Ở Nhật Bản có Tập đoàn Tsuji.
Acquire the power of cuisine

Từ khi thành lập vào tháng 4 năm 1960,
Tập đoàn Tsuji luôn dựa trên triết lý giáo dục là “Theo đuổi những
giá trị thật”, để mở rộng các lĩnh vực học tập một cách vững chắc.
Có nhiều điều bạn chỉ có thể học được ở cơ quan giáo
dục chuyên môn về nấu ăn và làm bánh kẹo lớn nhất Nhật Bản này.

Co khoảng 350 giáo viên giảng dạy về kỹ thuật trong Tập đoàn Tsuji.
Hơn nữa, đây toàn là những giáo viên dày dạn kinh nghiệm được đào tạo
từ những nơi nổi tiếng như Pháp, Đức, v.v…!
Vì tất cả đều là những giáo viên chuyên trách nên không chỉ trong giờ học mà
cả sau khi kết thúc buổi học, họ cũng sẽ hỗ trợ hết mình trong việc luyện tập
riêng cho những cá nhân để khắc phục những điểm còn yếu kém!

Sinh viên đã
tốt nghiệp

Học viên đã tốt nghiệp từ Tập đoàn Tsuji được công nhận thực lực và không chỉ làm
việc ở đất nước Nhật Bản mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Ngoài ra, có từ 2000 người trở lên trở thành bếp trưởng kiêm làm chủ đã tạo ra
được những mùi vị riêng của mình.
Chúng tôi không ngừng theo đuổi những thách thức trong
ngành nấu ăn và làm bánh kẹo.

Mỗi năm có từ 200 du học sinh trở lên với nhu cầu học tập ở trình độ giáo dục cao đã quyết định
du học ở Tập đoàn Tsuji.
Nơi đây tạo môi trường để học viên nỗ lực nhằm thực hiện ước mơ chẳng hạn như thử sức ở các
cuộc thi ẩm thực lớn trong thời gian học tập. Ngoài ra, số người trở thành bếp trưởng kiêm làm
chủ, và số sinh viên đã tốt nghiệp thực hiện được ước mơ trong thế giới ẩm thực ngày càng tăng.
Quốc tịch của các du học sinh: Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Malaysia,
Việt Nam, v.v…

Học tập tổng quát về các món ăn phương Tây,
Nhật Bản và Trung Quốc

Du học sinh

Học tập tổng quát về bánh kẹo phương Tây,
bánh kẹo Nhật Bản và bánh mì

Trường dạy nghề Làm bánh kẹo Tsuji

Trường dạy nghề Đầu bếp Tsuji
Hệ
3 năm

Khóa học quản lý kỹ thuật nấu ăn cao cấp

Hệ
2 năm

Hệ
2 năm

Khóa học quản ký kỹ thuật nấu ăn

Hệ
1 năm

Hệ
1 năm

Khóa học đầu bếp thông thường

Nơi liên hệ

Khóa học thợ làm bánh kẹo vệ sinh thông thường
・Lớp làm bánh
・Lớp làm bánh, Khóa học du học tại trường của Pháp
・Lớp có hai bằng

・Lớp nấu ăn
・Lớp nấu ăn, Khóa học du học tại trường của Pháp
・Lớp thạc sỹ kép

Vui lòng xem chi tiết trên trang chủ.

Khóa học quản lý kỹ thuật làm bánh kẹo

http://www.tsuji.ac.jp/en/

Tập đoàn Tsuji Các vấn đề liên quan đến nhập
học của du học sinh

Trung tâm Hỗ trợ Du học sinh

0120-24-2418 +81-6-6629-0208

