Di Jepang ada Grup Tsujicho.
Acquire the power of cuisine

Grup Tsujicho berdiri pada bulan April 1960
dan melakukan perluasan di bidang pendidikan dengan pasti,
berdasarkan prinsip pendidikan mengeksplorasi keaslian ,
Ada hal yang hanya dapat dipelajari di lembaga pendidikan khusus
memasak dan penganan terbesar di Jepang.

Ada sekitar 350 orang guru yang mengajarkan teknologi di Grup
Tsujicho. Selain itu, mereka adalah para guru yang kaya akan
pengalaman latihan di pusat makanan yaitu Perancis dan Jerman!
Semua guru adalah wali kelas khusus sehingga mereka akan
memberikan dukungan seperti latihan individu untuk mengatasi
kekurangan siswa tidak hanya saat di kelas saja, tetapi juga setelah
pelajaran selesai!

Kemampuan seluruh alumni Grup Tsujicho diakui
dan mereka berperan aktif di Jepang dan juga di seluruh dunia.
Selain itu, ada 2800 orang lebih
yang menciptakan
rasa sendiri.
Mereka terus menjalani tantangan dalam bidang masakan dan
penganan di seluruh dunia.

Alumni

Setiap tahun, lebih dari 200 orang mahasiswa asing datang ke Grup Tsujicho
untuk mencari pendidikan tingkat tinggi.
Selama belajar di perguruan tinggi, ada juga lingkungan yang mendukungmu
untuk berusaha dalam meraih mimpi seperti melakukan berbagai tantangan
dalam sebuah sayembara. Dan lagi, alumni yang meraih mimpi mereka menjadi
chef mandiri di industri makanan pun mulai bertambah.
Mahasiswa asing tersebut berasal dari Korea, Taiwan, Tiongkok,
Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam dan lain-lain.

Belajar masakan Eropa,
Jepang dan Tiongkok secara komprehensif

Sekolah kejuruan ahli masak Tsujicho

Pelajar asing

Belajar penganan barat,
Jepang dan roti secara komprehensif

Sekolah kejuruan penganan Tsuji

Program
3 tahun

Jurusan manajemen teknik memasak tingkat tinggi

Program
2 tahun

Jurusan manajemen teknik membuat kue

Program
2 tahun

Jurusan manajemen teknik memasak

Program
1 tahun

Jurusan ahli sanitasi kue

Program
1 tahun

Pelajaran dasar ahli masak

・Kelas kue
・Kelas kue Program belajar ke Perancis
・Kelas lisensi ganda

・Kelas memasak
・Kelas memasak Program belajar ke Perancis
・Gelar Master Ganda

Silakan kunjungi situs web
kami untuk informasi lebih lanjut.

Kontak kami

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

Grup Tsujicho Bagian Pendaftaran
Mahasiswa Asing

Pusat layanan mahasiswa asing

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

