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KILROY hjälper studenter till Japan
KILROY har inlett ett samarbete med Ritsumeikan Asia Pacific University
(APU) i Japan, som är ett internationellt universitet där nästan hälften av de
studerande är internationella studenter. Det är det enda universitetet i Japan
som på Bachelor-nivå erbjuder undervisning på engelska eller japanska. Det
finns därför inga krav på japanska språkkunskaper innan man påbörjar sina
studier vid Ritsumeikan APU. Däremot erbjuds alla internationella studenter
lektioner i japanska i början av sina studier.
Fler och fler väljer att studera i Asien. Antalet svenska studerande i Asien har
ökat från 400 till 2 500 på tio år visar en undersökning från SCB. Ritsumeikan
APU ger ett brett internationellt och japanskt nätverk, samt en unik inblick i
japansk kultur, språk och samhälle.
Universitetet delar ut stipendier till internationella studenter som kan
innebära en reducering av undervisningsavgiften på ca 30%-100%. Dessutom
jobbar Ritsumeikan APU aktivt med näringslivet och det finns goda
möjligheter till arbete i Japan efter avslutade studier. Det är även möjligt att
studera på masternivå och då bedrivs undervisningen på engelska.
Ritsumeikan APU är beläget vid kusten på Kyushu på Sydön i staden Beppu.
Staden har ca 125 000 invånare, ligger på landsbygden och är världsberömd
för sina varma onsen-källor. Även om Japan kan vara ett dyrt land att leva i är
det betydligt lägre kostnader i Beppu än i andra japanska städer. Klimatet
påminner om södra Europa, med varma somrar och relativt kalla vintrar.

KILROY är ett företag specialiserat på att erbjuda produkter och tjänster
skräddarsydda för ungdomar och studenter. Vi strävar efter att hjälpa
ungdomar och studenter att utforska livet genom resor och utbildning.

Oavsett om det gäller att resa jorden runt eller att studera utomlands är vårt
mål att uppfylla dina drömmar.
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