार्थीहरूसँग
कु राकानी गनष ठू लो अवसर प्रदान गदषछ, जसका अबधकांशमध्ये
क्यान्सई कम्पनीहरूमा पूर्ष-समय प्रबन्धकहरू छन्, र दुई
कायषक्रमहरू बीचको आदानप्रदानलाई प्रोत्साहन क्रदन्छन्।

प्रारम्भिक अनुप्रयोग

सिकने िुविधाहरू
बबजनेस स्टकू ल क्योटो इम्पीररयल पैलेस देबख बसफष ५ बमनेट को पैदल दूरी मा आधुबनक कम्बै कि बबलल्डंग, दोशिषा को इमादे गावा
पररसर मा बस्टर्थत छ। हाम्रो सुबवधामा किाहरू, प्रोजेक्ट कोठाहरू, तालहरू र व्यावसाबयक बवद्यालय पुस्टतकालयहरू छन्। लाउं ज,
प्रोजेक्ट रूमहरू र पुस्टतकालयहरू एमबीए बवद्यार्थीहरूलाई २४/७, ३६५ क्रदन एक वर्षको लाबग खुला छ।

यक्रद तपाइँ हाम्रो कायषक्रममा लागी रुबच राख्नुहुन्छ तर पबहले हामीसँग
परामशष गनष चाहन्छौं, हामी तपाईंलाई प्रारबम्िक अनुप्रयोग पेश गनष
बनमन्त्रहरूर्ा गछौं। प्रारबम्िक आवेदन तपाईंको प्रोग्रामको बारे मा जान्न
मद्दतको लाबग बडजाइन गररएको छ, हामीलाई सहयोग पुयाषउन सहयोग
गनुषहोस्, र तपाइँ लाई आवेदन गनष बनर्षय गनुषपनेछ तपाईको औपचाररक
आवेदनको सार्थ सहयोग गनुषहोस्।प्रारबम्िक आवेदन प्रस्टतुत गनष कु नै
शुल्क छैन; न त वहाँ प्रारबम्िक आवेदन प्रक्रक्रया को समयमा आवेदक को
पि देबख कु नै प्रबतबद्धता छैन। प्रारबम्िक आवेदन फारम बछटो र सबजलो
छ। प्रारबम्िक आवेदन फारम प्रवेश चक्र को समयमा हाम्रो वेबसाइट मा
डाउनलोड को लाबग उपलब्ध छ।
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