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आइटी �ेत्रमा उच्च व्यवसाियक 
व्यि�ह� ह�कार्उनको लािग

आजकल िव�ानमा उल्लेखनीय �पमा प्रिविधको प्रगित, सामािजक 

आिथर्क प्रौद्योिगक� नवाचार (िविवधीकरण, बढ्दो जिटलता, बढ्दो 

प�रष्कार, िव�व्यापीकरण र IoT यगुको आगमन, आिद) भइ, 

सामािजक तथा अन्तरार्िष्ट्रय �ेत्रमा मान्य आइटी �ेत्रको उच्च 

व्यवसाियक व्यि�ह� ह�कार्उने बारेमा धरैे आशाह� ितब्र �पमा 

बढ्द ै छ।

तर, सचूना प्रणाली या व्यवस्थापन प्रणाली जस्तो दइुवटा भन्दा 

बढी िबशषे सामले गरेको आइटी �ेत्रको प्रािविधक िश�ामा, अझ ै

सम्म अवस्थामा लगभग आइटी �ेत्रको उच्च व्यवसाियक 

व्यि�ह� ह�कार्उने चनुौतीह� सामना गनर् स�म भएका क्याम्पस या 

िव�िवद्यालय लगभग नभएको बराबर िथयो।

यस्तो यथािस्थित हटाउने क्रममा, क्योटो इन्फरम्यािटक्स स्नातको�र 

संस्थानले, सन ् २००४ सालको अिप्रलमा, जापानको एकमात्र 

पिहलो आइटी व्यावसाियक िव�िवद्यालयको �पमा खोिलएको 

िथयो।

यस िव�िबधालयले 57 बषर्दिेख, उद्योग �ेत्रको आवश्यकता परूा 

गनर् सचूना प्रिविध ईिन्जिनयरह� ह�कार्उने कायर् गन� जापानको 

पिहलो कम्प्यटुर िश�ा संस्थाको �पमा “क्योटो कम्प्यटुर गाकुइन” 

को परम्परा र रेकडर्ह�लाई िवरासत गद� आएको छ। साथै, रोचसे्तर 

इन्स्तीत्यतु ओफ टेक्नोलोजीको पिहलो िवदशेी िव�िवद्यालयसंग 

िव�व्यापी िश�ा नेटवोकर् को आधा�रत, िव�को सबैभन्दा 

अत्यािधिनक आइटी िश�ा पाठ्यक्रम श�ु, त्यसमािथ व्यवस्थापन 

र म्यानेजमने्ट िश�ालाइ िवचार ग�र, पारंप�रक अनसुन्धान गन� 

िव�िवद्यालयबाट ह�कार्उन गाह� भएका इत �ेत्रमा उच्च 

व्यवसाियक व्यि�, यस्तो CIO (चीफ सचूना उपाध्य�) आिदका 

आइटी को अत्यिधक �ेत्रको टप िलडरह� ह�कार्ई रहकेो छ।

िवद्यालय दशर्नशा�

KCGI को िमसन र उदे्दश्य

1

भनार् सम्बन्धी नीितह�

IT/ICT उद्योग दवुै जानकारी सम्बिन्धत र व्यवस्थापन सम्बिन्धत �ेत्रह�को एक�कृत �ेत्र हो, र यसको ल�यह� जिटल र िविवध ह�न्छन।् प�रणाम स्व�प, IT उद्योगका होनहार 
प्रितभाका आवश्यकताह� पिहलेभन्दा अझ ैबढ्दो क्रममा िभन्न चन।् आजको िमितसम्म इिन्जिनय�रङसँग सम्बिन्धत अनसुन्धान ग्रेजएुट िवद्यालयह�का िवकासशील इिन्जिनय�रङ 
पवूर्स्नातक िडग्री िवद्याथ�ह�मा एकल �पमा िनभर्र रहरे िवद्यमान जापानी शिै�क प्रणालीसँग जापान उद्योगको िविवध प्रितभा आपिूतर्का आवश्यकताह� परूा गनर् सम्भव िथएन। 
अगािड बढ्द ैजाँदा, जापानी उद्योग र अथर्व्यवस्थाको थप िवकास गनर्को लािग, िविवध प�ृभिूमह�को मािनसह�लाई IT/ICT उद्योगमा उच्च �पमा िवशषेीकृत पेशवेरह� अनसुार 
सबै माध्यमद्वारा प्रिशि�त गराउन मह�वपणूर् छ।

यी �ि�कोणह�बाट, हाम्रो िवद्यालयसँग ितनीह�को अन्डरग्रेजएुट िडग्रीह�लाई सम्भव भएसम्म उल्लेख नग�र िभन्न प�ृभिूमका धरैे िवद्याध�ह� अनसुार व्यापक �पमा स्वीकार गन� 
नीित छ।

१)  हाम्रो िवद्यालयमा िवशषे �ान जान्नको लािग आधारभतू शिै�क �मता भएका मािनसह�

२) नयाँ कुरा िसक्ने इच्छा भएका, आफ्नो बारेमा आफै सोच्ने र प्रिति�त िवचारह�मा नअड्िककन केही नयाँ करा सजृना गन� मािनसह�; र

३) आफ्नो व�रप�र भएका अ� मािनसह�सँग सहकायर् गनर् इच्छा भएका र सञ्चार माफर् त समस्याह� समाधान गन� मािनसह�

हाम्रो िवद्यालयको उद्दशे्य भनेको हालको व्यवसायका अभ्यासह�, 

ठोस सैद्धािन्तक प�ृभिूम र िसजर्नात्मक र नवप्रवतर्नशील आत्माको कडा 

व्यवहा�रक �ान भएका उच्च �पमा योग्य जानकारी प्रिविध पेशवेरह�लाई प्रिश�ण 

गराउन ुहो जसले उहाँह�लाई समाजका मागह� परूा गनर् र वतर्मान र भिवष्य 

प्रजननका लािग िजम्मवेार ह�न स�म बनाउनेछ।

हाम्रो IT समाजमा उच्च स्तर र िविभन्न िविवध मानव संसाधनहर�को लािग 

आवश्यकता परूा गनर् र, साथै, सामािजक उच्च स्तरको जानकारीको बोध गनर्को लािग 

योगदान परु ्याउन र पारम्प�रक भन्दा बािहर िवस्ततृ �ान र उच्च स्तर सीपको स्वािमत्व 

राख्ने र सवर्व्यापी कम्प्यिुटको यगुमा अन्तरार्िष्ट्रय �ि�कोण राख्ने  अथर्तन्त्रको उच्च 

स्तर IT पेशवेरह�को प्रावधानको माध्यमबाट िवकास गनर्।

हाम्रो उद्दशे्य भनेको सचूना र सम्बिन्धत प्रािविधकमा भएका िवकासह� अनकूुल 

बनाउने र िव�ान, प्रािविधक, र व्यापार प्रशासनसँग सम्बिन्धत शिै�क �ेत्रमा 

उच्च स्तरीय पेशवेरह�को प्रिश�णमा िसद्धान्त र व्यावहा�रक प्रिविधमा िश�ा 

प्रदान गनुर् हो।



योटो इन्फरम्यािटक्स स्नातको�र संस्थान (KCGI), 
जापानको पिहलो आइटी व्यावसाियक िव�िवद्यालय हो। 
यसको �ट जापानको पिहलो िनजी कम्प्यटूर शिै�क 

संस्थाको साथसाथै व्यावसाियक िव�िबधालय क्योटो कम्प्यटुर गाकुइन 
(KCG) हो। KCG को संस्थापक हासेगावा िशगेओ र हासेगावा 
यासकुोले भिवष्यको िवचार गरेर आफ्नो एउटा मलू दशर्न िलई स्थािपत 
ग�रएको िनिज स्कूलको �पमा उत्पन्न ग�रएको सन ्१९६३ सालको 
स्थापना पिछ हालसम्म ५५ वषर्को एक लामो कम्प्यटुर िश�ा प्रदान गद� 
आएतापिन त्येसिबच उच्च माध्यिमक स्तरका स्नातक िबद्याथ�ह� मात्र 
नभई चार बष� िव�िवद्यालय स्नातक िबद्याथ�ह�को भनार् एवम स्नातक 
गराउन्द ैआएको छ। त्यितबेला हाम्रो दशेमा �रसचर्लाइ प्राथिमकता िदने 
उद्दशे्य भएका िव�िवद्यालय बाहके िथएन र त्यस्ता िव�िवद्यालयह� पास 
गरेर भनार् भएका िबद्याथ�ह�को धरैेजसो व्यवहा�रक काममा सीधा 
जोिडएको �पमा उच्च िश�ा संस्थानको खोिज गरेको फलस्व�प KCG 
लाई चनेुका पाइन्छ। KCG ले व्यवसाियक िवद्यालय प्रणाली अन्तगर्त 
रिहकनपिन सामािजकतमा िव�िबधालय स्नातक तह पास गराउने शिै�क 
संस्थाको भिूमका िलएर एक प्रकारको व्यवसाियक र व्यवहा�रक 
िव�िबधालय �पमा भिूमका िनभाउन्द ैआएको छ।
त्यो धारणा प�रिस्थितमा आधा�रत, KCG ले सन ्१९९८ सालदिेख 
अम�ेरका रोचसे्तर इन्स्तीत्यतु ओफ टेक्नोलोजी िव�िवद्यालय (आइटी 
मजेर, कम्प्यटुर साएसं मजेर, आिद) संगको संय�ु प्रोगामह� स�ु ग�र, 
व्यावहा�रक �पमा प्रोफेसनल स्कुलका िव�िबधालयको क�रकुलमह� 
सञ्चालन ग�रद ैआएको छ। यो पिन जापानको व्यावसाियक स्कूल र 
अम�ेरकाको िव�िबधालय बीच प्रोगामह� भएको हाम्रो दशेको पिहलो 
िव�िबधालय पिन हो र यो एउटा क्रािन्त िथयो।
यो सायद अप�रहायर् िथयो जसले मािनसह�लाई क्योतो कम्प्यटुर गाकुएन ्
(KCG) बाट सम्पन्न ग�रएको छ जस्तै ियनीह�मा पेशागत ग्रेजएुट 
िवद्यालयको नयाँ प्रणाली अन्तगर्त IT-केिन्द्रत शिै�क संस्था स्थािपत ह�नेछ।
क्योटो इन्फरम्यािटक्स स्नातको�र संस्थान (KCGI) प्रचरु इन्डोसर्मने्ट र 
आिथर्क र शिै�क �ेत्रह�मा सम्बिन्धत प�ह�को सहयोगले, पिछ 
प्रिविधक रोशसे्ट संस्था र कोलिम्बया िव�िवद्यालय समावेश गरेर स्थापना 
ग�रएको िथयो। अिप्रल २००४ मा, नयाँ प्रणाली ग्रहण ग�रएको पिहलो 
वषर्, KCGI जापानको पिहलो र एक मात्र IT स्नातको�र िवद्यालयको 
�पमा खोिलएको हो।
KCGI को संस्थापक दशर्नशा� भनेको “समाजका आवश्यकताह� परूा 
गन�, वतर्मान यगुलाई समथर्न गन� र हामीलाई आगामी यगुमा नेततृ्व गन� 
रचनात्मकता र उच्च स्तरको व्यावहा�रक �मताह� धारण गन� 
प्रयोगात्मक सचूना प्रिविधमा िवशषे�ह�को िवकास गनुर्” हो। IT 
िश�ालाई अन्तरार्िष्ट्रय व्यवसाय िश�ासँग संयोजन गरेर, KCGI ले 
एसोिसएसन फर कम्यिुटङ मिेसनरी (ACM) को सचूना प्रणाली (IS) 

मास्टरको कायर्क्रम पाठ्यक्रमको संसोिधत संस्करणको आधारमा 
इिन्जिनयरह� र िवशषेगरी वेब व्यवसाय (e-business) मा िवशषे�ता 
प्रा� CIOs को िवकास गनर् कायर्क्रम िसजर्ना गर ्यो। KCGI को ल�य र 
उद्दशे्य भनेको अपवादात्मक सीपका स्तरह� धारण गन� उच्च �पमा 
सिुशि�त, अन्तरार्िष्ट्रय �पमा प्रव�ृ IT पेशवेरह�को प्रावधानलाई 
वकालत गनुर् हो। यी प्रयासह�ले उन्नत IT समाजको आिथर्क िवकास र 
प्रस्तिुतमा योगदान परु ्याउने; IT र सम्बिन्धत प्रिविधह�मा अनकूुलता 
सहज बनाउने; र िव�ान, प्रिविध र व्यवसाय व्यवस्थापनसँग सम्बिन्धत 
शिै�क �ेत्रह�मा िसद्धान्त र व्यावहा�रक प्रिविधको िश�ा प्रवद्धर्न गन� 
कायर् गन�छन ्भन्ने हामीलाई िव�ास छ। यी उपलब्धीह�ले प�रणाम 
स्व�प उच्च �पमा द� पेशवेरह�को भावी यगुह�को सधुारमा नेततृ्व 
गन�छन ्भन्ने हामीलाई थप िव�ास छ।
KCGI को संस्थापनासम्म, पवूर्-स्नातको�र र स्नातको�र िवद्यालयमा वेब 
व्यवसाय (e-business) को सरोकार राख्ने मखु्य कायर्क्रमह� जापानमा 
भचुर्अल �पमा गैर-िवद्यमान िथए। प्रमखुह�लाई व्यवसाय व्यवस्थापन, 
औद्योिगक इिन्जिनय�रङ प्रिविध जस्ता पारम्प�रक प्रमखु कायर्क्रमह� र 
जानकारीसँग सम्बिन्धत प्रमखुह�मा उप-�ेत्रको �पमा मात्र व्यवहार 
ग�रएको िथयो। प्रमखुह�लाई प्रणालीगत र व्यापक प्रमखु वा प्रमखु �ेत्रको 
भागको �पमा मात्र अनसुन्धान ग�रएको र िशि�त गराइएको िथयो।
KCGI मा अन्तर दखेाउने कुरा भनेको, IT को व्यापक भावमा IT पेशवेर 
स्नातको�र िवद्यालयको �पमा हामी नेततृ्व �मताह�को िवकासमा पिन 
ध्यान केिन्द्रत गन� िव�स्तरीय पेशावर िवद्यालय ह�ने ल�य राख्छौं। धरैेजसो 
िव�िवद्यालयह�को िवपरीत, हामी “तेस� �पमा िवभािजत एकल �ेत्र” 
को कम्प्यटुर िव�ान स्नातको�र िवद्यालय र सचूना िव�ान र गिणत 
स्नातको�र िवद्यालय होइनौं। हामीले ती संस्थाह�सँग धरैे समानताह� 
साझा गदार्, हामी स्नातको�र िवद्यालयको िभन्न िवधा हौं।
शिै�क �ि�कोणको आधारमा अित�र� पाठ्यक्रम िडजाइनह� र परामशर् 
िश�क प्रणालीका साथै, KCGI ले जापानी िव�िवद्यालयह�मा िवरलै 
दिेखने त�व र नीितह�को व्यापक दायरालाई एक�करण गन� पवूर्-िवकिसत 
िश�ा प्रणाली उपलब्ध गराउने ल�य राख्छ।  ियनीह�मा 
अध्ययनकतार्-उन्मखु िनद�शनात्मक िडजाइन, श्रमको खलुा र तेस� 
िवभाजन भएको िश�ा प्रणाली र अध्ययन प�रणामह�को सामियक 
मलू्याङ्कनह� समावेश ह�न्छन।्
साथै, KCGI एिसया र िव�भरको कायर्मा आफ्नो �मता राख्न 
सक्नेछैनन ्दवुै IT र व्यवस्थापन सीपसँग ससुिज्जत अन्तरार्िष्ट्रय 
नेततृ्वकतार्ह� र व्यावसाियक मािनसह�को िवकासमा पिन ध्यान केिन्द्रत 
छ। KCGI मा, हाम्रो स्थापना एिसयाकै एक नम्बरमा परेको IT पेशावर 
िवद्यालय भएकोले हाम्रो ल�यको भागको �पमा हामी िव�भरबाट 
िवद्याथ�ह�लाई सिक्रय �पमा स्वीकार गछ�।
आज IT हाम्रो दिैनक जीवन र उद्योगमा अिनवायर् छ। बह�संख्यक 

सम्बिन्धत �ेत्रह�मा िविवधता उत्पन्न गरेको IT ले सामािजक 
आवश्यकताह�को व्यापक दायरा सम्बोधन गछर्। KCGI ले IT को 
सामान्य प्रारिम्भक िश�ामा आफ्ना स्नातको�रह�, स्नातको�रह�ले सो 
आधारमा चयन गन� �ेत्रह�मा मह�वपणूर् भिूमका िनवार्ह गन� सीपह� र 
औद्योिगक यगुमा लाग ूगनर् सिकने व्यावहा�रक सीपह� उपलब्ध गराउन 
आफ्नो पाठ्यक्रमलाई लगातार संशोधन र स्तरविृद्ध गछर्। २०१८ शिै�क 
वषर्मा, KCGI ले तीनवटा कोसर्को दतार् मोडेलह�को सइुट लन्च गर ्यो। 
एकाग्रताको �ेत्रह�ले िवद्याथ�ह�लाई आधारभतू त�वह�दिेख 
व्यावहा�रक प्रिविधह�सम्म िवशषे �ेत्रमा पेशवर �ान उपलब्ध गराउँछन।् 
उद्योग कोसर्ह�ले IT लाग ूह�ने उद्योगको प्रत्येक �ेत्रमा प्रभावकारी योजना 
र िडजाइन सीपह�को िश�ा िदन्छन।् अिन्तममा, िवद्याथ�ह�को िविवध 
दायराको अध्ययन उद्दशे्यह�मा प्रितिक्रया जनाउँद ैिबस्पोक पाठ्यक्रमले 
िवद्याथ�ह�लाई िनि�त �ेत्रसँग सम्बिन्धत कोसर्ह�को व्यापक दायरा 
चयन गनर् अनमुित िदन्छ।
उनीह�ले KCGI मा प्रा� गन� व्यावहा�रक सीपह� र व्यापक �ि�कोणको 
साथमा, हाम्रा स्नातको�रह�ले जापान र अन्तरार्िष्ट्रय �पमा �ेत्रह�को 
व्यापक दायरामा मह�वपणूर् भिूमकाह� िनवार्ह गछर्न।्
KCGI ले सापोरो र टोक्योमा सेटलाइट क्याम्पसह� पिन स्थािपत गरेको 
छ। यी सेटलाइट क्याम्पसह� e-learning प्रणाली माफर् त क्योटोको 
प्रमखु िवद्यालयसँग सम्बिन्धत छन,् जसले िवद्याथ�ह�लाई कुनै पिन 
सेटलाइट क्याम्पसमा अध्ययनरत भए पिन आधिुनक IT पेशवेर िश�ा 
प्रा� गनर् स�म बनाउँछ। िवद्याथ�ह�लाई िसध ैक्यामरेा माफर् त 
प्राध्यापकह�को प्र�ह� सोध्न स�म बनाउँद ैकोसर्ह� वास्तिवक 
समयमा िलइन्छ। ती कोसर्ह� पिन रेकडर् ग�रन्छ, जसकारण िवद्याथ�ह� 
घरबाटै हाम्रा सभर्रह�मा भण्डार ग�रएका कोसर्ह� हनेर् सक्छन।् स्थान र 
समयको सीमाह�लाई बढाएर, िवद्याथ�ह� कुनै पिन ठाउँमा, कुनै पिन 
समयमा प्रगितशील पेशवेर िश�ा प्रा� गनर् सक्छन।् यसका साथै, KCGI 
संय�ु राज्य, चीन र दि�ण को�रयामा भएका सिहत िव�भरका उच्च 
िश�ा संस्थाह�मा ठोस नेटवकर् लाई जडान गरेर पिन सम्पन्न छ। KCGI 
ले यो अन्तरार्िष्ट्रय नेटवकर् लाई अझ ैपिन थप िवस्तार गद� आफ्ना शिै�क 
सञ्चालनह� सिक्रय �पमा िवकास ग�ररहकेो छ।
आज िव�मा अत्यन्तै क�दायी प�रवतर्नह�को बीचमा िवकास गरेर, 
KCGI ले हाम्रो संस्थापक दशर्नशा� र हाम्रो स्थािपत ल�य र उद्दशे्यद्वारा 
मागर्िनद�िशत प्रगितशील IT पेशवेरह�लाई िवकास गनर् कडा महेनत 
ग�ररहकेो छ। म तपाई ंजस्ता मह�वाकां�ी िवद्याथ�ह�को प्रवेशको लािग 
उत्सकुताका साथ प्रती�ामा छु।

KCGI को िश�ा

अध्य� र प्रोफेशर, 
क्योटो जोहो गकुयन

वाता�
हासेगावा
Wataru Hasegawa
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KCG गु्रपको रंग

औ ं शताब्दी अन्तितर दिेख १९ औ ं शताब्दीको बीच 
घटेका औद्योिगक क्रािन्त, स्टीम इिन्जन भन्ने नयाँ 
शि�को जन्म उत्पन्न गरेको िथयो। उत्पादकत्वमा विृद्ध, 

त्यसपिछ, िबजलुी र तेलको प्रयोग द्वा�रत अझ बढी ितब्र बनाई, २० 
औ ं शताब्दी अन्तितर जब पगु्यो, मानव जाितको आवश्यकता 
भन्दापिन बढी उत्पादन गन� �मता िमल्यो। त्यसको प�रणाम, किथत 
“मात्रा बाट गणुस्तरमा प�रणत” भइ, त्योबेलासम्म अिधक उत्पादन गन� 
अप्रचिलत भइ, िविभन्न प्रकार कम उत्पादनको यगुमा प�रबतर्न भयो। 
त्यस लहरिभत्र, संसारको औद्योिगक संरचनामा ठुलो प�रबतर्न भइ, 
नयाँ सामािजक क्रमको जन्म भएको िथयो।
यस्तै घटना जानकारीको दिुनयामा दखेाप�ररहकेो छ । साथै गित धरैे 
तेज छ। पिहलो कम्प्यटूर बनेको ७० वषर् मात्र नभएतापिन, तर यो 
प्रगित िवस्फोटक छ र प्रसंस्करण गित र स्तो�रंग �मताको दवुैमा 
अिव�सनीय शि� िलन पगु्यो। वातावरणको प�रवतर्न वणर्नको 
आिंशक अतंर समीकरणलाई वास्तिवक मौसम प�रवतर्न भन्दा िछटो 
हल गनर् थाले, संख्यात्मक मौसम भिवष्यवाणीको िनणार्यक कारक 
िथयो। आवाजको िव�ेषण र पिहचान मान्छेको स्वरको गितसंग नहान� 
गितले गनर् सक्ने भयो। यो स्तो�रंग �मताको पखार्ल खतम भइ, त्यस्तै 
संसारभ�रको पसु्तकह� िडिजटल डाटाको �पमा स्टोर गनर् अब सम्भव 
भयो। मान्छेको जीवनभ�र लगाएर आखँा या कानबाट प्रा� गरेको डेटा 
सबै स्टोर गन� सिकन्छ। यस्तो जानकारी शि�को विृद्ध, हाम्रो जीवन र 
संस्कृितको गणु प�रवतर्न गन� पयार्� मात्रको एक तहमा पगुेको ह�नपुछर्।
वास्तवमा भन्ने हो भने, गणुात्मक प�रवतर्नको ल�णह�, २१ औ ं
शताब्दीमा िछरेपिछ ितब्र गितले वास्तिवक �पमा आइराखकेो जस्तो 
लाग्छ। उपयोगी िवशषेताह�को कायार्न्वयन र आकारको छोटोपनको 
प�रणाम, मोबाईल फोन या स्माटर्फोन मािनसह�को गोजीमा स्थान 
िलएर, िवशषेत यवुाह�को जीवनशलैी प�रवतर्न गरेको छ। इन्टरनेटको 

माध्यमबाटको संचारमा अिप्टकल फाइबरले अ�र त िनसन्दहे, फोटो 
या िभिडयो डेटा पिन तरुन्त आदान प्रदान गनर् सिकने भयो। 
ईन्फ्रास्ट्रक्चरको �पमा सचूना तथा सञ्चार प्रिविध (आई सी टी) ले 
संसारभ�रका मािनसह�लाई प्रत्य� िलङ्क गरेर िव�को िव�ीय र 
व्यापारको भमूण्डलीकृत ग�र, दशे र समाजको मागर्मा महत्वपणूर् प्रभाव 
पाद� आएको छ। िनसन्दहे यस्तो प�रबतर्न �िचकर िदशामा मात्र छैनन।् 
साथै, कम्प्यटुर अपराधको नकारात्मक प�ह� बेवास्ता गनर् सक्दनै। 
त्यस अथर्मा हाल प�रबतर्नको िठक बीचमा, बढाएर भन्ने हो भने, 
मानव भिवष्यको लािग एक मोड आएको छ भन्न सिकन्छ।
यस िबद्यालयको आमाको �पमा क्योटो कम्प्यटुर गाकुईन 
िव�िवद्यालयको स्थापना सन ् १९६३ सालमा, कम्प्यटुरको बाल्यकाल 
िथयो। गाकुईनले हाम्रो दशेको पिहलो कम्प्यटुर िश�ा संस्थाको �पमा 
कम्प्यटुरको िवकास गरेर होनहार सम्भावनाको मानव संसाधनह� ठूलो 
संख्यामा बािहर पठाउनभुएको छ। यो परम्परा र �रकडर्लाई िनरन्तरता 
िदई, हाम्रो दशेको पिहलो िबशषे व्यवसाियक िव�िवद्यालय �पमा 
क्योटो इन्फरम्यािटक्स स्नातको�र संस्थानको संरचना ग�र सन ् २००३ 
साल नोभमे्बरमा पिहलो िबद्याथ�ह� िलइयो। समयको एक मोडमा छ 
भने, �ढ �पमा िहड्ंन स�ु गरेको छ भन्न सिकन्छ। यो िबद्यालयले 
सचूना तथा सञ्चार प्रिविधको अझ बढी अध्ययन गरेर, त्येसलाई 
समाजमा पान� प्रभावलाई पणूर्तया बझुरे सही िदशाको नेततृ्व गनर् स�म 
मानव संसाधन ह�कार्उने कामना गद�छौं। ईच्छा आकां�ा भएको मान्छे 
छ भने, जनुसकैु उमरे, प�ृभिूम, रािष्ट्रयता र मानिवक� या िव�ान होस ्
जस्तोसकैुमा ढोका खोिलएको छ। िव�िबधालयमा हालै पढाई परुा 
व्यि� त िनसन्दहे, व्यवहा�रक �पमा काम ग�रकन क�रयर बढाउन 
चाहने व्यि�ह�, िवदशेमा भइकन जापानको अध्ययनमा चासो राख्ने 
िवद्याथ�, हामीले यस्ता मान्छेको भनार्लाई िह्रदयदिेख स्वागत गदर्छौं।

समयको िनणार्यक मोडमा

प्रायौिगक सचूना प्रिविध, द क्योटो कलेज अफ ग्रेजएुट 
स्टिडज फर इन्फम�िटक्सको िवद्यालयको अध्य� र प्रमखु

तोिशिहडे इबारागी
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सचूना िव�ानको स्नातको�र िवद्यालयको पवूर् अध्य�, क्योटो िव�िवद्यालयy; 
पवूर् प्रोफेसर, क्वान्सेई गाकुइन िव�िवद्यालय; 
पवूर् प्रोफेसर, अितिथ प्रोफेसर, इिलनोइस िव�िवद्यालय र अन्य। 
जन ACM; जापानको सचूना प्रिक्रया समाज; 
र औद्योिगक र व्यावहा�रक गिणतको जापान समाज।

िजम्मेवार पाठ्यक्रम: प्रणालीका िसद्धान्तमा उन्नत िवषयह�, मास्टर प्रोजेक्ट

कुलपित अिभवादन

KCGI को िवशेषताह�

KCG समहू शिै�क संस्थाह�को िव�व्यापी एसेम्ब्ली हो। यसमा क्योटो इन्फरम्यािटक्स स्नातको�र संस्थान (KCGI); राजहुोकु क्याम्पस क्याम्पस, कामोगावा 
क्याम्पस र क्योटो इिकमाई क्याम्पस समावेश ह�ने क्योटो कम्प्यटुर गाकुइन (KCG); क्योटो अटोमोबाइल कलेज; क्योटो जापानी भाषा प्रिश�ण केन्द्र; र KCG 
क�रय समावेश ह�न्छन।्
KCG समहूको प्रतीक, “kcg.edu,” १९९५ मा प्रा� ग�रएको इन्टरनेट डोमने नाम (www.kcg.edu) बाट प्रतीक उत्पन्न भएको हो। यसलाई २००३ मा KCG 
समहू, Wataru Hasegawa को CEO द्वारा चयन ग�रएको िथयो।
डोमने नाम “kcg” भन्नाले जापानको पिहलो कम्प्यटुर शिै�क संस्थाको नाम, “क्योटो कम्प्यटुर गाकुइन" हो। “.edu” जेने�रक शीषर् स्तरको डोमने (gTLD: शीषर् 
सेक्टर इन्टरनेट डोमनेह�मध्ये एक) हो, जसले US प्रत्यायन संस्थाह�द्वारा स्वीकृत उच्च शिै�क संस्थाह�लाई मात्र प्रयोगको लािग अनमुित िदन्छ। उच्च 
अध्ययनको छवटा अमे�रक� संस्था—कोलिम्बया िव�िवद्यालय, कान�िज मलेन िव�िवद्यालय, पड्र्य ुिव�िवद्यालय, राइस िव�िवद्यालय, क्यािलफोिनर्या, बकर् ली 
िव�िवद्यालय र क्यािलफोिनर्या, लस एन्जेलस िव�िवद्यालयले gTLD प्रा� गरेको बेला अिप्रल 1985 मा “.edu” अन्तगर्त शिै�क संस्थाह�को पिहलो दतार् 
भयो। त्यसपिछ, िवस्तारै मासाचसुेट्स इिन्स्टच्यटु अफ टेक्नोलोजी (MIT), हारवडर् िव�िवद्यालय र स्टनफोटर् िव�िवद्यालय सिहत अन्य प्रख्यात US 
िव�िवद्यालयह�लाई पछ्याइयो।
१९८९ मा, KCG समहूले MIT र संय�ु राज्यका अन्य िव�िवद्यालय र अनसुन्धान केन्द्रह�मा वैदिेशक प्रिश�ण र िवद्याथ� आदान-प्रदानको लािग एक हबको 
�पमा बोस्टन क्याम्पस स्थापना गर ्यो। यी प्रयासह�को प�रणाम स्व�प, KCG समहूलाई “.edu” सँग िडजाइनेसनको लािग उपय�ु िव�सनीय कम्प्यटुर स्कूल र 
उच्च अध्ययन संस्थाको �पमा US कम्प्यटुर िवकासकतार् र इन्टरनेट यगुको अग्रगामीह�द्वारा पिहचान ग�रएको िथयो। यो समहू जापानमा यो gTLD सँग अन�ुप 
ह�ने पिहलो शिै�क संस्था िथयो। पिछ, gTLD “.edu” लाई संय�ु राज्यमा शिै�क संस्थाह�को प्रयोगको लािग एकल �पमा �रजवर् ग�रएको िथयो। आजको 
िदनसम्म, KCG समहू जापानमा “.edu” िडजाइनेस राख्ने एकमात्र शिै�क संस्था रहन्छ।
KCG समहूको डोमने “kdg.edu” धारणले KCG र KCGI लाई दवुै संय�ु राज्य र जापानमा उच्च शिै�क संस्थाह�को �पमा पिहचान ग�रएको प्रमािणत 
गछर्। हाम्रो “.edu” डोमने भन्नाले हाम्रो पहलको प्रतीकको �पमा आज जनाउँछ। प्रतीक “kcg.edu” ले िनरन्तर �पमा उन्नत सचूना समाजमा उत्साह मागर्दशर्क 
गनर् मान्यता िदने र उमरेको िदशालाई आकारमा ल्याउन सक्ने प्रिश�ण कमर्चारीको हाम्रो शिै�क आदशर् प्रितिबिम्बत गन� शिै�क संस्थाको �पमा KCG समहूको 
बिलयो साहस क्याप्चर गछर्।

KCG ब्लू
(क्योटो कम्प्यटुर गाकुइन (KCG) र KCG ग्रपुको रंग)

क्योटो कम्प्यटुर गाकुइन तथा KCG ग्रपुको िथयो । नीलो रङ, सबै संस्थापक सदस्यह� 
क्योटो िव�िवद्यालयको स्नातको�र िवद्याथ�ह� तथा स्नातक िवद्याथ�ह� भएकोले, क्योटो 
िव�िवद्यालयको स्कूल रङ आधारमा चयन ग�रएको िथयो । जनु गाढा नीलो िथयो. यो रंग, 
सन ् १९७० दिेख प्रयोग थालेका िथएभने, ३५औ ं वािषर्कोत्सवको (१९९८) अवसरमा “KCG 
ब्ल”ू भनी प�रभािषत ग�रएको हो।

KCG रेड
(क्योटो इन्फरम्यािटक्स स्नातको�र संस्थानको स्कूल रंग)

KCG ग्रपुको संस्थापक हासेगावा िसगेओज्यलेू आफ्नो पिछल्लो बषर्मा िवद्यालयको 
व्यवस्थापनबाहके,हावर्डर् िव�िवद्यालय बाट जवानीमा परूा गनर् नसकेको अध्ययनलाई पनुः चनुौती 
गरेका िथए। उहाँले बोस्टनमा एक घर भाडामा िलए र यवुा िवद्याथ�ह�संग एउटै क�ामा बसेर 
सािहत्य र दशर्नको अध्ययन गरेका िथए। क्योटो इन्फरम्यािटक्स स्नातको�र संस्थानको स्कूल रंग, 
संस्थापकज्यलेू अध्ययन गरेको हावर्डर् िव�िवद्यालयको स्कूल रंग, िक्रमसन रंगको आधारमा अिन 
KCG ब्ल ूको िबप�रत रंगको �पमा अिधिनयिमत भएको िथयो. यसले उमरे वा िलंग मा भदेभाब 
नगरी, जनुसकैु समयमा पिन एक नयाँ कुराको चनुौती नम्र भएर िसक्ने मनोविृ� व्य� गदर्छ।

KCG ग्रीन
(क्योटो जापानी भाषा प्रिश�ण केन्द्रको स्कूल रंग)

अन्तरार्िष्ट्रय िवद्याथ�ह�को लािग, KCG ग्रपुमा प्रवेश गनर् पिहलो प्रवेशद्वार यो क्योटो जापानी भाषा 
प्रिश�ण केन्द्र, जापानी भाषा िश�ा प्रवधर्नको लािग एसोिसएशन द्वारा अिधकृत ग�रएको जापानी 
भाषा स्कूल हो र जापान िश�ा, संस्कृित, खलेकुद, िव�ान तथा प्रिविध, मतं्रालयद्वारा जापानी भाषाको 
पाठ्यक्रम तयार गनर् िनिदर्� ग�रएको छ ।संसारको सात महादशेका ह�रयो पथृ्वीको छिवबाट र मािथ 
उिल्लिखत KCG ब्ल ू र KCG रेड भन्दा फरक रंगको �पमा ह�रयो रंगलाई स्कूल रंग �पमा छनोट  
ग�रएको हो। यसले िसकेर ह�कर् ने, अन्तरार्िष्ट्रय िवद्याथ�ह�को �मता विृद्धको प्रितिनिधत्व गदर्छ।

KCG ओरेन्ज
(क्योटो मोटर िवशषे स्कुलको रङ)

अक� पसु्तालाई मोटरको प्रिविधमा िमलेको उच्चस्तरको आईटी, नेटवकर् को प्रिविध, �ान सबै 
जानेको मोटर ममर्तकतार् प्रिश�ण ग�रन्छ। क्योटो मोटर िवशषे स्कुल २०१३ सालमा KCG 
ग्रपुमा िमल्यो। स्कुलको रङले KCG ग्रपुमा नयाँ जाँगर ल्याउने कुरा प्रदशर्न गछर्। 
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हामी िवद्याथ�ह�लाई अंगे्रजी मोडमा क�ाह�को पूणर् रोस्टरमाफर् त 
िव�यापीह� खेलाडीह� बनाउन प्रिश�ण िदन्छौं।

Professor Hasegawa (H): Hi, how are you?
Premathilaka Shashikala Nimanthi (S): I’m very fine, thank you.
H : OK, let’s talk about your life at KCGI. First, please relax 
(ha-ha).
S : Thank you.
H : How is your life in Japan?
S : Before I came to Japan, I really admired Japanese culture 
and life. I especially liked the self-discipline and self-control of 
Japanese people. The only difficult thing is Japanese 
language.
H : I see. How did you learn about our graduate school?
S : I wanted to do my Master’s degree outside of Sri Lanka. So, 
I searched many universities. At that time, a Sri Lanka agency 
introduced me to KCGI. I learned that KCGI has Master 
courses that can be taken in English and Japanese. Then, I 
searched the KCGI’s online website, where I found details 
about the school, courses and especially about job focus 
areas. I was really happy because I could come to Japan.
H : So, you are interested in Information Technology….
S : Yes, my undergraduate degree was in Information and 
Communication.
H : How are your studies going so far?
S : I am really enjoying my studies here. I have learned so much 
interesting and useful things across many IT fields. And the 
KCGI professors are teaching me a lot. They have much 
knowledge and experience to share. I have learned a lot of 

things from them, and also have done self-study using the class 
materials. It’s been a really good experience.
H : What is your concentration?
S : My concentration is ERP.
H : Do you have any favorite courses?
S : Yes, I enjoy all courses especially, “International Accounting” 
and “Computer Organization Theory”.
H : In the future, do you want to take a job related to ERP?
S : Yes, after I graduate, I want to start my career as an ERP 
consultant. Before I came to Japan, I worked as a project 
manager. While I am here, I wish to pursue a job as an ERP 
consultant.
H : Are you planning to take the test for ERP qualification?
S  : Yes, my professor always recommends me to take extra 
examinations. I will register for the SAP ERP examinations soon.
H : After you graduate from KCGI, do you want to stay in Japan 
and find a job?
S : Yes, I would prefer to find a job here in Japan. I want to work 
in a company which has branches all over the world so I can get 
more work experience in different environments. One day I 
would like to return to Sri Lanka and give back to my country. 
That is my target. I have been given so many things from my 
country so I feel it is my responsibility to give back my 
knowledge.
H : I see. Thank you for your time and cooperation.

Koichi Hasegawa（H）

 Professor of KCGIStudent enrolled in KCGI in April 2018,
Graduate of Rajarata University

Premathilaka 
Shashikala Nimanthi（S）

Student Interview

KCGI ले िवद्याथ�ह�का कोसर्ह� परूा गनर् र एकल �पमा अगं्रजीमा अध्ययन गरेर मास्टरको िडग्री हािसल गनर् उनीह�लाई स�म गरेर, अगं्रेजी मोडमा धरैे क�ाह� प्रस्ताव गछर्। 
यी कोसर्ह�मध्ये केही संख्य केही िवदशेी अत्यन्तै प्रिसद्ध प्रोफेसरह�द्वारा िसकाइन्छ। अन्डरग्रयाजएुट र ग्रयाजएुट दवुै गरी सत्रवटा दशे र �ेत्रह�बाट िवद्याथ�ह� KCGI मा 
अध्ययन गदर्छन।् धरैेले अगं्रेजीमा अध्यापन गराइने कोसर् छनौट गछर्न।् जापानी िवद्याथ�ह� पिन उपलब्ध गराइएको आवश्यक अगं्रेजी प्रवीणता स्तरह�मा पह�चँ गरेर अगं्रेजी 
मोडमा अध्ययन गनर् सक्छन।् यस सवर्व्यापी वातावरणको फाइदाह�को लाभ उठाउनाले, यओ िवद्याथ�ह�ले IT अध्ययन गदार् आफ्नो अगं्रेजी मात्र होइन अन्तरािष्ट्रय िवचार पिन 
आिजर्त गनर् सक्छन।्

KCGI को िवशषेताह�
समाजमा उपयोगी व्यावहा�रक कौशलता 
मजबतु �पमा �ान गनर् सिकन्छ।
█ IT मा उद्योग र उन्नितह�का आवश्यकताह�मा 
अनुकूिलत अित�र� पाठ्यक्रम िडजाइन
यस िबद्यालयले उद्योगको आवश्यकताह� तत्प�रत िश�ा प्रवद्धर्न 
गनर्को लािग, क�रकुलम या कोषर् िडजाईन, इन्�क्स्नल िडजाईन 
र संगठन िभत्र र बािहरका िवशषे�ह�को सल्लाह िलएर तयारी 
ग�रएको छ। साथै, आई टी (आई सी टी) को तीव्र प�रवतर्न गनर्, 
आम�ेरका रोचसे्तर इन्स्तीत्यतु ओफ टेक्नोलोजीको सहयोगमा, 
संसारको अत्याधिुनक आई टी िश�ामा क�रकुलम प�रवतर्न या 
संय�ु िवकास ग�ररहकेा छौं।

█ िवस्तृत �पमा प्रचलन र व्यवहा�रक क�रकुलमको सरंचना
यस िबद्यालयमा आईटी (आई सी टी) र म्यानेजमने्ट िस्कलह� 
भयका जनशि� ह�कार्उनको लािग, आई टी सम्बिन्धत मात्र नभई 
व्यवस्थापन र आिथर्क प्रणाली आिद िबिजनेस सम्बिन्धत 
िवषयह� पिन िलन सक्ने ग�र ध्यान िदईएको छ। स्नातक ह�ने 
सालमा पारंप�रक िव�िवद्यालयको मास्टसर्को थेिससको 
वैकिल्पक �पमा प्रोजेक्टको योजना या प�रयोजना आिद ग�र 
क�रयर बनाउनको लािग अत्याधिुनक िस्कलह� हािशल ग�रन्छ।

█ ई लिनर्ङ्गको बेग्लै िश�ासगं सयंोजन ग�र प्रभावकारी 
िश�ा प्रणालीको प्रयोग
यस िबद्यालयले अम�ेरकाको कोलिम्बया िव�िवद्यालयको 
प्रोफेसरह�को बिलयो ब्याकअप पाएर, िब�को सव�च्च तहको 
आई टी िश�ाको साकार गन� उद्दशे्य िलएको छ। अध्ययनको गन� 
त�रकाको बारे लचकतामा जोड िदई, केश स्टडी, िफल्ड ओकर् , 
ग्रपु ओकर्  र िदस्कसन आिद व्यावहा�रक अिन िविभन्न कुराह�ले 
संरचना ग�रएको छ। त्येसमिथ पणूर्-मात्रामा ई लिनर्ङ्ग स्टूिडयोको 
स्थापना ग�र ई लिनर्ङ्गसंग बेग्लै िश�ाको संयोजन ग�र 
प्रभावकारी िश�ाको साकार भएको छ।

आई टी (आईसीटी) र व्यवस्थापनको 
राम्रो सन्तलुनमा िसक्न सिकन्छ।
█ IT र व्यवस्थापन जस्ता बह� �ेत्रह�मा सञ्चालन गन� 
पेशेवर �मता िवकास गन�
आजकलको िबिजनेसमा वेब प्रिविधको म�ेदण्डको �पमा आई टी 
(आईसीटी) को िस्कल र व्यापार रणनीितको उन्नित आिदमा 
म्यानेजमने्ट िस्कलह� भएका जनशि�ह� माग छ। यो िबद्यालयमा 
सचूना प्रणाली र प्रबंधन प्रणाली दवुै भन्दा बढी िबशषे �ेत्रको 
प्रोफेसनल्सह� ह�कार्उने ग�रन्छ। क�रकुलमह�, हरेक व्यि�को 
ब्याग्ग्राउन्द अनसुार सचूना प्रणाली या प्रबंधन प्रणालीह�को 
िबषयह� राम्रो सन्तलुनमा िसक्न िमल्ने ग�र संरचना ग�रएको छ।

█ सयुं� र अन्य IT रणिनित िवकासमा व्यवहा�रक 
अनुभव भएका बह�सखं्यक िनद�शकको अपोइन्टमेन्ट
यो िबद्यालयमा प्रोफेसनल्सह� ह�कार्उनको लािग ठुला 
कम्पिनह�को सी आई ओ को अनभुव आिद व्यावहा�रक �ेत्रका 
िश�कह� धरैे भत� गद� छन।् प्रत्येक िश�कह� आफ्नो कामको 

अनभुवको आधारमा लेक्चर िदई िवद्याथीह�को व्यावहा�रक 
�मताको प्रिशि�त गन�छन।् आफ्नो अनभुवको नवीनतम िसद्धान्त 
र प्रत्य� अभ्यासको समझबाट िबद्याथ�ह�ले प्रोफेसनलको �पमा 
समग्र िस्कलह� हािसल गछर्न।

क�रयर प�रवतर्न ग�र, आई टी �ेत्रमा 
सिक्रय ह�ने।
█ �ेत्रह�को को व्यापक दायराका िवद्याथ�ह�, मानिवक� 
वा िव�ानमा भएतापिन, नामंकन ह�नसक्छन्
KCGI को एउटा उद्दशे्य भनेको प�ृभिूमको व्यापक दायरा सिहत 
प्रगितशील IT व्यवसायीह� िवकास गनुर् हो। हामी, उनीह� ग्रेजएुट 
ह�न अपेि�त भएको अध्ययनको िवभागह� वा मखु्य �ेत्रह�लाई 
सीिमत नगरी मानिवक� साथसाथै िव�ानको बह�संख्यक �ेत्रह�बाट  
पे्रषकह�को व्यापक दायरा िनय�ु गछ�। KCG ले प�ृभिूमको 
व्यापक श्रणेीका िवद्याथ�ह�लाई, िवद्यमान �ान, सीपह� र 
िवद्याथ�ह�का आवश्यकताह�मा उपय�ु ह�ने एिच्छक 
पाठ्यक्रमह�को प्रस्ताव गरेर समथर्न गछर्। कायर् गन� व्यसकह�लाई 
कायर्रत ह�दँा अध्ययन जारी राख्न स�म गनर्, KCGI ले अध्ययन 
गन� िवकल्पह�को िभन्न दायरा सिहत समथर्न उपलब्ध गराउँछ। 
हामी क�रयर पाथह� प�रवतर्न गनर् अवसरह�, जापानमा ग्रेजएुट 
िवद्यालयद्वारा परम्परागत �पमा उिचत त�रकाले उपलब्ध 
नगराइएको केही गवर्को साथ िसजर्ना गछ�।

█ भनार्को समयमा �ान अनुसारको पाठ्यक्रमको िलन िमल्छ
िवद्याथ�ह� कम्प्यटुरको कुनै �ान नभएका भचुर्अल �पमा 
मानिवक� स्नातको�रदिेख IT उद्योगमा Ses को �पमा 
वयस्कह�लाई समिृद्ध बनाउने कायर् गन�सम्म, KCGI मा IT 
अध्ययनमा सीपका स्तरह�मा िभन्न-िभन्न ह�न्छन।् यो िबद्यालयले 
आई टी िस्कल भएनभएपिन भिवष्यको ल�य अनसुार, हरेक 
िबद्याथ�लाई सव��म पाठ्यक्रमको नमनुा प्रदान गदर्छ। यसबाट 
पवूर् �ान नभएका िवद्याथ�ले पिन यथोिचत चरणबाट ल�य 
हािसल गनर् स�म ह�नेछ। आधारभतू �ान भएका िबद्याथ�ले थप 
िवशषे िबषयबाट प्रिश�ण स�ु ग�र आफ्नो िस्कललाई 
प्रभावकारी �पमा िबकास सम्भव ह�नेछ।

हामी िव�यापी चरणमा सिक्रय भिूमकाको 
लािग उद्दशे्य राख्छौं।
█ िव�भ�रको आई टी �ेत्रमा अग्रणी गन� गु� द्वारा लेक्चर
आई टी िबिजनेस, दशेको सीमा पार ग�र िव�मा प�रचालन गन� 
एउटा �ेत्र हो। यस िबद्यालयमा, िबद्याथ�ह�लाई अन्तरार्िष्ट्रय 
प�रपे्र�य हािसल गराउन यरुोप र एिसया आिद िविभन्न �ेत्रबाट 
प्रथम वगर्का िश�कह� आमिन्त्रत ग�रएको छ। अम�ेरकाको 
रोचसे्तर इन्स्तीत्यतु ओफ टेक्नोलोजी या कोलिम्बया 
िव�िवद्यालयको सचूना सरु�ा �ेत्रमा संसारको उच्च स्तरमा 
िस्थत को�रया, को�रया सचूना संर�ण िबस्विबद्यालय आिद, 
िव�को प्रत्येक दशेह�को िव�िबधालय र कम्पनीह� संग शिै�क 
िविनमय सम्झौता र व्यापार साझदेारी ग�र, संय�ु अनसुन्धान या 
अन्तरार्िष्ट्रय गो�ीह� गन� आिद, ग्लोबल आदानप्रदानको 
िबकासको कायार्न्वयनमा ध्यान िददछैौं।
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आफूले िसकेको कुराको फाइदा उठाउँद,ै 
समाजमा सिक्रय भिूमका खले्न सक्नहु�न्छ।
█ राम्रो व्यि�गत िनद�शनमा आदशर् रोजगारको हािसल
KCGI ले सम्पणूर् िवद्याथ�ह�ले ग्रेजएुट गरेपिछ उनीह�लाई 
जागीरह� फेला पानर् स�म गन� उद्दशे्य राख्छ। उ�रदायी 
उपदशेकले िवद्याथ�ह�को तफर् बाट औद्योिगक र अन्य 
समदुायह�मा उनीह�को अनभुव र व्यि�गत सञ्जालह�को 
लाभ उठाउँछन।् िवद्याथ�ह�सँग एक-एक परामशर् गरेर, 
उपदशेकह�ले िवद्याथ�ह�लाई उनीह�का सपनाका क�रयरह� 
प�ा लगाउन मद्दत गछर्न।् साथै, उद्यमशीलता गनर् ईच्छुक 
िबद्याथ�को लािग, कम्पनीको स्थापना या व्यवस्थापन र सञ्चालन 
बारे �ानको दी�ा आिदको िविभन्न सहयोग प्रदान ग�रन्छ।

█ गे्रजुएटह�बीच व्यवसाियक सञ्जालह�को उत्कषर्
यस िवद्यालयले आई टी को िकवोडर्को �पमा िविभन्न िकिसमको 
स्नातक िबद्याथ�ह� उत्पादन ग�र, स्नातक िबद्याथ�ह� िबचमा 
िबिजनेस नेटवकर् को िबकाशमा केिन्द्रत गरेको छ। अध्यनरत 
िबद्याथ�ह� बीच ग्रपुवोकर्  जस्तै धरैे अवसर प्रदान गरेर, स्नातकपिछ, 
समाजमा बािहर िनक्लेपिन छात्राह�ले आफ्नो िस्कलको फाइदा 
िलंद,ै सहयोग ग�रकन िबिजनेसको िवस्तार गन� उद्दशे्य िलएको छ।



िक्रयाकलापका फ�ल्डह�
हाल, उद्योग �ेत्रमा आई टी (आई सी टी) को उच्चस्तरीयता (िवशषेग�र वेब 
िबिजनेस प्रिविधको प्रसार) ले गदार्, पारंप�रक कालदिेखको “आई टी” संगको 
तलुनामा, उच्च स्तरको आई टी को प�रचय एक चनुौती भएको छ। अक� 
शब्दमा, आई टी (आई सी टी) एक वािणज्य सधुारको �प मात्र नभई, 
अत्याधिुनक व्यबसाियक रणनीितको उन्नित गन� शि� �प हो। यो व्यवस्थापनको 

टप लेबलमा आई टी को प्रयोग भइ, त्यसमा संलग्न जनशि�मा उच्च स्तरको 
�ान र उन्नत प्रिवधी संगसंगै उच्च व्यापार भावनाको माग ग�रनेछ।
यस िबद्यालयले यस �ेत्रमा माग ह�ने उच्च स्तरको आई टी जनशि� ह�कार्उन 
लािग क�रकुलमह�को तयारी ग�रएको छ। यस िबद्यालयबाट स्नातक भएका 
िबद्याथ�ह� िनम्निलिखत जस्तो आई टी मा जािगर िमल्ने आशा ग�रन्छ।

व्यवसायमा आई टी अिग्रम भइ, व्यवस्थापन जगलाई आई 
टी ले समथर्न गनर् थाल्नकुो साथसाथै, आई टी रणनीित 
योजनामा व्यवसाय प्रबंधनको एक भागको िजम्मवेार सी 
आई ओ ह�को व्यवसायमा माग ग�रन थािलयो। सी आई 
ओ, व्यवसाय व्यवस्थापनका रणनीितह�को समावेशमा 
सामले भइ, त्येस्ता रणनीित हािशल गनर् वातावरण 
संरचनाको लािग सचूना रणनीितको उन्नित ग�र, 
व्यवसायको िविभन्न व्यवस्थापन �ानलाई जैिवक सचूना 
प्रणालीको �पमा िबकास गद� लाने उच्च व्यवसाियक 
व्यि�ह� हो।

सी आइ वो (िचफ इन्फोम�शन अिफसर: 
उच्च सचूना उपाध्य�)

आई टी िसस्टम प्रयोग प्रवद्धर्न गनर् प्रोजेक्ट िलडरको 
�पमा, प्रोजेक्ट मानेजरको भिूमका मह�वपणूर् छ। प्रोजेक्ट 
म्यानेजर, कम्पनी िभत्रको व्यवस्थापन स्रोतह�को 
प्रभावकारी उपयोगको �ि�कोणबाट पनुिवर्चार, एक�कृत 
व्यवस्थापन या कुशल गन� �मता बनाएर, नवीनतम सचूना 
प्रिविधको प�रचय आिद ठीकसंग गनर् उच्च व्यवसाियक 
व्यि�ह� हो। त्यसको लािग, आई टी र व्यवसायको 
व्यापक �ानको जम्मा ग�रराख्न ुज��र छ। फे�र, िविभन्न 
िवभागह�को धरैे मान्छेह�को सामले गराएका प्रोजेक्टह�मा 
समाबेश बढी ह�ने भएकोले, उच्च कोिमिनकेशन िस्कलको 
र िलदिशर्पको माग ग�रनेछ।

प्रोजेक्ट म्यानेजर

व�र� एस ई, प्रोजेक्ट म्यानेजर सहायता ग�र, प्रोजेक्ट र 
म्यानेजमने्ट गन� ईिन्जिनयर हो। टेिक्नकल मात्र नभई, लागत 
या कामको प्रवाह आिद, म्यानेजमने्ट तत्वह�को गिहरो 
समझको माग ग�रनेछ। वेब िसस्टम प�रयोजना प्रबन्धकह�, 
प्रोजेक्ट म्यानेजर या ब�र� एस ई को िनद�शह�को पालन 
ग�र, नवीनतम आई टी िस्कलह�को सदपुयोग गरेर 
वास्तिवक �पमा िसस्टमको िवकास गदर्छ।

व�र� एस ई,
वेब िसस्टम िनमार्ण ईिन्जिनयर

जापानको कम्पनीमा, अिफसिभत्रको आई टी जनशि�को 
कमीबाट,आई टी को पदोन्नितमा बािहरी कन्सल्तांतको 
माग बिढरहकेो छ। िसस्टम एक�करण परामशर्दाता, ग्राहक 
कम्पनीह�को व्यापार रणनीितसंग िमल्ने िबिजनेस 
िसस्टमको संरचनाको बारेमा कन्सल्तांत ग�र, वतर्मानको 
भीषण अन्तरार्िष्ट्रय व्यापार प्रितस्पधार्मा बाँच्न सक्ने 
व्यवसायसंगको साझदेा�रतालाई कुशल �पमा अिघ 
बढाउन सक्ने उपय�ु िस्कल भएको उच्च व्यवसाियक 
व्यि�ह� हो। ग्राहकको आवश्यकताको समझ ग�र, उिचत 
कदमको माग ग�रने भएकोले, आई टी, म्यानेजमने्ट, 
किमिनकेशनको उच्च िस्कल को ज�री ह�न्छ।

समग्र िसस्टम कन्सल्तांत

ई िबिजनेस साईटको संरचना गनर्को लािग वेब टेक्नोलोजी 
र इन्टरनेटको सिवर्स प्रदान बारेको रणनीितक योजनाको 
�मता रािख, उपभो�ाको इन्टरनेटबाट गितिविधह� 
बझु्नको लािग माक� िटंगको त�रका बझुरे, ई िबिजनेसको 
प्रबदर्न गन� उच्च व्यवसाियक व्यि�ह� हो। वािणज्य 
�ेत्रको व्यापक �ान र िवतरण प्रणाली या सरु�ा संर�ण 
आिद नेटवकर्  सम्बिधतको उच्च �ान र टेक्नोलोजीको माग 
ग�रनेछ।

वेब माक� िटंग / प्रोफेसनल

जापानको कम्पनीमा, अिफसिभत्रको आई टी जनशि�को 
कमीबाट,आई टी को पदोन्नितमा बािहरी कन्सल्तांतको 
माग बिढरहकेो छ। िसस्टम एक�करण परामशर्दाता, ग्राहक 
कम्पनीह�को व्यापार रणनीितसंग िमल्ने िबिजनेस 
िसस्टमको संरचनाको बारेमा कन्सल्तांत ग�र, वतर्मानको 
भीषण अन्तरार्िष्ट्रय व्यापार प्रितस्पधार्मा बाँच्न सक्ने 
व्यवसायसंगको साझदेा�रतालाई कुशल �पमा अिघ 
बढाउन सक्ने उपय�ु िस्कल भएको उच्च व्यवसाियक 
व्यि�ह� हो। ग्राहकको आवश्यकताको समझ ग�र, उिचत 
कदमको माग ग�रने भएकोले, आई टी, म्यानेजमने्ट, 
किमिनकेशनको उच्च िस्कल को ज�री ह�न्छ।

िसस्टम आिकर् टेक्ट

चलिचत्र अथवा एिनमशेन, गेम जस्ताको िमिडया 
सामाग्रीको उत्पादनमा, उत्पादनको प्रबन्धकले प्रोजेक्ट 
िटमको सबै प्रबन्ध गछर्। सबभन्दा पिहले योजनापत्र 
बनाएर, पारस्प�रक सहयोग गरेर उत्पादन ग�रिदने 
कायार्लयसँग मोलमोलाइ गरेर ठोस बजेट सनुिुस्चत 
ग�रन्छ। फे�र, उत्पािदत सामानको कसरी प्रयोग गरेर धन 
कमाउने भनेर योजना गरेर संचालन ग�रन्छ। पिहलेको 
कामको प�रणाम अथवा अिहलेको बजारको िस्थित 
आिदको िव�ेषणको �मता अथवा, िटमलाई सम्हालेर 
योजनाबद्द�पमा संचालन गन� िलडरिसपको माग छ।

सामाग्री उत्पादनको प्रबन्धक

डेटा िव�ेलकले व्यावसाियक िक्रयाकलापह� माफर् त प्रा� 
ग�रएका ग्राहक र उत्पादनह� बारे व्यापक दायरामा डेटा 
सङ्कलन गछर् र डेटाका िवशषेता र प्रचलनह� आिवष्कार 
गनर् ितनीह�लाई िनष्प�ताका साथ िव�ेषण गछर्। 
त्यसपिछ, ितनीह�ले व्यवस्थापन र प्रणाली िवकासका 
समस्याह�मा प्रस्तािवत समाधानह�को तािलका 
बनाउँछन।्
कृिष र औषिध जस्ता �ेत्रह�मा ठूला डाटाको प्रयोग 
हालैको वषर् िवकिसत भइरहकेो छ र यो लाग ूग�रएको 
�ेत्रह�को दायरा िवस्ततृ ह�न जारी छ। डाटा िव�ेषणलाई 
बजारीकरण र व्यवस्थापनको �ान, IT सीपह� जस्तै 
तथ्याङ्िकय िव�ेषण र डाटा माइिनङ र अवधारणा 
फािमर्ङ र परी�णमा आधा�रत तािकर् क िवचारको 
आवश्यक पछर्।

डाटा िव�ेषक

सचुना नेटवकर्  इ-कमसर् अथवा IOT (इन्टरनेट अफ िथंग्स) 
लाई कायार्न्वयन गन� बेलामा नभइ नह�ने आधार हो। 
एकातफर्  यी नेटवकर् ह� संगाल्ने सेक्य�ुरटी �रस्क बढ्द ैछ। 
सचुना सेक्य�ुरटी कन्सल्ट्यान्टले, ग्राहकले सचुना 
सेक्य�ुरटीको िनती तयार गरी, सचुनाको मलु बचाइराख्न 
सल्लाह सहयोग गछर्।
फे�र, ग्राहकको िस्थित मलु्यांकन गरेर, उपय�ु प्रितकृया 
िदनको लागी, म्यानेजमने्ट वा संचार प्रितकृयाको �मता 
आवश्यक पछर्।

सचुना सरु�ा कन्सल्ट्यान्ट 
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वातावरण
शिै�क एस ए पी िसस्टम
█ एस ए पी कम्पिनको ई आर पी पाकेजबाट प�रिचत पूणर्-मात्राको 
व्यवसायीह�को तािलम

परम्परागत िबद्यालय, िव�िवद्यालयबाटको आई टी िश�ामा, प्रायजसो “कस्तो 
िबिजनेसमा काम गन�” भन्ने �ि�कोणको अभाव िथयो। मखु्य गरेर कामको 
एक�करण, िवभागको एक�करण जस्तो कम्पिनको गितिबिधह� आफैसंग सम्बिधत 
पणूर्-मात्राको आई टी उपयोग गन� िश�ालाई अिघ बढाउने वातावरण, अिहलेसम्म 
पिन तयारी नभएको अवस्था छ।
यस िबद्यालयले आई टी �ेत्रको उच्च व्यवसायीह� ह�कार्उनको लािग, संसारको 
सवभन्दा ठुलो ई आर पी (इन्टरप्राइज �रसोसर् प्लािन्नंग) प्याकेज वेन्दर भएको 
जमर्नको एस एइ पी कम्पिनको एस एइ पी ई आर पी को िश�ा स�ु ग�र, 

िव�को स्तरको व्यावसाियक िसस्टमबाट प�रिचत व्यावहा�रक शैि�क वातावरण

E-Learning प्रणाली
KCGI ले क्योतोमा, वास्तिवक समयमा व्याख्यानह� प्रसारण गरेर र िवस्तृत दूर अध्ययन 
वातावरणले िवद्याथ�ह�लाई समथर्न गरेरम, सेटलाइट क्याम्पसह� र अन्य स्थानह�सगँ मुख्य 
क्याम्पसलाई िलङ्क गनर् अक�-पीडी इ-लिनर्ङ प्रणालीप्रणाली प्रयोग गछर्।

KCGI ले सापोरो र टोक्योलाई क्योटोसँग िलङ्क गरेर वास्तिवक समय 
लेक्चरह� उपलब्ध गराउन नवीनतम e-learning प्रणाली (समकािलक 
e-learning) प्रयोग गछर्। हामीले कुनै पिन समयमा, कुनै पिन ठाउँमा अनलाइन 
अध्ययन र समी�ा स�म बनाउन KING-LMS मा िनगिमत अध्ययन सामग्री 
पिन प्रयोग गछ�। यी नवप्रवतर्नह�को साथमा, KCGI ले पणूर् �पमा अनलाइन 
(अतलु्यकािलक e-learning) मा िलन सिकने धरैे कोसर्ह� प्रस्ताव गछर्।

*िकङ्ग एल एम एस...िसक्न चाहकेो िबषयह� स्वतन्त्र �पमा िसक्न सिकने यो 
िबद्यालयको मौिलक िश�ा व्यवस्थापन समथर्न िसस्टम
KCG इन्फोम�शन नेटवकर्  ग्यालेक्सी- लिनर्ङ्ग मानेज्मेंट िसस्टम

व्यवहा�रक तािलम र �रसचर् वातावरणको साकार ग�रयो। यो उद्योग संसाधन 
योजना (ERP) प्रणाली, यसको कम्प्यटुरसँग सम्बिन्धत सफ्टवेयर (SAP माचर् 
२०२० मा अनमुान लगाइएको) ग्रहण गन� सिहत केही ४३७,००० कम्पनीह�द्वारा 
प्रयोग ग�रएको छ। मखु्य कम्पनीह�मध्ये, फोब्सर् ग्लोबल २००० मा ९२% 
फमर्ह�ले SAP ERP प्रयोग गछर्न।्
वास्तवमा यो िसस्टम, व्यापार सचूना व्यवस्थापनको शिै�क उद्दशे्यले श�ु गद� 
आएको भएतापिन, िसस्टमको िबकाश जस्तो पणूर्-मात्राको ई आर पी व्यावसाियक 
शिै�क उद्दशे्य रािख स�ुग�रएको जापानमा अ� उदाहरण नभइ, जापानको पिहलो 
आई टी व्यावसाियक िव�िवद्यालयको �पलाई यस िबद्यालयको एउटा िवशषेता 
भन्न सिकन्छ।

█ कायर् गरेर व्यस्त ह�ने व्यसकह�को लािग समथर्न लिनर्ङ

हालैका वषर्ह�मा, काम गन� वयस्कह�को बढ्दो सङ्ख्याले आफ्नो सीप सधुानर् 
र स्नातको�र िवद्यालयह�मा अध्ययन गरेर नयाँ क�रयरह� पाउन खोिजरहकेो 
छ। KCGI ले काम गद�, उन्नत IT पेशवेरह� बन्ने ल�य राख्द ैअध्ययन गनर् 
चाहकेा कायर्रत वयस्कह�लाई समथर्न गछर्।
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शिै�क ल�यह� 
हाम्रो िवद्यालयको लािग िवद्याथ�ह�लाई िश�ण गनुर्मा यसको ल�य र 
उद्दशे्यह� िसद्ध गनर्,हामी आफ्नो शिै�क ल�यह� तल उल्लेख गरे अनसुार 
आफ्नो वेब व्यवसायको लािग सेट गन�छौं

१) मौिलक सा�रताको योग्यता
िवद्याथ�ह�लाई व्यवसाय विृद्ध गनर् मलू िसद्धान्तको �पमा सभर् गन� सामािजक र 
सञ्चार सीपह� िसक्न अपे�ा ग�रन्छ। िवद्याथ�ह�लाई साथै IT/ICT संरचना 
गन� सफ्टवेयर र हाडर्वेयर सञ्चालह� जस्तै मौिलक प्रिविधह� बझु्न अपे�ा 
ग�रन्छ।

२) योजना र योग्यता िडजाइनको सधुार
िवद्यथ�ह�लाई िनम्न योग्यताह� िवकास गनर् अपे�ा ग�रन्छ: १) व्यवसाय र 
यसको समर्थन IT/ICT को हाल र भािव प्रचलनह� व्यापक �पमा अनसुन्धान 
गनर् र िव�ेषण गनर्; २) योजना बनाउन र संय�ु र सामािजक चनुौितह� पे्र�रत 
गनर् तािकर् क प्रस्ताव गनर्। साथै, िवद्याथ�ह�लाई िभन्न प्रणालीह� र प्रस्ताव 
ग�रएको योजनाह� कायार्िन्वत गन� िवषय वस्तहु� िडजाइन गन� स�मता िवकास 
गनर् अपे�ा ग�रन्छ।

३) िवकास र कायार्न्वयन योग्यताको सधुार
िवद्याथ�ह�लाई सफ्टवेयर कायार्न्वयनमाफर् त योजना र िडजाइन ग�रएको प्रणाली 
र िवषय वस्तहु� व्यि�गत �पमा उपयोग गन� वा उनीह�लाई प्रयोगकतार्ह� 
समा� गनर् प्रस्ताव गन� योग्यता िवकास गनर् अपे�ा ग�रन्छ। प्रिक्रयामा, 
िवद्याथ�ह�लाई िविभन्न उपकरणह� र यी प्रणाली र िवषय वस्तहु� िवकास र 
सञ्चाल गनर् आवश्यक कोिडङ िनयमह�सँग सम्बिन्धत उनीह�को व्यवहा�रक 
�ान गाढा बनाउन अपे�ा ग�रन्छ।

४) व्यावसाियक जाग�कता र नीित कायम गन�
िवद्याथ�ह�लाई िजम्मचेारीका साथ व्यवसाियक प्रिक्रयाह�को चाजर् िलने 
योग्यता िवकास गनर् अपे�ा ग�रन्छ। व्यवसाियक प्रिक्रयाह� िनरन्तर �पमा 
सधुानर्, उनीह�लाई उच्च व्यवसाियक जाग�कता र नैितक �ि�कोण िवकास 
गनर् अपे�ा ग�रन्छ। यी दईु कुराह� एकसाथ संग्लन गरेर, हामी िवद्याथ�ह�लाई 
नेततृ्व सीपह� र संगठनह� व्यवस्था गन� िविध अिजर्त गनर् अपे�ा गछ�।

KCGI को िवद्यालय दशर्नशा�का ल�यह�मध्ये एक भनेको उच्च �पमा योग्य 
जानकारी प्रिविधका पेशवेरह�को िवकास र स्नातक हो। यो ल�य प्रा� गनर्का 
लािग, KCGI ले िवद्याथ�द्वारा ग�रने प�रयोजना र िक्रयाकलापह�को साथमा 
िवद्याथ�ह�का िविभन्न शिै�क उद्दशे्यह�लाई ध्यानमा राख्न कोसर् दतार्का 
नमनूाह�को दायरालाई संयोजन गद� एक�कृत प�रयोजनाह� िनमार्ण गछर्।

█ िवशेष�ता हािसल गद�

उच्च �पमा योग्य जानकारी प्रिविधका पेशवेरको �पमा, IT बारे समग्र �ानको 
व्यापक दायरा समट्ेने अप�ा गन� कुरा अवास्तिवक छ। िवद्याथ�ह�लाई 
िवशषे�ता प्रा� गनर् स�म गराउनका लािग, KCGI ले िनि�त �ेत्रको सङ्ख्या 
पिहचान गछर् र ती �ेत्रह�को पाठ्यक्रम िवकास गछर्। यी एकाग्रताका �ेत्रह�ले 
िवद्याथ�ह�लाई यसका आधारभतू कुराह�बाट लाग ूग�रएका प्रिविध र 
व्यावहा�रक सीपह�मा िवस्तार गद� उहाँह�ले रोजेको �ेत्रह� बारे व्यापक र 
गहन �ान प्रा� गनर् स�म बनाउँछन।्

█ समाजको आवश्यतालाई प्रितकृया िदनु

आधिुनक उद्योगह�को पह�चँमा, लाग ूग�रएको IT को �मता बढाउने, �ान 
जम्मा गन� र अन्यथा समस्याह� समाधान गन� आवश्यकता लगातार बिढरहकेो 
छ। KCGI ले मािमला अध्ययनह� िसक्द ैर समस्याह�को सामना गद� 
िवद्याथ�ह�लाई उद्योग �ेत्र चयन गनर् र उ� �ेत्रमा IT अभ्यास गनर् स�म गन� 
उद्योगका कोसर्ह� व्यविस्थत गरेर यी आवश्यकताह�को प्रितिक्रया जनाइरहकेो 
छ।

█ रचनात्मक र व्यवहा�रक �मताह�को प्रदशर्न गनुर्

उच्च �पमा योग्य सचूना प्रिविध पेशवेरह� आफूले प्रत्येक कोसर्बाट प्रा� गरेको 
�ानलाई व्यावहा�रक प्रयोग र वास्तिवक समस्याह�को समाधानह�मा लाग ूगनर् 
स�म ह�नपुछर्। उनीह� आफ्नै पहलमा चाल्नपुन� कदमह�को श्रृखंलाको योजना 
बनाउन र िडजाइन गनर् र ती समाधानह�को लाभह� अ�लाई िफतार् गनर् स�म 
ह�नपुछर्। िवद्याथ�ह�ले आफूलाई आवश्यक पन� �ान प्रा� गछर्न ्भनी सिुनि�त 
गनर्को लािग, िवद्याथ�ह�ले प�रयोजना प्रायोजकको मागर्दशर्न अन्तगर्त व्यापक 
दायराको कुनै पिन िवषयवस्त ुसाथसाथै अनसुन्धान/आत्मिनभर्र अध्ययन 
सम्बन्धी मास्टर प्रोजेक्ट समावेश गन� पाठ्यक्रम अनसुरण गछर्न।्

█ व्यवसाियक अिभमुिखकरण
उच्च �पमा योग्य सचूना प्रिविध पेशवेरह�लाई वािस्तिवक औद्योिगक 
�ेत्रह�मा वािस्तिवक समस्याह�को समाधान गन� र व्यावहा�रक समाधानह� 
डेिलभर गन� �मता भएका उच्च �पमा द� पेशवेरह�को �पमा आ-आफ्नो 
भिूमका परूा गनर् अपेि�त ग�रन्छ। यसको अन्तमा KCGI ले प्रिश�णहरका 
लािग आवेदन िदन िवद्यािथर्ह�लाई प्रोत्सािहत गदर्छ। इन्टनर्िशपह�ले 
िवद्याथ�को प्रािविधक िनपणुताको स्तरविृद्ध गनर् सक्ने र ितनीह�को समस्या 
समाधान गन� �मता बढाउन हाते अनभुवको लािग अवसरह� प्रदान गदर्छ। 

िडप्लोमा सम्बन्धी नीितह�
िवद्यालयले िनम्न आवश्यकताह� परूा गन� व्यि�ह�लाई स्नातको�र िडग्री प्रदान गछर्।
१) िनधार्�रत समय अविधिभत्र पूवर्-िनधार्�रत कोसर्वकर् को पूरा समापन (उदाहरणका लािग, ४ सेमेस्टर)
२) स्नातकको लािग पूवर्-िनधार्�रत के्रिडटह�को पूरा समापन

िवद्यालयले िवद्याथ�ह�ले िनम्न िवशषेताह� धारण गछर्न ्भनी अिभलाषा गछर्:
ए. आफ्नो पेशामा योगदानकतार्ह� बन्नको लािग आधारभूत �ान प्रा� र िवस्तार गन�
बी. उच्च �पमा द� पेशेवरह� बन्नको लािग यो �ानलाई िवद्याथ�ह�ले रोजेको �ेत्रमा लगाउने।
उहाँह�को पेशामा सम्मािनत सदस्यह� बन्नका लािग उच्च नैितक त�रकाले व्यवाहार गनुर्होस।्
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पाठ्यक्रम नीितह�
हाम्रो िमसन र ल�यह� अन�ुप, हामी दवुै IT/ICT व्यवस्थापन सीप धारण गन� 
र आफूले छनोट गरेको IT व्यवसाय �ेत्रलाई सिक्रयताका साथ िवकास गनर् 
सक्ने उच्च �पमा िवशषेीकृत पेशवेरह�लाई प्रिश�ण गराउन अित�र� 
पाठ्यक्रमको प्रस्ताव गछ�।

१. पाठ्यक्रम कोसर्ह�लाई िनम्न वगर्ह�मा विगर्कृत ग�रन्छ:
• एकाग्रताको �ेत्रह� – अध्ययनका िवशषे �ेत्रह� बारे �ान बढाउनको लािग 
प्रणालीगत ढङ्गले समहु बनाइएको कोसर्ह�।
• उद्योग – केस अध्ययन र प�रयोजनामा आधा�रत अध्ययन प्रयोग गरेर व्यवसाय 
र IT िवशषे�ह�सँग िवशषे उद्योगमा प्रिविध र सीपह�को व्यावहा�रक प्रयोगमा 
केिन्द्रत कोसर्ह�।
• समथर्न गन� िवकल्पह� – प्रािविधक प्रचलन, उच्च स्तरको सैद्धािन्तक 
कोसर्ह� साथसाथै एकाग्रता र उद्योग �ेत्रह� परूा गन� सहायक सीप कोसर्ह� 
समावेश गन� कोसर्ह�।

२. कोसर् दतार् मोडलह� र िविधको स्थापना
उनीह�का अध्ययन गन� उद्दशे्य र प्राथिमकताह�को प्रितिक्रयामा, िवद्याथ�ह�ले 
एक “एकाग्रता”, पाठ्यक्रमह�को सेट चयन गनुर्ह�न्छ जसले �ानको व्यापक 
दायरािभत्र िवशषे IT सम्बिन्धत िफल्डमा भएको एिप्लकेसन र अभ्यासमा 
आधारभतू �ानको िवस्ततृ र गहन द�तालाई मह�व िदन्छ।

यसका साथै, िबस्पोक पाठ्यक्रमले िवद्याथ�ह�लाई उनीह�को िविभन्न प्रकारका 
आवश्यकता र अध्ययन तथा अनसुन्धानमा उनीह�का व्यि�गत ल�यह� 
अन�ुप ह�ने कोसर्ह� चयन गनर् अनमुित िदन्छ।
उनीह�को अध्ययनलाई व्यावसाियक एिप्लकेसनमा िवस्तार गनर्को लािग, 
पाठ्यक्रमले औद्योिगक �ेत्रह�को व्यापक दायरामा प्रिविधको व्यावहा�रक 
एिप्लकेसनलाई मह�व िदने औद्योिगक कोसर्ह� पिन प्रस्ताव गछर्। िवद्याथ�ह�ले 
िवशषे समस्याह� साथसाथै िविभन्न उद्योगह�मा िडजाइन र योजनाह� िसजर्ना 
गनर्मा आफ्नो �ान प्रयोग गनुर्ह�न्छ। उद्योग पाठ्यक्रमह�को अथर् िवद्याथ�ह�को 
मखु्य एकाग्रता पाठ्यक्रमह� परूा गन� ह�न।्

३. मास्टर प्रोजेक्ट
कोसर्वकर्  सँगसँगै, िवषयको मागर्दशर्न अन्तगर्त मास्टर प्रोजेक्ट परूा गरी 
िवद्याथ�ह�को �िचलाई अनसुरण गरेर उनीह�को व्यावहा�रक र लाग ू�मता 
बढाउन हाम्रो पाठ्यक्रम िडजाइन ग�रएको हो।

४. प�रवतर्नह�मा प्रितिक्रयाह�
हाम्रो पाठ्यक्रमले IT/ICT उद्योगमा भएका तीव्र प�रवतर्नह�मा दु्रत �पमा 
प्रितिक्रया जनाउँछ। िवद्यालयले जापान र िवदशेमा उच्च �पमा द� 
पेशवेरह�लाई आवश्यक पन� औद्योिगक तथा सामािजक प�रवतर्नह� अनसुार 
पाठ्यक्रमलाई लगातार समी�ा र प�रमाजर्न गछर्।

उच्च �पमा योग्य जानकारी प्रिविधका 
पेशवेरह�को िवकासको लािग एक�कृत 
कायर्क्रमह�

उपदशेमलूक मोडेल र प�रयोजनाह�को िनयिु�पत्रको चयन र यस्तै काम 
सबै िवद्याथ�ह�लाई समान �पमा िजम्मा िदइदँनै। ब�, िवद्याथ�ह�ले 
उनीह�को चाहना र इच्छा अनसुार िवस्ततृ दायराको चयनह�को र 
ितनीह�को अध्ययनको गिहराईलाई सिम्मिलत गनर् सक्छन।् िवद्याथ�ह�ले 
उच्च योग्य जानकारी प्रिविध पेशवेरलाई आवश्यक र उपय�ु ह�ने �ान र 
प्रिविधह� प�ा लगाउन सिुनि�त गदार् KCGI ले उनीह�को रोजाइका 
अध्ययनह� अनसुरण गनर् िवद्याथ�को स्वतन्त्रतालाई सम्मान गन� पाठ्यक्रम 
िनमार्ण गछर्।

उच्च �पमा योग्य
जानकारी प्रिविधका

पेशेवरह�को 
िवकास गन�

िवशेष�ता
हािसल गद�

समाजको
आवश्यतालाई
प्रितकृया िदनु

रचनात्मक र
व्यवहा�रक �मताह�को

प्रदशर्न गनुर्

व्यवसाियक
अिभमुिखकरण



क�ाकोठा

ठुलो हल
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◆ समी�ा

KCGI मा मास्टर प्रोजेक्टह� आवश्यक कोसर्ह� ह�न ्जसले आइटीमा प्रयोग ह�ने 
व्यवहा�रक एिप्लकेसन र प्रिविधह�मा केिन्द्रत ह�न्छ साथै िवद्याथ�ह�लाई 
उनीह�को आफ्नै समस्याको चतेनामा आधा�रत समस्याह� तय गनर्, िव�ेषण गनर् 
र समाधान गन� उद्दशे्य रािखन्छ। परम्परागत यिुनभिसर्टी मास्टसर् िडग्री 
प�रयोजनाह�सँग तलुना गदार्, जहाँ जोर �रसचर्मा ह�न्छ, KCGI मास्टर 
प्रोजेक्टह�ले िवद्याथ�ह�का लािग अवसर िसजर्ना गछर् ताक� उनीह�ले समाजका 
लािग जीवन सधुानर् सकुन ्वा अविस्थत टुल, फे्रमवकर्  र त्यस्तै अ� केही प्रयोग 
गरेर नयाँ खोजीह� डेिलभर गनर् व्यि�ह� सधुार गनर् सकुन।्

◆ उदे्दश्यह� 

KCGI मास्टर प्रोजेक्टह�मा, िवद्याथ�ह� उनीह�लाई िदइएका समस्याह� 
िव�ेषण गछर्न ्र समाधानह� प्रस्ततु गछर् ितनीह�लाई िवशषे टुलह�मा केिन्द्रत 
गरेर (प्लेटफमर्, सफ्टवेयर, सेवाह�, फे्रमवकर्  र िबजनेस मोडेलह� समते), आफ्नो 
पढाईमा प्रा� गरेका �ेत्र र उद्योग िवशषे �ान प्रा� गरेर।

मास्टर प्रोजेक्ट

◆ कायार्न्वयनका िवधीह� 

िवद्याथ�ले आफ्नै प्रयासमा मास्टर प्रोजेक्ट गदर्छ जनु प�रयोजना प्रायोजकको 
िनद�शन (मास्टर प्रोजेक्टको इन्चाजर् प्रिश�क) अन्तगर्त ह�न्छ। प्रत्येक सेमसे्टरमा 
िलइने चरणह� िनम्नानसुार छन।् KCGI ले िश�ाको �ेत्रमा संसारकै अगवुा 
कोलिम्बया िव�िवद्यालयको जस्तो लिचलो खालको मोडेल प्रयोग गछर्। 
अध्ययनको समय अविध र िवषयवस्तमुा आधा�रत प्रत्येक िवद्याथ�ले िनम्न चार 
प्रकार मध्ये एक छनोट गछर्: १) मास्टर �रपोटर् २) मास्टर प्रोजेक्ट 
३) अनसर् मास्टर प्रोजेक्ट ४) अनसर् मास्टर थेिसस

मास्टर प्रोजेक्टका कायर्क्रमह�को फ्लो उदाहरण (सिं�� िववरण)

दोस्रो सेमेस्टर
िवद्याथ� मास्टर प�रयोजनाको लािग प्रोजेक्ट फाउण्डेसनह� (अिनवायर् कोसर्) मा 
उपिस्थत ह�नहु�न्छ र सामान्यतया प�रयोजना संरचना र कायार्न्वयन िविध बारेमा 
अध्ययन गनुर्ह�न्छ।
मास्टर प�रयोजना गन� योजना बनाएका िवद्याथ�ह�ले अनसुन्धान योजनाको तयारी 
गरी पेश गन� अपे�ा गनुर्ह�न्छ।

तेस्रो र चौथो सेमेस्टर
प्रत्येक िवद्याथ�ले िनयिमत �पमा प�रयोजनामा प्रगित र नितजाह�को सम्बन्धमा 
आफ्ना प�रयोजना प्रायोजकलाई �रपोटर् गनुर्ह�न्छ। परूा गनुर् अिघ, िवद्याथ�ले थेिसस, 
आिद पेश गनुर्ह�न्छ र उहाँको अन्तवार्तार् मौिखक तकर् -िवतकर् को माध्यमद्वारा 
िनद�शकह�द्वारा ह�न्छ।

◆ अनुसन्धान प�रयोजनाह�/स्वतन्त्र अध्ययन

अनसुन्धान प�रयोजना/स्वतन्त्र अध्ययन भनेको प्रणाली हो जहाँ िवद्याथ�ह�ले 
शिै�क सझुावकतार्को मागर्दशर्न अन्तगर्त KCGI मा प्रस्ताव ग�रएका 
पाठ्यक्रमह�को सीमाह� अनसुार आफ्नै पहल, स्वेच्छापवूर्क अनसुन्धान अनसुरण 
गछर्न।् यो फे्रमवकर् मा, िवद्याथ�ह� आफूले मौिखक �पमा प्रस्ततु गन� अनसुन्धान 
�रपोटर्मा आफ्ना अनसुन्धान नितजाह� सङ्कलन गछर्न।् प्रस्ततु ग�रएका नितजाह� 
पयार्� �पमा सबल छन ्भने, िवद्याथ�ह�लाई के्रिडट िदइन्छ। केही ग�ु प�रयोजनाका 
प्रकारह�लाई अनसुन्धान प�रयोजना वा स्वतन्त्र अध्ययनमा संयोजन गनर् सिकन्छ।

◆ इन्टननर्िशपह�

KCGI ले िवद्याथ�ह�लाई आफ्नो अध्ययन �ेत्रह�सँग सम्बिन्धत व्यवसाय वा संस्थामा िनधार्�रत 
समयाविधको लािग कायर् अनभुव प्रा� गनर् स�म बनाउने इन्टनर्िशप कायर्क्रमको प्रस्ताव गछर्। 
िवद्याथ�ह�लाई वास्तिवकत संसारको कायर् वातावरणमा KCGI बाट प्रा� गरेको पेशागत �ान र 
सञ्चार सीपह� लाग ूगनर्, त्यसपिछ उनीह�ले िसकेको कुरालाई व्यावहा�रक प्रयोगमा ल्याउन 
अपेि�त ग�रन्छ। उनीह�ले इनटनर्िशपह� परूा गरेपिछ, िवद्याथ�ह�ले सहभािगता �रपोटर् पेश गछर्न ्
र के्रिडट कमाउन मौिखक िनबन्ध प्रस्ततु गछर्न।्

• आईसीटी उद्योगमा व्यवसाियक सञ्चारह�
• नेतृत्व िसद्धान्त  • प्रोजेक्ट फाउण्डेसन

नामांकन

सचूना प्रिविध िव�ानमा मास्टर (पेशागत िडग्री)

अिनवायर् पाठ्यक्रमह�
• आईसीटी उद्योगमा व्यवसाियक सञ्चारह�    • नेतृत्व िसद्धान्त     • प्रोजेक्ट फाउण्डेसन

समथर्न गन� िवकल्पह�

मास्टर प्रोजेक्ट

एकाग्रता पाठ्यक्रमह�

• ERP
• व्यवसाय डाटा िव�ेषणात्मक
• ग्लोबल उद्यमशीलता
• वेब प्रणालीका िवकास

• नेटवकर्  प्रशासन
• आईटी मंगा र एिनमी
• IT पयर्टन
• कृित्रम बुिद्धमता (AI)

मािथ भएका मध्ये एउटा एकाग्रताका िफल्डह� चयन गनुर्होस्

औद्योिगक पाठ्यक्रमह�
• िफनटेक
• कृिष

• समुद्री
• स्वास्थ्य र िचिकत्सा

• सामग्री माक� िटंग
• िश�ा

िबस्पोक पाठ्यक्रम

तपाईकंा व्यि�गत शैि�क ल�यह�मा 
उपयु� ह�ने गैर- अनवायर् कोसर्ह�बाट 
चयन गरेर आफ्नै पाठ्यक्रम िनमार्ण 
गनुर्होस।्

वा

KCGI मा पाठ्यक्रम संरचना
KCGI ले िवद्याथ�ह�लाई ICT िफल्डमा आवश्यक ह�ने आधारभतू प्रिविध र 
�ान उपलब्ध गराउने पाठ्यक्रम एक�कृत गछर्। अिनवायर् कोसर्ह�मा 
व्यावसाियक मािनसह�को साथै पेशवेर िफल्डह�मा प्रयोग गन� अभ्यास सीपह� 
अनसुार आवश्यक भएका कोसर्ह�को िश�ण आधारभतू सीपह� समावेश छन।् 
एकाग्रता कोसर्ह� भनेको िवशषे पेशवेर िफल्ड बारे िविवध सामग्री भएका 
कोसर्ह� ह�न।् औद्योिगक पाठ्यक्रमह�मा उच्च मागमा भएका मखु्य 
िफल्डह�सँग सम्बिन्धत पाठ्यक्रमह� समावेश छन।्

ICT को दु्रत-िवकिसत ह�ने प्रकृितको कारणले, यद्यिप, केही मािमलाह�मा 
िवद्याथ�ह�लाई िस्थर त�रकमा पाठ्यक्रम तय र अध्ययन गनर् आवश्यक ह�न्छ। 
यो आवश्यकता सम्बोधन गनर्, िवद्याथ�ह� आफ्ना िनद�शकह�सँगको परामशर्मा 
आफ्ना व्यि�गत शिै�क ल�यह�मा उपय�ु ह�ने गैर-अिनवायर् कोसर्ह�बाट 
चयन गरेर आफ्नै पाठ्यक्रमह� िसजर्ना गनर् सक्छन।् यस्ता पाठ्यक्रमलाई 
िबस्पोक पाठ्यक्रम भिनन्छ।

◆ अिनवायर् कोसर्ह�

KCGI ले िविभन्न प�ृभिूमका श्रृखंलाबाट, पवूर्स्नातक मजेर बाहके 
िवद्याथ�ह�लाई िस्वकार गदर्छन।् हामीले समाजको लािग चनुौितपणूर् भिवष्यको 
सकेसम्म धरैे मािनसह�लाई अवसरह� प्रदान गनर् यो खलुापन एक मात्र त�रका हो। 
सोही अनसुार, KCGI का अिनवायर् कोसर्ह� भनेको प्रत्येक िवद्याथ�को 
िविश�ीकरणको िफल्डलाई ध्यान निदइ उच्च स्तरको पेशवेरको अपे�ा ग�रएको 
प्रभावकारी र आनपुाितक सञ्चारको लािग मलूभतू सीपह� िसकाउने कोसर्ह� ह�न।्

◆ पाठ्यक्रम चयन

शिै�क समन्वयकसँगको परामशर्मा, िवद्याथ�ह�ले आफ्ना व्यि�गत अध्ययन योजनाह�को 
योजना बनाउन प्रत्येक शिै�क सतर्मा अध्ययन गन� कोसर्ह�लाई एकाग्रता, औद्योिगक र सहायक 
वैकिल्पक कोसर्ह�बाट चयन गनुर्ह�न्छ।
यी कोसर्ह� आधारभतू कोसर्ह�मा िवभािजत छन ्जसमा �ानको आधार र व्यावहा�रक 
पाठ्यक्रमह� छैनन,् जसले आधारभतू �ानको िनि�त स्तर माग गछर्। िवद्याथ�ह�ले पयार्� शिै�क 
नितजाह� हािसल गनर् सक्छन ्भनी सिुनि�त गनर्, कोसर्को पाथवे (अध्ययनको िसफा�रस ग�रएको 
ढाँचा) िनिदर्� छ। समान समयमा, सीमालाई िवद्याथ�ले प्रित सतर् परूा गनर् सक्ने कोसर्ह�का 
यिुनटह�को सङ्ख्यामा रािखन्छ। िवद्याथ�ह� व्यि�गत अध्ययनको लािग पयार्� समय छोड्ने 
अध्ययन योजना िनमार्ण गनर् सक्छन ्भनी यो प्रावधानले सिुनि�त गछर्।

आवश्यक

धरैेजसो KCGI िश�कह�सँग क्योटो िव�िवद्यालय र अन्य प्रिसद्ध जापानी िव�िवद्यालयह�का िवद्याथ�ह�लाई सझुाव-सल्लाह 
िदने कुरामा ठूलो अनभुव छ वा उहाँह� िव�व्यापी �पमा व्यवसायका फ्रन्ट लाइनह�मा सिक्रय रहनभुएको छ। 
KCGI का िवद्याथ�ह�ले उनीह�को मास्टर प्रोजेक्टह�मा िसध ैयी िश�कह�बाट मागर्दशर्न प्रा� गनर् सक्नहु�न्छ।
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▶ यो एकाग्रताको �ेत्रको कोसर् मागर् बारे थप जानकारीका लािग, कृपया प�ृ 33 हनेुर्होस।्

एकाग्रताका �ेत्रह�

एकाग्रताका �ेत्रह�मा, िवद्याथ�ह�को ल�य भनेको छनोट गनर् सिकने IT-सम्बिन्धत �ेत्रह�को व्यापक दायरामध्ये एउटा िनि�त �ेत्रसँग सम्बिन्धत दवुै िवशषेीकृत र 
िवस्ततृ �ान प्रा� गनुर् हो। KCGI ले िवद्याथ�ह�ले छान्न सक्ने पाठ्यक्रमह�को लािग �ेत्रह�को सचूी प्रदान गदर्छ। िनम्न िलिखत आठ कोिटह�ले तीव्र उद्योग �िचलाई 
आकिषर्त गन� र आईटीसँग-सम्बिन्धत �ान र �मता चािहने �पमा KCGI ले पिहचान गरेको आठ वटा �ेत्रह� प्रितिनिधत्व गदर्छ। पाठ्यक्रमह� चयन ग�रएका छन ्र 
िवद्याथ�ह�को उद्दशे्यका अनसुार समहूबद्ध ग�रएका छन।् 

क्या�रयरको मागर्ह�
● ERP कायार्न्वयन सल्लाहकार     ● ERP अनकूुलन इिन्जिनयर     ● ERP एड-अन िवकास इिन्जिनयर

 ERP (उद्योग स्रोत योजना)

तपाईकंा कोसर्ह�को रचना बनाउने
KCGI मा सचूना प्रिविध िव�ानमा मास्टर (IT मा MS) िडग्री प्रा� गनर्को 
लािग, सबै िवद्याथ�ह�लाई के्रिडटह�को िनि�त सङ्ख्या सफलतापवूर्क परूा गनर् 
र मास्टर प्रोजेक्ट परूा गनर् आवश्यक ह�न्छ।
KCGI मा प्रस्तािवत कोसर्ह�लाई िनम्न तीनमा िवभािजत ग�रन्छ: एकाग्रताका 
�ेत्रह�, औद्योिगक कोसर्ह� र सहायक िवकल्पह�। वेब-आधा�रत 
व्यवसायसँग सम्बिन्धत कोसर्ह�को व्यापक दायराभन्दा बािहर, KCGI ले 

बिलयो औद्योिगक ध्यानाकषर्ण गन� र सम्बिन्धत �ान र सीपह�को माग उच्च 
भएको कोसर्ह� चयन गछर्। हामी त्यसपिछ िवद्याथ�ह�लाई आफ्ना 
अध्ययनह�मा िनपणुता �पमा ध्यान केिन्द्रत गनर् स�म गराउँद ैयी कोसर्ह�लाई 
पाठ्यक्रममा एकित्रत गछ�। िवद्याथ�ह�लाई आफ्नै त�रकामा अध्ययन गनर् 
िदनका लािग, पाठ्यक्रमको िडजाइनले व्यि�को िविश� �ेत्रसँग असम्बिन्धत 
कोसर्ह� चयन गनर् अनमुित िदन्छ।

उद्यम संसाधन योजना (ERP) सबै कम्पनीको स्रोतह� - मािनसह�, सामान, 
मशेीनरी, मदु्रा र सचूनालाई-आईटी प्रयोग ग�र व्यापक व्यवस्थापनको लािग एक 
पह�चँ हो। यो पह�चँ ERP प्रणाली कायार्न्वयनको पिहलो चरण हो भिन प�ा लगाउन 
सक्ने उद्योग स्रोत योजना प्रणालीह� (ERP प्रणालीह�) बझु्न, जसले कम्पनीको 
व्यवसाियक प्रिक्रयामा सधुार गनर् सक्छ। 
यस एकाग्रतामा, िवद्याथ�ह� व्यवसाय एक�करण, आिथर्क लेखा प्रणाली, िबक्र� र 

िवतरण प्रणाली सिहत SAP ERP शिै�क प्रणालीह� (SAP S/4HANA) प्रयोग 
गरेर व्यवहा�रक अध्ययनमा संलग्न ह�न्छन।् िवद्याथ�ह�ले िविभन्न कम्पनीका 
दायरामा समस्या िव�ेषणात्मक र ERP कायार्न्वयनको अवस्थामा पिन अध्ययन 
सव��ण गछर्न।् यसको अित�र�, िवद्याथ�ह�ले ममेोरी डाटाबेस र IoT जस्ता नौलो 
उद्यम पवूार्धारको साथ ERP जोड्ने अनसुन्धान सञ्चालन गछर्न।्

ERP को एकाग्रता �ेत्रमा अध्ययन ग�रएका मखु्य कोसर्ह�मा िनम्न लेक्चर र प्रयािक्टकमह� समावेश ह�न्छन,् जनु दखेाइएको क्रम अनसुार िलइन्छ। यो प्रिक्रयाले िवद्याथ�ह�लाई 
प्रमािणत SAP परामशर्दाता बन्न योग्यता परी�ाको लािग तयार पाछर् र उनीह�लाई कप�रेट सेिटङह�मा ERP प्रोजेक्ट कायार्न्वयनमा िवशषे�ता प्रा� गनर् स�म बनाउँछ। यी 
कोसर्ह�मा ERP बाहके अन्य एकाग्रता �ेत्र चयन गरेका िवद्याथ�ह� पिन उपिस्थत ह�न सक्छन।्

पिहलो सेमसे्टर

▶  िव�ीय लेखा प्रणालीको िवकास १, २
▶  िबक्र� र िवतरण प्रणालीको िवकास १, २   ▶  उत्पादन िनयन्त्रण प्रणालीको िवकास

▶  इन्टरप्राइजह�को लािग सचूना प्रणालीह�
▶  प्रणाली एक�करण र e-Business

प�रयोजना प्रायोजकह�को सन्देश

यी बढ्दो प्रितस्पधार्का िदनमा, धरैे कम्पनीह�ले आफ्ना व्यवसायह� सुध्ानर् ERP एक�करण प्याकेजह� कायार्न्वयन 
ग�ररहकेा छन।् िविवध दायराका व्यवसायह�मा भएका कम्पनीह�ले व्यवसाय एक�करणको लािग मलू प्रणालीह�को 
�पमा ERP प्रणालीह� स्थापना गन� भएकाले, प्रत्येक व्यवसायको प्रकारका िवशषेताह� िव�ेषण गन� र प्रत्येक 
कम्पनीका सञ्चालनह�को आवश्यकताह�मा प्रितिक्रया िदने सीपह� भएका ERP परामशर्दाताह�को आवश्यकता छ।
व्यवस्थापन र लेखािविधको �ान प्रा� गनार्ले र प्रोग्रािमङ जस्ता आधारभतू IT सीपह� िसकेको ह�नाले, KCGI का 
िवद्याथ�ह�ले ख�रद सामान, उत्पादन, िबक्र� लोिजिस्टक्स, लेखािविध र कमर्चारी व्यवस्थापनका लािग ERP 
प्रणालीह� कसरी अनकूुलन गन� भन्ने बारेमा िसक्छन।्
मास्टर प्रोजेक्टमा, िवद्याथ�ह�ले उद्योग-िविश� ERP कायार्न्वयन बारे अनसुन्धान सञ्चालन गछर्न ्र व्यावसाियक 
प्रिक्रयाह� सधुानर् ल�य ग�रएको व्यवस्थापनका समस्याह�मािथ समाधानह�को प्रस्ताव गछर्न।् िवद्याथ�ह�ले ERP 
प्रणालीह� अनकूुलन गन� मात्र नभएर आवश्यक ह�दँा एड-अन र बा� प्रणालीह� पिन िवकास गछर्न।्
िव�व्यापीकरण बढ्द ैजाँदा, अन्तरार्िष्ट्रय चरणमा भिूमका िनवार्ह गनर् सक्ने ERP परामशर्दाताह�को माग माउन्ट ह�दँछै। KCGI ले दवुै जापानी र अङ्ग्रेजीमा उमरेका 
आवश्यकताह�मा प्रितिक्रया जनाउन सक्ने िव�व्यापी ERP परामशर्दाताह� िवकास गछर्। अङ्ग्रेजी/जापानी ERP प्रणालीह�को अनकूुलनका साथै, हामी अन्तरार्िष्ट्रय आिथर्क 
�रपोिटर्ङ मापदण्डह� (IFRS) सँग अनवुत� भएका ERP प्रणालीह�को आवश्यकतामा प्रितिक्रया जनाउने अनसुन्धान अिघ बढाउँछौं।
हामी िविभन्न दशेका लेखािविध प्रणाली र व्यवसायका कस्टमह� सव��ण गन� दशे िविश� ERP प्रणालीह�को कायार्न्वयन बारे अनसुन्धान पिन सञ्चालन गछ�। हाम्रा धरैेजसो 
िवद्याथ�ह� िव�व्यापी परामशर् फमर्ह�को साथमा ERP परामशर्दाताह� बन्ने आफ्ना सपनाह� परूा गनर् कडा प�रश्रम ग�ररहकेा छन।्

प्रोफेसर Yi Li

ERP परामशर्दाता बन्नको लािग पथ

व्यवस्थापन सचूना प्रणालीह�को प�रचय

दोस्रो सेमसे्टर
प्रमािणत SAP परामशर्दाता परी�ाको लािग तयारीमा लेक्चरह�

▶  Mock ERP कायार्न्वयन प�रयोजना   ▶  इन्टनर्िशप   ▶  एड-अन िवकास र प्रोग्रािमङ
तेस्रो र अनवुत�

सेमसे्टरह�
ERP प्रणालीह�को िवकास र कायार्न्वयन सम्बन्धी व्यवहा�रक अध्ययन

यी कोसर्ह�ले िवशषे �ेत्रह�मा पेशागत �ान र प्रिविधको व्यवहा�रक एिप्लकेसनमा केिन्द्रत गछर्न।् कोसर्ह� प्रत्येक उद्योगको लािग 
िवशषेीकृत छन।् लेक्चरह� प्रत्येक उद्योगको फ्रन्ट लाइनह�मा सिक्रय रहकेा उत्कृ� व्यि�ह�द्वारा प्रस्ताव ग�रन्छ। यी र अन्य 
कोसर्ह�लाई अध्ययन ग�रएको प्रत्येक उद्योगका आधिुनक प्रचलनह�मा लगातार अद्याविधक ग�रन्छ।

िफनटेक आिथर्क �ेत्रमा लाग ूग�रएको आईटी हो। यी पाठ्यक्रमह�ले बैङ्कह�को मखु्य प�रचालन साथै इलेक्ट्रोिनक मदु्रा, 
भचुर्अल मदु्राह� र अन्य आिथर्क प्रिविधह�को हालको िस्थित प�ा लगाउँछन।्

िवद्याथ�ह�ले कृिषमा कसरी आईठीलाई लाग ूह�न्छ भिन िसक्छन।् िवषयह�ले खतेीको वातावरण िनयन्त्रण 
(िब�वा कारखानाह�मा जस्तै) र उत्पादन िवतरणमा क्रािन्त गनर् आईटीको प्रयोग गदर्छ।

यो पाठ्यक्रमले जहाज िनमार्ण र समदु्रमा-जाने यातायातमा आईटीको आवेदनलाई सम्बोधन गदर्छ। िवद्याथ�ह�ले जहाज नेिभगेसन 
िनयन्त्रण र समदु्री जलीय कृिषको लािग पयार्वरणह�लाई िनयन्त्रण गन� बारेमा िसक्छन।् 

िवद्याथ�ह�ले िचिकत्सा �ेत्रमा आईटी अनपु्रयोगह� बारे जान्छन।् िवषयह�ले AI र डेटा �श्यावलोकनको प्रयोग ग�र इलेक्ट्रिनक 
मिेडकल रेकडर् र िनदान समथर्नमा डेटा व्यवस्थापन समावेश गदर्छ।

िवद्याथ�ह�ले मङ्गा, एिनमी, िभिडयो, संगीत र अन्य मीिडयामा आईटी अनपु्रयोगह� िसक्दछन।् समालेको िवषयह� बीच उत्पादन 
प्रिक्रया, बौिद्धक सम्पि� अिधकार र प्रचार रणनीितको व्यवस्थापनलाई िडिजटलकरण गद� छन।्

यो पाठ्यक्रममा िवद्याथ�ह�ले शिै�क �ेत्रमा आईटी अनपु्रयोगह� बारे जान्छन।् यसले ई-लिन�ग सामग्री, सञ्चार प्रणालीको एक 
िवस्ततृ श्रृखंला िडजाइन र थपको समावेश गदर्छ। 

िफनटेक

कृिष

समुद्री

स्वास्थ्य र िचिकत्सा

सामग्री माक� िटंग

िश�ा

औद्योिगक पाठ्यक्रमह�

यो पाठ्यक्रममा िवद्याथ�ह�लाई उद्योग वा एकाग्रताकाको �ेत्र बाहकेका पेशवेरह�को �पमा आवश्यक पन� आधारभतू सीपह� 
िसकाउने कोसर्ह�, जस्तै सञ्चार तथा व्यवस्थापन साथसाथै अग्रभाग ICT एिप्लकेसन र प्रािविधक प्रचलनह�को केस अध्ययनह� 
समट्ेने कोसर्ह� समावेश ह�न्छन।् यसले आधारभतूदिेख लागसूम्म व्यापक दायराका प�रपे्र�यह�बाट कोसर्ह�लाई एकसाथ ल्याउने ह�दँा, 
यो पाठ्यक्रमले िवद्याथ�ह�को अध्ययन व्यापकता बढाउँछ।

यी पाठ्यक्रमका िवद्याथ�ह�ले आईटी र व्यवसाियक �ेत्रह�मा कसरी तािकर् क र स्प� �पले कुराकानी गन�, कुराकानीमा सीपह�को 
िवकास गन�, आत्म-अिभव्यि� र यो पिछ गनर् िसक्छन।् 

िवद्याथ�ह�ले बझु्ने �मता प्रा� गछर्न ्र इन्टरप्राइज वातावरणमा आवश्यक व्यवस्थापनमा सामान्य पह�चँह� गछर्न।्

िनमार्णमा गणुस्तर र नौलो उत्साहमा ढाँचाह�मा सधुार गन� प्रयासह�लाई यी पाठ्यक्रमह�मा िवस्ततृ िवषय अध्ययनमा खोिजएको छ।

यी पाठ्यक्रमका िवद्याथ�ह�ले आईटीका उन्नत अनपु्रयोगह� र प्रािविधक प्रव�ृह�को िवस्ततृ अध्ययनको िवषय अध्ययन गछर्न।् 

सञ्चार 

व्यवस्थापन 

िनमार्ण 

आईटीमा उन्नत अनुप्रयोगह� र 
प्रािविधक प्रव�ृह�

समथर्न गन� िवकल्पह�

िवद्याथ�ह�ले आईटी-सम्बिन्ध �ानको गम्भीर िवचारबाट एक िवशषे �ेत्रको चयन गदर्छ र त्यस �ेत्र िभत्र �ान अझ गिहरो बनाउँछन।् 
िवद्यािथर्ह�लाई सहयोग गनर् अझ ैिवस्ततृ �ानको आधारको पयार्� िवशषे�ाताको लािग पाठ्यक्रमह�लाई िविभन्न �ेत्रह�मा 
िवभािजत ग�रएको छ। 

िवद्याथ�ह�ले उद्योग स्रोत योजना (ERP) प्रणालीह� अध्ययन गदर्छन ्जनु कम्पनीह�ले मािनसह�को, सामानह� र पैसाको 
जानकारीको व्यवस्थापन गदर्छ र प्रभावकारी िनणर्य िलन मद्दत गदर्छ।

िवद्याथ�ह�ले क्लाउड र डेटाबेसमा संचयी जानकारीको िव�ेषणात्मक गनर् र प्रभावकारी िनणर्य िलन समथर्न गनर्को लािग ितनीह�को 
िव�ेषणह�को प्रयोग गनर् िसक्छन।् 

यो पाठ्यक्रमले आईटी व्यवसायमा उद्दमीको �पमा सफल ह�नको लािग आवशयक �ान र �मता, उद्यमशील िदमाग सेट, नेततृव र 
डाटा िव�ेषणात्मक गन� प्रकृयाह� र प्रयोगबारे िसकाउँछ। 

यो पाठ्यक्रमिभत्र िवद्याथ�ह�ले वेबसाइटह� स्रोतह� जस्तै डेटावेसह� र क्लाउड सेवाह�मा जडान गनर् िडजाइन र योजना कसरी 
बनाउने, साथै PC र स्माटर्फोनको लािग वेब आवेदनह� कसरी िसजर्ना गन� भन्नेबारे अध्ययन गदर्छ।

यस कोसर्का िवद्याथ�ह�ले उहाँह�को अिभपे्र�रत आवेदन अनसुार सञ्जालह� कसरी िनमार्ण गन�, क्लाउड कम्प्यिुटङ र सरु�ा 
व्यवस्थापन कसरी अध्ययन गन� र िविभन्न ग्राहक/सभर्र प्रणालीह� कसरी िवकास र कायार्न्वयन गन� भन्ने बारेमा िसक्नहु�न्छ।

यो पाठ्यक्रमले िडिजटल योजनाको लािग सामग्रीह�को प्रयोग कसरी गन�, एिनमटेड गनर् र अन्य �श्य सामग्री उत्पादन गन�, 
साथै कसरी यो एक व्यवसायमा यो सामग्री समावेश गन�बारे िवद्याथ�ह�लाई िसकाउँछ।

ERP

व्यवसाय डाटा िव�ेषणात्मक

ग्लोबल उद्यमशीलता

वेब प्रणालीका िवकास 

नेटवकर्  प्रशासन 

आईटी मंगा र एिनमी

यस पाठ्यक्रममा, िवद्याथ�ह� पयर्टनमा ICT एिप्लकेसनह� बारे,  पयर्टन व्यवसायमा IT कायार्न्वयन, भ्रमणको व्यवस्थापन, 
सिुवधा तथा अन्य जानकारी र पयर्टन सामग्रीको योजना र िडजाइन बारे अध्ययन गछर्न।्IT पयर्टन

यस पाठ्यक्रममा िवद्याथ�ह�ले िविभन्न �ेत्रह�मा ग�रएका वास्तिवक संसारको मािमला अध्ययनह�मा आधा�रत रहदँ ैकृित्रम बिुद्धम�ा (AI) र यससँग सम्बिन्धत 
प्रिविधह�को आधारभतू िसद्धान्त र प्रयोग िसक्छन।् सहभागीह�ले कृित्रम बिुद्धमता (AI) सँग सम्बिन्धत सफ्टवेयरमा पिन प्रवीणता हािसल गदर्छन ्र कृित्रम 
बिुद्धमता (AI) को िविभन्न �ेत्रह�मा यसलाई कसरी प्रयोग तथा लाग ूगन� भन्ने त�रका िसक्छन।्

कृित्रम बुिद्धमता

एकाग्रताका �ेत्रह�
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तपाईकंा कोसर्ह�को रचना बनाउने

▶ यो एकाग्रताको �ेत्रको कोसर् मागर् बारे थप जानकारीका लािग, कृपया प�ृ 34 हनेुर्होस।्

क्या�रयरको मागर्ह�
● सिुवधाजनक र उपयोगी वेबसाइटह�को िडजाइनर/प्रोग्रामर     ● िनमार्ता नयाँ वेबसाइटह�को स�ु गनर् र भएका एउटालाई सहयोग र सधुार गनर् संलग्न  
● वेबसाइट व्यवस्थापकले आफ्नो कम्पनीको वेबसाइटमा उत्कृ�तालाई समथर्न र सधुार गद�छ
● भएका वेब सेवाह�लाई क्लाउड सेवाह�को साथ अनपु्रयोगह� िनमार्ण गनर् िमलाउन सक्ने इिन्जिनयर 

 वेब प्रणालीका िवकास

▶ यो एकाग्रताको �ेत्रको कोसर् मागर् बारे थप जानकारीका लािग, कृपया प�ृ 34 हनेुर्होस।्

क्या�रयरको मागर्ह�
● कप�रेट इन्टरनेट सेवाका लािग ममर्त/ प�रचालन गन� इिञ्जिनयर     ● कप�रेट इन्ट्रानेट्स र िवशषे-महत्वपणूर् व्यवसाियक प्रणालीका लािग सरु�ा प्रबन्धक 
● िविभन्न सभर्र पयार्वरणह� (वेब, डाटाबेस, िभिडयो, आिद) िनमार्ण र सञ्चालन गन� प्रबन्धक।
● क्लाउड सेवाह� र IoT उपकरणह�को साथ एक नेटवकर् को िवस्ततृ दायरालाई िमलाउने र सहयोग गन� सल्लाहकार
● नेटवकर्  प्रणालीका लािग ग्राहक/सभर्र सफ्टवेयर िवकासर प�रचालन गन� इिन्जिनयर

 नेटवकर्  प्रशासन 

एक िनयमको �पमा वेब प्रणाली िवकासले कप�रेट इन्ट्रानेटह�मा वेबसाइटह� दबैु 
उत्पादन, कम्पनीको-आन्त�रक प्रयोगको लािग होल्ड गरेको सामग्री, र इन्टरनेटमा 
वेबसाइटह�को उत्पादन, बािहरी प्रयोगको लािग प्रकाशन ग�रएका कुराह�को 
समावेश गदर्छ। सामान्यतया, वेब प्रणालीका िवकासकतार्ह�ले HTML5 जस्ता 

प्रोग्रािमङ तथा माकर् अप भाषाह� प्रयोग गरेर वेबसाइटह�मा कोड गछर्न।् यद्यिप, 
उनीह�को ड्यटुीह�मा सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीह� (CMS) को प्रयोग पिन 
समावेश ह�न्छ। यो एकाग्रतामा, िवद्याथ�ह�ले कसरी वेब प्रणालीह� प्रोग्राम र कोड 
गन� र आधारभतू नेटवकर् ह�को अध्ययन गन� िसक्छन।्

नेटवकर्  सेवाह� आजको सचूना प्रणालीको एक महत्वपणूर् तत्व ह�न।् नेटवकर्  
प्रशासकह�ले कम्प्यटुर नेटवकर् ह� र सभर्र प्रणालीह�को िनमार्ण गदर्छन,् 
बाधाह�को समस्या िनवारण गदर्छन,् र यी नेटवकर् ह� र प्रणालीह�लाई व्यवस्थापन 

र समथर्न गदर्छन।् नेटवकर् मा समस्या दखेापदार्, नेटवकर्  प्रशासकले समस्याबाट 
पनु:प्राि� गदर्छ र नेटवकर् मा डेटा राख्छ। यो एकाग्रतामा, िवद्याथ�ह�ले नेटवकर्  
प्रणालीका प�रचालन र सचूना सरु�ाको बारेमा �ान प्रा� गछर्न।्

▶ यो एकाग्रताको �ेत्रको कोसर् मागर् बारे थप जानकारीका लािग, कृपया प�ृ 33 हनेुर्होस।्

क्या�रयरको मागर्ह�
● डाटा खानी (जानकारी स्रोतह�को िनकासी र प्रयोग), बजार िव�ेषणात्मक आिदमा काम गन� िव�ेषक। 
● डेटामा आधा�रत कप�रेट रणनीित प्रस्ताव र अिघ बढाउने जस्ता िनणर्य गनर् सक्ने CEO
● उत्पाद योजनामा सल्लाह र िदशािनद�श प्रस्ताव गनर् सक्ने सल्लाहकार 
● उपभो�ा व्यवहारको वणर्न र रणनीितह� र पवूार्नमुान िवकास गनर्को लािग मोडेलह�को िनमार्ण गन� CRM व्यवस्थापक

 व्यवसाय डाटा िव�ेषणात्मक

▶ यो एकाग्रताको �ेत्रको कोसर् मागर् बारे थप जानकारीका लािग, कृपया प�ृ 33 हनेुर्होस।्

क्या�रयरको मागर्ह�
● व्यवस्थापन सल्लाहकार     ● उद्यम प्रबन्धक     ● उद्यम िव�ेषक र उद्यम लगानीकतार्ह�को लािग समथर्न गन� कमर्चारी
● उद्यमह�मा व्यवसाियक िवकास उत्पादकह�

 ग्लोबल उद्यमशीलता

व्यवसाियक डाटा िव�ेषणात्मक हालैको वषर्मा उद्योगको धरैे �ेत्रह�बाट बढ्दो 
ध्यान पाइरहकेो एक व्यवसाियक प्रिविध हो। व्यवसाियक डेटा िव�ेषणको मखु्य 
उद्दशे्य कम्पनीह�लाई ितनीह�को व्यवसाय िवकास गनर् आवश्यक प्रभावकारी 
िनणर्य-िलने सिहत प्रदान गदर्छ। 
कम्पनीह�ले िवस्ततृ दायराको डेटा संकलन गदार्, डेटा व्यवस्थापन बिढ जिटल 
ह�न्छ, किठन समस्याह�को िवस्ततृ दायरा सिहत कम्पनीह� सामना गद�छ। यस 
एकाग्रताको उद्दशे्य िवद्याथ�ह�मा यी समस्याह�को समाधान प�ा लगाउने 

त�रकाह� बझु्न िवकास गनुर् हो। िवद्याथ�ह�ले कसरी डाटा िव�ेषणात्मक गन� र 
प्रसोधन गन� र उद्यमको समस्याह�लाई होस्ट समाधान गनर् यीिनह�को 
िव�ेषणह�को प्रयोग गनर् िसक्छन।् माक� िटङ् र तथ्याङ्क िव�ेषणात्मकात्मक 
त�रकाह� बझु्न आधा�रत रणनीितक उपभो�ा सम्बन्ध व्यवस्थापन (CRM) जस्ता 
महत्वपणूर् अवधारणाह�; र प्रयोगात्मक आधारभतू संरचना र ख�रद सिहत 
व्यवसाियक मोडेलह� �ान्डल गनर् प्रयोग ग�रएको आपिूतर् श्रृखंला व्यवस्थापन 
(SCM) लाई पिन अध्ययन ग�रयो।

िव�व्यापी उद्यमीह�ले आफ्नो र अन्य उद्यम व्यवसायह�को स�ुवात, िवकास र 
व्यवस्थापन गछर्न ्र आफ्नो िवशषे�तालाई अन्य उद्योगह�मा व्यवसायह�को िवकासमा 
समथर्न गनर् लाग ूगछर्न।् यो एकाग्रताको उद्दशे्य िव�व्यापी व्यवसाय �ेत्रमा उद्यम स�ु गनर् 

�ान र �मता प्रदान गदार् एक उद्यमी मानिसकता र नेततृ्वमा प्रोत्साहन गनुर् हो। इ-कमसर् र 
वेब आधा�रत व्यवसायसिहत िव�व्यापी व्यवसायमा ध्यान िददँा, िवद्याथ�ह�ले िव�, 
माक� िटङ् र व्यवस्थापनमा आधारभतू अवधारणाह�को अध्ययन गछर्न।्

प�रयोजना प्रायोजकह�को सन्देश प्रोफेसर Hong Seung Ko

मलेै िनरी�ण गन� प�रयोजनाह� अनलाइन व्यवसायह� (“इ-माक� िटङ”) को प्रभावकारी सञ्चालनको लािग B2C 
बजारीकरण रणनीितमा प्रमखु �पमा केिन्द्रत छ। इ-माक� िटको आधार िनमार्ण गन� ICT को बझुाइलाई सिञ्चत गदार्, 
मरेा िवद्याथ�ह�ले अनलाइन िबक्र� र आम्दानीह�लाई बढाउन सम्भािवत ग्राहकह�को अनलाइनको ख�रद गन� 
व्यवहारलाई िव�ेषण गछर्न।् यी नितजाह� त्यपिछ कोहटर् िव�ेषण र AHP िव�ेषण जस्ता तथ्याङ्क�य प्रिविधह� 
प्रयोग गरेर िवकास रणनीितमा लाग ूग�रन्छ।
वषर्मा एकपटक, मलेै सझुाव िदने प�रयोजनाहमा िवद्याथ�ह�का प्रितिनिधह� अङ्ग्रेजीमा प्रस्ततुीकरणह� डेिलभर 
गनर्को लािग उ�र अम�ेरका, यरूोप र त्यस्तै अन्य दशेमा आयोिजत अन्तरािष्ट्रय शिै�क सम्मलेनह�मा यात्रा गछर्न।् म 
तपाईलंाई ग्राहकमा केिन्द्रत �ान व्यवस्थापनको मटुुमा बजारीकरण रणनीितको अध्ययन गनर् िनमन्त्रणा गछुर्। तपाईलें 
िवदशेको अन्तरािष्ट्रय शिै�क सम्मलेनमा प्रस्ततु गन� चनुौती िलनहु�नेछ?

प�रयोजना प्रायोजकह�को सन्देश एसोिसएट प्रोफेसर Kengo Onishi

KCGI ले व्यवसाय मािनस र उद्यमीह�को �पमा अनभुव भएका प्रिश�कह�लाई सिक्रय �पमा नामाङ्िकत 
गछर्। उनीह�को मागर्िनद�शन अन्तगर्त, KCGI ले आफ्नो स�ुवात भएदिेख बह�संख्यक उद्यिमह�लाई ग्रेजएुट 
गरेको छ। िवशषेीकृत ग्रेजएुट िवद्यालयको �पमा, KCGI ले अन्य कुनै संस्थाले गनर् नसक्ने उद्यिमह�लाई 
िवकास गनर्मा िगयर ग�रएको पाठ्यक्रम, िश�ण ICT मा आधा�रत बजारीकण, ग्राहक व्यवस्थापन र 
उद्यिमह�लाई आवश्यक पन� व्यवस्थापनको �ान प्रस्ताव गछर्।
यी नितजाह�को आधारमा, KCGI िव�िवद्यालयह�, जानकारी प्रिविध प्रवद्धर्न एजेन्सीको जानकारी-प्रिविध 
संर�ण एजेन्सी (IPA) िभत्रको शरीरमा IT उद्यिमह�को िवकासमा IT उद्यिमह�को लािग मोडेल 
पाठ्यक्रमको सेिटङ, परी�ण, मलू्याङ्कन आिद को लािग सहकायार्त्मक शिै�क िनकायमा सेवा प्रदान गनर् 
नामांिकत ग�रएको िथयो। KCGI अिहले उद्यिमह�को िवकासको लािग नयाँ पाठ्यक्रम िसजर्ना गनर् अन्य 
िव�िवद्यालयह�सँग महेनतका साथ काम ग�ररहकेो छ।
तपाईलें �रपोटर्ह� िसजर्ना गन� आफ्नो योग्यता गितविृद्ध गनर् ICT मा आफ्ना सीपह� लाग ूगनुर्ह�न्छ भने, 
सावर्जिनक एजेन्सीह�को उपय�ु सहायताले आफ्नो िनजी व्यवसाय स�ु गनार्ले तपाईकंो लािग वास्तिवकता 
बन्न सक्छ।

प�रयोजना प्रायोजकह�को सन्देश

यसले प्रभावकारी �पमा सेवाह� उत्पादन गनर् पिहले नै व्यापक �पमा प्रयोग ग�रएका प�रपक्व प्रिविधह�को प्रयोग 
गछर् तर पिहले किहल्यै पिन दखेा नपरेको सेवाह� िसजर्ना गनर् नवीनतम प्रिविधह�को प्रयोग पिन गछर्। यसमा office 
सेिटङह�मा दखेा परेका प्रशासिनक िस्क्रनह�का प्रकारह� सँगसँगै वेब प्रणालीह� संलग्न ह�न सक्छन ्वा 
स्माटर्फोनह�मा प्रयोगको लािग AR एिप्लकेसनह� िसजर्ना गन� कायर् समावेश ह�न सक्छ।
केही प�रयोजनाह�मा इन्टरनेटका कुराह� (Internet of Things, IoT) समावेश ह�न सक्छन,् जसले सेन्सर र 
क्यामरेाह� जस्ता यन्त्रह�बाट जानकारी सङ्कलन गछर्। अ�ले उदाहरणको लािग असामान्यता अनसुन्धानसँग छिव 
पिहचान िमलाउनको लािग कृित्रम बौिद्धकता (AI) लाग ूगनर् सक्छन।् धरैेजसो हालैका प्रणाली िवकासका 
प�रयोजनाह� वेब प्रिविधको प्रयोगले पिहचान ग�रएको िथयो। व्यापक दायराका प्रोग्रािमङ भाषाह�, डेटाबेसह� र 
यस्तै अन्यले पिन भिूमका िनवार्ह गछर्न।्
प्रिविधह�को यस्तो िविवध दायरामा सञ्चाल गदार् मह�वपणूर् ह�ने कुरा भनेको तपाईलें प्रणालीको िवकास गन� 
उद्दशे्यलाई स्प� �पमा स्थापना गनुर् हो। कुन �ेत्र प्रयोगको लािग प्रणाली अिभप्रेत ह�न्छ? समस्या के हो र प्रणालीले यसलाई कसरी समाधान गन�छ? तपाईलें आफ्नो प्रस्ताव 
बनाउनको लािग कुन-कुन प्रिविधह� प्रयोग गनुर्ह�नेछ? तपाईलें यी कुराह� स्थापना ग�रसकेपिछ, तपाई ंआफ्नो प्रणाली िवकास गनर्, प्रयोगकतार्ह�लाई यसको प्रयोग गनर् िदन र 
नितजाह� मलू्याङ्कन गनर् सक्नहु�न्छ। यस्ता प�रयोजनाह�मा सहभागी ह�नाले िवद्याथ�ह�लाई समाजको आधारमा प्रणालीह� िडजाइन र िवकास गनर् आवश्यक पन� सीपह� 
उपलब्ध गराउँछ। परूा गरेपिछ, हामी िवद्याथ�ह�बाट वेब प्रिविध िवशषे�ह�को �पमा सिक्रय क�रयरह� आरम्भ गन� अपे�ा राख्छौं।

एसोिसएट प्रोफेसर Takao Nakaguchi

प�रयोजना प्रायोजकह�को सन्देश

मरेो िवशषे�ताको �ेत्र जानकारी सरु�ा र नेटवकर् ह�मा छ। सचूना प्रणाली िनमार्ण र सञ्चालन गनर्को लािग, नेटवकर् ह� र 
सरु�ा कारको पाङ्ग्रा जस्तै एक-अकार्लाई सहायता गछर्न।् नेटविकर् ङले सचूना प्रणालीह� सहज बनाउँछ साथसाथै प्रत्य� 
समानपुातमा यसको सरु�ा जोिखम पिन बढाउँछ। नेटवकर्  प्रिविध र सरु�ा प्रिविध सेनाको प्रितस्पधार् जस्तै एक-अकार्सँग 
लगातार प्रितस्पधार्मा बढीरहकेा छन।् सवर्व्यापी ढंगले प्रसा�रत ह�ने समाज भनेको तपाईलें यी िदनमा सनु्नहु�ने प्रचिलत शब्द 
हो। यसले वतर्मान प्रचलनलाई जनाउँछ, जहाँ सबै प्रकारका कुराह� बढ्दो �पमा नेटवकर् मा जिडत भइरहकेा छन।् यसको 
िवपरीत, अिहले प्रगितमा रहकेो अक� प्रचलन भनेको क्लाउड कम्प्यिुटङद्वारा प्रस्ततु ग�रए अनसुार डेटा सभर्रह�मा 
हाडर्वेयर र प्लेटफमर्दिेख सफ्टवेयर (एिप्लकेसन) सम्मका सबै कुराको केन्द्रीयकरण हो।
अवश्य, मलेै भखर्रै व्याख्या गरेको जस्तो सेवा वातावरणलाई बिलयो जानकारी सरु�ासँग मात्र पिहचान गनर् सिकन्छ। 
व्यि�गत जानकारीको चहुावट, कम्प्यटुर भाइरसह�को संक्रमण, वेब सभर्रह�को �ािकङ, वेबसाइटह� टेकडाउन र e-commerce जालसाजीबाट ह�न सक्ने �ितको स्केल 
नेटविकर् ङ बढ्नासाथ समानपुातमा बढ्छ। तर बन्द ग�रएको, नेटवकर्  नभएको िस्थितमा फकर् न ुभनेको व्यवहायर् िवकल्प होइन। यसको सट्टामा, हामीले वतर्मान अवस्थाको लािग 
िववेकशील सन्तलुन उपलब्ध गराउने समाधानह� फेला पानुर्पछर्।
म हाम्रो भखर्रै आइपगुेका नयाँ िवद्याथ�ह�लाई िसद्धान्त र अभ्यास बीचको सन्तलुन असाधारण बनाउँद ैनवीनतम नेटवकर्  र जानकारी सरु�ा प्रिविध अध्ययन गन� चनुौती स्वीकार 
गनर्को लािग िनमन्त्रणा िदन्छु। यो पाठ्यक्रमले सचूना प्रिविध र जानकारी नैितकता सामिजक प्रणालीह�मा भिूमका िनवार्ह गनर् यसलाई प्रयोग गनर् संलग्न भएको भिूमकाह� बारे 
िवचार गन� अवसर पिन उपलब्ध गराउँछ।

प्रोफेसर Shozo Naito
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तपाईकंा कोसर्ह�को रचना बनाउने

▶ यो एकाग्रताको �ेत्रको कोसर् मागर् बारे थप जानकारीका लािग, कृपया प�ृ 34 हनेुर्होस।्

क्या�रयरको मागर्ह�
● व्यापक �पले काटुर्न र एनीमशेन सामग्रीको योजना, उत्पादन र प्रवधर्न गनर् स�म उत्पादक
● िडिजटल र एनालग उत्पादन उपकरण दबैुको प्रयोगमा सामग्री िनमार्ताको �मता
● हरेक उत्पादनको उद्दशे्यको लािग ठीक प्रभाव सिहत िभिडयो रचना र इफेक्ट्सको प्रयोग गनर् सक्ने िनद�शक 
● काटुर्न र एनीमशेन बजारह�, िश�ा, मनोरञ्जन र यस्तैमा प्रविृत �ि�कोणमा सामग्री योजना गनर् सक्ने माक� िटङ् िनद�शक 

 आईटी मंगा र एिनमी

मन्गा र एिनमदे्वारा नेततृ्व ग�रएका जापानका कन्टेन्ट-िसजर्ना गन� उद्योगह�ले 
िव�व्यापी ध्यान आकषर्ण ग�ररहकेा छन।् KCGI मा िवद्याथ�ह�ले  िसजर्नाका 
उद्योगह�ले सामना गन� िवस्ततृ अवस्थाको अनभुव गछर्न,् जस्तै : कन्टेन्ट-िसजर्नाका 
उद्योगह�मा परुाना व्यवसाय मोडेलह�मा ग�रएको शोधको आधारमा नयाँ व्यवसाय 
मोडेलह� िसजर्ना गन� र एिनमकेो योजना तथा उत्पादन गन�। यो पाठ्यक्रमले 

िवद्याथ�लाई कन्टेन्ट िसजर्नाको क्रममा सामना गन� व्यि�गत समस्याह�को समाधान 
खोज्ने अभ्यास प्रदान गदर्छ। कन्टेन्ट र िसजर्नाका उद्योगह�मा ICT को शि� 
अप�रहायर् छ, त्यसैले िवद्याथ�ले िडिजटल टूलह�मा द�ता हािसल गन� कुरा 
िसक्छन।् यो पाठ्यक्रमले िविभन्न प�रिस्थितह�मा लाग ूगन� समाधानह� िवकास गन� 
सीप पिन िवकास गदर्छ। 

प�रयोजना प्रायोजकह�को सन्देश प्रोफेसर Koji Ueda

मरेा िवशषे�ताका �ेत्रह� प्रोग्रािमङ, मिल्डिमिडया र ICT र िवकासशील दशेह�मा प्रिविध 
ट्रान्सफरसम्बन्धी पाठ्यक्रमको िवकास ह�न।् िवकासशील र िवकिसत दशेह�का लािग, मलाई िव�ास छ 
िक इ-अध्ययनमाफर् त उपलब्ध भएको उ�म सामग्री प्रयोग गरेर सबैजनाले चाहकेो सामान्य र प्रभावकारी 
िश�ा प्रा� गनर् उहाँह�को लािग िव�व्यापी िछटै्ट सम्भव ह�नेछ। त्यो भएको बेलामा, म एिनमसेन, सबै 
ठाउँमा फेला पन� अिभव्यि�को िविधलाई यस सन्दभर्मा प्रभावकारी प्रयोगमा रािखन्छ भन्ने अपे�ा गदर्छु।
एिनमी िसजर्नाकतार् बन्न कलाका कायर्ह� िसजर्ना गन� िडिजटल उपकरणह� लाग ूगन� सीपह� समावेश 
ह�न्छन,् तर यसमा अझ ैबढी कुरा समावेश ह�न्छ। एिनमी िसजर्नाकतार्ह�लाई सामग्री िवकास, लागत 
िनयन्त्रण र कला कायर्ह�को िवतरणका िविधह� समट्ेने व्यवसायका नमनूाह� बारे थाहा ह�नपुछर्। सामग्री 
िसजर्नाकतार्ह�सँग प्रत्येक दशेका अवस्था र संस्कृितह�को बझुाइमा आधा�रत रहरे बोडर्रह� बािहर 
सिजलै प�रिचत गनर् सिकने सामग्री िसजर्ना गन� लचकता पिन ह�नपुछर्। यस एकाग्रताको लािग मरेो ल�य 
भनेको िवस्ततृ �ि�कोणबाट सामग्री िसजर्ना पह�चँ गनर् र ICT प्रयोग गरेर यसलाई िव�भ�र िवतरण गनर् 
सक्ने सामग्री िसजर्नाकतार्ह� िवकास गनुर् हो।

MILANO

ऐितहािसक Milan मा अविस्थत भाषा तथा िमिडयाको अन्तरार्िष्ट्रय िव�िवद्यालय (IULM) इटालीको पयर्टन िश�ाको 
एकदम ैख्याितप्रा� िवद्यालय र KCGI को साझदेार हो। १९६८ मा स्थािपत, IULM मा तीनवटा संकायह� समावेश छन—् पयर्टन; 

फाइन आट्र्स; र भाषा तथा सञ्चार—र केही ६,३०० पवूर्ब्याचलर र ब्याचलर िवद्याथ�ह�को िवद्याथ� समहू छ।

यो कायर्क्रमले IULM, KGCI को साझदेार िवद्यालयमा एक्सचने्ज िवद्याथ�को �पमा परूा ग�रएको अध्ययनको अिन्तम वषर्मा, KCGI को सामान्य २ वष� 
स्नाको�र कायर्क्रमलाई ३ वष�मा िवस्तार गछर्। यी कायर्क्रमको समाि�मा, िवद्याथ�ह�ले IULM र KCGI बाट स्नातको�र िडग्री प्रा� गनर् सक्नहु�न्छ। 

KCGI मा िडग्री जापानी वा अङ्ग्रेजीमा र IULM मा अङ्ग्रेजीमा प्रा� गनर् सक्नहु�न्छ।
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Milan को पयर्टन िश�ाको एकदमै ख्याितप्रा� िवद्यालय

डबल िडग्री प्रोग्राम

IULMKCGI +

अङ्गे्रजीमा िव�को शीषर् िवद्यालयमा पयर्टन बारेमा अध्ययन गनुर्होस!्

तीन वष� अध्ययन अविधमा इटाली र धेरै अन्य राष्ट्रह�बाट िवद्याथ�ह�सगँ अन्तिक्रर् या गनुर्होस!्

जापान, इटाली र धेरै अन्य राष्ट्रह�मा क�रयर पाथ खोल्ने िडग्रीह�सगँ ब्याचलर गनुर्होस!्

तपाई ंजापान इटाली र अन्य राष्ट्रह�को इन्टनर्िशपमा सामेल ह�न पिन सक्नुह�न्छ।

(दईु वषर्) (एक वषर्)

IULM

▶ यो एकाग्रताको �ेत्रको कोसर् मागर् बारे थप जानकारीका लािग, कृपया प�ृ 35 हनेुर्होस।्

क्या�रयरको मागर्ह�
● आगामी AI को सहयोगले चल्ने समाजमा फस्टाउने सीपह� भएमा मािनस
● वहृत �ेत्रह�मा AI लाग ूर प्रयोग गनर् सक्ने मािनसह�

 कृित्रम बुिद्धमता (AI)

२१ औ ंशताब्दीको प्रारम्भबाट AI समाजलाई �पान्तरण गन� आधारभतू प्रिविधको 
�पमा दखेा पर ्यो, जब डीप लिनर्ङको िसद्धान्त दू्रत गितमा िवकिसत ह�दँ ैगयो, 
इन्टरनेटको प्रयोग गरेर िबग-डाटा प्रा� गनर् सिजलो भयो र माइक्रोप्रोसेसरह� र अन्य 
कम्प्यटुर प्रणालीह�ले ठूलो गित र �मतामा छलाङ मानर् थाले। AI को प्रयोगको 
�ेत्रमा िछटो िवस्तार भइरहकेो छ, हाल मिेसन अनवुाद, सेल्फ ड्राइिभङ सवारी 
साधनह�, िचिकत्सा सचूना प्रशोधन, निसर्ङ केयर सेवाह�का लािग रोबोट र त्यस्तै 
साधनह�, ई-स्पोट्र्सका साथै कप�रेट रणनीितका प्रस्ताव, कृिष व्यवस्थापनका नयाँ 

त�रकाह� र अन्य व्यापा�रक प्रयोगह�लाई यसले अगँालेको छ।
KCGI को AI मा समिपर्त अध्ययनको �ेत्रमा िवद्याथ�ह�ले AI िसद्धान्तमा 
आधारभतू प्रिश�ण हािसल गन� र AI लाग ूभएका �ेत्रहर�को वास्तिवक संसारका 
उदाहरणह�को माध्यमबाट िसक्ने कुराबाट स�ु गछर्न।् त्यसपिछ यो पाठ्यक्रम 
िविभन्न सम्बिन्धत सफ्टवेयर प्रोग्रामह�को अध्ययनमा अगािड बढ्दछ र AI 
प्रिविधको प्रयोग र लाग ूगनर् स�म िव�ह� उत्पादन गनर् केिन्द्रत रहन्छ।

प�रयोजना प्रायोजकह�को सन्देश प्रोफेसर Shinji Tomita

AI को अध्ययनको लािग गिणतको आधारभतू िसद्धान्त महत्वपणूर् छ। वास्तवमा गिणत पिहलो 
नम्बरको आवश्यकता मात्र होइन, यो दोस्रो र तेस्रो नम्बरको आवश्यकता पिन हो। तर दभुार्ग्यवस भनौं, 
धरैे िवद्याथ�ह� गिणतलाई मन पराउँदनैन।् यो साँिच्चकै लज्जास्पद कुरा हो। यो स्वािदलो   फल 
िटिपनको लािग उनीह�लाई पिखर्रहकेा छन,् तर उनीह�ले यसलाई िटप्ने छैनन ्िकनभने उनीह�ले 
यसको स्वाद चाख्न ुअिघ नै मन पराउन छोिडसकेका छन।्
केहीले िव�ास गरे जस्तो म चािह ंके िव�ास गिदर्न भने सन ्२०४५ मा “एकल िवल�ण” ह�नेछ, 
जसमा AI ले मािनसको स्थान िलन्छ। AI ले समाजलाई िचन्नै नसक्ने गरी बदल्नेछ भन्नेमा कुनै प्र� 
छैन। यसैले हामीले मािनसह�लाई आगामी AI को सहयोगबाट चल्ने समाजमा फस्टाउन आवश्यक 
पन� सीपले ससुिज्जत पानुर्पछर् । मािनसह�ले आफूलाई आवश्यक पन� आधारभतू िसद्धान्तमा अध्ययन 
र बझुाइ हािसल गरेपिछ ितनीह�ले चाहमेा त्यो आधारभतू िसद्धान्त िबस� पिन ह�न्छ। तर पिहले 
उनीह� आफैले AI प्रिविधको अनभुव गनुर्पछर्।

▶ यो एकाग्रताको �ेत्रको कोसर् मागर् बारे थप जानकारीका लािग, कृपया प�ृ 35 हनेुर्होस।्

क्या�रयरको मागर्ह�
● पयर्टन प्रणालीह�, प्रणाली िवकास र ठूला डेटाको प्रयोगको योजनामा संलग्न इिन्जिनयर
● व्यवस्थापकले पयर्टन सेवा व्यवस्थापनलाई आईटीको प्रयोग ग�र अिधक प्रभावकारी बनाउन �मता प्रिकयारत गदर्छ

 IT पयर्टन

हालैका वषर्ह�मा जापानी सरकारको पयर्टन प्रवधर्न योजनाले गम्भीर प्रभाव पारेको 
छ। जापानमा िवदशेी पयर्टकको संख्या तीव्र गितमा बढ्द ैगइरहकेो छ, २०१९ मा 
भ्रमण गन�ह� सबै-समय सम्म अत्यिधक ३१.८८ िमिलयन पगु्यो (स्रोत: जापान 
रािष्ट्रय पयर्टन संगठनको सव��ण)। KCGI का कलेज भएका हरेक सहरह�-क्योटो, 
टोक्यो र सापोरो-लगातार पयर्टकको सेवामा संलग्नह�को आवश्यकतालाई सम्झाउने 
एक वायमुण्डल िसजर्ना गद� पयर्टकह�सँग धरैे लोकिप्रय छन।्

यो िनि�त �पमा िवद्याथ�ह� एक्सचने्ज गनर् िगयर ग�रएको एकाग्रताको �ेत्रले IT 
प्रयोग गन� नयाँ पयर्टन सेवा र व्यवसाय नमनूाह� अन्वेषण गनर् यी फाइदाह�को लाभ 
उठाउँछ। KCGI ले मािनसह�लाई बह�िवध भाषाह�मा पयर्टनसम्बन्धी जानकारीको 
प्रावधान र िमिडया र िडिजटलीकरण, ग्राहक िक्रयाकलापको िव�ेषण र पवूार्नमुान 
जस्ता िक्रयाकलापह�माफर् त वास्तिवक-िव�का समस्याह� समाधान गनर् िसकाउँछ।

प�रयोजना प्रायोजकह�को सन्देश

मरेो िवशषे�ता िव�व्यापी कमर्चारीको िवकासमा पछर्। हालैका वषर्मा, जापानमा प्रवेश गन� िवदशेी सम्बद्ध कम्पनीह�को 
सङ्ख्या विृद्ध ह�दँ ैगदार् अथर्व्यवस्थाह�को िव�व्यापीकरण बढेको छ। सोही समयमा, िवदशेी बजारह� पिहलेभन्दा थप 
गितशीलमा बढेका छन।् प�रणाम स्व�प, उत्पादन र िबक्र�का आधारह� िवदशेमा सानर् खोिजरहकेा जापानी 
उद्योगह�को सङ्ख्या तीव्र �पमा बढेको दिेखरहकेो छ। िव�व्यापी कमर्चारीको माग उ� व्यि�ह�लाई प्रिश�ण, धारण र सरुि�त राख्न अिहले संघषर् ग�ररहकेा ती कम्पनीह�प्रित 
बिढरहकेो छ। रािष्ट्रय सरकारले जापानलाई प्राइम पयर्टन गन्तव्य बनाउने यसको नीितसँग अगािड दवाब िदनेभएकाले, पयर्टन उद्योग माउिन्टङ �िचलाई जापानी अथर्तन्त्रलाई सहायता 
गन� मखु्य उद्योगको �पमा आकषर्क गद�छ। इनबाउन्ड पयर्टनमा काम गन� सक्ने मािनसह�को मागको लािग वतर्मान विृद्ध िनि�त �पमा यस प्रचलनसँग सम्बिन्धत छ।
यस बाउण्टीको बीचमा, एउटा उदयमान समस्या भनेको ओभरटु�रजम हो। सावर्जिनक ट्रािन्जटको िभड र िश�तामा कमी भएका जापानी मािनसह�द्वारा किथत व्यवहारह� जस्ता 
समस्याह�ले स्थानीय वािसन्दाह�लाई सरु�ा र सर�ाको कमी महससु गराउँछ।
KCGI पयर्टक आकषर्णमा धनी शहर, क्योटोमा अविस्थत छ। क्योटोभर अविस्थत बह�संख्यक परम्परागत मिन्दर र पिवत्र स्थलह�लाई धािमर्क स्थल वा पयर्टन स्रोतह�को �पमा 
मािननपुछर्? हामी िनयिमत �पमा �ेत्रीय सांस्कृितक सम्पदा र पयर्टन मागको संर�ण बीचको घषर्णका वास्तिवक जीवनसँग िमल्ने केसह� अवलोकन गछ�।
िवशषे�ताको यो �ेत्रमा, हामी कलासँग िव�ानको िव�व्यापी एक�करणको �ि�कोणबाट यी समस्याह� बारे वादिववाद गनर् र ियनीह�लाई समाधान गनर् उपायह� बारे सोच्न िफल्डवकर्  
प्रयोग गछ�। हामी िव�कै सबैभन्दा उत्कृ� पयर्टन शहरह�मध्ये एक, क्योटोमा IT पयर्टनका फ्रन्ट लाइनह�मा काम गनर्को लािग �ान, सीप र व्यापक प�रपे्र�यका साथ IT पयर्टन 
िवशषे�ह�को िवकास गन� ल�य राख्छौं।

प्रोफेसर Meihui Li
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तपाईकंा कोसर्ह�को रचना बनाउने

क्या�रयरको मागर्ह�
● प्रणाली इिञ्जिनयर मिेडकल �ेत्रमा इलेक्ट्रोिनक मिेडकल रेकडर् र टाढाको औषिधको लािग प्रणाली सिहत िचिकत्सा �ेत्रमा आईटी 
प्रणालीह�को िवस्ततृ दायरा िवकास गनर्, किन्फगर गनर् र 
   सञ्चालन गनर् योग्य ह�न्छ।
● डाटा सहायकसँग िचिकत्सकह�को िनदानको समथर्न गनर् िचिकत्सा र मिेडकल-उपकरण डेटा जम्मा गनर्, िव�ेषणात्मक गनर् र कल्पना गन� िवशषे�ता छ
● अस्पताल र �ेत्रीय िचिकत्सा हरेिवचारका लािग सचूना नेटवकर्  व्यवस्थापन गनर् सक्ने इिन्जिनयर

 स्वास्थ्य र िचिकत्सा

क्या�रयरको मागर्ह�
● हास्य पसु्तक र एिनमटेेड-काटुर्न बजारह�मा प्रविृत समावेश गन� शिै�क, सङ्गीत र अन्य सामग्रीको िवकास गन� माक� िटङ् िनद�शक 
● प्रितिलिप अिधकार र अन्य बौिद्धक सम्पि� अिधकार सिहत बौिद्धक सम्पि�को व�रप�र काननुी ढाँचाको बारेमा माक� िटङ् रणनीित िवकास गन� योजनाकार

 सामग्री माक� िटंग

िचिकत्सा �ेत्रमा आईटीको कायार्न्वयन गेलोिपङ्ग गित, िचिकत्सा क्लो�रकल प्रणालीह� क्रम िमलाउन, इलेक्ट्रिनक 
मिेडकल रेकडर् प्रणालीह�, छिव िनदान र अिधक यस्तैमा बढ्द ैछ। उपचार डेटा पिहले नै एक समयमा एक रोगीको 
उपचार गनर् प्रयोग गथ�, िचिकत्सा-उपकरण डेटा र यस्तालाई संक्रामक रोगह� रोक्न र उपचार योजनाह�लाई अनकूुलन 
गनर् प्रयोगको लािग ठूला डेटाको �पमा संकलन र िव�ेषणात्मक ग�रँदछै। इन्टरनेटमा िचिकत्सा उपचार सम्बन्धी शब्द र 
वाक्यांशह�को िव�ेषणले संक्रामक रोगह�को भिवष्यवाणी र रोकथाममा भिूमका खिेलरहकेो छ। यी र अन्य 
त�रकाह�मा, िचिकत्सामा आईटीको प्रयोग बढ्दछै, समस्याको होस्ट गनर् उन्नत आईटी आवेदन गनर् सक्ने पेशवेरह�को 
लािग िचिकत्सा �ेत्रमा बढी माग िसजर्ना गद�छ।

क्या�रयरको मागर्ह�
● मीिडयाको व्यापक दायरा र अिभव्यि�को मोडको प्रयोग ग�र ई-लिन�ग प्रणालीको िवकास र प�रचालनमा संलग्न भएका शिै�क पेशवेर
● भिवष्यको पीढीह�मा ई-िसकाइने सामग्रीह�को िवकास ग�र औद्योिगक �ेत्रको िवस्ततृ दायराको िवशषे�ता प्रयोग गन� र िवतरण गन� सामग्री िनमार्ता
● िविभन्न प्रकारको मीिडयालाई एक�कृत गन� शिै�क सञ्चार प्रणालीको िव�ेषणात्मक र िडजाइनको साथ समावेश भएका इिन्जिनयर

 िश�ा

िविभन्न प्रकारको ई-लिन�ग प्रणालीह� र ट्याब्लेटका साथ आईटी टिमर्नलह�को एक िवस्ततृ श्रृखंलालाई आजको 
शिै�क ठाउँमा पाइएको छ। एक प्रिश�कबाट अिभव्यि�का अन्य मीिडया र मोडह�सँग नयाँ सामग्री बनाउन र साझा 
गनर् शिै�क सामग्रीह�लाई संयोजन गनुर् अब एक आधारभतू शिै�क प्रिक्रया हो। िश�कह�ले मात्र पाठ र िचत्रह� मात्र 
होइन, अिडयो, िभडीयो र जानकारी ग्रािफक्सको समावेश गनर् सम्भव र पह�चँयोग्य शिै�क स्रोतह� बनाउन सक्छन।् 
आफ्नो अिहले िनयिमत �पमा माग ग�रएको आफ्नै अध्ययनबाट ग्राफ ग�रएका डेटा िमलाउने र प्रस्ततुीकरण गन� जस्ता 
िक्रयाकलापह�।
यो अब िश�ामा मात्र होइन तर कृिष र समदु्री प�रचालन जस्ता औद्योिगक �ेत्रह�मा पिन व्यापक दायरामा आशा 
ग�रएको छ, जसको अनभुिव अभ्यासीह�ले आफ्नो िवशषे�ताको संर�ण गन� र यो भिवष्यका पीढीह�लाई िदने 
त�रकाह� प�ा लगाउने छन।् यसलाई िभिडयो वा गितिविध डेटाको �पमा यो �ानलाई रेकडर् ग�र र िमलाई ग�रएको ह�न्छ 
र ियनी स्रोतह�लाई एक िवस्ततृ दशर्कह�मा शिै�क सामग्री बनाउन िचत्रण ग�रएको ह�न्छ।
िवद्याथ�ह� उपय�ु शिै�क िडजाइनको आधारमा अिभव्यि�को िमिडया तथा मोडह�को व्यापक दायरालाई कसरी 
संयोजन गनर् भन्नेबारे अध्ययन गछर्न,् यसकारण, e-learning को लािग प्रभावकारी वातावरण िसजर्ना ह�न्छ। यस प्रिक्रयाको माध्यम व्यावहा�रक मीिडयामा िवद्याथ�ह� र 
प्रिश�कह�को बीचमा संवाद बढाउने त�रकाह�मा प्रभावकारी शिै�क मीिडयाको प्रयोग र आवेदनमा संलग्न ह�न्छन।् 

यो औद्योिगक �ेत्र िवद्याथ�को बौिद्धक सम्प�ीको बझुाइ र प्रशसंा, कुनै सामग्री व्यवसायको मलूमा एक अवधारणामा भर 
पदर्छ। यी पाठ्यक्रमह�ले मगंा र एिनमकेो लािग प्रितिलिप अिधकारह�को �ान्डल ग�र सम्झौता गछर्न;् वेबसाइटह� संगीत, 
िचत्रह� र िभिडयो होस्ट गदर्छ; र यो सामग्री बनाउने कलाकारह�द्वारा िविभन्न प्रकारका ढाँचाह�मा कायर् गदर्छन।् 
िवद्याथ�ह�ले पिन लोकिप्रय क्यारेक्टरह�को प्रयोग गन� सामग्री व्यवसाय आफँै र अनसुन्धान व्यवसाय मोडेलह�को बारेमा 
िसक्छन।्
हास्य िकताबह�, एनीमशेन र अन्य सामग्री सम्बन्धी प्रचार गनर् योजना र उत्पादनबाट प्रिक्रयाह�लाई व्यविस्थत गनर् 
आवश्यक �ान र प्रिविधह� पाउँदा िवद्याथ�ह�ले प्रिविध र अन्तरार्िष्ट्रय बजारमा नवीनतम प्रविृतह�को सव��ण र 
िव�ेषणात्मक गछर्न।् यस अनसुन्धानको आधारमा, िवद्याथ�ह�ले सधुार प्रस्तावह� र व्यवसाियक मोडेलह� प्रस्ततु 
गछर्न।्

उद्योगप्रित प्रितिक्रया जनाउने

यी कोसर्ह�ले एकाग्रताका �ेत्रह� सम्बन्धी अध्ययनह�लाई ICT को व्यावहा�रक प्रयोग सम्बन्धी िवशषेीकृत �ान आवश्यक पन� िवशषे उद्योगह�मा लाग ूगछर्न।्
IT लाई समस्याह�को दायरा समाधान गनर् महत्वपणूर् भिूमका िनवार्ह गनर् अपेि�त गनर् सिकने जसरी तल सचूीबद्ध ग�रएका उद्योग र व्यवसायका छवटा प्रकारमा KCGI 
केिन्द्रत रहकेो छ। पाठ्यक्रमह�लाई प्रत्येक सम्बिन्धत उद्योगमा सिक्रय र गितशील भिूमका खले्न सक्ने मािनसको िवकास गन� हनेर् चयन ग�रएका छन ्र समहूबद्ध ग�रएका 
छन।् 

क्या�रयरको मागर्ह�
● प्रणाली इिञ्जिनयर वा योजनाकार, आिथर्क र लेखा सा�रता र वेब व्यवसायको आधारभतू �ानबाट समथर्न ग�रएका ह�न्छन्
● ग्राहकको व्यि�गत र आिथर्क जानकारी संकलन र िव�ेषणात्मक गन� तथ्याङ्क िव�ेषक
● आवेदन िदने ईिन्जिनयरले भचुर्अल मदु्राह� र आिथर्क APIs जस्ता नयाँ प्रिविधह�को प्रयोग गद�छ

 िफनटेक

क्या�रयरको मागर्ह�
● तथ्याङ्क िव�ेषक जसले उत्पादक व्यवहार र कृिष उत्पादनको गणुस्तरमा तथ्याङ्क संकलन र िव�ेषणात्मक गदर्छ 
● पाठ्यपसु्तक फारम र प्रिशि�त उ�रािधकारीह�मा उत्पादकह�को िवशषे�ता सरुि�त गनर् ई-िसकाई सामग्रीको िवकासकतार्
● प्रणाली इिञ्जिनयर वा सल्लाहकारलाई उत्पादकह� र उपभो�ाह�को बीच (CRM) प्रत्य� जडान गनर् समथर्न गदर्छ 

 कृिष

क्या�रयरको मागर्ह�
● नेिभगेसन सरु�ा समथर्न गनर् आईटी प्रणालीको एक िवस्ततृ िविवधता िनमार्ण र सञ्चालन गनर् सक्ने प्रणाली इिन्जिनयर
● ई-िसकाउने सामग्री योजना र िवकास गन�, मछा मान� र जलीय कृिष कामदारह�को िवशषे�लाई अक� पीढीलाई प्रिश�ण गन� सल्लाहकार
● िवतरण र िबक्र� माफर् त उत्पादनबाट जलीय कृिषमा लिजिस्टकह�को िव�ेषणात्मक र व्यवस्थापन गनर् सक्ने प्रबन्धक

 समुद्री

िफनटेक नयाँ आिथर्क आईटी सेवाह� इलेक्ट्रोिनक सम्झौता र भचुर्अल मदु्राह� जस्ता एक छता शब्द हो। आज िफनटेक 
व्यवसाियक प�र�श्यमा सबैभन्दा धरैे निजकबाट ह�ेरएको �ेत्रह� मध्ये एक हो। 
िवद्याथ�ह� fintech प्रणाली िडजाइनको िस्थित बारे अध्ययन गद� पिन िव�ीय IT सेवाह�मा प�ृभिूम बनाउने लेखा र 
िव�ीय प्रबन्धह� बारे अध्ययन गछर्न।् यो �ानलाई िफनटेकमा सिक्रय भिूमका खले्न वेब र स्माटर्फोन अनपु्रयोगको 
िवकास र डेटा संग्रह र िव�ेषणात्मक गन� जस्ता प्रवेश िबन्दकुो �पमा प्रयोग ग�र िवद्याथ�ह�ले आईटी सीपको एक 
दायरालाई संयोजन गनर् िसक्छन।् 

वनस्पती कारखानाह� र कृिषलाई-समथर्न गन� क्लाउड सेवाह�को �पमा प्रमािणत गदर्छ, जापानी कृिषमा हालका 
वषर्ह�मा फैिलएको आईटीलाई खतेीको उ�रािधकारीह�को कमी र आयात िव�द्ध प्रितस्पधार्त्मक प्रितस्पधार् जस्ता 
समस्याह�लाई समाधान गनर् लाग ूगनर् सिकन्छ।
हामी कृिषको परस्परच्छेद बारे वतर्मान केस अध्ययनह�को व्यापक दायरालाई IT को प�रचय गराउँदछु; यी ढाँचाह�को 
िनमार्णमा केको उत्पादन विृद्ध ग�र, िवतरण र उपभोग ग�र, र िदशािनद�शह� ग�र ढाँचाह�मा प�ृभिूम जानकारीलाई 
प�रचय गदर्छौं। िवद्याथ�ह�ले पयार्वरणीय सेन्सर र IoT सिहत कृिष आईटीमा कसरी एक्लो-उिभने प्रणालीह�को 
िडजाइन गन� भिन िसक्छन।् व्यवसाियक डाटा िव�ेषणात्मक र वेब प्रणाली िवकास जस्ता एकाग्रताका साथ यो �ानलाई 
संयोजन ग�र िवद्याथ�ह�ले कृिष �ेत्रमा सिक्रय भिूमकाह� भएका इिन्जिनयर र सल्लाहकारको �पमा पेशा गन� उद्दशे्य 
राख्न सक्छन।् 

समदु्री र जलीय कृिष उद्योगको िवकास नेिभगेसनलाई सरुि�त बढाउनको लािग आईटीको प्रयोगमा भर पदर्छ र माछामा 
प्रभावकारी र िदगो बनाउँछ। आज उद्योगले पयार्वरण डेटा संकलन गनर्को लािग उपग्रह ट्रयािकङ् र प्रणािलह�को प्रयोग 
गद� ट्रािफकेसन सिुवधाह�सँग समदु्री साधनह� जस्ता नयाँ आईटीमा-आधा�रत समाधानह�को लागी खोज्दछै। यस बीच 
समदु्री उद्योग ऊजार् खपत कम गनर् र नेिभगेसनमा सरु�ा सधुार गनर् समदु्री उद्योगलाई दबाब िददँा, ह�रतगहृ-ग्याँस 
उत्सजर्नलाई कम गनुर्होस,् समदु्री प्रदषूणलाई रोक्न र समदु्रबाट प्राकृितक ऊजार्को प्रयोग गनुर्होस।् यो औद्योिगक �ेत्रमा, 
KCGI ले समदु्री आईटीका भिवष्यका अगवुाह�लाई तािलम िदन्छ। 
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उद्योग कोसर्ह� 
केन्द्रीकरणको साथ मा 
उपिस्थितको लािग हो।
बह� �ेत्रह� छनोट गनर् 
सिकन्छ।

िवद्यसथ�ह�ले 
कोसर्ह�को सचूीबाट 
स्वतन्त्र �पमा छनोट 
गनर् सक्छन।्
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• तारक “＊” ले िचन्ह लगाइएको मलू कोसर्ह� ह�न।् मलू कोसर्ह� भनेको केन्द्रीकरणको प्रत्येक �ेत्रको लािग मह�वपणूर् �ान र सीपह� िसकाउने कोसर्ह� ह�न।्
• कायर्क्रम परूा गनर् किम्तमा पिन ४४ के्रिडटह� आवश्यक पछर्न ्(अिनवायर् कोसर्ह� सिहत)।
• प्रिविध र समािजकआवश्यकताह�को प�रवतर्नह� बारे जानकार रहन, प्रस्ताव ग�रएको कोसर्ह� एक शिै�क वषर् वा अविध बाट अक�मा प�रवतर्न ह�नसक्छ, साथै, तपाईलें छनोट गरेको कोसर्ह�को लािग किम्तमा पिन पाँच जना मािनसले साइन नगरेमा 
  प्रस्ताव नगनर् सिकन्छ।
☆ सचूीकृत के्रिडटह�को संख्याले मास्टर प्रोजेक्ट परूा गनर् आवश्यक पन� के्रिडटह�को जम्मा सङ्ख्यालाई सङ्केत गदर्छ। अनसर् मास्टर प्रोजेक्ट र अनसर् मास्टर थेिससको लािग सचूीकृत के्रिडटह�को संख्यामा अनसुन्धान प�रयोजनाह� र 
स्वतन्त्र अध्ययनको लािग प्रदान ग�रने के्रिडट समते समावेश छ।

डाटाबेस प्रिविधको आधारह�
IT का लािग तथ्याङ्कह�
लागयूोग्य जानकारीका लािग आधारभतू गिणत
वेब प्रोग्रािमङ् १,२
उद्यमह�को लािग सचूना प्रणालीह�
प्रणाली संघटन र ई-व्यवसाय
अन्तरार्िष्ट्रय लेखा
आिथर्क लेखा प्रणाली िवकास १,२
डाटाबेस प्रिविधको आधारह�
IT का लािग तथ्याङ्कह�
लागयूोग्य जानकारीका लािग आधारभतू गिणत
कम्प्यटुर संगठन िसद्धान्त
वेब प्रोग्रािमङ् १,२
AI का लािग गिणत
AI १,२ का लािग सफ्टवेयर एिप्लकेसनह�
कम्प्यटुर प्रोग्रािमङ (पाइथन)
वेब व्यवसायको प�रचय
IT का लािग तथ्याङ्कह�
लागयूोग्य जानकारीका लािग आधारभतू गिणत
वेब प्रोग्रािमङ् १
स्थायी िवकासको लािग अथर्पणूर् नेततृ्व गद�
संगठनात्मक व्यवहार
सचूना नैितकतामा उन्नत िवषयह�
वेब व्यवसायको प�रचय
व्यवसाियक अथर्शा� १,२
बौिद्धक सम्पि� अिधकारको काननू
व्यवसाय प्रशासनमा उन्नत िवषयह�
व्यवसाय व्यवस्थापनको लागी व्यावहा�रक अध्ययनह�
आईटी उद्योगमा हालका िवषयह�
डाटाबेस प्रिविधको आधारह�
IT का लािग तथ्याङ्कह�
कम्प्यटुर प्रोग्रािमङ (पाइथन)
लागयूोग्य जानकारीका लािग आधारभतू गिणत
वेब प्रोग्रािमङ् १,२
AI १ को लािग सफ्टवेयर एिप्लकेसनह�
वेब व्यवसायको प�रचय
डाटाबेस प्रिविधमा उन्नत िवषयह�
कम्प्यटुर संगठन िसद्धान्त
डाटाबेस प्रिविधको आधारह�
IT का लािग तथ्याङ्कह�
लागयूोग्य जानकारीका लािग आधारभतू गिणत
वेब प्रोग्रािमङ् १
कम्प्यटुर संगठन िसद्धान्त
कम्प्यटुर प्रोग्रािमङ (पाइथन)
नेटविकर् ङ्को आधारह�
AI १ को लािग सफ्टवेयर एिप्लकेसनह�
प्रणाली प्रशासन
उद्यमीका लािग नयाँ काननूह�
प्रगितशील राउिटङ र िस्विचङ 
लागयूोग्य जानकारीका लािग आधारभतू गिणत
कम्प्यटुर संगठन िसद्धान्त
एिनमसेन िचत्रण आधारह� ए / बी
वेब प्रोग्रािमङ् १
िवशषे �श्य एफेक्ट्स
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*
*

* (२ मात्र)

* (२ मात्र)
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*

*

*
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*

*

*

*
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*
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*
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िबक्र� र िवतरण प्रणाली िवकास १,२
उत्पादन िनयन्त्रण प्रणाली िवकास
सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली िवकास
मानव स्रोत व्यवस्थापन प्रणाली िवकास
ERP व्यवसाय आवेदन िवकास
ERP परामशर् सम्बन्धी अग्रीम शीषर्कह�
वस्त ुउन्मखु प्रोग्रािमङ्

डेटा िव�ान
गणुात्मक तथ्याङ्क: िव�ेषणात्मक र प�रवतर्न
डाटा िव�ेषणात्मक र �श्यावलोकन अन्वेषक 
डाटा खानीको िसद्धान्तह�
मिेसनबाट िसक्ने र आईटीको आवेदन
डाटाबेस प्रिविधमा उन्नत िवषयह�
पयार्वरण सचूना प्रणाली
िडजाइनबारे सोच्ने
इन्टरनेट व्यावसाियक रणनीितह� र बजारीकरण
ब्रान्ड िडजाइन र व्यवसाय व्यवस्थापन
इन्टरनेट व्यवसाय रणनीितह� र माक� िटंग
ई-कमसर् िविधह�
िव� उद्यमशीलता र िबजनेस मोडेलह�
आईटी व्यवसाियक कुराकानी
खले िसद्धान्त र सम्झौता
िडजाइनबारे सोच्ने
व्यावहा�रक क्लाउड कम्प्यिुटंग
उद्यमीका लािग नयाँ काननूह�
प�रयोजना व्यवस्थापन 
िव�व्यापी मानव संसाधन िवकास

नेटविकर् ङ्को आधारह�
वेब प्रिविधको प�रचय
वेब सेवाह�को िवकास 
वेब प्रोग्रािमङ् ३
वस्त ुउन्मखु प्रोग्रािमङ्
वस्त ुउन्मखु प्रणाली िडजाइन
सफ्टवेयर इिन्जिनय�रङ
िडजाइनबारे सोच्ने
मोबाइल एिप्लकेसन िवभाग
क्लाउड सञ्जाल र भचुर्अलकरण
IoT र वायरलेस नेटवकर्  
IoT एिप्लकेसन प्रणालीह�
सचूना सरु�ा
राउिटङ र िस्विचङ
नेटविकङ्मा उन्नत अध्ययनह�
वेब प्रिविधको प�रचय
वेब सेवाह�को िवकास 
साइबर सरु�ा
सचूना नैितकतामा उन्नत िवषयह�

िडिजटल एनीमशेन िसजर्ना
प�र�श्य लेखन र स्टोरीबोिडर्ङ्
�रच मीिडया सामग्री िवकास
�श्य कथा भन्ने र सञ्चार
एिनमी, योजना, उत्पादन र प्रचारमा िवशषे िवषयह�

दिेखने छिव प्रिकयारत
िडिजटल अिडयो उत्पादन
अग्रीम िवशषे �श्यात्मक प्रभावह�
कन्टेन्ट उद्योगमा खास िवषयह�
IT का लािग तथ्याङ्कह�
कम्प्यटुर प्रोग्रािमङ (पाइथन)
लागयूोग्य जानकारीका लािग आधारभतू गिणत
वेब प्रोग्रािमङ् १,२
वस्त ुउन्मखु प्रणाली िडजाइन
�रच मीिडया सामग्री िवकास
�श्य कथा भन्ने र सञ्चार
िवशषे �श्य एफेक्ट्स
एिनमी, योजना, उत्पादन र प्रचारमा िवशषे िवषयह�
डेटा िव�ान
व्यापार अथर्शा� १
ब्राण्ड िडजाइन र व्यवसाय व्यवस्थान
IT का लािग तथ्याङ्कह�
AI को प�रचय
एल्गो�रदम्सको प�रचय
कम्प्यटुर प्रोग्रािमङ (पाइथन)
डाटाबेस प्रिविधको आधारह�
कम्प्यटुर संगठन िसद्धान्त
लागयूोग्य जानकारीका लािग आधारभतू गिणत
मिेसनबाट िसक्ने र आईटीको आवेदन
संयोजन अिप्टमाइजेसन
AI १,२ का लािग सफ्टवेयर एिप्लकेसनह�
मदु्रा र बैङ्िकङ्ग 
िफनटेकको आधारह�
अक� पीढीमा कृिष सचूनात्मक
कृिष अथर्शा�
समदु्री उद्योगको आधारह�
िचिकत्सा जानकारी र काननू
िचिकत्सा फं्रिटयर सचूनात्मक
कन्टेन्ट उद्योगमा खास िवषयह�
आईटीमा संगीत
ई-लिन�ग प्रणालीको आधारह�
ई-लिन�ग व्यवसायमा िनद�शात्मक िडजाइन
ई-लिन�ग पाठ्यक्रमको िवकास
लागयूोग्य जानकारीका लािग आधारभतू गिणत
IT का लािग तथ्याङ्कह�
प्रािविधक संचारका सीपह�
व्यवसाियक प्रस्ततुीकरण
व्यवसाियक सञ्चार १,२
तािकर् क सोच
मीिडया सञ्चार 
िबजनेस आईसीटी संचार
आईसीटी उद्योगमा व्यवसाियक सञ्चारह�
नेततृ्व िसद्धान्त
मास्टर �रपोटर्
मास्टर प्रोजेक्ट

कम्प्यटुर ग्रािफक्स
व्यवहा�रक एिनम उत्पादन
आईटीमा मनोरञ्जन
ब्राण्ड िडजाइन र व्यवसाय व्यवस्थान
िमिडया सञ्चार
प�रयोजना व्यवस्थापन 
IT पयर्टकको आधारभतूह�
पयर्टक व्यवसायको आधारभतूह�
जापानी समाजबारे बझु्ने
पयर्टन गन्तव्य व्यवस्थापन 
पयर्टन डेटा िव�ेषण
IT पयर्टनका उन्नत शीषर्कह�
पयर्टन िडजाइन
IT पयर्टन इन्टनर्िशप
िव�व्यापी मानव संसाधन िवकास
मोबाइल एिप्लकेसन िवभाग
डाटा माइिनङ
डाटाबेस प्रिविधमा उन्नत िवषयह�
गेमह� र AI
प्राकृितक भाषा बोध/आवाज बोध
िचिकत्सा फं्रिटयर सचूनात्मक
रोबोिटक्स र AI
डेटा िव�ान
समाज र AI १,२
कम्प्यटुर प्रोग्रािमङ (जाभा)
AI का लािग गिणत
िफन्टेच प्रणाली िडजाइन

कृिष सचूना प्रणालीह�को िडजाइन

समदु्री सचूना प्रणालीह�को िडजाइन
िचिकत्सा जानकारी प्रणालीह�को िडजाइन

आईटीमा मनोरञ्जन
सामग्री प्रचार रणनीित
पसु्तकालय सचूना िव�ान

िवद्यालयको अन्तरार्िष्ट्रय तलुनात्मक अध्ययन र 
संय�ु िश�ा

प्रणालीका िडजाइनमा उन्नत िवषयह�
प्रणालीका िसद्धान्तमा उन्नत िवषयह�
उत्पादन प्रणाली इिन्जिनय�रङ्
रोबोिटक्स प्रिक्रया स्वचालन
अत्याधिुनक लाग ूसचूना प्रिविध ए 
अत्याधिुनक लाग ूसचूना प्रिविध बी
एडभान्स िबजनेस आईसीटी संचार
प्रािविधक अगं्रेजी सञ्चारह�को सीप
प्रोजेक्ट स्थापनाह�

उपाधी मास्टर प्रोजेक्ट
उपाधी मास्टर थेिसस

यी मध्ये केन्द्रीकरणको 
एउटा �ेत्र छनोट 
गनुर्होस।् तपाईलें 
उद्योग 
कोसर्ह�मध्येबाट 
कोसर् छनोट गनर् 
सक्नहुह�न्छ।

यी मध्ये केन्द्रीकरणको 
एउटा �ेत्र छनोट 
गनुर्होस।् तपाईलें 
उद्योग 
कोसर्ह�मध्येबाट 
कोसर् छनोट गनर् 
सक्नहुह�न्छ।
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शे्रणीह� पाठ्यक्रमह� अभ्यास के्रिडटह�को
सखं्यापाठ्यक्रमह� अभ्यासवग�करण महत्वपूणर् के्रिडटह�को

सखं्याशे्रणीह� पाठ्यक्रमह� अभ्यास के्रिडटह�को
सखं्यापाठ्यक्रमह� अभ्यासवग�करण महत्वपूणर्
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पाठ्यक्रमह�को अवलोकन
एकाग्रता पाठ्यक्रमह�

यी पाठ्यक्रमह�को उद्दशे्य भनेको IT सँग सम्बिन्धत �ानको व्यापक दायरािभत्र रहकेा िवशषे �ेत्रह�बाट छनोट ग�रएको िनि�त �ेत्रमा ह�ने िवद्याथ�को �ानलाई स�ुढ बनाउन ुहो। 
पाठ्यक्रमह� �ेत्र अनसुार समहुबद्ध ग�रएका ह�न्छन,् जसकारण िवद्याथ�ह�ले दवुै िवशषेीकृत तथा बहृत-आधा�रत �ान हािसल गनर् सक्नहु�न्छ।

अग्रीम IT को संसारमा, तथ्याङ्कह�ले सङ्कलन ग�रएको डाटा प्रयोग गरी समाज तथा अथर्तन्त्रमा 
कारण र प्रभावका सम्बन्धह�को बारेमा िव�ेषण र िवचारिवमशर् गन� कायर्मा मह�वपणूर् भिूमका 
खले्दछन।् यस अवस्थामा, िवद्याथ�ह�ले तथ्याङ्कह�को आधारभतू अवधारण र िविधह�को बारेमा 
िसक्नहु�न्छ र यथाथर्पणूर् उदाहरणह�को प्रयोग गरेर, तथ्याङ्क�य िव�ेषणका लािग आवश्यक पन� 
आधारभतू �ान तथा सीपह� हािसल गनर् सक्नहु�न्छ।

IT का लािग तथ्याङ्कह�

जनु �ेत्रमा आवश्यक डाटाबेसको आधार र धरैे िकिसमको औधोगीक गितिविधको प्रयोगको त�रका 
बझुरे, डाटाको प�रभाषाको प्रिविध र डाटाको संचालनको बारेमा िसक्ने।

डाटाबेस प्रिविधको आधारह�
डाटा िव�ानको शि� भनेको सचूना प्रशोधन, तथ्यांक िवकास, प्रोग्रािमङ र सचूना िव�ानको अन्य 
िवषयह� बझु्न र ितनलाई द� र प्रभावकारी प्रयोगमा राख्ने �मता हो। हामीले R प्रोग्रािमङ भाषाको 
प�रचयबाट श�ु गछ�, यो भनेको डाटा िव�ानको बारेमा िसक्न प्रयोग ह�ने टूल हो जसले सबैको ध्यान 
िखिचरहकेो छ। अक�, हामी व्यावहा�रक अध्ययनमा केिन्द्रत रहदँ ैवग�करण,प्रितपगमन र प�रकल्पना 
परी�ण जस्ता तथ्यांक र बह�चर िव�ेषणको लािग आवश्यक िविभन्न त�रकाह�को अध्ययन गछ�।

डेटा िव�ान

गणुस्तरीय डेटा एक प्र�पत्रको िटप्पणीह�को खण्डको प्रितिक्रयाह� जस्ता िसध ैप�रणात्मक नह�ने 
डेटा ह�न।् यो पाठ्यक्रमले यस कच्चा गणुात्मक डेटा प�रमाणात्मक िव�ेषणात्मक गनर् योग्य ढाँचामा 
प�रवतर्न गनर्को लािग िवधीह� िसकाउँछ।

गुणात्मक तथ्याङ्क: िव�ेषणात्मक र प�रवतर्न

◆  ERP

◆  व्यवसाय डाटा िव�ेषणात्मक

अग्रीम IT को संसारमा, तथ्याङ्कह�ले सङ्कलन ग�रएको डाटा प्रयोग गरी समाज तथा अथर्तन्त्रमा 
कारण र प्रभावका सम्बन्धह�को बारेमा िव�ेषण र िवचारिवमशर् गन� कायर्मा मह�वपणूर् भिूमका 
खले्दछन।् यस अवस्थामा, िवद्याथ�ह�ले तथ्याङ्कह�को आधारभतू अवधारण र िविधह�को बारेमा 
िसक्नहु�न्छ र यथाथर्पणूर् उदाहरणह�को प्रयोग गरेर, तथ्याङ्क�य िव�ेषणका लािग आवश्यक पन� 
आधारभतू �ान तथा सीपह� हािसल गनर् सक्नहु�न्छ।

IT का लािग तथ्याङ्कह�

यो पाठ्यक्रम िलने िवद्याथ�ह�ले गिणतमाफर् त तािकर् क सोच्ने सीपह� हािसल गन�छन ्र आगामी AI 
को उमरेमा IT को आवेदनमा उपयोगी ह�ने �ान हािसल गन�छन।् पाठ्यक्रम आधारभतू तथा केही 
उपयोगी उपकरणह�बाट स�ु ह�न्छ।

लागूयोग्य जानकारीका लािग आधारभूत गिणत

औद्योिगक गितिविधको ल� र त्यसलाई ल�मा पयुार्उनको लागी आधारभतु कायर्को भागबन्डाको 
बारेमा िसकेर, त्यसको बारेमा कसरी सचुना उत्पन्न ह�न्छ, कसरी सचुना िसस्टिमकरण ग�रंद ैछ भनेर 
बझु्ने। ERP (उद्योगको स्रोतको योजना) िसस्टम िसक्नको लागी पवुार्धारको �ान िलने।

उद्यमह�को लािग सचूना प्रणालीह�

िवद्याथ�ह�ले उद्यम संरचना र व्यवसाय प्रिक्रयाह� बझु्नेछन,् र नौलो आईटी (ICT) को प्रयोग गरी 
प्रितस्पधार्त्मक कोिट पाउन SAP ERP माफर् त व्यवसाय एक�करण (ई-व्यवसाय) को बारेमा िसक्छन।्

प्रणाली सघंटन र ई-व्यवसाय

अफसोर प�रचालनको िवकासलाई अन्तरािष्ट्रय लेखा क िमर्ह�को लािग बिढ रहकेो आवश्यकतालाई 
ड्राइभ गदर्छ। िव�व्यापी किमर्ह�लाई अन्तरािष्ट्रय लेखा �ानको एक ठोस शरीरसँग िवकास गनर्, 
पाठ्यक्रमले अगं्रेजी-भाषा लेखामा वग�करण सामान्यकरण गन�, अन्तरािष्ट्रय िवि�य �रपोटर् स्तर (IFRS) र 
जापािनज लेखा स्तरको िबच िवभदे जस्ता लेखा िमलाउने र समकेन गन� जस्ता लेखा प्रिक्रयाह� िलन्छन।्

अन्तरार्िष्ट्रय लेखा

ERP िसस्टममा प्रयोग ह�ने िव�ीय लेखा प्रणालीको िवकास गन�। प्रिश�णमा SAP िसस्टमको FI 
मोडलको प्रयोग गरी, िबि�य िसस्टमको आधारभतु सेिटङ, कागजातको प्रिक्रया, भ�ुानी ∙ आग्रहको 
प्रिक्रया, िव�ीय िववरण, आिथर्क लेखा �रपोटर्, स्थायी सम्पि�को व्यवस्थापन आिद पछर्न।् 

आिथर्क लेखा प्रणाली िवकास १,२

ERP िसस्टममा प्रयोग ग�रने िबक्र�को लिजिस्टक िसस्टमको िवकास गन�। प्रिश�णमा SAP 
िसस्टमको SD मोडल प्योग गरेर, िबक्र�को लिजिस्टक िसस्टमको आधारभतु सेिटङ, अषर्र आएदिेख 
पैसा पाएसम्मको काम गन�।

िबक्र� र िवतरण प्रणाली िवकास १,२

ERP प्रणालीह�मा प्रयोग ग�रएका उत्पादन िनयन्त्रण प्रणालीका आधारभतू संरचना र प्रकायर्ह� बझु े
पिछ, िवद्याथ�ह�ले SAP PP (उत्पादन योजना) मोड्यलु प्रयोग गरी प्रणाली किन्फगर गदर्छन।् 
िवद्याथ�ह�ले मास्टर डेटा (सामग्री मास्टर, सामग्रीह�को िबल, सेन्टरमा काम गनर्, प�रचालन) को 
सेिटङ्, योजनाह�को घटकह�को योजना बनाउने सामग्री संसाधनको प्रयोग, उत्पादन क्रम बनाउन वा 
आदशेह� प्रशोधन गनर् िसक्छन।्

उत्पादन िनयन्त्रण प्रणाली िवकास

िवद्याथ�ह�ले एक ERP प्रणालीको लािग सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली िवकास गन�छन।् �ान्ड्स-अन 
अभ्यास ग�र, िवद्याथ�ह�ले SAP प्रणाली MM मोड्यलु प्रयोग गन�छन,् र सामग्री व्यवस्थापन 
प्रणाली, खरीद प्रिक्रया, सामान रिसद, सामग्री भण्डारण आिदको लािग आधारभतू सेिटङह� �ान्डल 
गन�छन।्

सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली िवकास

िवद्याथ�ह�ले एक ERP प्रणालीको लािग मानव स्रोतको व्यवस्थापन प्रणाली िवकास गन�छन।् 
�ान्ड्स-अन अभ्यासह� ग�र, िवद्याथ�ह�ले SAP प्रणाली HR मोड्यलको प्रयोग गन�छन,् र मानव 
स्रोत व्यवस्थापनको आधारभतू सेिटङह� र प्रिकयालाई �ान्डल गन�छन।्

मानव स्रोत व्यवस्थापन प्रणाली िवकास

ERP प्रणालीमा िविभन्न मोड्यलूह�लाई डेटा आउटपटु, �रपोटर्ह� बनाउने, आिद जस्ता िविश� 
कम्पनीको लािग यसको व्यवसाियक आवश्यकताह� परूा गनर् अनकूुलन गनर्, एक िवस्ततृ श्रृखंलाको 
एड-अन (अित�र� प्रकायर्ह�) को िवकास आवश्यक छ। यो पाठ्यक्रममा, िवद्याथ�ह�ले आधारभतू 
व्याकरण, डेटाबेस, अन्य प्रकायर्ह�को प्रयोग, र यसलाई लाग ूग�र SAP ERP प्रणालीमा एड-अन 
िवकास गनर्को लािग ABAP भाषा िसक्छन।्

ERP व्यवसाय आवेदन िवकास

यस पाठ्यक्रममा, ERP परामशर्मा आवश्यक पन� �ान तथा सीपह� हािसल गनर्, िवद्याथ�ह�ले 
वास्तिवक िव�का अवस्थाह�मा रहकेा समस्याह�लाई प�ा लगाउनहु�न्छ र ितनीह�लाई िलिखत 
�पमा व्यख्या गनुर्ह�न्छ, त्यसपिछ ितनीह�लाई समाधान गनर् मोक प्रस्तावह� पेश गनुर्ह�न्छ।

ERP परामशर् सम्बन्धी अग्रीम शीषर्कह�

जनु �ेत्रमा आवश्यक डाटाबेसको आधार र धरैे िकिसमको औधोगीक गितिविधको प्रयोगको त�रका 
बझुरे, डाटाको प�रभाषाको प्रिविध र डाटाको संचालनको बारेमा िसक्ने।

डाटाबेस प्रिविधको आधारह�

जाभाको प्रयोग ग�र, प्रायः वस्तमुा-आधा�रत प्रोग्रािमङ् भाषामा प्रयोग ग�रएको, िवद्याथ�ह�ले 
एन्कोपलेशन, िवरासत र बह��पता, समावेशीकरणमा प्रोगाम कोड ह�ने जस्ता कसरी वस्तमुा-आधा�रत 
प्रोग्रािमङ्मा उल्लेिखत अवधारणाह�को अभ्यास ग�र िसक्छन।् पाठ्यक्रमले जाभाको प्रयोग ग�र 
डेटाबेस र वेब सेवा प्रणालीह�को बस्तमुा-आधा�रत कायार्न्वयनको िवधीह�लाई पिन छुन्छ। 

वस्तु उन्मुख प्रोग्रािमङ्

पिहले, िवद्याथ�ह�ले वेब पानाह�को िडजाइन गनर् र सामान्य एिनमसेनह� बनाउन कसरी नवीनतम 
प्रोगािमङ् भाषाह�, HTML5 र CSS 3 को प्रयोग गनर् सिकन्छ िसक्छन।् दोस्रोमा, िवद्याथ�ह�ले 
जाभािस्क्रप्टको प्रयोग ग�र डाएनािमक वेब पानाह�मा प्रोगािमङ् गनर् व्यापक �मताह� पाउँछन।्

वेब प्रोग्रािमङ् १,२

व्यवस्थापन सम्बन्धी िनणर्य िलनका लािग सहायता गनर् मािनस, सामान, मिेशनरी र पैसासँग सम्बिन्धत जानकारीका साथै मखु्य जानकारी प्रणालीह�को व्यवस्थापनबारे जान्नहुोस।्

यो पाठ्यक्रमले क्लाउड तथा डाटाबेसमा संिचत ग�रएका व्यापार सम्बन्धी जानकारी िव�ेषण गन� र उ� िव�ेषणलाई प्रभावकारी िनणर्य बनाउने कायर्मा लाग ूगन� िविधह� िसकाउँछ।

अग्रीम IT को संसारमा, तथ्याङ्कह�ले सङ्कलन ग�रएको डाटा प्रयोग गरी समाज तथा अथर्तन्त्रमा 
कारण र प्रभावका सम्बन्धह�को बारेमा िव�ेषण र िवचारिवमशर् गन� कायर्मा मह�वपणूर् भिूमका 
खले्दछन।् यस अवस्थामा, िवद्याथ�ह�ले तथ्याङ्कह�को आधारभतू अवधारण र िविधह�को बारेमा 
िसक्नहु�न्छ र यथाथर्पणूर् उदाहरणह�को प्रयोग गरेर, तथ्याङ्क�य िव�ेषणका लािग आवश्यक पन� 
आधारभतू �ान तथा सीपह� हािसल गनर् सक्नहु�न्छ।

IT का लािग तथ्याङ्कह�

यो पाठ्यक्रम िलने िवद्याथ�ह�ले गिणतमाफर् त तािकर् क सोच्ने सीपह� हािसल गन�छन ्र आगामी AI 
को उमरेमा IT को आवेदनमा उपयोगी ह�ने �ान हािसल गन�छन।् पाठ्यक्रम आधारभतू तथा केही 
उपयोगी उपकरणह�बाट स�ु ह�न्छ।

लागूयोग्य जानकारीका लािग आधारभूत गिणत

यो पाठ्यक्रम िलने िवद्याथ�ह�ले गिणतमाफर् त तािकर् क सोच्ने सीपह� हािसल गन�छन ्र आगामी AI 
को उमरेमा IT को आवेदनमा उपयोगी ह�ने �ान हािसल गन�छन।् पाठ्यक्रम आधारभतू तथा केही 
उपयोगी उपकरणह�बाट स�ु ह�न्छ।

लागूयोग्य जानकारीका लािग आधारभूत गिणत
यो पाठ्यक्रममा िवद्याथ�ह�ले ग्राफह� जस्ता �श्य �पह�मा िव�ेषणात्मक गनर्को लािग जम्मा 
ग�रएका डेटालाई धरैे मात्रामा व्यविस्थत गन� त�रकाह� िसक्छन,् त्यसैले डेटामा समावेश ग�रएका 
िवशषेताह� र प्रविृतह� हनेर् र सिजलै बझु्न सिकन्छ।

डाटा िव�ेषणात्मक र �श्यावलोकन अन्वेषक 

अचलेको उद्योग व्यवस्थापनमा, धरैे मात्राको डाटालाई आधार बनाएर BI (िबजनेस इन्टेिलजेन्स) को 
िनणर्य महत्वपणुर् ह�न्छ। त्यसको चरुको �पमा रहकेो पद्दित िसद्दान्तको डाटा माइिनङ्गको बारेमा धरैे 
त�रकाह� बझुरे, प्रयोग गन�को लागी आवश्यक िसद्दान्त िसक्ने।

डाटा खानीको िसद्धान्तह�

यो पाठ्यक्रमले अवधारणात्मक िश�ा, िवकासवादी कम्प्यिुटङ, तीन-स्तरको तंित्रका नेटवकर्  र गहन 
िश�ाको समावेश सिहत मिेशनबाट िसक्ने आधारभतू प्रिविधह�को प्रणालीह� र एल्गो�रदममा 
िसकाउन प�रचय प्रस्ततु गदर्छ। िवद्याथ�ह�ले सी र जाभा प्रोग्रािमङ भाषाह�मा सरल प्रदशर्न 
प्रोगामह� पढ्न र बझु्न आफ्नो बझुाइलाई गहन बनाउँछन।् 

मेिसनबाट िसक्ने र आईटीको आवेदन

असरदार िकिसमका वेब िबजनेसको प्राि�को लागी आवश्यक उच्च गणुस्तर, उच्च पफर् म�न्सको 
डाटाबेस िनमार्ण गनर्को लागी, डाटाबेसको आदारभतु िसद्दान्तबाट, वास्तवम ैडाटाबेस प्रयोगको धरैे 
िकिसमको त�रकासम्म अभ्यासको माध्यमबाट िसक्ने।

डाटाबेस प्रिविधमा उन्नत िवषयह�

पथृ्वीको पयार्वरणको समस्यालाई िलएर सचुनाको प्रभावकारी उपयोग गनर्को लागी, त्यो सचुनाका 
व�रपरी िसस्टमको िविभन्न डाटाको प्रशोधनको त�रकाको क�ा संचालन गन�।

पयार्वरण सचूना प्रणाली

ब्रान्ड िडजाइन र व्यवस्थापन िसद्धान्तलाई बझुपेिछ, िवद्याथ�ह�ले ब्रान्ड माक� िटङ् र ब्रान्ड 
व्यवस्थापन माफर् त आफ्नो कम्पनीको ब्रान्डको शि� बढाउनको लािग रणनीितह� अध्ययन गछर्न।् 
प�रिचत कप�रेट ब्रान्डह�बाट िवषय अध्ययनह�लाई अनसुन्धान ग�रन्छ, जसले गदार् िवद्याथ�ह�ले 
उद्यमीह�को �पमा आफ्नै ब्रान्डह� बनाउने �मता पाउँछन।्v

ब्रान्ड िडजाइन र व्यवसाय व्यवस्थापन

इन्टरनेट िबजनेस चलाउनको लागी, उपभो�ाको इन्टरनेटको चाल हरेेर बझुन ुआवस्यक छ। धरैे 
प्रकारका �ेत्रको इ-माक� िटङ्गको प्रयोगको उदाहरण, वास्तिवकताका मोडेलह�को बारेमा िवचार गरेर, 
नयाँ इन्टरनेट िबजनेसको रणिनतीमा आधा�रत इ-माक� िटङ्गको त�रकाह�को बारेमा सोच्ने।

इन्टरनेट व्यवसाय रणनीितह� र माक� िटंग

नवीनतम वेब मकेअप भाषाह�, HTML5 र CSS3 को प्रयोग गरी कसरी वेब प�ृ र सामान्य 
एिनमसेनह�को िडजाइन गन� भन्नेबारे जान्नहुोस।्

इन्टरनेटको इ-कमसर् संयन्त्र, मोडेल, प्रिविधमा ध्यान िदनपुन� बुँदाह�, सामािजक मान्यताह� बझुरे, 
ितनीह�को प्राि�को लागी आवश्यक धरैे प्रिविध, वेबसाइट बनाउने रणिनती तथा िडजाइन प्रिवधी, 
कायार्न्वयन र व्यवस्थापन प्रिविध िसक्न।

ई-कमसर् िविधह�

काममा महत्व बझु्न एक िवस्ततृ श्रृखंला र एक उद्यमको िदगो िवकासलाई स�म गन� यो पाठ्यक्रमको 
िवषयह� ह�न।् वास्तिवक िवद्यालय गितिविध र कतर्व्यह�लाई यी ढाँचाह� लाग ूग�र, र स्थायी 
िवकासको लािग रणनीितह� योजना र कायार्न्वयन गनर्, िवद्याथ�ह�ले कसरी आफँै र ितिनह�को 
संगठनह� मह�वपणूर् अिभनेताह�मा लैजान्छन ्भिन िसक्छन।् 

स्थायी िवकासको लािग अथर्पूणर् नेतृत्व गद�
नयाँ िमिडयाको आधिुनिककरण गरेर, नयाँ आईटीको व्यापार स�ु गन� समयसम्मको समयतािलका, 
व्यापार स�ु गन� बेलामा आवश्यक पन� धरैे िकिसमको श�ुवात िवकास, योजना, माक� िटङ्ग, सामाग्री 
आिदको बारेमा �ान आजर्न गरेर, यसह�को तयारीसँग सम्बिन्धत प्रोजेक्ट म्यानेजमने्टको बारेमा 
िसक्ने।

िव� उद्यमशीलता र िबजनेस मोडेलह�

यी वषर्ह�मा संस्कृितको िविवधता, िविवध नाग�रककरण अिघ बढ्ने कायर्स्थलमा, संरचना र 
सदस्यको चाललाई बझुरे त्यो दइुटाको अन्तरिक्रया कसरी गराउन सिकन्छ भनेर बझु्न ुआवश्यक छ। 
यो क�ामा आफु, अ� मान्छे, संरचनाको बारेमा गिहरोसँग बझुरे त्यसको प्रभावकारीता बढाउनको 
लागी नयाँ �ान प्रा� गन�। 

िबजनेसको “सम्झौता” सँधभै�र नभइ नह�ने िचज हो।  यो िवषयमा आईटी िबजनेसमा िवशषे�पको 
सम्झौताको केस स्टडी गरेर, प्रयोगात्मक रोलप्लेबाट आईटी िबजनेसको सम्झौताको आधारभतू �ान 
िसक्ने।

आईटी व्यवसाियक कुराकानी

सचुना िसस्टमको िनमार्ण बराबरको कृयाकलाप गनर्को लागी आवश्यक वेभ िबजनेसको प्रिविधमा 
अथवा वेब िबजनेस िसस्टमको िवकासको आधार ह�ने कम्प्यटुरको हाडर्वेयर, सफ्टवेयरको दबैुको 
आधारभतु �ान िलने।

कम्प्युटर सगंठन िसद्धान्त

पिहले, िवद्याथ�ह�ले वेब पानाह�को िडजाइन गनर् र सामान्य एिनमसेनह� बनाउन कसरी नवीनतम 
प्रोगािमङ् भाषाह�, HTML5 र CSS 3 को प्रयोग गनर् सिकन्छ िसक्छन।् दोस्रोमा, िवद्याथ�ह�ले 
जाभािस्क्रप्टको प्रयोग ग�र डाएनािमक वेब पानाह�मा प्रोगािमङ् गनर् व्यापक �मताह� पाउँछन।्

वेब प्रोग्रािमङ् १,२

यस पाठ्यक्रममा, िवद्याथ�ह�ले आफूलाई गहन अध्ययनका अल्गो�रदमह� बझु्न आवश्यक पन� 
आधारभतू गिणतका अवधारणाह�का साथ साथै गिणतका िविधह� जस्ता प�ह�, गणुाङ्क, िनमार्ण 
िविध, अध्ययनका अल्गो�रदम, पाइथन भाषामा ह�ने कोिडङ, रेखीय परावतर्नका लािग अध्ययनका 
िनयमह�, एकल-मान, बह�-मान र अन्य अध्ययनका िनयम र त्रिुट प्रसारका िविधह�को अध्ययन गनुर्ह�न्छ।

AI का लािग गिणत

AI १ को सफ्टवेयर अनपु्रयोगमा िवधाथ�ह�ले मिेसन िसकाइको िविभन्न त�रकाह� प्रयोग गनर् र यस 
िविधमा समग्र द�ता हािसल हािसल गनर् पाइथन प्रोग्रािमङ भाषाको लाइब्ररेी प्रयोग गथ�। AI २ को 
सफ्टवेयर अनपु्रयोगमा िवद्याथ�ह�ले पाइथन प्रयोग गरेर न्यरुोल नेटवकर् को मखु्य कम्पोनेन्टह� 
हाल्छन ्र चलाउँछन ्र आन्त�रक प्रशोधन कायर्लाई बझु्न पाइथन लाइब्ररेीबाट प्रा� गरेको 
प�रणामह�को तलुना गछर्न।् यो कोसर्ले पाइथन लाइब्ररेीको प्रयोग गरेर कन्फ्यलेुटेड न्यरूल नेटवकर्  
कसरी चलाउने भनेर िसकाउँछ र यी िविधह�को सामान्य बझुाइ हािसल गराउँछ।

AI १, २ का लािग सफ्टवेयर एिप्लकेसनह�

पाइथन प्रोग्रािमङ भाषामा AI प्रशोधन कायर्को लािग अनकूुलन ग�रएका धरैे सिुवधाह� छन,् जस्तै : 
वहृत �ेत्र समट्ेने एउटा लाइब्ररेी। यस कोसर्का िवद्याथ�ह�ले पाइथनको व्याकरण अध्ययन गछर्न ्र 
पाइथन भाषामा प्रोग्राम गनर् आफूलाई आवश्यक सीपह� प्रा� गछर्न।्

कम्प्युटर प्रोग्रािमङ (पाइथन)

◆  ग्लोबल उद्यमशीलता

वेब िबजनेसको प्रा�ी गनर्को लागी, वेब सचुना िसस्टम र त्यसको िनमार्णको लागी आवश्यक प्रिविध 
िसकेर, धरैे िकिसमको उदाहरणलाई आधार मानेर वेब िबजनेसको समस्या, िबजनेस मोडलको बारेमा 
पिन िसिकने।

वेब व्यवसायको प�रचय
इन्टरनेट िबजनेस चलाउनको लागी, उपभो�ाको इन्टरनेटको चाल हरेेर बझुन ुआवस्यक छ। धरैे 
प्रकारका �ेत्रको इ-माक� िटङ्गको प्रयोगको उदाहरण, वास्तिवकताका मोडेलह�को बारेमा िवचार गरेर, 
नयाँ इन्टरनेट िबजनेसको रणिनतीमा आधा�रत इ-माक� िटङ्गको त�रकाह�को बारेमा सोच्ने।

इन्टरनेट व्यवसाय रणनीितह� र माक� िटंग

िडजाइनबारे सोच्न ुभनेको िसजर्नात्मक समस्या समाधानतफर्  उन्मखु भएर सोच्ने त�रका हो। यो प्रिविध 
र वातावरणको िडजाइनमा लाग ूह�न्छ। यो पाठ्यक्रमले मानव-केिन्द्रत िडजाइनमा ध्यान िददँ,ै 
िडजाइनबारे सोच्ने िसद्धान्त र कायर् पद्धतीलाई पिहचान गदर्छ।

िडजाइनबारे सोच्ने

यो पाठ्यक्रमका िवद्याथ�ह�ले IT �ेत्रमा आफ्नै व्यवसाय स�ु गनर् आवश्यक पन� �ान र प्रिविधह�को बारेमा िसक्नहु�न्छ। िवषयवस्तमुा उद्यमीको िवचार, नेततृ्वकतार् र डाटा िव�ेषण तथा आवेदनका िविधह� 
पदर्छन।्

वेब प्रोग्रािमङ् १

सगंठनात्मक व्यवहार
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आईटीको �ेत्रमा सम्बन्ध राख्ने मान्छेह�को लागी बौिद्दक सम्पितको अिधकारसँग सम्बिन्धत �ान 
नभइ ह�दनै। बौिद्दक सम्पितको अिदकार भनेको के हो भनेर वणर्न गरेर, आईटीमा ह�ने प्रितिलिप 
अिधकार संर�णमा ह�ने मामलाह�को व्यवस्थापनको सिवस्तार उदाहरण िददै ँिटप्पणी गन�।

बौिद्धक सम्पि� अिधकारको कानून

तपाईलें नयाँ प्रिविधको प्रयोग गरी आकषर्क व्यापार मोडेल बनाउने िवचार गनर् सक्नहु�न्छ तर उ� 
मोडेललाई वास्तिवकतामा प�रवतर्न गनर् र तपाईकंो व्यापारलाई बढाउनका लािग िनयमह� गहन 
�पमा मह�वपणूर् ह�न्छन,् तपाईलें कम्पनीलाई नयाँ व्यापार मोडेलमा विृद्ध गनर्का लािग िनयमह�लाई 
कसरी पह�चँ गन� भन्ने वास्तिवक-संसारका उदाहरणमाफर् त िनयम र व्यापार विृद्ध कसरी परी�णसँग 
सम्बिन्धत ह�न्छन ्भन्नेबारे िसक्नहु�नेछ।

उद्यमीका लािग नयाँ कानूनह�

व्यवस्थापनसँग सम्बिन्धत आधारभतु �ान िसकेर, िबजनेसमा आइपन� साझा भाषाको �पमा व्यापक 
भएको आधारभतू िसद्धान्त िसकेर, सबैलाई एिककरण गरेर िवचार गन� कुरा ल� िलने। प्रयोगमा िसध ै
दिेखने गाह� त�रकाको समस्याका लागी िबजनेसम्यानको �पमा सम्पणुर्�पमा न्याय गनर् सक्ने शि� 
िदइने।

व्यवसाय प्रशासनमा उन्नत िवषयह�

सचुनासँग सम्बिन्धत व्यापारको व्यवस्थापनसँग सम्बिन्धत धरैे िकिसमको केसको अध्ययनलाई िवषय 
बनाएर व्यवस्थाकको िवचार अथवा िनणर्यको त�रकालाई िवचार, छलफल गन�। मखु्य�पको िशषर्क 
व्यवस्थापनको ल�, व्यवस्थापनको िसद्दान्त र िजम्मवेारीह�, व्यवस्थापनको शि�को प्रदशर्न आिद 
ह�न।् 

व्यवसाय व्यवस्थापनको लागी व्यावहा�रक अध्ययनह�

आईटी उद्योगको वास्तिवक छिव बझु्नका साथै, क्लाऊड कम्प्यिुटङ्गजस्ता बािहरी वातावरणको 
प�रवतर्न बझुरे, मािनसह�को समहुको �पमा व्यापारको िभत्री वातावरण कुन �पमा िमलाएर लाने भन्ने 
िकिसमको प्रयोगात्मक शि� िदइने।

आईटी उद्योगमा हालका िवषयह�

सचुना िसस्टमको िनमार्ण बराबरको कृयाकलाप गनर्को लागी आवश्यक वेभ िबजनेसको प्रिविधमा 
अथवा वेब िबजनेस िसस्टमको िवकासको आधार ह�ने कम्प्यटुरको हाडर्वेयर, सफ्टवेयरको दबैुको 
आधारभतु �ान िलने।

कम्प्युटर सगंठन िसद्धान्त

यो पाठ्यक्रमले नेटवकर्  आिकर् टेक्चरका साथै TCP र तल्लो स्तरसँग सम्बिन्धत �ान तथा सीपह�लाई 
असर परु ्याउँछ। वेबमा आधा�रत जानकारी प्रणालीह� िनमार्ण र प्रयोग गनर्का लािग नेटवकर् को यो 
सामान्य �ान आवश्यक पछर्।

नेटविकर् ङ्को आधारह�

वेब प्रिविधमा सम्बान्ध राख्ने, क्लाइन्ट सभर्र आिकर् टेक्चर र धरैे तह भएको आिकर् टेक्चरको अवधारणा 
बझुरे, हाडर्वेयर, िसस्टम सफ्टवेयर, िमडलवेयरको आधारलाई प्रा�ी गन� । फे�र, संचार प्रिविध, वेब 
सभर्रको व्यवस्थापन, सरु�ाको बारेमा पिन िसक्ने।

वेब प्रिविधको प�रचय

यो पाठ्य्रमले िवद्याथ�ह�लाई वेब प्रोगािमङ्को लािग हालै एकदम ैव्यापक �पले प्रयोग ग�रएको भाषा 
PHP को प्रयोग ग�र डाएनािमक वेबसाइट बनाउन सिकन्छ िसकाउँछ। िवद्याथ�ह�ले अ�ह�को िबचमा, 
जाभािस्क्रप्ट र डेटावेस (SQL) मा िलङ्क ग�रएको उन्नत आवेदनह�लाई िडजाइन र लाग ूगछर्न।्
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जाभाको प्रयोग ग�र, प्रायः वस्तमुा-आधा�रत प्रोग्रािमङ् भाषामा प्रयोग ग�रएको, िवद्याथ�ह�ले 
एन्कोपलेशन, िवरासत र बह��पता, समावेशीकरणमा प्रोगाम कोड ह�ने जस्ता कसरी वस्तमुा-आधा�रत 
प्रोग्रािमङ्मा उल्लेिखत अवधारणाह�को अभ्यास ग�र िसक्छन।् पाठ्यक्रमले जाभाको प्रयोग ग�र 
डेटाबेस र वेब सेवा प्रणालीह�को बस्तमुा-आधा�रत कायार्न्वयनको िवधीह�लाई पिन छुन्छ। 

वस्तु उन्मुख प्रोग्रािमङ्

◆  वेब प्रणालीका िवकास

अक� पसु्ताको सफ्टवेयर िसस्टम र वेब सिभर्समा पन� धरैे िकिसमका प्रिविध, मोडेलमा सम्बिन्धत �ान 
िलनको लागी, निवन�म उच्च स्तरको वेब प्रोग्रािमङ्गको प्रिविधको बारेमा िसक्ने।

वेब सेवाह�को िवकास 

यो पाठ्यक्रम अध्ययन गन� िवद्याथ�ह�ले डाटाबेस र क्लाउडमा िलङ्क ग�रएको वेबसाइटबारे योजना बनाउने र प्रिक्रया गन� जस्ता सीपह� र PC तथा स्माटर्फोनका लािग कसरी वेब एिप्लकेसनह� उत्पादन गन� भन्नेबारे िसक्दछन।्

यस ध्यानाकषर्णमा अध्ययन ग�रएका पाठ्यक्रमह�मध्ये क्लाउड कम्प्यिुटङ, सरु�ा व्यवस्थापन र िविभन्न ग्राहक/सभर्र प्रणालीह�को िवकास र स्थापना कसरी गन� भन्ने उद्दशे्य अनसुार नेटवकर् ह� किन्फगर गन� िविधह� छन।्

यो पाठ्यक्रमले अन्तरार्िष्ट्रय कायर्बलको प्रिश�णको उद्दशे्यको लािग िविभन्न दायरा अन्वेषण गछर् र 
बझुाइलाई गहन बनाउँछ।  जापानलाई पयर्टनको गन्तव्यको �पमा बनाउने प्रयत्नह�को प�रणाम 
स्व�प आन्त�रक मागह� विृद्ध ह�दँा, आन्त�रक बजारलाई �ाण्डल गन� स�म कमर्चारीको िवकास 
चनुौितपणूर् समस्याको �पमा दिेखएको छ। िवद्याथ�ह�ले आन्त�रक पयर्टनका कमर्चारीको माग र उ� 
कमर्चारीको आधारको िवकास बारे िसक्नह�न्छ।

िव�व्यापी मानव ससंाधन िवकास

यस पाठ्यक्रममा िवद्याथ�ह�ले अनलाइन वातावरणमा व्यवसाय योजना ड्राफ्ट गनर् व्यवस्थापन 
ग�रनपन� वस्तहु� बारे बझु्न र व्यवसायलाई फलदायी बनाउन सक्नहु�न्छ। वास्तिवक उदाहरण र 
मािमला अध्ययनह� माफर् त, िवद्याथ�ह� प्रोजेक्ट व्यवस्थापनका िविधह�का प्रयोगात्मकमा संलग्न 
ह�नहु�न्छ र िविभन्न उपकरणह� प्रयोग गनुर्ह�न्छ।

प�रयोजना व्यवस्थापन 

अग्रीम IT को संसारमा, तथ्याङ्कह�ले सङ्कलन ग�रएको डाटा प्रयोग गरी समाज तथा अथर्तन्त्रमा 
कारण र प्रभावका सम्बन्धह�को बारेमा िव�ेषण र िवचारिवमशर् गन� कायर्मा मह�वपणूर् भिूमका 
खले्दछन।् यस अवस्थामा, िवद्याथ�ह�ले तथ्याङ्कह�को आधारभतू अवधारण र िविधह�को बारेमा 
िसक्नहु�न्छ र यथाथर्पणूर् उदाहरणह�को प्रयोग गरेर, तथ्याङ्क�य िव�ेषणका लािग आवश्यक पन� 
आधारभतू �ान तथा सीपह� हािसल गनर् सक्नहु�न्छ।

IT का लािग तथ्याङ्कह�

यो पाठ्यक्रम िलने िवद्याथ�ह�ले गिणतमाफर् त तािकर् क सोच्ने सीपह� हािसल गन�छन ्र आगामी AI 
को उमरेमा IT को आवेदनमा उपयोगी ह�ने �ान हािसल गन�छन।् पाठ्यक्रम आधारभतू तथा केही 
उपयोगी उपकरणह�बाट स�ु ह�न्छ।

लागूयोग्य जानकारीका लािग आधारभूत गिणत

जनु �ेत्रमा आवश्यक डाटाबेसको आधार र धरैे िकिसमको औधोगीक गितिविधको प्रयोगको त�रका 
बझुरे, डाटाको प�रभाषाको प्रिविध र डाटाको संचालनको बारेमा िसक्ने।

डाटाबेस प्रिविधको आधारह�

असरदार िकिसमका वेब िबजनेसको प्राि�को लागी आवश्यक उच्च गणुस्तर, उच्च पफर् म�न्सको 
डाटाबेस िनमार्ण गनर्को लागी, डाटाबेसको आदारभतु िसद्दान्तबाट, वास्तवम ैडाटाबेस प्रयोगको धरैे 
िकिसमको त�रकासम्म अभ्यासको माध्यमबाट िसक्ने।

डाटाबेस प्रिविधमा उन्नत िवषयह�

पिहले, िवद्याथ�ह�ले वेब पानाह�को िडजाइन गनर् र सामान्य एिनमसेनह� बनाउन कसरी नवीनतम 
प्रोगािमङ् भाषाह�, HTML5 र CSS 3 को प्रयोग गनर् सिकन्छ िसक्छन।् दोस्रोमा, िवद्याथ�ह�ले 
जाभािस्क्रप्टको प्रयोग ग�र डाएनािमक वेब पानाह�मा प्रोगािमङ् गनर् व्यापक �मताह� पाउँछन।्
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िवद्याथ�ह�ले पाइथन लाइब्ररेीह� प्रयोग गरेर मिेशन िसकाइका िविभन्न िविधह� अभ्यास गछर्न,् जनु 
AI प्रोग्रािमङको लािग आवश्यक ह�न्छ र यसबाट िविधह�को सामान्य बझुाइ हािसल ह�न्छ।

AI १ को लािग सफ्टवेयर एिप्लकेसनह�
वेब एिप्लकेसनको िवकास गन� बेलाको सफ्टवेयर िवकासको त�रका र प्रयोग्रािमङ्ग प्रिविधको बारेमा 
िसक्ने। अब्जेक्टको िदशा प्रितमानको बारेमा बझुरे, िसस्टमको बारेमा िव�ेषण र िडजाइनको धरैे 
त�रका िसकेर, कुशलतापवुर्क उच्च गणुस्तरको िसस्टमको िवकासलाई ल� बनाउने।

वस्तु उन्मुख प्रणाली िडजाइन

सफ्टवेयर सामाग्रीको िडजाइन, कायार्न्वयन, प�र�ा, ममर्तको धरैे त�रकाह� िसकेर, अझ ैसफ्टवेयरको 
सम्पणुर् मलुको मलु्यांकन गरेर, वास्तवम ैप्रभावकारी सचुना िसस्टम प्रा�ीको लागी आवश्यक �ान, 
मखु्य�पमा सैद्दािन्तक, काननुी स्थानबाट छलफल गन�। आजकलको िवषयह� पिन कुनै समयमा 
उठाइने।

सफ्टवेयर इिन्जिनय�रङ

िडजाइनबारे सोच्न ुभनेको िसजर्नात्मक समस्या समाधानतफर्  उन्मखु भएर सोच्ने त�रका हो। यो प्रिविध 
र वातावरणको िडजाइनमा लाग ूह�न्छ। यो पाठ्यक्रमले मानव-केिन्द्रत िडजाइनमा ध्यान िददँ,ै 
िडजाइनबारे सोच्ने िसद्धान्त र कायर् पद्धतीलाई पिहचान गदर्छ।

िडजाइनबारे सोच्ने

यस पाठ्यक्रममा, िवद्याथ�ह�ले जाभा प्रोग्रािमङ भाषाको प्रयोग गरेर सामान्यतया स्माटर्फोनको लािग 
प्रयोग ग�रएको सञ्चालन प्रणाली, एन्ड्रोइडको लािग एिप्लकेसनह�को िवकास गनुर्ह�न्छ। यस 
उद्दशे्यका लािग, िवद्याथ�ह�ले जाभाको आधारह�बारे िसक्दछन ्र एन्ड्रोइड APIs का साथै एन्ड्रोइड 
िडजाइन नमनूा तथा फे्रमवकर् ह�को बारेमा अध्ययन गनुर्ह�न्छ।

मोबाइल एिप्लकेसन िवभाग

यो पाठ्यक्रममा नमनूा अनपु्रयोगह� (Google App Engine जस्ता) जस्तै क्लाउड सेवाह�को 
मौिलक प्रािविधक सेवाह� एक सेवाको �पमा (IaaS)/प्लेटफमर् (PaaS) सेवाको �पमा अध्ययन 
ग�रन्छ। मौिलक प्रौद्योिगिकह�को, पाठ्यक्रम भचुर्अलकरणमा ध्यान िदन्छ, जनु क्लाउडमा लिचलो 
सभर्र संसाधनह�को िनमार्ण गनर्को लािग एक िवशषे महत्वपणूर् प्रिविध हो।

क्लाउड सञ्जाल र भचुर्अलकरण

अक� पसु्ताको सचुना िसस्टमको लागी आवश्यक तत्व भई सरु�ा िनमार्णको प्रािविधक प� पिन 
िसिकन्छ। इन्टरनेटमा ह�ने धरैे िकिसमको ठगी अथवा कम्प्यटुर भाइरसह�को चतेावनीको वास्तिवकता 
बझुरे, सं�ेषण गरी, समाधानको �पको प्रिविध, त�रका िसकेर त्यो सरु�ा बल अथवा िसिमतताको 
बारेमा सोच्ने।

सचूना सरु�ा

यो कोसर्मा एउटा CCNAv7 कोसर्को कन्टेन्ट, नेटवकर् को प�रचय र अक�को पिहलो भाग, िस्विचङ, 
राउिटङ र वायरलेस एसेिन्सयल्स समावेश रहन्छ। नेटवकर्  सेिटङ र किन्फगरेसनको व्यावहा�रक 
अनभुव प्रदान गन� कुरामा केिन्द्रत रहदँ ैयो कोसर्ले LAN िस्विचङको मलूभतू कुराह�को साथै IPv4 
र IPv6 राउिटङ, नेटवकर्  व्यस्थापन र नेटवकर्  सरु�ालाई समते समट्ेछ।

राउिटङ र िस्विचङ

वास्तिवक िवषय अध्ययनको प्रयोग ग�र, यो पाठ्यक्रमले वस्तहु� (IoT), प्यारािडग्म्सको इन्टरनेट र 
सिुवधाले आज यो आईटीमा-संचािलत समाजमा लेराउने िवशषेताह�, र यसको िडजाइन र 
कायार्न्वयनको जाँच िलन्छ। यो पाठ्यक्रमले IoT मा हालैको प्रिविधक प्रिव�ह�को पिन छलफल 
गदर्छ र िव�सनीयता र सरु�ा जस्ता समस्याह�मा छुन्छ।

IoT र वायरलेस नेटवकर्  

IoT भनेको इन्टरनेटमाफर् त वस्तहु�लाई जडान गन� जानकारी सेवाको नयाँ स्व�प हो। यस 
पाठ्यक्रममा, िवद्याथ�ह�ले  IoT, उनीह�का आधारभतू प्रिविधह� र पाठ्यक्रम िडजाइन गदार् लाग ू
ह�नपुन� कायर्�मता र सरु�ालाई सधुार गन� खालका िविधह� लाग ूह�ने जानकारी प्रणालीह�को 
व्यापक दायराबारे िसक्छन।् प्रोगािमङ भाषाह�मा रास्पबेरी Pi र पाइथनको प्रयोग गरेर, िवद्याथ�ह�ले 
प्रोटोटाइपह� उत्पादन गनर्का लािग आवश्यक पन� पे�रफेरल मोड्यलुह� प्रयोग गन� िविधह�को 
बारेमा िसक्छन।्

IoT एिप्लकेसन प्रणालीह�

यो क�ाले इन्टरनेट र TCP/IP प्रोटोकल स्ट्याकको अवधारणाको बझुाइ प्रदान गन� जस्ता सचूना (संचार) 
नेटवकर् ह�को िसद्धान्तह� र िवशषेताह�को िनमार्णसँग सम्झौता गदर्छ। LAN, WAN र MAN जस्ता तार 
भएको र वायरलेस नेटवकर्  प्रिविधह�; राउिटङ् िनयन्त्रण, प्रवाह िनयन्त्रण र िभत्री भाग िनयन्त्रण जस्ता िनयन्त्रण 
प्रिविधह� ह�न;् र सेवाको गणुस्तर (QoS) वारेन्टीह� सबैलाई यो पाठ्यक्रममा व्याख्या ग�रएको छ। 

नेटविकङ्मा उन्नत अध्ययनह�

वेब प्रिविधमा सम्बान्ध राख्ने, क्लाइन्ट सभर्र आिकर् टेक्चर र धरैे तह भएको आिकर् टेक्चरको अवधारणा 
बझुरे, हाडर्वेयर, िसस्टम सफ्टवेयर, िमडलवेयरको आधारलाई प्रा�ी गन� । फे�र, संचार प्रिविध, वेब 
सभर्रको व्यवस्थापन, सरु�ाको बारेमा पिन िसक्ने।

वेब प्रिविधको प�रचय

अक� पसु्ताको सफ्टवेयर िसस्टम र वेब सिभर्समा पन� धरैे िकिसमका प्रिविध, मोडेलमा सम्बिन्धत �ान 
िलनको लागी, निवन�म उच्च स्तरको वेब प्रोग्रािमङ्गको प्रिविधको बारेमा िसक्ने।

वेब सेवाह�को िवकास 

◆  नेटवकर्  प्रशासन

अग्रीम IT को संसारमा, तथ्याङ्कह�ले सङ्कलन ग�रएको डाटा प्रयोग गरी समाज तथा अथर्तन्त्रमा 
कारण र प्रभावका सम्बन्धह�को बारेमा िव�ेषण र िवचारिवमशर् गन� कायर्मा मह�वपणूर् भिूमका 
खले्दछन।् यस अवस्थामा, िवद्याथ�ह�ले तथ्याङ्कह�को आधारभतू अवधारण र िविधह�को बारेमा 
िसक्नहु�न्छ र यथाथर्पणूर् उदाहरणह�को प्रयोग गरेर, तथ्याङ्क�य िव�ेषणका लािग आवश्यक पन� 
आधारभतू �ान तथा सीपह� हािसल गनर् सक्नहु�न्छ।

IT का लािग तथ्याङ्कह�

जनु �ेत्रमा आवश्यक डाटाबेसको आधार र धरैे िकिसमको औधोगीक गितिविधको प्रयोगको त�रका 
बझुरे, डाटाको प�रभाषाको प्रिविध र डाटाको संचालनको बारेमा िसक्ने।

डाटाबेस प्रिविधको आधारह�

वेब िबजनेसको प्रा�ी गनर्को लागी, वेब सचुना िसस्टम र त्यसको िनमार्णको लागी आवश्यक प्रिविध 
िसकेर, धरैे िकिसमको उदाहरणलाई आधार मानेर वेब िबजनेसको समस्या, िबजनेस मोडलको बारेमा 
पिन िसिकने।

वेब व्यवसायको प�रचय

ठुलो मात्राको सचुनालाई इन्टरनेटमा जम्मा गरेर, व्यि�ले सिजलोसँग सचुना प्रवाह गनर् सक्ने अिहलेको 
समयमा, ऊच्चस्त�रय आईटी प्रािविधकले जान्नै पन� सचुना समाजको अलग िकिसमको समस्याह�को 
वारेको छलफल र लेखक अिधकारको काननु, व्यि�गत सचुनाको संर�णको काननु जस्ताको प्रयोगात्मक 
मामला अथवा िवस्ततृ सरु�ाको समाधान लगाएतको प्रयोगात्मक कुरा ह�पिन िमलाएर िसक्ने।

सचूना नैितकतामा उन्नत िवषयह�

वेब िबजनेसको प्रा�ी गनर्को लागी, वेब सचुना िसस्टम र त्यसको िनमार्णको लागी आवश्यक प्रिविध 
िसकेर, धरैे िकिसमको उदाहरणलाई आधार मानेर वेब िबजनेसको समस्या, िबजनेस मोडलको बारेमा 
पिन िसिकने।

वेब व्यवसायको प�रचय

यो पाठ्यक्रम खले िसद्धान्त साथसाथै सम्झौता रणनीितमा भएको मखु्य शीषर्कह�को समी�ा हो। यो 
पाठयक्रममा भएका िवद्याथ�ह�ले द्वन्द, व्याख्या गन� अवधारणा र समाधान साथसाथै अन्य 
िफल्डह�मा यी फमुर्लाह� लाग ूगन� िविधह�को लािग आधारभतू अथर्पणूर् फमुर्लाह� अध्ययन 
गनुर्ह�न्छ। दबैु सहकारी र गैर-सहकारी खले पह�चँह� अन्वेषण ग�रन्छ।

खेल िसद्धान्त र सम्झौता

क्लाउड कम्प्यिुटङ्गको बारेमा अिहले प्रयोग गनर् सम्भव धरैे समाधानह�को प�रचय िदने। मलु्यको 
कमी, उद्योग, संरचनाको फाइदाको बारेमा रणिनती, योजना, सोसल िमिडयाको अनकुुलता आिदको 
�िश्टकोणबाट िवचार गन�।

व्यावहा�रक क्लाउड कम्प्युिटंग
यी पाठ्यक्रमको िवद्याथ�ह�ले हरेक आधारभतू िसद्धान्त िसक्न, भाग एकमा स�ुम अथर्शा� र दईुमा वहृत 
अथर्शा�को अध्ययन गदर्छ। भाग एकमा, िवद्याथ�ह�ले उत्पादकह�, उपभो�ाह� र बजार तन्त्रह�को 
आफ्नो िलङ्क िबच आपिूतर्/मागको सम्बन्धलाई िवचार गछर्न।् भाग दईुमा, िवद्याथ�ह�ले रािष्ट्रय स्तरमा 
उत्पादन, उपभोग र रोगजार जस्ता मखु्य आिथर्क चरह�को िव�ेषणको िविधह� िसक्छन।्

व्यवसाियक अथर्शा� १,२

यो पाठ्यक्रम िलने िवद्याथ�ह�ले गिणतमाफर् त तािकर् क सोच्ने सीपह� हािसल गन�छन ्र आगामी AI 
को उमरेमा IT को आवेदनमा उपयोगी ह�ने �ान हािसल गन�छन।् पाठ्यक्रम आधारभतू तथा केही 
उपयोगी उपकरणह�बाट स�ु ह�न्छ।

लागूयोग्य जानकारीका लािग आधारभूत गिणत

सचुना िसस्टमको िनमार्ण बराबरको कृयाकलाप गनर्को लागी आवश्यक वेभ िबजनेसको प्रिविधमा 
अथवा वेब िबजनेस िसस्टमको िवकासको आधार ह�ने कम्प्यटुरको हाडर्वेयर, सफ्टवेयरको दबैुको 
आधारभतु �ान िलने।

कम्प्युटर सगंठन िसद्धान्त

नवीनतम वेब मकेअप भाषाह�, HTML5 र CSS3 को प्रयोग गरी कसरी वेब प�ृ र सामान्य 
एिनमसेनह�को िडजाइन गन� भन्नेबारे जान्नहुोस।्

वेब प्रोग्रािमङ् १

यो पाठ्यक्रमले नेटवकर्  आिकर् टेक्चरका साथै TCP र तल्लो स्तरसँग सम्बिन्धत �ान तथा सीपह�लाई 
असर परु ्याउँछ। वेबमा आधा�रत जानकारी प्रणालीह� िनमार्ण र प्रयोग गनर्का लािग नेटवकर् को यो 
सामान्य �ान आवश्यक पछर्।

नेटविकर् ङ्को आधारह�

िवद्याथ�ह�ले पाइथन लाइब्ररेीह� प्रयोग गरेर मिेशन िसकाइका िविभन्न िविधह� अभ्यास गछर्न,् जनु 
AI प्रोग्रािमङको लािग आवश्यक ह�न्छ र यसबाट िविधह�को सामान्य बझुाइ हािसल ह�न्छ।

AI १ को लािग सफ्टवेयर एिप्लकेसनह�

िवद्याथ�ह�ले कम्पनीह� व्यवस्थापन गनर् सञ्चालन गनर् प्रयोग ग�रएका घर-िभत्रको LANs, 
इन्टरनेटह� र अन्य नेटवकर् ह�को िनमार्ण गदार् आधारभतू ठेगाना र प्रयोगकतार् एलोकेसन, िविभन्न 
सभर्र प्रोटोकल र अन्य जानकारीको बारेमा िसक्छन।् यसको अित�र�, िवद्याथ�ह�ले िविभन्न सेिटङ् 
र प�रचालन सिहत आफँै प�रिचत ह�दँ ैवास्तिवक नेटवकर्  सभर्र चलाउन अभ्यास गछर्न्

प्रणाली प्रशासन

पाइथन प्रोग्रािमङ भाषामा AI प्रशोधन कायर्को लािग अनकूुलन ग�रएका धरैे सिुवधाह� छन,् जस्तै : 
वहृत �ेत्र समट्ेने एउटा लाइब्ररेी। यस कोसर्का िवद्याथ�ह�ले पाइथनको व्याकरण अध्ययन गछर्न ्र 
पाइथन भाषामा प्रोग्राम गनर् आफूलाई आवश्यक सीपह� प्रा� गछर्न।्

कम्प्युटर प्रोग्रािमङ (पाइथन)

पाइथन प्रोग्रािमङ भाषामा AI प्रशोधन कायर्को लािग अनकूुलन ग�रएका धरैे सिुवधाह� छन,् जस्तै : 
वहृत �ेत्र समट्ेने एउटा लाइब्ररेी। यस कोसर्का िवद्याथ�ह�ले पाइथनको व्याकरण अध्ययन गछर्न ्र 
पाइथन भाषामा प्रोग्राम गनर् आफूलाई आवश्यक सीपह� प्रा� गछर्न।्

कम्प्युटर प्रोग्रािमङ (पाइथन)

िडजाइनबारे सोच्न ुभनेको िसजर्नात्मक समस्या समाधानतफर्  उन्मखु भएर सोच्ने त�रका हो। यो प्रिविध 
र वातावरणको िडजाइनमा लाग ूह�न्छ। यो पाठ्यक्रमले मानव-केिन्द्रत िडजाइनमा ध्यान िददँ,ै 
िडजाइनबारे सोच्ने िसद्धान्त र कायर् पद्धतीलाई पिहचान गदर्छ।

िडजाइनबारे सोच्ने

पाठ्यक्रमह�को अवलोकन
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पाठ्यक्रमह�को अवलोकन

◆  IT पयर्टन

यो कोसर्मा अध्ययन ग�रएका शीषर्कह�मा पयर्टन िफल्डका IT आवेदनह�,  पयर्टन व्यापारका IT कायार्न्वयन, भ्रमणको व्यवस्थापन, सिुवधा तथा अन्य जानकारी र पयर्टन सामग्रीको योजना र िडजाइन पदर्छन।्

एिनमबारे योजना बनाउने तथा उत्पादन गन� प्रिविधह� र िडिजटल उपकरणह�को प्रयोग गन� िभिडयो सामग्रीका साथै व्यवसायका कायर् सामग्रीह�लाई िलङ्क गन� िविधह�को बारेमा जान्नहुोस।्

◆  आईटी मंगा र एिनमी

िवद्याथ�ह�ले आधारभतू हातले-बनाउनको लािग पारम्प�रक प्रिविधह� िसिक, त्यसपिछ 
सफ्टवेयरको प्रयोग ग�र वास्तिवक छोटो एिनमटेेड सिुवधाह� िसजर्ना गनर् टे्रस गनर् स�ु गछर्न।् यसैले 
िवद्याथ�ह�ले कुल एनीमशेन उत्पादन प्रिक्रयामा आधारभतू ग्राउिण्डङ पाउँछन।् यो पाठ्यक्रमले 
सफ्टवेयरको िवस्ततृ िविवधतालाई प�रचय गदर्छ जसले गदार् िवद्याथ�ह�ले आफ्नो एिनमटे ग�रएका 
सिुवधाह�मा आफ्नो सीपलाई चम्काउन सक्छन।्

िडिजटल एनीमेशन िसजर्ना
यो पाठ्यक्रम िलने िवद्याथ�ह�ले गिणतमाफर् त तािकर् क सोच्ने सीपह� हािसल गन�छन ्र आगामी AI 
को उमरेमा IT को आवेदनमा उपयोगी ह�ने �ान हािसल गन�छन।् पाठ्यक्रम आधारभतू तथा केही 
उपयोगी उपकरणह�बाट स�ु ह�न्छ।

लागूयोग्य जानकारीका लािग आधारभूत गिणत

सचुना िसस्टमको िनमार्ण बराबरको कृयाकलाप गनर्को लागी आवश्यक वेभ िबजनेसको प्रिविधमा 
अथवा वेब िबजनेस िसस्टमको िवकासको आधार ह�ने कम्प्यटुरको हाडर्वेयर, सफ्टवेयरको दबैुको 
आधारभतु �ान िलने।

कम्प्युटर सगंठन िसद्धान्त
एिनमसेनमा िविभन्न कुराह�को व्याख्या गन� सामाग्री वा वेभसाइटको पेजको सङ्क्रमण जस्ता िविभन्न 
�ेत्रमा प्रयोग गनर् सिकने कुरा सोच्न सिकन्छ। धरैे िकिसमको कोणको खाकामा एउटा एउटा िचत्रको 
सामाग्री र प�र�श्यको अध्ययन गद� अिघ बढ्ने। 

प�र�श्य लेखन र स्टोरीबोिडर्ङ्

एिनमशेनह�ले आफ्नो िवशषेताह� िवकृत र िविचत्र ग�र सम्झन योग्य क्यारेक्टरह� र प�ृभिूममा 
होस्ट गदर्छ, अझ ैयी प्रत्येक तत्वह� मािनसले हरेक िदन दखे्ने िव�बाट पे्र�रत ह�न्छन।् यो पाठ्यक्रममा, 
िवद्याथ�ह�ले वास्तिवक रफ स्केचरह�को साथ आधारभतू कुराह� िसक्छन ्र एिनमशेनह�को लािग 
रेखा िचत्रण बनाउन थप िव�पण थप्न अगािड बढे।

एिनमेसन िचत्रण आधारह� ए / बी
इन्टनरनेट िबतरणलाई ल� बनाएर वेभ िव�ापन वा सामान, इभने्टको िव�ापन जस्ता सामाग्रीको 
िवकास गन�। FLASH, िभिडयोको सम्पादन, एिनमसेनको सम्पादन गन� सफ्टवेयर प्रयोग गन�। अझ ै
यजुर इन्टरफेस वा उपयोिगतामा पिन उल्लेख ग�रएको, प्रयोग गनर् सिजलो, अिपल गन� शि� भएको 
सामाग्री बनाउने प्रयास गन�। 

�रच मीिडया सामग्री िवकास

यो पाठ्यक्रमले वास्तिवक-िव�को उदाहरणह�को साथ भीिडयोमा प्रयोग ग�रएको िवशषे �श्य 
इफेक्ट्सको िसद्धान्तह�लाई प�रचय गदर्छ। रेकडर् ग�रएको िभिडयोलाई अिन्तम उत्पादनमा लैजाने 
क्रममा, िवद्याथ�ह�ले सम्पादन गन� सफ्टवेयर (एडोब िप्रिमयर जस्ता) माफर् त अभ्यास ग�र कसरी 
प्रभावकारी प्रस्तिुत िसजर्ना गन� भिन िसक्छन।् 

िवशेष �श्य एफेक्ट्स
जापानको एिनमसेन उद्योगको िबजनेस, प्रिविध, उत्पादनको प्रवाह, िवदशेी रणनीित, खोिजएका मानव 
संसाधन आिद, उद्योगको अिहलेको अवस्थासँग सम्बिन्धत थ�रथ�रको िवषयको बारेमा प�रचय 
गराउद,ै प्रिविधको िवकासबाट उद्योगको बनावटको प�रवतर्न जस्ता कुरामा पिन उल्लेख ग�रने। फे�र 
लेखक अिधकारसँग सम्बिन्धत समस्याह�, इन्टरनेटको प्रसारबाट सामाग्री उद्योगको रणिनती आिद 
िवचार गद� जाने। 

एिनमी, योजना, उत्पादन र प्रचारमा िवशेष िवषयह�

नेटवकर् को महत्वपणुर् सचुना इन्टरफेसको �पको िचित्रत डाटाको सार िवशषेताको लेनदनेको त�रकाको 
बारेमा िसक्ने। अझ,ै सचुनालाई प्रभावकारी �पमा प्रदशर्न गन� िचत्रको प्रयोग अथवा �मुन इन्टरफेसको 
�िश्टकोणबाट िथ्र िड प्रिविध अथवा िमिश्रत वास्तिवक प्रिविधको बारेमा पिन बझु्ने।

देिखने छिव प्रिकयारत
यो पाठ्यक्रमका िवद्याथ�ह�ले 3D कम्प्यटुर ग्रािफकको इितहासबारे जान्नहु�न्छ, यो सफ्टवेयरको 
आन्त�रक प्रिक्रयापिछको आधारभतू प्रिविध तथा िसद्धान्त र गिणत र िव�ान हो। िवद्याथ�ह�ले 
अटोडेस्क माया जस्ता एिप्लकेसनह�को प्रयोग गरी आधारभतू कायर्ह� पिन िसजर्ना गदर्छन ्र 
यसलाई साहारा िदने िसद्धान्तको बझुाईलाई स�ुढ बनाउँछन।्

कम्प्युटर ग्रािफक्स

आवाजको िडिजटलपनासँग सम्बिन्धत आधारभतु �ान जान्नकुो साथै, प्रयोगात्मक �पमा आफनै स्वर 
रेकडर् गन� प्रिक्रया पिन गन�। अिन एिनमसेन र िफ्लमको डिबङ गरेर, िभिडयोसँग सम्बिन्धत आवाजको 
प्रिविधको वास्तिवकताको �ान िलने। अझ,ै बोल्ने त�रका, प्रिक्रया गन� सोसर्को बारेमा आवाज 
भन्दापिन राम्रो िचज बनाउने कला पिन जािनने। 

िडिजटल अिडयो उत्पादन

यो कोसर्मा, िवद्याथ�ह�ले ब्राण्ड बजारीकरण र ब्राण्ड व्यवस्थापन जस्ता कम्पनीको ब्राण्ड मानलाई 
बढाउन ब्राण्ड िडजाइन र व्यवस्थापन िसद्धान्त तथा अध्ययन रणनीितह�लाई सम्झनपुछर्। ल�य 
भनेको उद्यमीको �पमा ब्राण्ड िनमार्ण गन� सीपह� प्रा� गनुर् हो।

ब्राण्ड िडजाइन र व्यवसाय व्यवस्थान
िवद्याथ�ह�ले जापानको कन्टेन्ट उद्योगको दईु िवशषेताह�को बारेमा िसक्दछन:् प्रशसंक कन्टेन्ट 
िनमार्णको समदृ्ध परम्पराबाट पोिषत यसको िसजर्ना कायर् गन� उम्मदे्वारह�को गिहरो समहूगत सहयोग; 
र िविभन्न िवषय �ेत्रका सामान्य टाइटलह� र फ्यान म्यािग्जनह� ख�रद गन� प�रपक्व उपभो�ाह�को 
आधारबाट यसको बजारले पाउने समथर्न। यो कोसर्ले ती मागर्ह�लाई पिन िवचार गन�छ जसमा ती 
संसारह� एिनम ेउद्योगसँग जोिडन्छन।्

कन्टेन्ट उद्योगमा खास िवषयह�

हिलउडमा प्रयोग ग�रने केही पोस्ट-प्रोडक्सन सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर, हिलउड चलिचत्रह�मा प्रयोग 
ग�रएका मखु्य व्यवहा�रक प्रिविधह� प्रा� गनुर्होस।् उदाहरणका लािग, िवस्फोट र आगलागी जस्ता 
�श्यात्मक प्रभावह�को बारेमा जान्नहुोस,् िडिजटल संयोजन तथा प्रभािवत कायर् प्रवाहलाई 
प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गनुर्होस।्

अग्रीम िवशेष �श्यात्मक प्रभावह�
स्टेजको कला प्रदशर्न कन्सटर्को तयारी, �रहसर्ल, मखु्य भाग भन्ने प्रवाहमा कसरी ICT को प्रयोग गनर् 
सिकन्छ भनेर त्यो ठाँउमा प्रयोग गद� सबै बझु्ने। फेरी, िभिडयोमा आवाज राख्ने िभइस ओभरको बारेमा 
क�ा र प्रिश�ण गरेर आवाजको बारेमा पिन गिहरोसँग बझु्न सिकन्छ।

आईटीमा मनोरञ्जन

यो कोसर्को िश�ण तेन्जेन तोप्पा गरु�न लगान जस्ता एिनम ेकायर्ह�को लािग प्रिसद्ध स्टुिडयो Gainax 
मा ३० वषर्भन्दा बढी अनभुव भएका िसजर्नाका कायर् गन�ह�, िनमार्ता र क्यारेक्टर िडजाइनरद्वारा 
ग�रन्छ। ओिम्नबस-प्रकारको यो कोसर्मा िवद्याथ�ह�ले यी िदग्गजह�बाट एिनम ेउत्पादन र एिनमजे 
व्यवसाय, िनमार्ण िविध, प्रवद्धर्न र कलाकृित उत्पादनका त�रकामा रहकेा वस्तिवक जीवन 
समस्याह�को बारेमा िसक्न सक्छन।्

व्यवहा�रक एिनम उत्पादन

यो पाठ्यक्रममा कभर ग�रएको सम्पादन गन� सफ्टवेयरको साथ एक िभिडयो क्यामरेाले िभिडयो सिुटङ् 
र फुटेज सम्पादन गन� आधारभतू �मता। यो पाठ्यक्रमले िभिडयो फारममा जानकारी सङ्कलन र 
व्यविस्थत गनर् र प्रस्ततुीकरण गन� �मता पिन बढाउँछ। छोटो भीिडयोह� बनाई, िवद्याथ�ह�ले 
भीिडयो र िविभन्न शिैलह�को माध्यम अिभव्यि�को िविवध तरीकाह�को िवशषेताह� िसक्छन।्

�श्य कथा भन्ने र सञ्चार
नवीनतम वेब मकेअप भाषाह�, HTML5 र CSS3 को प्रयोग गरी कसरी वेब प�ृ र सामान्य 
एिनमसेनह�को िडजाइन गन� भन्नेबारे जान्नहुोस।्

वेब प्रोग्रािमङ् १

तपाईलें नयाँ प्रिविधको प्रयोग गरी आकषर्क व्यापार मोडेल बनाउने िवचार गनर् सक्नहु�न्छ तर उ� 
मोडेललाई वास्तिवकतामा प�रवतर्न गनर् र तपाईकंो व्यापारलाई बढाउनका लािग िनयमह� गहन 
�पमा मह�वपणूर् ह�न्छन,् तपाईलें कम्पनीलाई नयाँ व्यापार मोडेलमा विृद्ध गनर्का लािग िनयमह�लाई 
कसरी पह�चँ गन� भन्ने वास्तिवक-संसारका उदाहरणमाफर् त िनयम र व्यापार विृद्ध कसरी परी�णसँग 
सम्बिन्धत ह�न्छन ्भन्नेबारे िसक्नहु�नेछ।

उद्यमीका लािग नयाँ कानूनह�

यो कोसर्ले एउटा CCNAv7 कोसर्को दोस्रो आधा भाग, िस्विचङ, राउिटङ र वायरलेस 
एसेिन्सयल्सको साथसाथै अक� CCNAv7 कोसर्, इन्टरप्राइज नेटविकर् ङ, सरु�ा, र स्वचालन समावेश 
गदर्छ। नेटवकर्  सेिटङ र किन्फगरेसनको व्यावहा�रक अनभुव प्रदान गन� कुरामा केिन्द्रत रहदँ ै
कायार्न्वयन-आधा�रत यो कोसर्ले VLAN राउिटङ, एसटीपी/इथरच्यानल, WLAN, िस्वच सरु�ा, 
नेटवकर्  भचुर्अलाइजेशन, SDN र नेटवकर्  स्वचालन समावेश गदर्छ।

प्रगितशील राउिटङ र िस्विचङ

यो क�ामा, िवद्याथ�ह�को ल�य भनेको IT पयर्टन अध्ययन गनर् आवश्यक प�रपे्र�य र आधारभतू 
�ान बझु्ने हो। पयर्टनको प्रकृित र यसको आइटीसँगको अन्तरसन्बन्धह�मा िव�भरबाट नवीनतन 
मािमला अध्ययनह� आरम्भ गनुर्का साथै यस पाठ्यक्रमले ICT मा लाग ूह�ने पयर्टनको अिद्वतीय 
िवशषेताह�लाई परी�ण गछर्। पयर्टन िफल्डमा प्रयोग ग�रए अनसुार समहू छलफल सिहत 
पह�चँह�को व्यापक दायरा ICT को �ान प्रकट गनर् प्रयोग ग�रन्छ।

IT पयर्टकको आधारभूतह�

िवद्याथ�ह�ले पयर्टन व्यवसाय र पयर्टन जानकारीको आधारभतू बझुाइ प्रा� गनुर्ह�न्छ। पयर्टन जानकारी 
सम्हाल्ने मािमला अध्ययनमा, िवद्याथ�ह�ले उत्पादनको िवकास र पदोन्नित र सम्बिन्धत समस्याह� 
िवचार गन� �ेत्रह�मा भएको पयर्टन माक� िटंगको आधारभतू �ानमा कसरी आवेदन िदने भनी 
जान्नहु�न्छ। पाठ्यक्रमले इनबाउन्ड पयर्टन र पयर्टक आकषर्णह�को जीवन्त, समस्या समाधान गनर् 
ल�य ग�रएको �ान प्रा� गन� जस्ता �ेत्रह�मा निवनतम मािमला अध्ययनह� पिन परी�ण गदर्छन।्

पयर्टक व्यवसायको आधारभूतह�

यो कोसर्ले जापानी समाजले के बनाउनको लािग काम गछर् बन्ने कुराका साथै जापानी मािनसह�को 
व्यवहारका िवशषेता, मनोविृ�ह� र िवचारका ढाँचाह�को बारेमा अन्वेषण गदर्छ। िवस्ततृ मािमला 
अध्ययनह�मा आधा�रत रहरे, िवद्याथ�ह�ले लेक्चर, सामिुहक छलफल र प्रस्ततुीकरणमाफर् त जापानी 
समाजका प�रपे्र�यह�को बारेमा अध्ययन गदर्छन।्

जापानी समाजबारे बुझ्ने

यस पाठ्यक्रममा िवद्याथ�ह�ले अनलाइन वातावरणमा व्यवसाय योजना ड्राफ्ट गनर् व्यवस्थापन 
ग�रनपन� वस्तहु� बारे बझु्न र व्यवसायलाई फलदायी बनाउन सक्नहु�न्छ। वास्तिवक उदाहरण र 
मािमला अध्ययनह� माफर् त, िवद्याथ�ह� प्रोजेक्ट व्यवस्थापनका िविधह�का प्रयोगात्मकमा संलग्न 
ह�नहु�न्छ र िविभन्न उपकरणह� प्रयोग गनुर्ह�न्छ।

प�रयोजना व्यवस्थापन 

व्यापक दायराका सामािजक समस्याह�मा IT मा आधा�रत समाधानह�का लािग िव�व्यापी 
आवश्यकतालाई माउण्ट गन� प�ृभिूमको िव�द्धमा, िवद्याथ�ह�ले समस्या समाधान गन� कायर्मा प्रयोग 
गनर्का लािग अग्रभागका िमिडया र सञ्चार प्रिविधह�का साथै नीितशा� र व्यवहा�रक �ानलाई 
कसरी प्रभावकारी �पमा प्रयोग गन� भन्नेबारे िसक्दछन।्

िमिडया सञ्चार

यो पाठ्यक्रममा भएका िवद्याथ�ह�ले पयर्टन डेटा िव�ेषण र मलु्याङ्कन गनर् आधारभतू िसद्धान्त र 
सीपह� अध्ययन गनुर्ह�न्छ। वास्तिवक पयर्टन डेटा प्रयोग गरेर, िवद्यथ�ले सङ्कलन र पवूर्प्रिक्रया, 
क्लस्टर गन� र वग�करण, मौसम पवूार्नमुान र समय श्रृखंला िव�ेषण सिहतको डेटा िव�ेषणमा 
आधारभतू िसद्धान्त र सीप अध्ययन गनुर्ह�न्छ।

पयर्टन डेटा िव�ेषण

िवद्याथ�ह�ले जापानी पयर्टन उद्योग, नीित तथा योजनाको िवकास, मानव संसाधन तथा 
बजारीकरणको िवकासमा संलग्न ह�ने प�रपे्र�यह�बाट पयर्टन उद्योगलाई सामना गन� समस्याह�को 
िव�ेषण गरेर पयर्टन IT को बारेमा िसक्दछन।् कोसर् परूा गन� व्यि�ह� IT को प्रयोग गरेर पयर्टन 
प्रवद्धर्न गरेर �ेित्रय िवकासमा उ�जना बढाउने िविधह� िवचार गनर् र प्रस्ताव राख्न सक्नेछन।्

IT पयर्टनका उन्नत शीषर्कह�

पयर्टकह�लाई आकिषर्त गन� व्यवस्थापन �ि�कोणबाट, यो पाठ्यक्रमले पयर्टन जानकारी सङ्कलन र 
िव�ेषण र जानकारी सेवाह�को �ेत्रमा आधा�रत िडजाइनमा आधा�रत लि�त पयर्टकह�को 
आकषर्णका रणनीितक उद्दशे्यह� र बढी भीडलाई हटाउन समहूह�मा िवतरण गन� बारे पढाउँछ।

पयर्टन गन्तव्य व्यवस्थापन 

डाटा िव�ानको शि� भनेको सचूना प्रशोधन, तथ्यांक िवकास, प्रोग्रािमङ र सचूना िव�ानको अन्य 
िवषयह� बझु्न र ितनलाई द� र प्रभावकारी प्रयोगमा राख्ने �मता हो। हामीले R प्रोग्रािमङ भाषाको 
प�रचयबाट श�ु गछ�, यो भनेको डाटा िव�ानको बारेमा िसक्न प्रयोग ह�ने टूल हो जसले सबैको ध्यान 
िखिचरहकेो छ। अक�, हामी व्यावहा�रक अध्ययनमा केिन्द्रत रहदँ ैवग�करण,प्रितपगमन र प�रकल्पना 
परी�ण जस्ता तथ्यांक र बह�चर िव�ेषणको लािग आवश्यक िविभन्न त�रकाह�को अध्ययन गछ�।

डेटा िव�ान

यो कोसर्ले समि� अथर्शा� िसद्धान्तका आधारह�लाई पिहचान गछर्। बजार संयन्त्रमा िनमार्ताह�बाट 
प्रा� आपतू� र ग्राहक तथा उनीह�का सम्बद्धह�बाट ग�रएको मागबीचको सम्बन्धलाई िवचार 
ग�रएको छ।

व्यापार अथर्शा� १

यो कोसर्मा, िवद्याथ�ह�ले ब्राण्ड बजारीकरण र ब्राण्ड व्यवस्थापन जस्ता कम्पनीको ब्राण्ड मानलाई 
बढाउन ब्राण्ड िडजाइन र व्यवस्थापन िसद्धान्त तथा अध्ययन रणनीितह�लाई सम्झनपुछर्। ल�य 
भनेको उद्यमीको �पमा ब्राण्ड िनमार्ण गन� सीपह� प्रा� गनुर् हो।

ब्राण्ड िडजाइन र व्यवसाय व्यवस्थान

यो पाठ्यक्रमले वास्तिवक-िव�को उदाहरणह�को साथ भीिडयोमा प्रयोग ग�रएको िवशषे �श्य 
इफेक्ट्सको िसद्धान्तह�लाई प�रचय गदर्छ। रेकडर् ग�रएको िभिडयोलाई अिन्तम उत्पादनमा लैजाने 
क्रममा, िवद्याथ�ह�ले सम्पादन गन� सफ्टवेयर (एडोब िप्रिमयर जस्ता) माफर् त अभ्यास ग�र कसरी 
प्रभावकारी प्रस्तिुत िसजर्ना गन� भिन िसक्छन।् 

िवशेष �श्य एफेक्ट्स

जापानको एिनमसेन उद्योगको िबजनेस, प्रिविध, उत्पादनको प्रवाह, िवदशेी रणनीित, खोिजएका मानव 
संसाधन आिद, उद्योगको अिहलेको अवस्थासँग सम्बिन्धत थ�रथ�रको िवषयको बारेमा प�रचय 
गराउद,ै प्रिविधको िवकासबाट उद्योगको बनावटको प�रवतर्न जस्ता कुरामा पिन उल्लेख ग�रने। फे�र 
लेखक अिधकारसँग सम्बिन्धत समस्याह�, इन्टरनेटको प्रसारबाट सामाग्री उद्योगको रणिनती आिद 
िवचार गद� जाने। 

एिनमी, योजना, उत्पादन र प्रचारमा िवशेष िवषयह�

अग्रीम IT को संसारमा, तथ्याङ्कह�ले सङ्कलन ग�रएको डाटा प्रयोग गरी समाज तथा अथर्तन्त्रमा 
कारण र प्रभावका सम्बन्धह�को बारेमा िव�ेषण र िवचारिवमशर् गन� कायर्मा मह�वपणूर् भिूमका 
खले्दछन।् यस अवस्थामा, िवद्याथ�ह�ले तथ्याङ्कह�को आधारभतू अवधारण र िविधह�को बारेमा 
िसक्नहु�न्छ र यथाथर्पणूर् उदाहरणह�को प्रयोग गरेर, तथ्याङ्क�य िव�ेषणका लािग आवश्यक पन� 
आधारभतू �ान तथा सीपह� हािसल गनर् सक्नहु�न्छ।

IT का लािग तथ्याङ्कह�

यो पाठ्यक्रम िलने िवद्याथ�ह�ले गिणतमाफर् त तािकर् क सोच्ने सीपह� हािसल गन�छन ्र आगामी AI 
को उमरेमा IT को आवेदनमा उपयोगी ह�ने �ान हािसल गन�छन।् पाठ्यक्रम आधारभतू तथा केही 
उपयोगी उपकरणह�बाट स�ु ह�न्छ।

लागूयोग्य जानकारीका लािग आधारभूत गिणत

पिहले, िवद्याथ�ह�ले वेब पानाह�को िडजाइन गनर् र सामान्य एिनमसेनह� बनाउन कसरी नवीनतम 
प्रोगािमङ् भाषाह�, HTML5 र CSS 3 को प्रयोग गनर् सिकन्छ िसक्छन।् दोस्रोमा, िवद्याथ�ह�ले 
जाभािस्क्रप्टको प्रयोग ग�र डाएनािमक वेब पानाह�मा प्रोगािमङ् गनर् व्यापक �मताह� पाउँछन।्

वेब प्रोग्रािमङ् १,२

वेब एिप्लकेसनको िवकास गन� बेलाको सफ्टवेयर िवकासको त�रका र प्रयोग्रािमङ्ग प्रिविधको बारेमा 
िसक्ने। अब्जेक्टको िदशा प्रितमानको बारेमा बझुरे, िसस्टमको बारेमा िव�ेषण र िडजाइनको धरैे 
त�रका िसकेर, कुशलतापवुर्क उच्च गणुस्तरको िसस्टमको िवकासलाई ल� बनाउने।

वस्तु उन्मुख प्रणाली िडजाइन

इन्टनरनेट िबतरणलाई ल� बनाएर वेभ िव�ापन वा सामान, इभने्टको िव�ापन जस्ता सामाग्रीको 
िवकास गन�। FLASH, िभिडयोको सम्पादन, एिनमसेनको सम्पादन गन� सफ्टवेयर प्रयोग गन�। अझ ै
यजुर इन्टरफेस वा उपयोिगतामा पिन उल्लेख ग�रएको, प्रयोग गनर् सिजलो, अिपल गन� शि� भएको 
सामाग्री बनाउने प्रयास गन�। 

�रच मीिडया सामग्री िवकास

यो पाठ्यक्रममा कभर ग�रएको सम्पादन गन� सफ्टवेयरको साथ एक िभिडयो क्यामरेाले िभिडयो सिुटङ् 
र फुटेज सम्पादन गन� आधारभतू �मता। यो पाठ्यक्रमले िभिडयो फारममा जानकारी सङ्कलन र 
व्यविस्थत गनर् र प्रस्ततुीकरण गन� �मता पिन बढाउँछ। छोटो भीिडयोह� बनाई, िवद्याथ�ह�ले 
भीिडयो र िविभन्न शिैलह�को माध्यम अिभव्यि�को िविवध तरीकाह�को िवशषेताह� िसक्छन।्

�श्य कथा भन्ने र सञ्चार

यो पाठ्यक्रमले अन्तरार्िष्ट्रय कायर्बलको प्रिश�णको उद्दशे्यको लािग िविभन्न दायरा अन्वेषण गछर् र 
बझुाइलाई गहन बनाउँछ।  जापानलाई पयर्टनको गन्तव्यको �पमा बनाउने प्रयत्नह�को प�रणाम 
स्व�प आन्त�रक मागह� विृद्ध ह�दँा, आन्त�रक बजारलाई �ाण्डल गन� स�म कमर्चारीको िवकास 
चनुौितपणूर् समस्याको �पमा दिेखएको छ। िवद्याथ�ह�ले आन्त�रक पयर्टनका कमर्चारीको माग र उ� 
कमर्चारीको आधारको िवकास बारे िसक्नह�न्छ।

िव�व्यापी मानव ससंाधन िवकास

IT प्रयोग गरेर ''नयाँ पयर्टन'' लाई कसरी िडजाइन गन� भनी जान्नहुोस।् िवद्याथ�ह�ले िसद्धान्त, 
मािमला अध्ययन सम्बन्धी अनसुन्धान र छलफलमाफर् त पयर्टन प्रविृ�को बजारीकरणमा भएका 
पह�चँह�को बारेमा िसक्दछन।् त्यसपिछ उनीह�ले पयर्टन व्यवहायमा नेततृ्व गनर् सक्ने पयर्टन िडजाइन 
िसजर्ना गनर्का लािग �ेत्र अध्ययन स�ु गदर्छन।्

पयर्टन िडजाइन

यो कोसर्को ल�य भनेको यात्रा, सिुवधा र हवाई सेवा उद्योग जस्ता पयर्टनसँग सम्बिन्धत उद्योगह�मा 
िवद्याथ�ह�ले प्रा� गरेको िवशषेीकृत �ानलाई लाग ूगनुर् हो। अभ्यासमाफर् त, जापान र िवदशेको रोजगार 
अनभुवमा, िवद्याथ�ह�ले आफ्ना कतर्व्यह� परूा गनुर्पन� ह�न्छ भनी सेट ग�रएको �ान तथा व्यवहा�रक 
सीप प्रा� गदर्छन ्र पयर्टन व्यवसाय िवशषेगरी IT को प्रयोग गदार् आफ्ना क�रयरह� िनमार्ण गदर्छन।्

IT पयर्टन इन्टनर्िशप

यस पाठ्यक्रममा, िवद्याथ�ह�ले जाभा प्रोग्रािमङ भाषाको प्रयोग गरेर सामान्यतया स्माटर्फोनको लािग 
प्रयोग ग�रएको सञ्चालन प्रणाली, एन्ड्रोइडको लािग एिप्लकेसनह�को िवकास गनुर्ह�न्छ। यस 
उद्दशे्यका लािग, िवद्याथ�ह�ले जाभाको आधारह�बारे िसक्दछन ्र एन्ड्रोइड APIs का साथै एन्ड्रोइड 
िडजाइन नमनूा तथा फे्रमवकर् ह�को बारेमा अध्ययन गनुर्ह�न्छ।

मोबाइल एिप्लकेसन िवभाग

पाइथन प्रोग्रािमङ भाषामा AI प्रशोधन कायर्को लािग अनकूुलन ग�रएका धरैे सिुवधाह� छन,् जस्तै : 
वहृत �ेत्र समट्ेने एउटा लाइब्ररेी। यस कोसर्का िवद्याथ�ह�ले पाइथनको व्याकरण अध्ययन गछर्न ्र 
पाइथन भाषामा प्रोग्राम गनर् आफूलाई आवश्यक सीपह� प्रा� गछर्न।्

कम्प्युटर प्रोग्रािमङ (पाइथन)

तपाईलें नयाँ प्रिविधको प्रयोग गरी आकषर्क व्यापार मोडेल बनाउने िवचार गनर् सक्नहु�न्छ तर उ� 
मोडेललाई वास्तिवकतामा प�रवतर्न गनर् र तपाईकंो व्यापारलाई बढाउनका लािग िनयमह� गहन 
�पमा मह�वपणूर् ह�न्छन,् तपाईलें कम्पनीलाई नयाँ व्यापार मोडेलमा विृद्ध गनर्का लािग िनयमह�लाई 
कसरी पह�चँ गन� भन्ने वास्तिवक-संसारका उदाहरणमाफर् त िनयम र व्यापार विृद्ध कसरी परी�णसँग 
सम्बिन्धत ह�न्छन ्भन्नेबारे िसक्नहु�नेछ।

सचूना नैितकतामा उन्नत िवषयह�
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यो पाठ्यक्रममा िवद्याथ�ह�ले कोषह� र जोिखम स्थानान्तरण गन�, ऋण र सम्झौता िसजर्ना गन�, 
यसैले व्यवसाय आवश्यकताका अनसुार आिथर्क संचालनको िडजाइन गन� अवसरह� प्रा� गन� जस्ता 
िव�को आधारभतू भिूमका र प्रकायर्ह�को बारेमा सोच्छन।् यो पाठ्यक्रमले जापानमा वदृ्ध 
जनसांिख्यक�य संरचना र िजम्मवेारीको िनयमह� जस्ता सामािजक प�रवतर्नका साथ नौलो खालका 
आवश्यक आिथर्क �ान पिन छुन्छ।

मुद्रा र बैङ्िकङ्ग 

यो पाठ्यक्रमले िवि�य �ेत्र (बैङ्िकङ्, प्रत्याभिूतह�, बीमा, आिदको समावेश ग�र) को आिथर्क 
भिूमका र यसले प्रदान गन� उत्पादन र सेवाह�को समी�ा प्रदान गदर्छ। प्रणाली प्रकायर्ह� यो 
जानकारीको व्यवस्थापनको लािग, दबैु कम्पनीलाई-आन्त�रक �पले र ग्राहकको प्रयोगको लािग 
आवश्यक ह�न्छ। केस अध्ययनह�लाई निवनतम िवि�-जानकारी प्रणालीह� र आवेदनह�मा सम्मान 
गनर् पिन सञ्चालन ग�रएको ह�न्छ।

िफनटेकको आधारह�

केस अध्ययनह�को प्रयोग ग�र, यो पाठ्यक्रमले िवि�य-जानकारी प्रणालीह�को सरु�ा र API 
खारेजी जस्ता िवषयह�मा जाँच गदर्छ। यो पाठ्यक्रमलाई ब्लकचने र क्लाउड सेवाह� जस्ता नयाँ 
प्रिविधह�द्वारा बढाइएको िवि�य-जानकारी प्रणालीह�मा िवस्ततृ क्रािन्तलाई पिन ध्यान िदइएको 
ह�न्छ।

िफन्टेच प्रणाली िडजाइन

परुानो टाइपको कृिष र अ� प्रकारको उद्योगसँगको िसनज�बाट हािसल गनर् सिकने अक� पसु्ताको कृिष 
(Smart Agriculture) को माग बढ्दछै। सागपातको उत्पादन मात्र नभइ, िवतरण र खपतको त�रका 
नयाँ स्टाइलको “उद्योग” भइ, त्यसको केन्द्रिवन्दमुा आईटी गिहरोसँग सम्बिन्धत छ। त्यो अवधारणा र 
उदाहरणको बारेमा �ान िलने।

अक� पीढीमा कृिष सचूनात्मक

कृिष उत्पादनह�को व्यापार उदारीकरण अथवा िवकासशील दशेह�मा अिनकाल भइरहकेो समस्याको 
िबचमा, कृिषको आिथर्क प�को बारेमा िवचार गन�। व्यवस्थापन, राजनीितक र काननुी कुराह�को 
कृिष र सम्बन्ध बनाएर, बझुरे, खाद्य उत्पादनबाट उपभोगसम्मको प्रवाह को शृखंलाको बारेमा 
सामान्य�पमा �ान िलने।

कृिष अथर्शा�

उच्च गणुस्तरीय कृिष उत्पादनमा िस्थर आपिूतर् गनर्को लागी जिमनको पयार्वरणीय डाटा अथवा 
बजारमा प�रचालन मात्राको सचुना बेला पारेर िव�ेशण गरेर उत्पादनकतार् र उपभोगकतार्लाई सचुना 
प्रदान गन� िसस्टमको िडजाइन र प्लट टाइप िवकास गन�।

कृिष सचूना प्रणालीह�को िडजाइन

ढुवानी, माछाको उद्योग, आराम आिदको सामदु्री उद्योगको अथर्, व्यवस्थापिकय कोणबाट िवचार गरेर, 
त्यस्तो िबजनेस मोडलको िवशषेताका बारेमा गिहरोसँग बझु्न।

समुद्री उद्योगको आधारह�

सोनार, GPS, धरैे प्रकारको पयार्वरणको सेन्सर आिदबाट सचुना िलएर, जहाजको प�रवहन व्यवस्थान 
अथवा खतेीको वातावारणको िनयंत्रण आिदमा प्रयोग गनर् सिकने सामिुद्रय उद्योगको लागी सचुना 
िसस्टमको िडजाइन र प्लट टाइपको िवकास आिद गन�।

समुद्री सचूना प्रणालीह�को िडजाइन

यो अध्ययनको व्यावहा�रक पाठ्यक्रमले िवद्याथ�ह�लाई रोगी अवस्थाह�, औषिधह� र मािथ 
उल्लेिखत कुराह�को लािग डेटाबेस अनशुन्धान प्रिविधह� जस्ता जानकारीको व्यावस्थाप गनर्को 
लािग सहुाउँदो मोडेिलङ् जस्ता �मताह� िसकाउँछ।

िचिकत्सा जानकारी प्रणालीह�को िडजाइन

हालैका वषर्ह�मा संसारभर िचिकत्सा AI मा अनसुन्धान तीव्र �पमा अिघ बढेको छ, जहाँ AI लाई 
िचिकत्सा िनदान, िचिकत्सा इमजे िनदान र अन्य प्रयोगह�को लािग प्रिविधह�को िवकासमा प्रयोग 
ग�रएको छ । व्यावहा�रक प्रयोगह� दखेा पनर् थालेका छन।् आगामी केही वषर्ह�मा रोग िनदानमा 
सहयोग गनर् AI प्रयोग गन� प्रणालीह� िव�भर अपनाउने आशा ग�रन्छ। यस कोसर्मा िवद्याथ�ह�ले 
AI को आधारभतू प�ह� िसक्छन;् खास केस स्टडीह�को सन्दभर्मा िचिकत्सा इमजेह�को िनदानको 
लािग AI प्रयोग गन� िविधह�को अध्ययन गन�छ; र िचिकत्सा �ेत्रमा AI को अन्य प्रयोगह�को 
परी�ण गन�छ (मिेडकल AI)।

िचिकत्सा फं्रिटयर सचूनात्मक

जापानको सामाग्री उद्योगको १) समिलङ्गी गितिविध बढ्द ैरचनाकतार् सदस्यकतार्को बाक्लो तह २) 
धरै िकिसमका साना शीषर्क र समिलङ्गी पित्रका िकन्ने प�रपक्व उपभोगकतार्ले थामकेो बजारको 
उपलब्धता, भन्ने िवशषे िचज िसकेर त्यस्ता कुरा र एिनमसेन उद्योगको कसरी सम्पकर्  बनाउने भनेर 
सोच्ने।

कन्टेन्ट उद्योगमा खास िवषयह�

चसे, शोगी र गो जस्ता खलेह�मा एआईको प्रयोगको लामो इितहास छ। यस प्रिक्रयामा खले िसद्धान्त र 
खोजी िसद्धान्तको �ेत्रह�मा व्यापक िसद्धान्त अनसुन्धान र िवकास अगािड बढेको छ। AlphaGo 
(अल्फा-गो) को यो प्रोग्रामले शीषर् गो खलेाडीह�लाई हराएर गो िव�लाई चिकत तलु्याएको उदाहरणको 
बारेमा िचत्रण गदार् यो कोसर्ले डीप लिनर्ङ, मोन्टे काल� ट्री खोजी र �रइन्फोसर्मने्ट लिनर्ङ जस्ता त�रकाह� 
खलेको अक� चालका लािग रणनीित बनाउनको लािग कसरी संयोजन ग�रन्छन ्भनेर जाँच्दछ।

गेमह� र AI

प्राकृितक भाषा बोध, आवाज बोध (पिहचान) र िचत्र बोध (स्व�पको पिहचान) सबैले AI को मलू 
प्रिविधह�को �पमा एक लामो इितहास साझा गदर्छन,् र प्रत्येकमा व्यापक अनसुन्धान र िवकास 
ग�रएको छ। प्रितिनिध प्रयोगह� व्यापक �पले फरक ह�न्छन ्र जसमा स्वचािलत अनवुाद, अमतूर्कारी, 
िछटो अिभलेख सङ्ग्रह (शटर्�ान्ड-रेकडर् कम्पाइलेसन), टेिलफोन अनवुाद र रोबोटह�सँगको संवाद 
समते छन।् हालैका वषर्ह�मा, डीप लिनर्ङले AI को मलू प्रिविधको �पमा केन्द्रीय भिूमका खलेेको छ। 
यो कोसर्मा िवद्याथ�ह�ले डीप लिनर्ङ लाग ूग�रएका िविभन्न प्रकारका �ेत्रह� िसक्दछन ्र भिवष्यको 
अन्वेषणको लािग के कस्ता अनसुन्धान सवालह� रहन्छ भन्ने सवालमा छलफल गदर्छ।

प्राकृितक भाषा बोध/आवाज बोध

हालैका वषर्ह�मा संसारभर िचिकत्सा AI मा अनसुन्धान तीव्र �पमा अिघ बढेको छ, जहाँ AI लाई 
िचिकत्सा िनदान, िचिकत्सा इमजे िनदान र अन्य प्रयोगह�को लािग प्रिविधह�को िवकासमा प्रयोग ग�रएको 
छ । व्यावहा�रक प्रयोगह� दखेा पनर् थालेका छन।् आगामी केही वषर्ह�मा रोग िनदानमा सहयोग गनर् AI 
प्रयोग गन� प्रणालीह� िव�भर अपनाउने आशा ग�रन्छ। यस कोसर्मा िवद्याथ�ह�ले AI को आधारभतू 
प�ह� िसक्छन;् खास केस स्टडीह�को सन्दभर्मा िचिकत्सा इमजेह�को िनदानको लािग AI प्रयोग गन� 
िविधह�को अध्ययन गन�छ; र िचिकत्सा �ेत्रमा AI को अन्य प्रयोगह�को परी�ण गन�छ (मिेडकल AI)।

िचिकत्सा फं्रिटयर सचूनात्मक

रोबोटह� मकेािनक्स र इलेक्ट्रोिनक्सको फ्यजूनको �पमा दखेा परेको छ। मोटर उत्पादन उद्योगह�ले 
औद्योिगक रोबोटह�लाई मोटरगाडी जोड्न प्रयोग गदर्छ। आज AI को थिपएसँगै रोबोटह�लाई 
िविभन्न प्रयोगह�मा िवस्तार ग�रएका छन,् यसमा हाउसिकिपङ, हरेचाह एवम ्स्याहारससुार, �रसेप्सन, 
उत्पादन जानकारी, गोदामघर (इन्भने्टरी) व्यवस्थापन र कायार्लयका िनि�त प्रिक्रयामा सहयोग 
(रोबोिटक प्रिक्रया स्वचालन: आरपीए) लगायत छन।् यो कोसर्मा िवद्याथ�ह�ले िविभन्न �ेत्रह�मा 
रोबोटह� कसरी प्रयोग र लाग ूग�रन्छन ्भन्ने कुराको अन्वेषण गन�छन।्

रोबोिटक्स र AI

पाठ्यक्रमह�को अवलोकन

औद्योिगक पाठ्यक्रमह�◆  कृित्रम बुिद्धमता

िविभन्न �ेत्रका केस स्टडीको माध्यमबाट यस कायर्क्रममा िवद्याथ�ह�ले एआई र सम्बिन्धत टेक्नोलोजीह�को आधारभतू िसद्धान्त र प्रयोग िसक्छन।् िवद्याथ�ह� AI सँग सम्बिन्धत सफ्टवेयरमा द� ह�नेछन ्र 
AI को व्यापक �ेत्रमा यसलाई प्रयोग र लाग ूगनर् सक्दछन।्

अग्रीम IT को संसारमा, तथ्याङ्कह�ले सङ्कलन ग�रएको डाटा प्रयोग गरी समाज तथा अथर्तन्त्रमा 
कारण र प्रभावका सम्बन्धह�को बारेमा िव�ेषण र िवचारिवमशर् गन� कायर्मा मह�वपणूर् भिूमका 
खले्दछन।् यस अवस्थामा, िवद्याथ�ह�ले तथ्याङ्कह�को आधारभतू अवधारण र िविधह�को बारेमा 
िसक्नहु�न्छ र यथाथर्पणूर् उदाहरणह�को प्रयोग गरेर, तथ्याङ्क�य िव�ेषणका लािग आवश्यक पन� 
आधारभतू �ान तथा सीपह� हािसल गनर् सक्नहु�न्छ।

IT का लािग तथ्याङ्कह�

यी कोस�ह� िविश� उ�ोगह�मा िवशेषीकृत 	ान र �िविधको �वहािरक आवेदनमा केि�त छन।्
हरेक पा�मको सेट िविश� उ�ोग र �वसायमा अनुकूल ��छ।

यो क�ामा िगत भन्ने एउटै सामाग्रीमा पिन समय अनसुारको टेक्नोलोजी अथवा िवजनेसको धरैे 
थरीखा तत्वह� जिटल�पमा सम्बन्ध राख्ने कुरा बझुरे, त्यसलाई आधार बनाएर, अबबाट िगतसँगै 
लाइफस्टाइललाई पिन खोज्ने।

आईटीमा सगंीत

स्टेजको कला प्रदशर्न कन्सटर्को तयारी, �रहसर्ल, मखु्य भाग भन्ने प्रवाहमा कसरी ICT को प्रयोग गनर् 
सिकन्छ भनेर त्यो ठाँउमा प्रयोग गद� सबै बझु्ने। फेरी, िभिडयोमा आवाज राख्ने िभइस ओभरको बारेमा 
क�ा र प्रिश�ण गरेर आवाजको बारेमा पिन गिहरोसँग बझु्न सिकन्छ।

आईटीमा मनोरञ्जन

संसार उत्पादन र सेवाह�को पणूर् वणर्क्रम सामग्रीको प्रचारमा डराउँछ। व्यवसायह�लाई के चािहन्छ, 
तथािप, रणनीितह� प्रयोगकतार्ह�मा सामग्रीलाई प्रभावकारी �पमा सचुा� गनर् छन।् यो पाठ्यक्रममा, 
िवद्याथ�ले वेबसाइटह�, सामािजक-नेटवकर् का पो�ह� र अन्य सामग्री माफर् त एक कायर्क्रमलाई 
प्रोत्साहन गदर्छ र ितनीह�को इफेक्ट्सलाई िव�ेषणात्मक गदर्छ। 

सामग्री प्रचार रणनीित

ई-लिन�ग िसस्टमको इन्फ्रास्टक्चर अथवा िश�ाको प्रभावको मापनजस्ता धरैे सङख्याको उदाहरणको 
प�रचय गराउने। धरैे िकिसमका िव�ेषणको त�रका िसकेर सधुारका प्रस्ताव गनर् सिकने बिननेछ। 

ई-लिन�ग प्रणालीको आधारह�

यो कोसर्ले प्र�को उ�र िदन्छ, “एआई भनेको के हो?” त्यसो गनर् कोसर्ले यसको व्याख्याको लािग 
एआईको प�रभाषा, एआई अनसुन्धानको इितहास, मिेशन लिन�गको आधारभतू िसद्धान्त र एआईको 
अन्य प�ह�, एआईमा वतर्मान मदु्दाह� र एआई प्रयोग गन� नैितकता जस्ता आवश्यक प�ह�मा 
आवश्यक पदर्छ।

AI को प�रचय

जाभा प्रोग्रािमङको भाषामा एल्गो�रदम कसरी लेख्ने भन्ने कुरा िसिकसकेपिछ यस कोसर्का 
िवद्याथ�ह�ले कम्प्यटुरमा जाभा प्रोग्रामह� चलाउँछन ्र यो चाहअेनसुार चलेको छ भन्ने यिकन 
गदर्छन।् िवद्याथ�ह�ले जाभामा वणर्न ग�रएका एल्गो�रदमह�लाई सामान्य-उद्दशे्य वणर्नात्मक 
ढाँचाह�, जस्तै : फ्लो चाटर्ह� र छद्म-भाषामा कसरी �पान्तरण गन� भन्ने पिन िसक्छन।्

एल्गो�रदम्सको प�रचय

पाइथन प्रोग्रािमङ भाषामा AI प्रशोधन कायर्को लािग अनकूुलन ग�रएका धरैे सिुवधाह� छन,् जस्तै : 
वहृत �ेत्र समट्ेने एउटा लाइब्ररेी। यस कोसर्का िवद्याथ�ह�ले पाइथनको व्याकरण अध्ययन गछर्न ्र 
पाइथन भाषामा प्रोग्राम गनर् आफूलाई आवश्यक सीपह� प्रा� गछर्न।्

कम्प्युटर प्रोग्रािमङ (पाइथन)

जनु �ेत्रमा आवश्यक डाटाबेसको आधार र धरैे िकिसमको औधोगीक गितिविधको प्रयोगको त�रका 
बझुरे, डाटाको प�रभाषाको प्रिविध र डाटाको संचालनको बारेमा िसक्ने।

डाटाबेस प्रिविधको आधारह�

सचुना िसस्टमको िनमार्ण बराबरको कृयाकलाप गनर्को लागी आवश्यक वेभ िबजनेसको प्रिविधमा 
अथवा वेब िबजनेस िसस्टमको िवकासको आधार ह�ने कम्प्यटुरको हाडर्वेयर, सफ्टवेयरको दबैुको 
आधारभतु �ान िलने।

कम्प्युटर सगंठन िसद्धान्त

यो पाठ्यक्रम िलने िवद्याथ�ह�ले गिणतमाफर् त तािकर् क सोच्ने सीपह� हािसल गन�छन ्र आगामी AI 
को उमरेमा IT को आवेदनमा उपयोगी ह�ने �ान हािसल गन�छन।् पाठ्यक्रम आधारभतू तथा केही 
उपयोगी उपकरणह�बाट स�ु ह�न्छ।

लागूयोग्य जानकारीका लािग आधारभूत गिणत

यो पाठ्यक्रमले अवधारणात्मक िश�ा, िवकासवादी कम्प्यिुटङ, तीन-स्तरको तंित्रका नेटवकर्  र गहन 
िश�ाको समावेश सिहत मिेशनबाट िसक्ने आधारभतू प्रिविधह�को प्रणालीह� र एल्गो�रदममा 
िसकाउन प�रचय प्रस्ततु गदर्छ। िवद्याथ�ह�ले सी र जाभा प्रोग्रािमङ भाषाह�मा सरल प्रदशर्न 
प्रोगामह� पढ्न र बझु्न आफ्नो बझुाइलाई गहन बनाउँछन।् 

मेिसनबाट िसक्ने र आईटीको आवेदन

अिप्टमाइजेसन (अनकूुलन) सम्बन्धी समस्या त्यो समस्याको प्रकार हो जसमा हामी केही िनिदर्� 
शतर्ह�मा ल�य गणुांकलाई कम गनर् खोज्छौं। अिप्टमाइजेसन समस्याको एक क्लािसक उदाहरण 
“ट्राभल सेल्सम्यान समस्या” हो, जसमा एउटा सेल्सम्यानले प्रत्येक तोिकएका शहरह� एकपटक पगु्न 
सबभन्दा छोटो मागर् प�ा लगाउन ुपदर्छ। अिप्टमाइजेसन सम्बन्धी धरैे समस्याह� भए पिन यो कोसर्ले 
िविश� नेटवकर्  अिप्टमाइजेसन समस्याह�मा कायर् गदर्छ, जस्तै : ट्राभल सेल्सम्यान समस्या।

सयंोजन अिप्टमाइजेसन

AI १ को सफ्टवेयर अनपु्रयोगमा िवधाथ�ह�ले मिेसन िसकाइको िविभन्न त�रकाह� प्रयोग गनर् र यस 
िविधमा समग्र द�ता हािसल हािसल गनर् पाइथन प्रोग्रािमङ भाषाको लाइब्ररेी प्रयोग गथ�। AI २ को 
सफ्टवेयर अनपु्रयोगमा िवद्याथ�ह�ले पाइथन प्रयोग गरेर न्यरुोल नेटवकर् को मखु्य कम्पोनेन्टह� 
हाल्छन ्र चलाउँछन ्र आन्त�रक प्रशोधन कायर्लाई बझु्न पाइथन लाइब्ररेीबाट प्रा� गरेको 
प�रणामह�को तलुना गछर्न।् यो कोसर्ले पाइथन लाइब्ररेीको प्रयोग गरेर कन्फ्यलेुटेड न्यरूल नेटवकर्  
कसरी चलाउने भनेर िसकाउँछ र यी िविधह�को सामान्य बझुाइ हािसल गराउँछ।

AI १, २ का लािग सफ्टवेयर एिप्लकेसनह�

डाटा माइिनङ (DM) भनेको धरैे मात्रामा डाटामा लकेुका िनयमह� (�ान) प�ा लगाउन ुर माइन गनुर् हो, 
साथै धरैे मात्रामा अस्तव्यस्त जानकारीको वग�करण गनुर् हो। यस कोसर्ले DM को लािग उपलब्ध 
िविभन्न िविधह�, सम्बिन्धत एल्गो�रदमह�, ितनीह�को उपय�ुता तथा उपयोिगताह�को व्याख्या 
गदर्छ, र िविभन्न ढाँचामा अविस्थत ह�नसक्ने डाटा माइिनङ गनर्को लािग उपकरण तथा िविधह� पिहचान 
गदर्छ। यस कोसर्ले िवद्याथ�ह�लाई DM उपाय तथा उपकरणह� प्रयोग गन� �मता पिन प्रदान गदर्छ।

डाटा माइिनङ

असरदार िकिसमका वेब िबजनेसको प्राि�को लागी आवश्यक उच्च गणुस्तर, उच्च पफर् म�न्सको 
डाटाबेस िनमार्ण गनर्को लागी, डाटाबेसको आदारभतु िसद्दान्तबाट, वास्तवम ैडाटाबेस प्रयोगको धरैे 
िकिसमको त�रकासम्म अभ्यासको माध्यमबाट िसक्ने।

डाटाबेस प्रिविधमा उन्नत िवषयह�

डाटा िव�ानको शि� भनेको सचूना प्रशोधन, तथ्यांक िवकास, प्रोग्रािमङ र सचूना िव�ानको अन्य 
िवषयह� बझु्न र ितनलाई द� र प्रभावकारी प्रयोगमा राख्ने �मता हो। हामीले R प्रोग्रािमङ भाषाको 
प�रचयबाट श�ु गछ�, यो भनेको डाटा िव�ानको बारेमा िसक्न प्रयोग ह�ने टूल हो जसले सबैको ध्यान 
िखिचरहकेो छ। अक�, हामी व्यावहा�रक अध्ययनमा केिन्द्रत रहदँ ैवग�करण,प्रितपगमन र प�रकल्पना 
परी�ण जस्ता तथ्यांक र बह�चर िव�ेषणको लािग आवश्यक िविभन्न त�रकाह�को अध्ययन गछ�।

डेटा िव�ान

AI प्रिविधह� सामािजक प्रणालीह�मा नाटक�य �पान्तरण गराउने प्रिक्रयामा छन।् ितनीह� िविभन्न 
व्यवसाियक �ेत्रह�मा पिन व्यापक प्रयोगमा छन।् समाज र AI १ मा िवद्याथ�ह�ले जीपीएस अन�ुप 
सेल्फ (स्वचािलत) ड्राइिभङ, सावर्जिनक र अन्य संस्थामा सरु�ा बढाउन अनहुार पिहचानको प्रयोग, र 
डेिलभरी सेवाह�मा ड्रोनको प्रयोग जस्ता केस स्टडीमा केिन्द्रत ह�नेछन।् समाज र AI २ मा 
िवद्याथ�ह� हालको िस्थित र AI को भावी संभावनाह� बारे छलफल गछर्न।् िवद्याथ�ह�ले AI को 
प्रयोग कसरी ग�रएका र व्यवसायको संसारलाई �पान्तरण ग�ररहकेा छन ्भन्ने माध्यमह�को अन्वेषण 
गदर्छन।् उनीह�ले िव�ीय सेवाह� (िफनटेक), आगामी पसु्ताको कृिष व्यवस्थापन र IoT प्रयोग गरेर 
स्माटर् घर र शहरह�को िनमार्णका उदाहरणह� हने�छन।्

समाज र AI १, २

एप्लाइड AI मा प्रयोग भएका िविभन्न एल्गो�रदमह� बझु्न र नयाँ एल्गो�रदमह� बनाएर ितनलाई 
प्रोग्रािमङसँग परी�ण गनर् िविभन्न डाटा संरचनाह� हरेफेर गनर् सक्ने प्रोग्रािमङ भाषाह�को अध्ययन 
आवश्यक छ। यो कोसर्ले यी उद्दशे्यह�मा उपय�ु रहकेो भाषा र AI को समिपर्त �ेत्रह�को “दोस्रो 
भाषा” मािनएको जाभाको अन्वेषण गदर्छ।

कम्प्युटर प्रोग्रािमङ (जाभा)

यस पाठ्यक्रममा, िवद्याथ�ह�ले आफूलाई गहन अध्ययनका अल्गो�रदमह� बझु्न आवश्यक पन� 
आधारभतू गिणतका अवधारणाह�का साथ साथै गिणतका िविधह� जस्ता प�ह�, गणुाङ्क, िनमार्ण 
िविध, अध्ययनका अल्गो�रदम, पाइथन भाषामा ह�ने कोिडङ, रेखीय परावतर्नका लािग अध्ययनका 
िनयमह�, एकल-मान, बह�-मान र अन्य अध्ययनका िनयम र त्रिुट प्रसारका िविधह�को अध्ययन गनुर्ह�न्छ।

AI का लािग गिणत

ई-लिन�ग िसस्टमको िवकास गन� बेलामा आवश्यक इन्स्ट्रक्स्नल िडजाइनको बारेमा िसकेर, त्यो प्रयोग 
गरेको ई-लिन�ग िसस्टमको िडजाइनको प्रयोग गन�। फे�र, िवजनेसको योजना गन� बेलामा आवश्यक 
�ानको बारेमा िसक्ने।

ई-लिन�ग व्यवसायमा िनद�शात्मक िडजाइन

यो पाठ्यक्रममा िवद्याथ�ह�ले ई-लिन�ग, िभिडयो सामग्रीह�मा ध्यान िदनको लािग शिै�क 
सामग्रीह�को प्रयोग र प्रमखु-िकनार िवकासको प्रयोग गनर् िवषयको अध्ययन गदर्छन।् एक वास्तिवक 
िवकासको वातावरणको प्रयोग ग�र, िवद्याथ�ह�ले एक समहू प�रयोजनाको ढाँचामा शिै�क सामग्री 
िवकासमा सफलताको लािग आवश्यक सीपह�को सइुट िवकास गनर् आफ्नो ई-लिन�ग शिै�क 
सामग्रीह�लाई प्रस्ततु र कायार्न्वयन गदर्छन।्

ई-लिन�ग पाठ्यक्रमको िवकास

पसु्तकालय हाम्रो दिैनक जीवनमा अित प�रिचत भएको सावर्जिनक सिुवधास्थल हो। हालैका समयमा 
पसु्तकालय जानकारी खोज प्रणालीको िवकास, मल्टी-लाइब्ररेी स्ट्याक खोजह� र अन्य आइटी 
नवप्रवतर्नह�का साथमा व्यापक �पमा प�रष्कृत भएको छ। समिेटएका शीषर्कह�मा जापानी 
पसु्तकालयह�मा उपलब्ध सेवाह�; वास्तिवक संसारका प्रयोगह�का जानकारी खोज प्रिविधह�; र 
जीवनकालीन िसकाई र समाधान सहायता सेवाह�को लािग भिवष्यका पसु्तकालयह� पदर्छन।्

पुस्तकालय सचूना िव�ान

यो पाठ्यक्रममा सहभागीह�ले श्रम बजार र यसका प्रविृ�ह�लाई निजकबाट िनयािलरहकेा ह�न्छन,् 
भिवश्यमा आवश्यक ह�ने सीपह�का प्रकार र रािष्ट्रय, कायर्स्थल, िवद्यालय र व्यि�गत तहमा 
वास्तिवकताह�लाई िशफ्ट गन� सम्बन्धमा उपलब्ध िवकल्पह� बारे िसक्छन।् िवद्याथ�ह�ले संस्थागत 
सेवा िभत्रको प्रिश�णलाई अगडा बढाउन िजम्मवेार व्यि�ह�को �ान प्रा� गनुर्ह�न्छ।

िवद्यालयको अन्तरार्िष्ट्रय तुलनात्मक अध्ययन र सयुं� िश�ा
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केन्द्रीकरणको �ेत्रका पाठ्यक्रम पाथवेहर
(िसफा�रस ग�रएका अध्ययन नमनूाह�)

पाठ्यक्रमह�को अवलोकन

आईटी समारको िवकाससँगै अझ ैउच्च प्रयोगात्मक िबजनेस जापािनज भाषामा प्रितकृया गनर् सक्ने 
मानव संसाधन खोिजइद ैछ। िबजनेसमा गलत बझुाइ नह�ने िकिसमको सचुना अथवा राय, सोचाइको 
प्रसारण गनुर् आवश्यक छ। त्यसको लागी शब्द प्रयोग, कुराकानी, िबजनेसको कागजातको लेख्ने 
त�रका, पे्रजेन्टेसनको कौशल िसक्ने।

प्रािविधक सचंारका सीपह�

यी कोसर्ह�को ल�य भनेको जापानमा व्यवसायको बारेमा िवद्याथ�ह�को �ान सधुार गन� र सञ्चार 
सीपह� संय�ु गन� हो। व्यावसाियक िस्थितमा व्यापक �पमा प्रयोग ग�रने भावह�मा ध्यान केिन्द्रत 
गनार्ले, कोसर्ले व्यावसाियक िश�ता र जापानमा प्रचिलत िस्थितह� छोएर, व्यावसाियक जापानी 
िसकाउँछ।

व्यवसाियक सञ्चार १,२

अिहले, धरेे िकिसमका योजना, प्रस्तावह� िवप�ीलाई सनुाउनको लागी पे्रजेन्टसनसँग सम्बिन्धत 
कुशलता खोिजद ैछ। शब्दको चयन र कुरा गन� त�रका, अ�रको चयनबाट मसेेजको वाक्यांस, िभिडयो 
र संगीत, िवशषे सफ्टवेयर प्रयोग गरेको स्लाइड बनाउने, पे्रजेन्टेसन गन� बेलामा ितनीह�को प्रभावकारी 
प्रयोगको बारेमा प्रदशर्न गन� बारेमा िसक्ने।

व्यवसाियक प्रस्तुतीकरण

यो पाठ्यक्रममा िवद्याथ�ह�ले यसलाई िसजर्नात्मक र रचनात्मक व्यवसायह�मा अभ्यास ग�रएको 
�पमा तािकर् क सोचाइमा समी�ा र आधारभतू पह�चँ प्रा� गछर्न।् भाषण, केस अध्ययन र 
प्रस्तिुतकरणह� माफर् त, िवद्याथ�ह�ले कसरी िविवध पिद्धितको प्रयोग गन� र रचनात्मकतालाई 
प्रोत्सािहत गन� भिन िसक्छन।् समस्याह� समाधान गनर् समस्या-समाधानमा फोस्ट�रङ् �मताह�, 
सहिजकरण र व्याख्यानमा टोलीह�बाट तािकर् क सोचाइको अभ्यास गछर्न।्

तािकर् क सोच

आईसीटीमा आधा�रत सञ्चार माध्यम सामािजक िवषयह�को व्यापक �पमा समाधान गनर् सक्ने 
व्यि�को लािग िव�व्यापी आवश्यक माउिन्टङ् िनन्तरत ह�न्छ। त्यो प�ृभिूमको िवप�रत, िवद्याथ�ह�ले 
कसरी निवनतम िमिडया सञ्चार प्रिविधह�को प्रभावकारी �पले प्रयोग गन� र समस्या-समाधानमा 
उपयोिग व्यावहा�रक �ान िलने भिन िसक्छन।्

मीिडया सञ्चार 

आईसीटी सम्बिन्धत व्यवसायह�मा सहभागीह�ले प्रत्येक व्यवसायमा संलग्न रहकेो �ेत्रसँग 
सम्बिन्धत �ान र प्रत्येकमा प्रयोग ग�रएको उद्योग शब्दावलीसँग सामना गनर् बाध्य छन।् यो कोसर्ले 
सही जापानी भाषामा आफूलाई अिभव्य� गनर् र ग्राहकह� वा अिफसका कमर्चारीसँगको छलफलमा 
आफ्नो िवचार प्रभावकारी �पमा सम्पे्रषण गनर् आवश्यक पन� संचार सीप बढाउँछ।

िबजनेस आईसीटी सचंार

िवद्याथ�ह�ले व्यवस्थापन, व्यवसाय र प्रिविधमा फेला पारेका जिटल समस्याह�लाई िव�ेषण गनर् 
िसद्धान्त र व्यावहा�रक �मताह� िसक्छन।् िवशषे �पमा, अमतूर् र व्यावहा�रक मोडेलह� दबैुको 
प्रयोग ग�र घर-मा व्यापक-दायरा र जिटल प्रणालीह�को प्रयोग गदार् कसरी अवस्थाह�लाई 
प्रभावकारी �पले न्याय गन� िसक्छन।्

प्रणालीका िडजाइनमा उन्नत िवषयह� 

व्यवस्थापन �ेत्र, अथर्शाष्त्र �ेत्र, प्रिविध �ेत्रमा दिेखने किठन िसस्टमको िव�ेषण गनर्को लागी 
सैद्दािन्तक र प्रयोग िसक्ने। िवशषेगरी, प्रकार प्रकारको किठन र प्रितस्पधार्त्मक सम्बन्धलाई बोध गन� 
िकिसमको प�रिस्थित ह�दाँ, अमतुर्�पमा अथवा व्यवहा�रक मोडललाई आधर बनाएर, उिचत 
िकिसमको िनणर्यको संभािवत गनर्को लागी आवश्यक त�रका िसक्ने।

प्रणालीका िसद्धान्तमा उन्नत िवषयह�

उत्पादनको कायर्मा उत्पादनको सचुना अथवा प्रवाह औद्योिगक कृयाकलापलाई बझु्नको लागी 
महत्वपणुर् ह�न्छ। यो िवषयमा PLM को �िश्टकोणबाट, मागको मापन, उत्पादनको योजना, उत्पादनको 
तािलका, लिजिस्टक व्यवस्थापन आिदको कृयाकलापको रणिनतीमा सम्बन्ध राख्ने अवधारणा बझुरे, 
त्यसमा साथ िदने सचुना संचार प्रिविधको बारेमा िसक्ने।

उत्पादन प्रणाली इिन्जिनय�रङ्

आईटीको िसद्दान्तह�बाट प्रयोग गन� �ेत्र सम्म, अत्याधिुनक सचुनाको सवर्ग्राही त�रकाको कोणबाट 
छलफल चलाउने। िदनप्रितिदन अिघ बढ्ने आईटी उद्योगको िदशा वणर्न गद�, प्रोजेक्टको िवकास 
वस्तमुा समािव� गराउने कुरा आशा गनर् सिकन्छ। 

अत्याधुिनक लागू सचूना प्रिविध ए / बी

िबजनेस आईसीटी संचारमा हािसल गरेको �ानको आधारमा िवद्याथ�ह�ले आईसीटीमा रहकेा 
पिछल्ला िवषयह� र आईसीटी व्यवसायको हालको िस्थितलाई हने�छन,् र यसबाट जापानी भाषामा 
उत्पादन िवकास र योजना (ड्राफ्ट प्रस्तावह�) बनाउने �मता प्रा� गनर् सक्नेछन।्

एडभान्स िबजनेस आईसीटी सचंार

िवदशेबाट पिछल्लो जानकारीको उपयोग गन� �मता आईसीटी संसारमा महत्वपणूर् छ। यस कोसर्को 
ल�य आईसीटी र आईसीटी कायर् वातावरणमा प्रयोग गनर्को लािग िवद्याथ�ह�को अगं्रेजी भाषा 
संचार सीप सधुार गन� हो। िवद्याथ�ह�ले आईसीटी कायर्स्थलमा तोिकएका भिूमका खलेेर, प्रमखु 
िवषयको �पमा प्रिविधमा प्रस्ततुीकरण र मौिखक संचार गरेर र अगं्रेजीमा िलिखत अिभव्यि� िदएर यी 
�मताह� िनमार्ण गदर्छन।्

प्रािविधक अंगे्रजी सञ्चारह�को सीप

रोबोिटक्स प्रिक्रया स्वचालन (RPA) मा, त्रैमािसकमा मानवह�द्वारा पिहले कायर्सम्पादन ग�रएको 
िनयिमत काम सफ्टवेयर रोबोटह�ले सट्टामा सञ्चालनह� कायर्सम्पादन ग�रने सेिटङह� (िनद�शनह�) 
मा प�रवितर्त ग�रन्छ। RPA कायार्न्वयन गन� कम्पनीह�ले काम गन� समय घटाउन र सञ्चालन �मता 
सधुानर् सक्छ। यस कोसर्मा, िवद्याथ�ह�ले RPA को फाइदाह� र यो लाग ूगनर् सिकने कायर्ह�को 
बारेमा िसक्छन ्र वािस्तिवक PRA को आधारमा कायर्क्रमह� कसरी लेख्ने भन्ने कुरा िसक्छन।्

रोबोिटक्स प्रिक्रया स्वचालन

समय समय �ण �ण अिघ बढीरहने प्रिविधको िवकास अथवा मानव समाज, संस्कृितको 
प�रवतर्नलाई बझुरे, सम्पणुर् संगठनलाई िश�ाको ज्योती िदने �मता भएको नयाँ िलडरको कायर्को 
प्रकृितको बारेमा सोच्न। संगठनको िभत्री र बािहरी कारणलाई िव�ेषण गन� त�रका पिन ध्यान िदद,ै 
सामिुहक िश�ाको ज्योती िदने िलडरिसपको प्रयोग गन�। 

नेतृत्व िसद्धान्त

यो पाठ्यक्रमले िवद्याथ�ह�लाई आईटी िवषयह�को िवस्ततृ दायरामा िवशषे�ह� र सामान्य 
दशर्कह� समान �पमा प्रस्तिुतकरण गनर् आवश्यक आधारभतू �मता सेट िसकाउँछ। प्रािविधक 
प्रविृ�ह� र सम्बिन्धत िवषयको अध्ययनको सव��ण गन� िवधीह� र एक तािकर् क िनमार्ण ग�रएका 
फेशनमा दस्तावेज र प्रस्तिुतकरण सामग्रीह� तयार गनर् पिन अध्ययन ग�रन्छ। 

आईसीटी उद्योगमा व्यवसाियक सञ्चारह�
मास्टर प्रोजेक्ट भनेको िवद्याथ�को अध्ययनह�को समापन हो। यस कोसर्ले मास्टर प्रोजेक्ट परूा गनर् 
आवश्यक भए अनसुार िवद्याथ�ह�ले सामग्रीह� व्यविस्थत र िव�ेषण गनर् र ितनीह�को थेिसस 
आिद बनाउन र लेख्न प्रयोग गनर् सक्ने िविधह� िसकाउँछ। ल�य भनेको िवद्याथ�ह�लाई कोसर्को 
अन्त्यसम्म उनीह�को मास्टर प्रोजेक्टह�को लािग अनसुन्धान योजना लेख्न स�म गनुर् हो।

प्रोजेक्ट स्थापनाह�

समथर्न गन� िवकल्पह�

अिनवायर् पाठ्यक्रमह�

समथर्न गन� िवकल्पह�ले उद्योग वा िविश�ीकरणको �ेत्रको सम्बन्धमा प्रत्येक व्यवसाय गन� व्यि�लाई आवश्यक पन� मौिलक सञ्चार, व्यवस्थापन र अन्य सीपह� 
िसकाउने कोसर्ह�, साथसाथै अग्रभाग मािमला अध्ययनह�को बारेमा कोसर्ह� र IT मा प्रचलनह� भएका प्रिविध समावेश गछर्।
यी कोसर्ह�ले IT लाई िविभन्न �ि�कोणह�बाट हछेर्, जसमा एिप्लकेसनह�मा IT िबजनेसको आधारभतू प�दिेख यो �ेत्रमा िवद्याथ�ह�लाई वहृत प्रिश�ण प्रदान गन�सम्म 
रहन्छ।

यो पाठ्यक्रम िलने िवद्याथ�ह�ले गिणतमाफर् त तािकर् क सोच्ने सीपह� हािसल गन�छन ्र आगामी AI 
को उमरेमा IT को आवेदनमा उपयोगी ह�ने �ान हािसल गन�छन।् पाठ्यक्रम आधारभतू तथा केही 
उपयोगी उपकरणह�बाट स�ु ह�न्छ।

लागूयोग्य जानकारीका लािग आधारभूत गिणत

यी कोसर्ह�ले संगठनलाई नेततृ्व गनर् पेशवेरह�लाई आवश्यक पन� अन्तव�यि�क सीपह� र नैितक जाग�कता, साथसाथै नेततृ्व सीपह� िसजर्ना गछर्।

अग्रीम IT को संसारमा, तथ्याङ्कह�ले सङ्कलन ग�रएको डाटा प्रयोग गरी समाज तथा अथर्तन्त्रमा 
कारण र प्रभावका सम्बन्धह�को बारेमा िव�ेषण र िवचारिवमशर् गन� कायर्मा मह�वपणूर् भिूमका 
खले्दछन।् यस अवस्थामा, िवद्याथ�ह�ले तथ्याङ्कह�को आधारभतू अवधारण र िविधह�को बारेमा 
िसक्नहु�न्छ र यथाथर्पणूर् उदाहरणह�को प्रयोग गरेर, तथ्याङ्क�य िव�ेषणका लािग आवश्यक पन� 
आधारभतू �ान तथा सीपह� हािसल गनर् सक्नहु�न्छ।

IT का लािग तथ्याङ्कह�

◆  ERP

यस केन्द्रीकरणले प�रेट आईटी प्रणालीह�लाई पिहचान गरी 
अिप्टमाइज गन� ERP परामशर्दाता वा ERP प्याकेजह�का 
लािग  एड-अनलाई िडजाइन गरी िवकास गन� प्रणाली 
इिञ्जिनयर र प्रोग्रामर ह�ने उद्दशे्य राकेका िवद्याथ�ह�का लािग 
हो। SAP’को ERP प्याकेजह�सँग सम्बिन्धत लाग ू
पाठ्यक्रमह� अध्ययन ग�र (उदाहरणका लािग िव�ीय लेखा 
प्रणाली िवकास १, २), िवद्याथ�ले ERP प्रणालीह�को 
चरणणह�मा िसक्न सक्छ।

व्यवसाियक प्रिक्रया अनुकूलन गन� एक सल्लाहकार 
बन्न ERP अध्ययन ग�ररहेको एक िवद्याथ�को लािग

◆  व्यवसाय डाटा िव�ेषणात्मक

यस केन्द्रीकरणले एक िवद्याथ�लाई तथ्याङ्क खानी र 
सांिख्यक�य िव�ेषणको �पमा व्यवसाियक तथ्याङ्क, लाभ 
िवधीह�लाई िव�ेषणात्मक ग�र कप�रेट रणनीितको प्रस्ताव र 
प्रगितमा समथर्न गन� एक िव�ेषक ह�ने उद्दशे्य िवद्याथ�ह�लाई 
सहुाउँछ। िवद्याथ� संिचत डाटाबाट नयाँ �ान प्रा� गन� िविधह� 
अध्ययन गनर् डाटाबेस प्रिवधीमा व्यवसाियक डेटा संचय गन� र 
डेटा िव�ानमा पगु्न, मिेसनबाट िसक्न र यसको आवेदन आिद 
िवधीह� िसक्न डाटाबेस प्रिविध/उन्नत िवषयह�मा उपिस्थत 
ह�न्छ।

व्यवसाियक डेटालाई िव�ेषणात्मक ग�र समि�गत 
िनणर्य िलन मागर्दशर्न गन� एक िव�ेषक बन्न चाहने 
एक िवद्याथ�को लािग 

◆  ग्लोबल उद्यमशीलता

यस केन्द्रीकरणको िवद्याथ�ले रणनीितक �पमा मािनसह�, 
कोषह� र/वा जानकारीलाई व्यविस्थत गन� व्यवसाय प्रारम्भ गन� 
चनुौतीह� िलने उद्यमी बन्ने उद्दशे्य राख्नहु�न्छ। िवद्याथ�ले िव� 
उद्यमशीलता र व्यवसाियक मोडेलह�मा भाग िलँद ैएक उद्यम 
स�ुवात गनर् एक महत्वपणूर् भाग ह�ने व्यवसाियक योजना कसरी 
प्रस्ताव गन� भिन िसक्छ। स�ुवात पिछ नयाँ कम्पनीको 
खाताह�लाई कसरी िमलाउने भिन िसक्न, िवद्याथ�ले आईटी 
उद्योगमा हालका िवषयह� उपिस्थत गराउँछन।् संगठनात्मक 
व्यवहारमा, िवद्याथ�ले कसरी मानव संगठनलाई पे्र�रत गन� भिनर 
िसक्छ। 

आईटीलाई एक व्यवसायको �पमा लागू गन� एक 
व्यवसायी ह�ने उदे्दश्य भएका िवद्याथ�को लािग

अिनवायर् पाठ्यक्रमह� मुख्य पाठ्यक्रमह� लागूयोग्य पाठ्यक्रमह� आधारभूत पाठ्यक्रमह�

डाटाबेस प्रिविधको
आधारह�

IT का लािग तथ्याङ्कह�

वेब प्रोग्रािमङ् १

कम्प्युटर सगंठन िसद्धान्त

लागूयोग्य जानकारीका
लािग आधारभूत गिणत

डेटा िव�ान

वेब प्रोग्रािमङ् २

मेिसनबाट िसक्ने र
आईटीको आवेदन

गुणात्मक तथ्याङ्क
िव�ेषणात्मक र प�रवतर्नडाटा खानीको िसद्धान्तह�

AI का लािग गिणत

डाटाबेस प्रिविधमा
उन्नत िवषयह�

िडजाइनबारे सोच्ने

डाटा िव�ेषणात्मक
र �श्यावलोकन अन्वेषक

पयार्वरण सचूना प्रणाली

व्यवसाियक अथर्शा� १

व्यवसाियक अथर्शा� २

वेब प्रोग्रािमङ् १

वेब व्यवसायको प�रचय

IT का लािग तथ्याङ्कह�

लागूयोग्य जानकारीका
लािग आधारभूत गिणत

प�रयोजना व्यवस्थापन

िव� उद्यमशीलता र
िबजनेस मोडेलह�

व्यावहा�रक क्लाउड कम्प्युिटंग

बौिद्धक सम्पि�
अिधकारको कानून

आईटी उद्योगमा
हालका िवषयह�

सचूना नैितकतामा
उन्नत िवषयह�

सगंठनात्मक व्यवहार

िव�व्यापी मानव
ससंाधन िवकास

इन्टरनेट व्यवसाय रणनीितह�
र माक� िटंग

ई-कमसर् िविधह�

िडजाइनबारे सोच्ने

उद्यमीका लािग नयाँ कानूनह�

स्थायी िवकासको लािग
अथर्पूणर् नेतृत्व गद�

व्यवसाय व्यवस्थापनको लागी
व्यावहा�रक अध्ययनह�

ब्रान्ड िडजाइन र
व्यवसाय व्यवस्थापन

आईटी व्यवसाियक कुराकानी

खेल िसद्धान्त र सम्झौता

व्यवसाय प्रशासनमा
उन्नत िवषयह�

उद्यमह�को लािग
सचूना प्रणालीह�

प्रणाली सघंटन र
ई-व्यवसाय

अन्तरार्िष्ट्रय लेखा

वेब प्रोग्रािमङ् १

IT का लािग तथ्याङ्कह�

लागूयोग्य जानकारीका
लािग आधारभूत गिणत

आईसीटी उद्योगमा
व्यवसाियक सञ्चारह�

नेतृत्व िसद्धान्त

पिहलो सेमसे्टर

आिथर्क लेखा
प्रणाली िवकास १,२

उत्पादन िनयन्त्रण
प्रणाली िवकास

वेब प्रोग्रािमङ् २

डाटाबेस प्रिविधको
आधारह�

प�रयोजना िनमार्ण

आईसीटी उद्योगमा
व्यवसाियक सञ्चारह�

नेतृत्व िसद्धान्त

प�रयोजना िनमार्ण

आईसीटी उद्योगमा
व्यवसाियक सञ्चारह�

नेतृत्व िसद्धान्त

प�रयोजना िनमार्ण

दोस्रो सेमसे्टर तेस्रो सेमसे्टर

िबक्र� र िवतरण
प्रणाली िवकास १,२

सामग्री व्यवस्थापन
प्रणाली िवकास

वस्तु उन्मुख प्रोग्रािमङ्

ERP परामशर् सम्बन्धी
अग्रीम शीषर्कह�

मानव स्रोत व्यवस्थापन
प्रणाली िवकास

चौथों सेमसे्टर

पिहलो सेमसे्टर दोस्रो सेमसे्टर तेस्रो सेमसे्टर चौथों सेमसे्टर

पिहलो सेमसे्टर दोस्रो सेमसे्टर तेस्रो सेमसे्टर चौथों सेमसे्टर

ERP व्यवसाय
आवेदन िवकास

अन्य केन्द्रीकरण कोसर्ह�, उद्योग कोसर्ह� र समथर्न गन� िवकल्पह�बाट चयन ग�रएको

मास्टर प्रोजेक्ट

वेब व्यवसायको प�रचय

कम्प्युटर प्रोग्रािमङ (पाइथन)

अन्य केन्द्रीकरण कोसर्ह�, उद्योग कोसर्ह� र समथर्न गन� िवकल्पह�बाट चयन ग�रएको

मास्टर प्रोजेक्ट

अन्य केन्द्रीकरण कोसर्ह�, उद्योग कोसर्ह� र समथर्न गन� िवकल्पह�बाट चयन ग�रएको

मास्टर प्रोजेक्ट

AI १ को लािग सफ्टवेयर
एिप्लकेसनह�

AI २ को लािग सफ्टवेयर
एिप्लकेसनह�

इन्टरनेट व्यवसाय रणनीितह�
र माक� िटंग
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केन्द्रीकरणको �ेत्रका पाठ्यक्रम पाथवेह�

◆  वेब प्रणालीका िवकास 

वेब अनपु्रयोगह�को िवकास गन� एक इिन्जिनयर वा वेबसाइटको 
प्रबन्धक ह�न, िवद्याथ�ले वेब प्रोग्रािमगं १-३ मा भाग िलई 
आफ्नो िवकासका सीपह� िनमार्ण गनर् सक्दछन।् डेटाबेस 
प्रिविधमा आधारभतू डेटाबेस प्रिविध/उन्नत िवषयह�मा भाग 
िलँद,ै उनले वेब प्रणालीद्वारा उपलब्ध डेटा िमलाउने खण्ड 
िनमार्ण गनर् िसक्न सक्छ। यसबाहके, िवद्याथ�ले थप चरणको 
िडजाइन गन� प्रिक्रयाह�को बारेमा िसक्न आफ्नो पाठ्यक्रममा 
वस्त ुउन्मखु प्रणालीको िडजाइन र सफ्टवेयर इिन्जिनय�रङ थप्न 
सक्छ।

HTML5 मा केिन्द्रत वेब प्रणालीको िवकासमा �ढ 
�पले ध्यान केिन्द्रत गन� एक िवद्याथ�को लािग

◆  नेटवकर्  प्रशासन 

यस केन्द्रीकरणको िवद्याथ�ले कम्पनीको आन्त�रक सञ्चालह� 
र सभर्रह� वा सरु�ा व्यवस्थापकको लािग, संर�ण/सञ्चालन 
इिन्जिनयर जस्तो जानकारी सञ्चालह�मा िवशषे� बन्ने उद्दशे्य 
राख्नहु�न्छ। नेटविकर् ङ आधारभतू नेटविकर् ङ र उन्नत अध्ययनमा 
सहभागी भई पिहले नै नेटवकर्  प्रणालीह� अध्ययन ग�रसकेका 
छन,् उनले IoT र वायरलेस नेटवकर्  र क्लाउड नेटविकर् ङ् र 
वचुर्अलाइजेशन जस्ता पाठ्यक्रमह�मा सहभागी भई नयाँ 
प्रिविधह� िसक्न आफँैलाई चनुौती गछर्न।्

नेटवकर्  पूवार्धार प्रिविध र सचूना सरु�ामा िवशेष�को 
�पमा पेशाको लािग ल�य िलने िवद्याथ�को लािग

◆  आईटी मंगा र एिनमी

यस केन्द्रीकरणको िवद्याथ�ले मन्गा र एिनमीमा ध्यान केिन्द्रत 
गरेर पेशवेर सामग्री िसजर्नाकतार् बन्ने ल�य राख्नहु�न्छ। एिनमी, 
योजना, उत्पादन र प्रचार, प�र�श्य लेखन र स्टोरेबोिडर्ङ्मा िवशषे 
िवषयह�, िवद्याथ�ले मगंा र एिनमको िसजर्ना गन� प्रितकूल 
प्रिक्रयाह� िसक्छन,् �रच मीिडया सामग्री िवकास र िडिजटल 
एनीमशेन िसजर्नामा उनीह�ले िवशषे उपकरणह�को प्रयोग ग�र 
कसरी िडिजटल सामग्री उत्पादन गन� िसक्छ।

एिनमेसन, िभिडयो वा मनपन�मा एक व्यवसाियक 
सामग्री िनमार्ता बन्न चाहने एक िवद्याथ�को लािग।

◆  IT पयर्टन

पयर्टन आईटी का िवद्याथ�ह�ले िवशषे� ह�ने ल�य िलनहु�न्छ जसले 
पयर्टन स्रोतह�को �पमा सेवा गन� �ेत्रह�का िवशषेताह� र 
पयर्टनका आवश्यकताह� बझु्नहु�न्छ र सेवा तथा बजारीकरण 
रणनीितह�को प�रिनयोजनमा ICT पयर्टन आईटी का िवद्याथ�ह�ले 
िवशषे� ह�ने ल�य िलनहु�न्छ जसले पयर्टन स्रोतह�को �पमा सेवा गन� 
�ेत्रह�का िवशषेताह� र पयर्टनका आवश्यकताह� बझु्नहु�न्छ र सेवा 
तथा बजारीकरण रणनीितह�को प�रिनयोजनमा ICT आवेदन िदन 
सक्नहु�न्छ। िवद्याथ�ह�को पयर्टन डेटा िव�ेषण, पयर्टन सचूना 
प्रणाली िडजाइन र पयर्टन गन्तव्य व्यवस्थापन जस्ता पाठ्यक्रमह�को 
अध्ययनमाफर् त िवद्याथ�ह�ले प्रवद्धर्नात्मक उपकरणको �पमा 
सामािजक नेटवकर् ह� प्रयोग गनर्लाई बझु्न, िविभन्न भाषाह� र 
िमिडयामा पयर्टन सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउन, पयर्टकह�को 
िक्रयाकलापका इितहासह�लाई डाटामा प�रवतर्न गनर् र ती 
डाटाह�लाई िव�ेषण र अनमुानका लािग उपयोग गनर् िसक्नहु�न्छ।

पयर्टन व्यवसायको योजना बनाउन र सम्बिन्धत 
प्रणालीह�को प्रस्ताव गनर् स�म ह�ने IT पयर्टन 
िवशेष� बन्ने चाहना भएका िवद्याथ�ह�का लािग

मास्टर प्रोजेक्ट

पूरा भयो

प्रवेश

समथर्न गन� िवकल्पह�

औद्योिगक पाठ्यक्रमह�

एकाग्रता पाठ्यक्रमह�अिनवायर् पाठ्यक्रमह�
● आईसीटी उद्योगमा व्यवसाियक सञ्चारह�
● नेततृ्व िसद्धान्त 
● प्रोजेक्ट स्थापनाह�

िवद्याथ�ह�ले �ान र आवेदनको �ेत्रको िवस्ततृ दायरा फैलाउने एक व्यि�गत 
एकाग्रता वा औद्योिगक �ेत्र, एक वास्तिवक पाठ्यक्रमको संयोजन भन्दा बािहर 
पाठ्यक्रमह�को चयन गनर् सक्छन।् आवश्यक पाठ्यक्रमह� भन्दा अन्य सबै 
पाठ्यक्रमह�लाई एक शिै�क सल्लाहकारसँग परामशर्मा चयन ग�रएका छन,् 
जसले गदार् िवद्याथ�ह�ले सबैभन्दा धरैे निजकका ल�यह�सँग सम्बिन्धत 
पाठ्यक्रमह� सङ्कलन गनर् सक्छन।् यो लचकताले आईटीमा नयाँ लाग ूग�रएका 
�ेत्रह�को लािग उद्दशे्य िलने िवद्याथ�ह�को लािग उत्कृ� माध्यम प्रदान गदर्छ।

�ान र आवेदनको िवस्तृत �ेत्रको एक िवस्तृत 
श्रृंखलालाई कभर गनर् स्वतन्त्र �पले पह�चँ गन� आफ्नो 
अध्ययन रोज्नुहोस ्

एक मात्र आधा-शताब्दीमा, १९६० को दशकमा आईटी र कम्प्यटूर यगुको हालको िदन सम्म, आईटी �ेत्र अत्यन्तै अगािड बढेको, काम र प्रिविधको आकार प�रवतर्न भएको छ। यो प�रवतर्नको साथ तनडेममा, 
आईटीको िवद्याथ�ह�को आवश्यक �ान र �मता र समस्याह�लाई ितनीह�ले संक्रमण र िविवधतालाई समायोजन गनर् आवश्यक छ। एक उदाहरणलाई उद्धतृ गनर्, स्माटर्फोनह�को लािग अनपु्रयोगह�लाई 
क्यामरेाह�, सेन्सरह� र क्लाउड सेवाह� जस्ता परम्परागत पीसीह�को लागी प्रयोग गन� अवस्थाह�को बारेमा धरैे िभन्न धारणाह�मा आधा�रत अनपु्रयोगह�को लािग योजना ग�रएको र िडजाइन ग�रएको छ। आईटीमा 
निवनतम प्रिविधह� र समाधानका पिहलो स�ुवातको लािग सबैभन्दा ठूलो अवसर हालको अिधवेशनको सीमाभन्दा बािहर छ, जहाँ परम्परागत अवधारणाह� अब लाग ूह�दँनैन।् 
भिवष्य र िवद्याथ�ह�को िविभन्न आवश्यकताह�को लािग उनीह�का �ि�ह�मा प्रितिक्रया जनाउन, KCGI ले िबस्पोक पाठ्यक्रम िसजर्ना गरेको छ। िबस्पोक पाठ्यक्रमले िवद्याथ�को अनपुम ल�यह� अनसुार 
कोसर्ह�को लोचदार चयनमा आधा�रत, केन्द्रीकरण र उद्योग कोसर्ह�को प्रचिलत �ेत्रह�को सीमाह�द्वारा अप्रबिन्धत ग�रएको पाठ्यक्रम बनाउन उनीह�लाई स�म गराउँछ।
 IT �ेत्रले बह� िदशाह�मा दु्रत �पमा िवकास गनर् जारी राख्ने भएकोले, नयाँ �ेत्रमा स्वयंको लािग नयाँ जािगर िसजर्ना गनर् पणूर् �पमा सम्भव छ। िबस्पोक पाठ्यक्रमले िवद्याथ�ह�लाई, औपचा�रक िसद्धान्तह� बढाउने 
व्यि�िगकरण ग�रएको पाठ्यक्रम िसजर्ना र अध्ययन गनर् �ेत्रह�को व्यापक दायरामा लाग ूगरेर र सीपह� संयोजन गरेर अिधकतम प�रणाममा बह�मखुी (साधारण-प्रयोजन) �मताह�को लाभ िलन स�म गराउँछ।

िबस्पोक पाठ्यक्रमको महत्व

िबस्पोक पाठ्यक्रम

वेब प्रोग्रािमङ् १

कम्प्युटर सगंठन िसद्धान्त

डाटाबेस प्रिविधको
आधारह�

नेटविकर् ङ्को आधारह�IT का लािग तथ्याङ्कह�

लागूयोग्य जानकारीका
लािग आधारभूत गिणत

वेब प्रोग्रािमङ् २

वस्तु उन्मुख प्रणाली िडजाइन

वेब सेवाह�को िवकास

वेब प्रिविधको प�रचय

िडजाइनबारे सोच्ने

वेब व्यवसायको प�रचय

वेब प्रोग्रािमङ् ३

डाटाबेस प्रिविधमा
उन्नत िवषयह�

वस्तु उन्मुख प्रोग्रािमङ्

सफ्टवेयर इिन्जिनय�रङ

मोबाइल एिप्लकेसन िवभाग

�रच मीिडया सामग्री िवकास

एिनमेसन िचत्रण आधारह� ए

कम्प्युटर सगंठन िसद्धान्त

वेब प्रोग्रािमङ् १

लागूयोग्य जानकारीका
लािग आधारभूत गिणत

िडिजटल एनीमेशन िसजर्ना

एिनमी, योजना, उत्पादन र
प्रचारमा िवशेष िवषयह�

एिनमी, योजना, उत्पादन र
प्रचारमा िवशेष िवषयह�

प�र�श्य लेखन र स्टोरीबोिडर्ङ्

देिखने छिव प्रिकयारत

एिनमेसन िचत्रण आधारह� बी

कम्प्युटर ग्रािफक्स

�श्य कथा भन्ने र सञ्चार

व्यवहा�रक एिनम उत्पादन

िवशेष �श्य एफेक्ट्स

िडिजटल अिडयो उत्पादन

अग्रीम िवशेष
�श्यात्मक प्रभावह�

आईटीमा मनोरञ्जन

लागूयोग्य जानकारीका
लािग आधारभूत गिणत

नेटविकर् ङ्को आधारह�

डाटाबेस प्रिविधको
आधारह�

वेब प्रोग्रािमङ् १

कम्प्युटर सगंठन िसद्धान्त

IT का लािग तथ्याङ्कह�

सचूना सरु�ा

वेब सेवाह�को िवकास

वेब प्रिविधको प�रचय नेटविकङ्मा उन्नत
अध्ययनह�

IoT र वायरलेस नेटवकर्

प्रणाली प्रशासन

राउिटङ र िस्विचङ

IoT एिप्लकेसन प्रणालीह�

क्लाउड सञ्जाल
र भचुर्अलकरणसाइबर सरु�ा

पयर्टक व्यवसायको
आधारभूतह�

IT पयर्टकको आधारभूतह�

वेब प्रोग्रािमङ् १

IT का लािग तथ्याङ्कह�

लागूयोग्य जानकारीका
लािग आधारभूत गिणत

लागूयोग्य जानकारीका
लािग आधारभूत गिणत

पयर्टन िडजाइन

िव�व्यापी मानव
ससंाधन िवकास

वेब प्रोग्रािमङ् २

व्यापार अथर्शा� १

मीिडया सञ्चार

प�रयोजना व्यवस्थापन

जापानी समाजबारे बुझ्ने

पयर्टन गन्तव्य व्यवस्थापन

पयर्टन डेटा िव�ेषण

वस्तु उन्मुख प्रणाली िडजाइन

डेटा िव�ान

�श्य कथा भन्ने र सञ्चार

IT पयर्टनका
उन्नत शीषर्कह�

IT पयर्टन इन्टनर्िशप

मोबाइल एिप्लकेसन िवभाग

�रच मीिडया सामग्री िवकास

िवशेष �श्य एफेक्ट्स

ब्राण्ड िडजाइन र
व्यवसाय व्यवस्थान

पिहलो सेमसे्टर दोस्रो सेमसे्टर तेस्रो सेमसे्टर चौथों सेमसे्टर पिहलो सेमसे्टर दोस्रो सेमसे्टर तेस्रो सेमसे्टर चौथों सेमसे्टर

पिहलो सेमसे्टर दोस्रो सेमसे्टर तेस्रो सेमसे्टर चौथों सेमसे्टर

पिहलो सेमसे्टर दोस्रो सेमसे्टर तेस्रो सेमसे्टर चौथों सेमसे्टर

आईसीटी उद्योगमा
व्यवसाियक सञ्चारह�

नेतृत्व िसद्धान्त

प�रयोजना िनमार्ण
आईसीटी उद्योगमा

व्यवसाियक सञ्चारह�

नेतृत्व िसद्धान्त

प�रयोजना िनमार्ण

आईसीटी उद्योगमा
व्यवसाियक सञ्चारह�

नेतृत्व िसद्धान्त

प�रयोजना िनमार्ण
आईसीटी उद्योगमा

व्यवसाियक सञ्चारह�

नेतृत्व िसद्धान्त

प�रयोजना िनमार्ण

आईसीटी उद्योगमा
व्यवसाियक सञ्चारह�

नेतृत्व िसद्धान्त

प�रयोजना िनमार्ण

३८ के्रिडट वा सोभन्दा धरैे गणना गरेर िवषयह� चयन गनुर्होस्

◆  कृित्रम बौिद्धकता

AI र सम्बिन्धत प्रिविधको आधारभतू िसद्धान्त अध्ययन गरेपिछ 
िवद्याथ�ह�ले AI लाग ूग�रएका िविभन्न �ेत्रह�मा त्यो 
आधारभतू िसद्धान्त र प्रिविध कसरी लाग ूगनर् सिकन्छ भनेर प�ा 
लगाउन वास्तिवक संसारका केस स्टडीह� परी�ण गछर्न।् AI 
�ेत्रमा व्यापक �पमा प्रयोग ह�ने भाषा पाइथनको साथै AI सँग 
सम्बिन्धत अन्य धरैे सफ्टवेयर प्रोडक्ट�को अध्ययन गरेर 
िवद्याथ�ह�ले िविभन्न िवषयह�मा AI प्रिविध प्रयोग र लाग ूगन� 
स�म व्यि�ह�को �पमा िवकिसत ह�न्छन।् हामी उन्नत 
ईिन्जिनयर उत्पादन गन� प्रोग्रामह� पिन प्रदान गदर्छौं जनु AI 
अनपु्रयोग सफ्टवेयरको िवकास गरेर काम गनर् सिकन्छ।

यो कायर्क्रममा रहेका िवद्याथ�ह�ले भिवष्यको AI 
सहयोगबाट चल्ने समाजमा फस्टाउन सक्ने �मता 
हािसल गनर् र AI िव�को �पमा AI प्रिविधको 
िवस्तृत �ेत्रह�मा उपयोग र प्रयोग गनर् खोज्छन।्

पिहलो सेमसे्टर दोस्रो सेमसे्टर तेस्रो सेमसे्टर चौथों सेमसे्टर

मास्टर प्रोजेक्ट

मास्टर प्रोजेक्ट

मास्टर प्रोजेक्ट

अन्य केन्द्रीकरण कोसर्ह�, उद्योग कोसर्ह� र समथर्न गन� िवकल्पह�बाट चयन ग�रएको

अन्य केन्द्रीकरण कोसर्ह�, उद्योग कोसर्ह� र समथर्न गन� िवकल्पह�बाट चयन ग�रएको

अन्य केन्द्रीकरण कोसर्ह�, उद्योग कोसर्ह� र समथर्न गन� िवकल्पह�बाट चयन ग�रएको

कम्प्युटर प्रोग्रािमङ (पाइथन)

कम्प्युटर प्रोग्रािमङ (पाइथन)

कम्प्युटर प्रोग्रािमङ (पाइथन)

कम्प्युटर प्रोग्रािमङ (पाइथन)

AI १ को लािग सफ्टवेयर
एिप्लकेसनह�

AI १ को लािग सफ्टवेयर
एिप्लकेसनह�

उद्यमीका लािग नयाँ कानूनह�

सचूना नैितकतामा
उन्नत िवषयह�

प्रगितशील राउिटङ र िस्विचङ

कन्टेन्ट उद्योगमा खास
िवषयह�

ब्राण्ड िडजाइन र
व्यवसाय व्यवस्थान

मास्टर प्रोजेक्ट

IT का लािग तथ्याङ्कह�

AI को प�रचय

एल्गो�रदम्सको प�रचय

डाटाबेस प्रिविधको
आधारह�

कम्प्युटर सगंठन िसद्धान्त

मेिसनबाट िसक्ने र
आईटीको आवेदन

सयंोजन अिप्टमाइजेसन

AI १ को लािग सफ्टवेयर
एिप्लकेसनह�

कम्प्युटर प्रोग्रािमङ (जाभा)

AI का लािग गिणत

डेटा िव�ान

डाटा माइिनङ

डाटाबेस प्रिविधमा
उन्नत िवषयह�

गेमह� र AI

प्राकृितक भाषा
बोध/आवाज बोध

िचिकत्सा फं्रिटयर सचूनात्मक

रोबोिटक्स र AI

AI २ को लािग सफ्टवेयर
एिप्लकेसनह�

समाज र AI १

समाज र AI २

मास्टर प्रोजेक्ट

अन्य केन्द्रीकरण कोसर्ह�, उद्योग कोसर्ह� र समथर्न गन� िवकल्पह�बाट चयन ग�रएको

अन्य केन्द्रीकरण कोसर्ह�, उद्योग कोसर्ह� र समथर्न गन� िवकल्पह�बाट चयन ग�रएको

अिनवायर् पाठ्यक्रमह� मुख्य पाठ्यक्रमह� लागूयोग्य पाठ्यक्रमह� आधारभूत पाठ्यक्रमह�
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पेसेवर िडग्री हािसल गन�तफर् का चरणह�

पिहलो वषर्का िवद्याथ�ह�
पिहलो सेमेस्टर

आधारभूत �ानको गहन अध्ययन

▪ िवद्यालय प्रवेशको उत्सव/नयाँ िवद्याथ�को अिभमुखीकरण/
     शैि�क परामशर्

▪िनयिमत िस्प्रङ जाँचह� 

▪समर सघन क�ाह�

धनी िवद्याथ� जीवन

● नयाँ िवद्याथ�ह�को लािग स्वागत समारोह

● िवदशेी साझदेार िव�िवद्यालयमा इन्टनर्िशप (अितिथ क�ा)

● िनजी कम्पनीसँग व्यावसाियक इन्टनर्िशप 

● कन्सटर्ह�

● क�रयर परामशर्

पिहलो वषर्का िवद्याथ�ह�
दोस्रो सेमेस्टर

उच्च �पमा िवशेषीकृत �ान प्राि�
तपाईकंो मास्टर प्रोजेक्ट तयार गनर् स�ु गनुर्होस्

▪ मास्टर प�रयोजनाका तयारीह�को स�ुवात

▪ िनयिमत फलका जाँचह� 

▪िस्प्रङ्ग सघन क�ाह�

▪प्रख्यात जापानी र िवदेशी िश�कह�का िवशेष क�ाह�

धनी िवद्याथ� जीवन

● क�रयर मागर्दशर्न

● िविभन्न रोजगारी खोज सहायता क�ाह�

● नोभमे्बर उत्सव

िवद्यालय प्रवेशको उत्सव

रोजगारीको मास्टर प�रयोजना अिन्तम परी�ा

क�ाकोठाको �श्य KCG अवाडर्

37

१ २ दोस्रो वषर्का िवद्याथ�ह�
तेस्रो सेमेस्टर

व्यावहा�रक र थप उन्नत िवषयह�को अध्ययन
तपाईकंो मास्टर प्रोजेक्टमा काम गनर् स�ु गनुर्होस्

▪ तपाईकंो मास्टर प्रोजेक्टमा कामको स�ुवात

▪ िनयिमत िस्प्रङ जाँचह� 

▪ समर सघन क�ाह�

िविशि�करण प�रष्कृत गनर्का लािग िक्रयाकलापह�
मास्टर प�रयोजनाको लािग िवषयवस्तु पूरा गन�

▪मौिखक प्रस्तुतीकरणद्वारा मास्टर प्रोजेक्टमा अन्तवार्तार्

▪प्रख्यात जापानी र िवदेशी िश�कह�का िवशेष क�ाह�

▪KCG अवाडर् 
      (KCG र KCGI का एकदमै उत्कृ� प�रयोजनाह�को घोषणा)

▪िडग्री प्रदान समारोह

धनी िवद्याथ� जीवन

● िनजी कम्पनीह�द्वारा क्याम्पसमा प्रस्ततुीकरणह� 

● िविभन्न प्रकारका योग्यताह�को हािसल

● िवदशेी साझदेार िव�िवद्यालयमा इन्टनर्िशप (अितिथ क�ा)

● कन्सटर्ह�

● िविभन्न प्रितयोिगताह�मा सहभािगता

दोस्रो वषर्का िवद्याथ�ह�
चौथो सेमेस्टर

धनी िवद्याथ� जीवन

● िडग्री समापन समारोहह�

क�ाकोठाको �श्य समर सघन क�ाह�। िश�कह�द्वारा कफ�को समयमा गहन िविनमयह�।समर सघन क�ाह�। िश�कह�द्वारा कफ�को समयमा गहन िविनमयह�।

३ ४



3938

िश�ण कमर्चारीह�को प�रचय
प्रोफेसर १ जनामा िबद्याथ�ह� १० जना भन्दा कम।

िविलएम किमन्ग्स  William K. Cummings    प्रोफेसर

िमिचगन िव�िवद्यालयबाट कलाह�को स्नातक, USA
हारभडर् िव�िवद्यालयबाट दशर्नशा�को िचिकत्सक, USA
अन्तरार्िष्ट्रय िश�ाको भतूपवूर् प्रोफेसर, जजर् वािशगंटन िव�िवद्यालय, USA

योशिकका काई  Yoshitaka Kai    प्रोफेसर
बैचलर अफ ईिन्जिनय�रङ्, क्योटो िव�िवद्यालय; मास्टर अफ ईिन्जिनय�रङ्, डाक्टर अफ ईिन्जिनय�रङ्, क्योटो िव�िवद्यालय (गिणत ईिन्जिनय�रङ्मा प्रमखु); वािणज्य प्राध्यापक, 
क्वानसेई गाकुइन िव�िवद्यालयको स्नातक स्कूल
पवूर् कमर्चारी, तेइिजन िलिमटेड; पवूर् सामान्य प्रबन्धक, िमत्सिुबशी ट्रस्ट र बैंिकंग कप�रेट
पवूर् सहायक प्राध्यापक, िबजनेस प्रशासिनक अध्यन, कोबे िव�िवद्यालय; पवूर् िवशषे� स्नातक स्कूल प्राध्यापक, क्वानसेई गाकुइन िव�िवद्यालय (िनदशेक, प्रबन्धन रणनीित अनसुन्धान)
प्राध्यापक इर�रइटस, केिवसी गाकुइन िव�िवद्यालय

इमाई चुनेओ  Tsuneo Imai    प्रोफेसर

क्योटो िव�िवद्यालयबाट इिन्जिनय�रङ िवषयमा स्नातक तह उ�ीणर् गरी सोही िव�िवद्यालयबाट मास्टसर् िडग्री (गिणत इिन्जिनय�रङ िवषयमा मजेर), मास्टसर् अफ इिन्जिनय�रङ 
फुिजच ु कम्पनी िसस्टम कें द्रालयका भतूपवूर् मखु्य प्रबन्धक, फुिजच ु लिनर्ङ्ग मिेडयाका भतूपवूर् िनद�शक
जापान ई-लिनर्ङ्ग समाजका उपाध्य�

ग्लोबल आई टी िबिजनेसमा सिक्रय ह�ने िलडरह�को ह�कार्उने ल�य 
हािसल गनर् िव�भ�रबाट भलेा ग�रएका प्रोफेसरह�ले सचूना िव�ान, 
व्यापार प्रशासन र िश�ाको प्रत्येक शिै�क िबषयको संसारभ�र 
अिधकार र ठुलो कम्पनीह�मा आइ टी रणनीितह� प्रदान यवं पणूर् गद� 
आएका एक्पटर्ह� आिदबाट बनेको छ।

िमसन ओफ फ्याकल्टी
यस िबद्यालयमा सपुरभाईजर िश�ण कमर्चारीको सल्लाह अनसुार 
हरेक िवद्याथ�को प्रत्येकको भिवष्यको ल�य अनसुार पढ्न पाउने 
वातावरणको िसजर्ना ग�रएको छ।
िश�ण कमर्चारीह�ले िनभाउन ु पन� भिूमकाह� दईु वटा छन।्
पिहलोमा, िश�ा स्रोतको �पमा िनभाउन ु पन� भिूमका हो। 
िबद्याथ�ह�को लािग िश�ण कमर्चारी, पाठ्यपसु्तक या अन्य कागज, 

िविभन्न मिेडयाको िश�ण सामाग्री, िफल्ड अनभुव, क्लाईमटे आिद 
बराबर जस्तै िश�ा स्रोतको एक हो। िबद्याथ�ह� आफ्नै ल�यह� 
हािसल गनर् आवश्यक िचजह� िश�ण कमर्चारीह�बाट िसक्न सिकन्छ।
दोस्रोमा, िसकने प्रिक्रया सहजकतार् (कोिदनेतर) �पमा िनभाउन ु पन� 
भिूमका हो।
िश�कह�, िवद्याथ�ह�को िसकने प्रिक्रया भझुने योजना बनाउन िश�ा 
सामाग्रीको योजना ग�र सहजीकरण गछर्। िवद्याथ� र िविभन्न शिै�क 
स्रोतह� संग िलङ्क गन� काम िसकने प्रिक्रया सहजकतार्को �पमा 
िश�कको िनभाउन ु पन� भिूमका हो।
यो जस्तो भिूमका खलेेर प्रत्येक िवद्याथ�ले अध्ययनको ल�य हािसल 
गनर् सक्नको लािग अिधकतम सपोटर् गन� यो िवद्यालय संकायको 
िमशन हो भनेर ठान्छु।

कोजी उएदा  Koji Ueda    प्रोफेसर

खान्साई िव�िवद्यालयबाट इिन्जिनय�रङ िवषयमा स्नातक तह उ�ीणर् गरी सोही िव�िवद्यालयबाट इिन्जिनय�रङ �रसचर्मा मास्टसर् िडग्री (मकेािनकल इिन्जिनय�रङ िवषयमा मजेर), 
इिन्जिनय�रङ िवषयमा मास्टसर् िडग्री, (अम�ेरका) रोचसे्तर इिन्स्टच्यटु अफ टेक्नोलोजीबाट मास्टसर् िडग्री (कम्प्यटुर सायन्स िवषयमा मजेर), मास्टर अफ सायन्स 
माचिुशता दने्को कम्पनीका पवूर् कमर्चारी, जाईका िवशषे� (मोजािम्बक गणतन्त्रका लािग) 
क्योटो इन्फरम्यािटक्स स्नातको�र संस्थान एप्लाइड सचूना प्रिविध अनसुन्धान िवभाग/ वेब िबिजनेस प्रिविध मजेर प्रमखु 

तोिशओ ओकामोतो  Toshio Okamoto    प्रोफेसर

टोिकयो गाकुगेइ िब�िबद्यालयबाट मास्टसर् िडग्री उ�ीणर् (शिै�क मनोिव�ान िवषयमा मजेर), इिन्जिनय�रङ िवषयमा िवद्यावा�रिध (टोक्यो कोग्यो िब�िबद्यालय)
दने्क� चिूसन दाइगाकुका मानाथर् प्राध्यापक, दने्क� चिूसन दाइगाकुका भतूपवूर् शिै�क िनद�शक / सचूना प्रणाली �रसचर् सेन्टरका प्रमखु / अन्तरार्िष्ट्रय अन्तरिक्रया केन्द्रका प्रमखु 
जापान सचूना िव�ान िश�ा समाजका अध्य�, िश�ा प्रणाली सचूना प्रिबिधका भतूपवूर् अध्य�, जापान िश�ा ईिन्जिनयर संघका भतूपवूर् िनद�शक, ई-लिनर्ङ्ग अवाडर्का कायर्कारी सिमित अध्य�, 
इलेक्ट्रोिनक्स सचूना तथा सञ्चार समाज संस्थानको फेलो, आइ एस ओ / एस सी ३६-डब्ल ु जी २ को अध्य�     सन ् २०१३ सालको जापानको सचूना प्रशोधन समाज मानक�करण अचीभमने्ट परुस्कार प्रा� 

िहदेआक� खािशहारा  Hideaki Kashihara    प्रोफेसर
ओसाकाफु�रच ु िब�िबद्यालयबाट इिन्जिनय�रङ �रसचर्मा मास्टसर् िडग्री (मकेािनकल इिन्जिनय�रङ िवषयमा मजेर), ओकायामा िब�िबद्यालयबाट प्रकृित िव�ान �रसचर्मा िवद्यावा�रिध 
(औद्योिगक नवीनता इिन्जिनय�रङ िवषयमा मजेर), मास्टसर् अफ इिन्जिनय�रङ
दाईिनप्पोन स्कुिलङ्ग सेइजो कम्पनीका भतूपवूर् िवकास केिन्द्रय िबभाग प्रमखु / व्यापार िवकास िवभाग प्रबन्धक, सी सी एस कम्पनीका भतूपवूर् टेक्नोलोजी िवकास िबभाग प्रबन्धक / 
िहकारी िगज्यचु ु कें क्यजु्योका एल इ डी �रसचर् िबभाग प्रबन्धक, खान्साई सचूना टेक्नोलोजी इिन्जिनय�रङ संघका भतूपवूर् अध्य�, जापान उत्पादन व्यवस्थापन समाज पि�म शाखाका 
सहायक शाखा प्रमखु / िनद�शक      प्रोफेशनल ईिन्जिनयर (सामान्य प्रािविधक िनगरानी, सचूना इिन्जिनय�रङ), ई एम एफ अन्तरार्िष्ट्रय इिन्जिनयर, एपेक इिन्जिनयर, आईटी कोअिडर्नेटर

आिकिहरो िकमुरा  Akihiro Kimura    प्रोफेसर

क्योटो कोगेई सेन्यी िब�िबद्यालयबाट स्नातक तह उ�ीणर् गरी सोही िव�िवद्यालयबाट मास्टसर् िडग्री, मास्टर अफ इिन्जिनय�रङ 
टेिक्नकल इिन्जिनयर (नेटवकर् , सचूना सरु�ा)
क्योटो कम्प्यटुर गाकुईन राकुहोकु क्याम्पसका िप्रिन्सपल, सचूना प्रणाली संघ जापान शाखाका (एन ए आइ एस) िनद�शक
िचिकत्सा जानकारी टेक्नीिसयन

िकतायामा िहरोमी  Hiromi Kitayama    प्रोफेसर

क्योटो फु�रच ु ओिक उच्च माध्यिमक िबद्यालय तह उ�ीणर् 
सचूना िसस्टम संघका सदस्य, कमवेई कम्पनीका व्यापार व्यवस्थापन सल्लाहकार, आल्बस कम्पनीका व्यापार परामशर् सल्लाहकार, सामान्य 
सामािजक संस्थानका क्योटो िप्रफेक्चर सचूना उद्योग संघ सल्लाहकार, क्योटो कम्प्यटुर गाकुईनका प्रोफेसर 
केइिसन िसस्टम �रसचर्को स्थापना, प्राथिमक प्रितिनिध िनद�शक, भतूपवूर् क्योटो कम्प्यटुर व्यापार सहकारीका अध्य�, भतूपवूर् अल्फा लाईन सी इ ओ आिदका अनभुव प्रा�।

मसह� ईमाई  Masaharu Imai    प्रोफेसर
इिन्जिनय�रङ्मा स्नातक, नागोया िव�िवद्यालय। नागोया िव�िवद्यालय (कम्प्यटूर िव�ानमा प्रमखु) को स्नातक िवद्यालयमा डाक्टरी कोसर् परूा भयो।
प्रोफेसर इम�रयस र पवूर् प्रोफेसर, ओसाका िव�िवद्यालय     पवूर् प्रोफेसर, टेक्नोलोजी अफ टोयोओहाशी िव�िवद्यालय
पवूर् गेस्ट सहयोगी प्रोफेसर, दि�ण क्यारोिलना िव�िवद्यालय, USA     IEEE लाइफटाइम सदस्य र IEEE मानक एसोिसएशन सदस्य     IFIP िसल्भर कोर सदस्य र IFIP TC10 WG10.5 सदस्य
जापानको सचूना प्रोसेिसंग सोसायटी (IPSJ) र इलेक्ट्रोिनक, सचूना र संचार ईिन्जिनयरह� (IEICE) को साथी     अधर्चालक र प्रणाली िडजाइन प्रिविध सिमित, जापान इलेक्ट्रिनक्स र सचूना प्रािविधक उद्योग संघ (JEITA) को सहयोगी सदस्य
प्रितिनिध िनद�शक, AISIP सोल्यसून कम्पनी िलिमटेड     िनद�शक, टेक्क्ससर इकं.

य़ोइिच तेरिशता  Yoichi Terashita    प्रोफेसर / उपकुलपित

िव�ान को क्योटो िव�िवद्यालय स्नातक, (संय�ु राज्य अम�ेरका) िव�िवद्यालय डक्टरेट स्नातकह�को को आयोवा स्कूल (शारी�रक खगोल िव�ान मजेर), Ph.D.
प्रौद्योिगक� प्रोफेसर एमरेेटासको खानाजावा संस्थान, को जापान अन्तरार्िष्ट्रय सहयोग एजेन्सी पे्रषण िवशषे� (सचूना ईिन्जिनय�रङ्), 
को क्योटो कम्प्यटूर स्नातक स्कुल राकुिकता स्कूल प्रमखु आधा�रत, स्कूल िनगम क्योटो जानकारी स्नातक स्कुल सभासद, क्योटो कम्प्यटूर स्नातक स्कुल क्योटो स्कूल प्रमखु

िसगे� एइहो  Shigeru Eiho    प्रोफेसर / उपकुलपित

क्योटो िव�िवद्यालयबाट इिन्जिनय�रङ िवषयमा स्नातक तह उ�ीणर् गरी सोही िव�िवद्यालयबाट मास्टसर् िडग्री (इलेक्ट्रोिनक इिन्जिनय�रङ िवषयमा मजेर) र इिन्जिनय�रङिवषयमा िवद्यावा�रिध
क्योटो िव�िवद्यालयका मानाथर् प्राध्यापक, िसस्टम िनयन्त्रण र सचूना इिन्जिनय�रङको भतूपवूर् अध्य� र सोही संस्थाको मानाथर् सदस्य, जापान मिेडकल इमिेजङ प्रिविध महालेखा परी�क, 
इलेक्ट्रोिनक्स र सचूना तथा सञ्चार ईिन्जिनयर संस्थान सोसाइटीको सदस्य 

िशन्जी टमामी  Shinji Tomita    प्रोफेसर / उपकुलपित
बैचलर अफ ईिन्जिनय�रङ्, क्योटो िव�िवद्यालय डाक्टर ईिन्जिनय�रङ्, क्योटो िव�िवद्यालय (िबजलुी ईिन्जिनय�रङ्मा प्रमखु); ईिन्जिनयर अफ प्राध्यापक, क्योटो िव�िवद्यालय
प्राध्यापक इम�ेरटस, क्योटो िव�िवद्यालय; पवूर् स्नातक स्कूल अफ इन्फम�िटक्स, क्योटो िव�िवद्यालय; पवूर् िनद�शक, सामान्य िमिडया सेन्टर, क्योटो िव�िवद्यालय; पवूर् प्राध्यापक र प्रशासिनक खण्डको प्रमखु, नािमत आधार, 
सामाग्री सेल एक�कृत प्रणालीमा आधा�रत, क्योटो िव�िवद्यालय; पवूर् प्राध्यापक, क्यसुउु िव�िवद्यालय; परामशर्दाता प्राध्यापक, प्रािविधक हािबर्न संस्था     सदस्य, डाक्टरल िश�ा नेततृ्व कायर्क्रम सिमित, संय�ु �ेत्र (सचूना िव�ान)
अन्य िवगतका पदह�मा सदस्य, TC10 सिमित, सचूना प्रकृयाका लािग अन्तरार्िष्ट्रय फेडरल (IFIP); जापानका प्रवासी, सचूना प्रिकयारत समाज (IPSJ); शाखा िनद�शक, कासाई शाखा, आईपीएसजे; अितिथ अनसुन्धान िनद�शक, उन्नत िव�ान, 
प्रिविध र प्रब्धन क्योटो कलेज (ASTEM RI/Kyoto)। सदस्य, क्योटो िप्रफेक्चरल आईटी सल्लाहकार समीित; सदस्य, िवशषे� परी�ा सिमित, िव�ानका लािग िव�ान, प्रिविध र अिभनव (CSTI); एक्सास्केल उत्कृ� कम्प्यटुर िवकास प�रयोजना 
सिमित मलू्याङ्कन र जाँच; र चयेर, सचूना िव�ान नीितमा क्योटो िप्रफेक्चरल िवशषे� प्यानल     साथी, इलेक्ट्रोिनक्स, सचूना र संचार इिन्जिनयरह� (IEICE); साथी, IPSJ को संस्था

मासाक� नाकामुरा  Masaki Nakamura    प्रोफेसर / िनद�शक, साप्पोरो सेटेलाइट

आओयामा गाकुइन दाइगाकुबाट व्यापार प्रशासनमा स्नातक तह उ�ीणर् 
िनहोन यिुनिसस कम्पनी (पवुर्: बार�घ्स कम्पनी) काम गरे पिछ, सन ् १९८७ सालमा दिेजक्क कम्पनी स्थापना। सी ई ओ 
होकाइडो कम्प्यटुर सम्बिन्धत उद्योग स्वास्थ्य बीमा संघको मखु्य िनद�शक, होकाइडो सचूना प्रणाली उद्योग एसोिसएसनका अध्य� (एच आइ एस ए)

ग्यारी होइची त्सिुचमोची  Gary Hoichi. Tsuchimochi    प्रोफेसर / उपकुलपित
ब्याचलर अफ आट्र्स र मास्टर अफ आट्र्स, िव�िवद्यालय अफ क्यािलफोिनर्या (USA); मास्टर अफ इस्ट एिसयन स्टिडज, मास्टर अफ एजकेुशन (Ed. M.), डाक्टर अफ एजकेुशन (Ed. D.), कोलिम्बया िव�िवद्यालय, य.ुएस.ए; डाक्टर अफ एजकेुशन, टोिकयो िव�िवद्यालय
भतूपवूर् पणूर्कािलन िनद�शक, िश�ा िवभाग, मानिवक� संकाय, कोकुिसकन िव�िवद्यालय; मानव िव�ानको भतूपवूर् प्राध्यापक, ग्रेजएुट स्कूल, टोयो इवा ओमन िव�िवद्यालय; भतूपवूर् प्राध्यापक, 21औ ं शताब्दी िश�ा केन्द्र, िहरोसाक� िव�िवद्यालय; भतूपवूर् प्राध्यापक, 
ट्याइिकयो िव�िवद्यालय; भतूपवूर् िनद�शक, िश�ण तथा अध्ययन केन्द्र, ट्याइिकयो िव�िवद्यालय
भतूपवूर् अितिथ प्राध्यापक, िश�ा िवभाग, िभक्टो�रया िव�िवद्यालय (क्यानडा); अितिथ अनसुन्धान िमत्र, जापानी अध्ययनह�का लािग माकर्  िट. ओर केन्द्र, साउथ फ्लो�रडा िव�िवद्यालय; अितिथ प्राध्यापक, उच्च िश�ाको अध्ययनको लािग नागोया िव�िवद्यालय, नागोया िव�िवद्यालय
परी�ण प्राध्यापक, िश�ा, संस्कृित, खले, िव�ान तथा प्रिविध मन्त्रालय (MEXT) िव�िवद्यालय स्थापना प�रषद (बोध िश�ा, जापानमा िश�ाको इितहास, मानव िव�ानमा आधारभतू प्रािक्टकम (िश�ा), मानिवक� I र II को िश�ा िव�ान सम्बन्धी िसद्धान्तमा आधारभतू 
प्रािक्टकम); परी�ण प्राध्यापक, MEXT िव�िवद्यालय स्थापना प�रषद (िश�ाको तलुानात्मक इितहास); शिै�क परामशर् प्रमाणपत्र, िब्रघम योङ िव�िवद्यालय, य.ुएस.ए; िश�ण पोटर्फोिलयो प्रिश�ण प्रमाणपत्र, दलहाउजी िव�िवद्यालयमा िव�िवद्यालय मलू्याङ्कन र शिै�क 
उपािधका लािग संस्था (क्यानडा)

ङुयेन ङोक  Nguyen Ngoc Binh    प्रोफेसर / उपकुलपित
िचिसनाउ राज्य िव�िवद्यालय (अब माल्डोवा राज्य िव�िवद्यालय), टोयोहाशी प्रिविध िव�िवद्यालयको स्नातक स्कुलबाट इिन्जिनय�रङमा स्नातको�र िडग्री, ओसाका िव�िवद्यालय स्नातक स्कुलको इिन्जिनय�रङ िव�ानबाट इिन्जिनय�रङमा स्नातक िडग्री (डाक्टर अफ 
इिन्जिनय�रङ), टोयोहाशी प्रिविध िव�िवद्यालयका प्राध्यापक एम�ेरटस
VNU इिन्जिनय�रङर प्रिविध िव�िवद्यालय, हानोईका पवूर् राष्ट्रपित   VNU फ्रान्कोफोन इन्फोम�िटक्सका पवूर् िनद�शक, हानोई, HUT पसु्तकालय सचूना नेटवकर्  केन्द्र, हानोईका पवूर् िनद�शक
ACM/IEEE को सदस्य; िवद्यतुीय संस्था, जानकारी र सञ्चार इिन्जिनयसर् (IEICE); जानकारी प्रिक्रयाको लािग िभयतनाम एसोिसएसन (VAIP); िनप्पोन लाग ू ग�रएको सचूना िव�ान समाज (NAIS); जानकारी र सञ्चार प्रिविधको रािष्ट्रय संस्थामा भतूपवूर् अन्तरार्िष्ट्रय 
परामशर्दाता (NICT), िभयतनामको रेिडयो र िवद्यतुीय एसोिसएसनको भतूपवूर् राष्ट्रपित (REV)। जापान िवगतको िभयतनाम सम्मलेनको भतूपवूर् राष्ट्रपित (VAJA), जापान िवगतको ASEAN प�रषदको भतूपवूर् अध्य� (ASCOJA), ASJA अन्तरार्िष्ट्रयको भतूपवूर् िनद�शक 
(िवदशेी मािमलाह�को जापानी मन्त्रालय अन्तगर्त), िभयतनाम-जापान िमत्रता सम्मलेनको भतूपवूर् उपाध्य� (VJFA)।

िहरोयुक� इतो  Hiroyuki Itoh    प्रोफेसर
होक्काई गाकुएन िब�िबद्यालयबाट अथर्शा� िवषयमा स्नातक तह उ�ीणर्     होक्काईदो िब�िबद्यालयको कमर्चारीको �पमा काम गरेपिछ, सन ् १९९५ सालमा िक्ल�न फ्यचुर मिेडया कम्पनीको स्थापना। 
प्रितिनिध िनदशेक। “हाचनेु िमकु” उत्पादन
जापानी संस्कृित िवदशेमा पठाउने श्रयेको उच्च मलू्यांकन गरी, सन ् २०१३ सालमा शरद ऋतमुा रान्ज्यहुोस्यो पदकबाट सम्मािनत
*रान्ज्युहोस्यो पदक
पदकको एक प्रकार, िश�ा या औद्योिगक िवकास आिद �ेत्रमा, धरैे वषर्को प्रयासमा सावर्जिनक िहतका लािग योगदान गरेका ब्येि�लाई परुस्कृत ग�रने एक सम्मान हो। महामिहम सम्राटको नाममा, प्रतीकको साथमा सम्मािनत ग�रन्छ।
प्रत्येक वषर्, वसन्त र शरद ऋत ु दईु पटक, क्यािबनेटबाट परुस्कृतह� िनधार्रण गछर्।

इसाओ अिकयामा  Isao Akiyama    प्रोफेसर

वासेडा िव�िवद्यालयबाट इिन्जिनय�रङमा स्नातक
प्रयोगशाला प्रबन्धक, कोठा २०४६, िनहोन िव�िवद्यालयको प्रिविध अनसुन्धान एवं िवकास केन्द्र

मसानोरी अकैशी  Masanori Akaishi    प्रोफेसर
टोक्योको िव�िवद्यालयबाट इिन्जिनय�रङमा स्नातक िडग्री र टोक्यो िव�िवद्यालयको इिन्जिनय�रङको ग्रेजएुट िवद्यालयबाट (गिणतीय इिन्जिनय�रङ र भौितक जानकारीलाई मखु्य िवषयको �पमा) 
इिन्जिनय�रङमा स्नातको�र िडग्री 
IBM जापानका पवूर् कायर्कारी आईटी िव�
हाल एउटा िवदशेी परामशर् फमर्मा परामशर्दाता

िहसाया तानाका  Hisaya Tanaka    प्रोफेसर / िनद�शक, टोक्यो सेटेलाइट
वासेदा िव�िवद्यालयबाट इिन्जिनय�रङ स्नातक     फ़ुजीत्स ु िलिमटेड िसस्टम सपोट्र्, पवूर् उप महाप्रबंधक 
फ़ुजीत्स ु िव�िवद्यालय, पवूर् िनद�शक     सचूना-प्रिविधको संवधर्न एजेन्सी, जापान आईटी मानव संसाधन िवकास िनद�शक, िनद�शक 
इिन्जिनय�रङ िश�ाको लािग जापान समाज, व�र� िश�ा अिधकारी      इिन्जिनय�रङ िश�ाको लािग जापान समाज, व्यापार योजना सिमित
सामान्य शािमल संघ, िनद�शक

कात्सनुोरी इिशदा  Katsunori Ishida    प्रोफेसर

क्योटो िव�िवद्यालयबाट ब्याचलर अफ इिन्जिनय�रङ र मास्टर अफ इिन्जिनय�रङ (मजेर िवषय न्यमु�ेरकल इिन्जिनय�रङ) 
पवूर् महाप्रबन्धक, इिन्जिनय�रङ िवभाग, प्रिविध शाखा, िनप्पोन एिभओिनक्स क.िल.; पवूर् प्रामाणप्रा� सचूना प्रणाली सम्परी�क (CISA), अम�ेरका; पवूर् प्राचायर्, राकुहोकु क्याम्पस, KCG तथा िनद�शक, 
KCG इन्फम�िटक �रसचर् सेन्टर

◆ प्रोफेसरह�
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स्यानफोडर् गोल्ड  Sanford Gold    प्रोफेसर
मानिवक�को स्नातक, िमिसगनको िव�िवद्यालय (संय�ु राज्य अम�ेरका)
मानिवक�को स्नातको�र, िपएचडी., िश�ाको डाक्टर, कोलिम्बयाको िव�िवद्यालय (संय�ु राज्य अम�ेरका)
िसकाउने व�र� िनद�शक, शिै�क कायर्क्रम, एडीपी, एलएलसी.
िसकाउने िनद�शक, प्रडेुिन्सयल िव�ीय, कम्पनी.     शिै�क परामशर्दाता, ईवाई

खाज़ुयुक� साक्खा  Kazuyuki Sakka    प्रोफेसर

क्योटो िव�िवद्यालयबाट िव�ान शा� िवषयमा स्नातक गरी सोही िव�िवद्यालयबाट िवद्यावा�रिध (एस्ट्रोिफिजक्स मजेर) उ�ीणर्, िव�ान िवषयमा िवद्यावा�रिध
क्योटो कम्प्यटुर गाकुइन खामोगावा क्याम्पसका भतूपवूर् प्रमखु, खगोलीय शिै�क अिभयान �रसचर् संघका सम्पादक प्रमखु

एइिक सातोमी  Eiki Satomi    प्रोफेसर
ओता� वािणज्य िब�िबद्यालयबाट मास्टसर् िडग्री (एन्तिप्रर्निशर्प मजेर), मास्टर अफ िबजनेस एड्िमिनस्ट्ेरसन (एम बी ए)
िमनामीक्यो कम्पनी भवन, दा�ो िलिमटेड कम्पनी (हाल दा�ो जापान कम्पनी) कामको अनभुव बटुलेर, सन ् १९९६ सालमा मिेडया म्यािजक कम्पनीको स्थापना, प्रितिनिध िनद�शक। 
होक्काईदो सचूना प्रणाली उद्योग संघको (एच आइ एस ए) उपाध्य�, होक्काईदो मोबाईल कन्टेन्ट प्रवद्धर्न समहूको प्रितिनिध, साप्पोरो उद्योग वािणज्य च्याम्बरको पिहलो सभासद
दोस्रो होक्काइडो आईटी रणनीित समी�ा सिमित

रोवेई ताकाहाशी  Ryoei Takahashi    प्रोफेसर
मानिवक�को िव�ान, िव�ानको स्नातको�र (गिणतमा मखु्य), िपएचडी (इिन्जिनय�रङ), वासेडा िव�िवद्यालय 
िसस्टम सचूना इिन्जिनय�रङको पवूर् प्रोफेसर, प्रिविधको हािचनोह े संस्था 
िपएचडी कायर्क्रमको पवूर् अनसुन्धान सल्लाहकार, प्रिविधको हािचनोह े संस्था 
पवूर् कमर्चारी, एनटीटी योकोसकुा आर&डी सेन्टर      पवूर् कमर्चारी, एनटीटी सरुि�त मञ्च प्रयोगशाला

युतका ताकाहाशी  Yutaka Takahashi    प्रोफेसर
क्योटो िव�िवद्यालयमा इिन्जिनय�रङको स्नातक, क्योटो िव�िवद्यालयको स्नातक स्कूलमा इिन्जिनय�रङ (गिणत र भौितक िव�ानमा मखु्य) स्नातक, अनसुन्धान मागर्दशर्नसँग िपएचडी कायर्क्रमबाट िनकािलएकोलाई 
क्योटो िव�िवद्यालयको (गिणत र भौितक िव�ानमा लाग ू ग�रएको मखु्य) स्नातक स्कूलमा स्वीकार ग�रन्छ, इिन्जिनय�रङको डाक्टर, क्योटो िव�िवद्यालयको प्रोफेसर ईम�ेरटस, क्योटो िव�िवद्यालय
क्योटो िव�िवद्यालय, सचूनात्मक अनसुन्धानको पवूर् प्रोफेसर      िव�ान र प्रिविधको नारा संस्थानको, पवूर् प्रोफेसर      प�रस-सडु (फ्रान्स) को िव�िवद्यालयको, पवूर् हने� प्रोफेसर
कम्प्यटुर िव�ान र स्वचालनमा अनसुन्धानको लािग फ्रान्सेली संस्थाको, पवूर् हने� प्रोफेसर      जापानको अनसुन्धान समाज सञ्चालन गन�, सहयोगी
प�रयोजना नेता, एक�कृत सञ्चारको िवकास गनर् आर&डी प�रयोजना र धरैे-स्तरको-जडान गरेका केवल िटभी नेटवकर् ह�, सचूना र सञ्चार प्रिविधको रािष्ट्रय संस्थाको प्रयोग ग�र प्रिविधको प्रसार गदर्छ

यासिुहरो ताकेदा  Yasuhiro Takeda    प्रोफेसर

CEO, Gainax Kyoto Co., Ltd.
जापानको िव�ान िफक्सनको सदस्य र फ्यानटेिस लेखकह� (SFWJ) र जापानको अन्त�र� लेखक क्लब (SACJ)
Gainax को संस्थापक सदस्य। Nadia, the Secret of Blue Water र Tengen Toppa Gurren Lagann सिहतका जापानको सबैभन्दा प�रिचत धरैेजसो एिनमटेेड कायर्ह�को उत्पादक

युइिसन सन  Yuexin Sun    प्रोफेसर
जापानी अध्ययनह�को िवद्यालयबाट कलाह�को स्नातक, ितयानिजन िवदशेी अध्ययनह� िव�िवद्यालय
जीवन र वातावरणीय िव�ानको संकायबाट कला र िव�ानह�को स्नातको�र, क्योतो प्रान्तीय िव�िवद्यालय
आिकर् टेक्चरको िवभागबाट इिन्जिनय�रङको िचिकत्सक, क्योतो िव�िवद्यालय
राष्ट्रपित, Huitai Cultural Development Co., Ltd. (चीन)

िपयान जोउ  Peiyan Zhou    प्रोफेसर

िचिनयाँ भाषाको िवभागबाट कलाह�को स्नातक र सािहत्य, पेिकङ िव�िवद्यालय, 
जीवन र वातावरणीय िव�ानको संकायबाट कला र िव�ानह�को स्नातको�र, क्योतो प्रान्तीय िव�िवद्यालय
िनद�शक, Huitai Cultural Development Co., Ltd. (चीन)

टाकािस सातो  Takashi Sato    प्रोफेसर

इिन्जिनय�रङको संकायबाट कम्प्यटुर िव�ानको स्नातक, प्रिविधको नागोया संस्था
इिन्जिनय�रङको िचिकत्सक (आधारभ ू इिन्जिनय�रङमा िवशषे�ता), त�ोरी िव�िवद्यालय
भतूपवूर् सामान्य व्यवस्थापक, NEC कप�रेशन

शोजो नाइटो  Shozo Naito    प्रोफेसर
क्योतो िव�िवद्यालयबाट इिन्जिनय�रङको स्नातक     क्योतो िव�िवद्यालयबाट इिन्जिनय�रङको स्नातको�र
क्योतो कम्प्यटुर कामोगावा क्याम्पसको प्रधानाध्यापक
NTT जानकारी साझा गन� प्लेटफमर् प्रयोगशालाह�मा भतूपवूर् प्रमखु अनसुन्धानकतार् 
को�रया जानकारी सरु�ा एजेन्सीको परामशर् प्रोफेसर

युिकिहरो नाखामुरा  Yukihiro Nakamura    प्रोफेसर
ईिन्जिनय�रङ्, स्नातक िडग्री को स्नातक स्कूल (गिणतीय ईिन्जिनय�रङ्), पीएच.डी. को क्योटो िव�िवद्यालय स्नातक
क्योटो िव�िवद्यालय प्राध्यापक एमरेेटास, सचूना अध्ययन, प्रोफेसर, पवूर् ऋइत्समुइेकन  िव�िवद्यालय िव�ान को र ईिन्जिनय�रङ् प्रोफेसर संयन्त्र को स्नातक स्कूल आधा�रत
पवूर् टेलीग्राफ टेलीग्राफ टेलीग्राफ िनगम जानकारी संचार नेटवकर्  संस्थान �ान प्रोसेिसंग अनसुन्धान िनद�शक, कम्पनी जानकारी संचार अनसुन्धान उच्च - गितको संचार 
प्रिक्रया अनसुन्धान िनद�शक, प्राथिमक PARTHENON समहू नेता, NPO पाथ�नोन  अध्ययन समहू अध्य�, मलू फाउंडेशन क्योटो उन्नत प्रिविध संस्थान िनद�शक

िनजा मेलास  Nitza Melas    प्रोफेसर
“िसलक दो सोरेइय ु (Cirque du Soleil)” को मखु्य गायक, गायक-गीतकार
पवूर् संगीतकार संस्थान प्रिश�क, लस एन्जलस संगीत परुस्कार िव� संगीत िवभाग /
हिलउड संगीत परुस्कार िव� संगीत िवभाग / डेका परुस्कार, जस्तै ठूलो संख्या िवजेता
इस -द्वारा-एल र मखु्यमतं्री गीत र टोयोटा एिस्तमा, आवाज अिभनेता, आिद एिनम े र खले को रेकडर् संख्या ट््रयाक

यासिुहरो नोइिशिक  Yasuhiro Noishiki    प्रोफेसर

�रचमुइेखान दाइगाकुबाट इिन्जिनय�रङमा स्नातक तह उ�ीणर्
िनहोन �लेुट पाकदर् कम्पनीका पवूर् कमर्चारी 

आिकरा हासेगावा  Akira Hasegawa    प्रोफेसर

(अम�ेरका) रोचसे्तर इिन्स्टच्यटु अफ टेक्नोलोजीबाट स्नातक तह उ�ीणर् गरी सोही िब�िबद्यालयबाट मास्टसर् िडग्री, (िप्रिन्तंग इिन्जिनय�रङ िवषयमा मजेर), 
मास्टर अफ सायन्स 
एन पी ओ अन्तरार्िष्ट्रय कम्प्यटुर िश�ा िवकास प�रयोजना योजना िवभागका प्रबन्धक

िपटर एन्डरसन  Peter G. Anderson    प्रोफेसर

(अम�ेरका) मसैाचसुेट्स इिन्जिनय�रङबाट स्नातक तह उ�ीणर् गरी सोही िब�िबद्यालयबाट िवद्यावा�रिध (गिणत िवषयमा मजेर), पीएच.डी. 
आर सी ए कम्प्यटुर िवकास िवभागका भतूपवूर् व�र� इिन्जिनयर, (अम�ेरका) रोचसे्तर इिन्स्टच्यटु अफ टेक्नोलोजी कम्प्यटुर सायन्सका मानाथर् प्राध्यापक, 
र त्यही ँ कम्प्यटुर टेक्नोलोजी �रसचर् सेन्टरका प्रमखु �रसचर्र, आइ जे सी आरका सम्पादक�य बोडर् ममे्बर

कोइिच हासेगावा  Koichi Hasegawa    प्रोफेसर
ईिन्जिनय�रङ् को होक्काइडो िव�िवद्यालय स्नातक
पेंिसल्वेिनया राज्य िव�िवद्यालय स्नातक स्नातक िडग्री को स्कूल, कला मास्टर
पत्र को होक्काइडो िव�िवद्यालय स्नातक स्कूल डक्टरेट, पत्र को डाक्टर
पवूर् NHK समाचार फोटोग्राफर

मासाक� फुजीवारा  Masaki Fujiwara    प्रोफेसर
मास्टर िडग्री, िसजर्नात्मक शहरह�मा ग्रेजएुट स्कूल, ओसाका िसटी िव�िवद्यालय; Ph. D, व्यवस्थापन जानकारी िव�ान, सेटसनुान िव�िवद्यालय; SME परामशर्दाता
भतूपवूर् व्यवस्थापक र प्रमखु परामशर्दाता, व्यवस्थापन योजना िवभाग, KSR Co., Ltd. 
भतूपवूर् प्राध्यापक, व्यवसाय अवधारण िवभाग, िमयागी िव�िवद्यालय; िनद�शक, व्यवसाय योजना अध्ययन, िमयागी िव�िवद्यालय; सहायक अनसुन्धान िनद�शक, व्यवसाय योजना 
अनसुन्धान अध्ययन, िमयागी िव�िवद्यालय; भतूपवूर् लेक्चरर, बोन्ड िबजनेस स्कूल, बोन्ड िव�िवद्यालय (BBT MBA); अितिथ प्राध्यापक, िमयागी िव�िवद्यालय

टाकाओ फुजीवारा  Takao Fujiwara    प्रोफेसर

क्योटो िव�िवद्यालयबाट डक्टरेट िडग्री,क्योटो िव�िवद्यालयको स्नातक स्कुलबाट डक्टरल िडग्री (एस्ट्रोिफिजक्समा मजेरसिहत), डाक्टर अफ साइन्स
क्योटो िसटी यिुनविसर्टी अफ आट्र्सका प्रोफेसर इमरेेटस,क्योटो िसटी यिुनविसर्टी अफ आट्र्सका पवूर् प्राध्यापक तथा लिलत कला िवभागका प्रमखु।
पवूर् पाटर्टाइम प्रिश�क, क्योटो कम्प्यटुर गक्वीन

मासाओ फुकुिसमा  Masao Fukushima    प्रोफेसर
इन्फ्रोमिेटक्स र गिणतीय िव�ानको िवभागबाट इिन्जिनय�रङको स्नातक र इिन्जिनय�रङको स्नातको�र र क्योतो िव�िवद्यालयबाट इिन्जिनय�रङको िचिकत्सक
प्रोफेसर प्राध्यापक; इन्फ्रोमिेटक्सको भतूपवूर् प्रोफेसर, क्योतो िव�िवद्यालय
भतूपवूर् प्रोफेसर, जानकारी िव�ान िवभाग, िव�ान र प्रिविधको नारा संस्था
भतूपवूर् प्रोफेसर, िव�ान र इिन्जिनय�रङ र ग्रेजएुट िवद्यालयको संकाय, नान्जान िव�िवद्यालय     जापानको सञ्चालन अनसुन्धान समाजको सहकम�

मासािहरो फु�सावा  Masahiro Furusawa    प्रोफेसर
िकओ िव�िवद्यालयबाट इिन्जिनय�रङको स्नातक र इिन्जिनय�रङको स्नातको�र (िनयन्त्रण इिन्जिनय�रङमा िवशषे�ता)
भतूपवूर् प्रणाली इिन्जिनयर, नोमरुा अनसुन्धान संस्था, Ltd.
उद्योग मान इिन्जिनयर, SAP Japan Co., Ltd.
आिंशक-समय प्रोफेसर, िमयागी िव�िवद्यालय

ताडािस कोन्डो  Tadashi Kondo    प्रोफेसर
तोकुिसमाको िव�िवद्यालयबाट इिन्जिनय�रङको स्नातक
ओसाका िव�िवद्यालयबाट इिन्जिनय�रङको स्नातको�र र इिन्जिनय�रङको िचिकत्सक
िनयन्त्रण अनसुन्धानको भतूपवूर् प्रमखु, पावर र औद्योिगक प्रणालीह�को अनसुन्धान र िवकास केन्द,् टोिसबा िनकाय
भतूपवूर् प्रोफेसर, औषिधको संकाय; भतूपवूर् प्रोफेसर, स्यास्थ्य िव�ानह�को ग्रेजएुट िवद्यालय; भतूपवूर् प्रोफेसर, मौिखक िव�ानह�को ग्रेजएुट िवद्यालय; र प्रोफेसर प्राध्यापक, तोकुिसमाको िव�िवद्यालय

मसशी कुरतनी  Masashi Kuratani    प्रोफेसर
िव�ान र प्रिविधमा स्नातक, अपरेसन �रसचर्का स्नातक कोसर् (िव�ान र प्रिविधमा मास्टर बराबर), जापानको रािष्ट्रय र�ा एकेडेमी, जापान समदु्री आत्म-र�ा बल (JMSDF)
पवूर् प्रमखु नेिभगेटर, िवनाश JDS हट्सयुिुक; पवूर् क�ान, िवनाशकारी JDS उिमिगरी पवूर् प्रथम मटे, िवनाशकारी JDS यधुची, JMSDF
पवूर् प्रिश�क (सैन्य इितहास), अिफसर प्रिश�ण पाठ्यक्रम, 1st सेवा िवद्यालय, JMSDF     पवूर् प्रिश�क (रणनीित), अिफसर प्रिश�ण पाठ्यक्रम, 1st सेवा िवद्यालय, JMSDF
बदु्धको िव�िवद्यालयमा सािहत्यको स्नातक स्कूलमा पवू� एिशयाई इितहासमा प्रमखु, पणूर् मास्टर पाठ्यक्रम
पवूर् प्रिश�क (रणनीित र सैन्य मामला), सैन्य इितहास संगो�ी, र�ात्मक रणनीित िश�ा र अनसुन्धान िवभाग, कमर्चारी कलेज, JMSDF

क�र� कोस्यक  Cyryl Koshyk    प्रोफेसर

पोल्याण्ड ,कुराकुफु अथर्शा� कलेज,एप्लाइड सचूना स्नातक
िसनेम�ो स्टुिडयो स्थापक, डाकर्  होराइजन स्टुिडयो स्थापक। चलिचत्र, TV उद्योगह ह�ने, �श्य प्रभावको सपुरभाइजरको �पमा अफ्ट्यारो िवशषे प्रभाव िभिडयो उत्पादन र सम्पादन संलग्न।
उहाँ “300”, “Elysium”, “Now You See Me”, “After Earth”, “Silent Hill: Revelation”, “Prometheus” सिहत धरैे प�रयोजनाह�मा संलग्न ह�नभुएको छ।

को हंगसएुङ्ग  Hong Seung Ko    प्रोफेसर
(दि�ण को�रया) दोङ्ग्गकु िब�िबद्यालयबाट इिन्जिनय�रङ िवषयमा स्नातक तह उ�ीणर्, क्योटो िव�िवद्यालयबाट िवद्यावा�रिध (गिणत इिन्जिनय�रङ िवषयमा मजेर), मास्टर अफ इिन्जिनय�रङ
(दि�ण को�रया) स्याम्सुंग इलेक्ट्रोिनक्स कम्पनीका भतूपवूर् रणनीितक योजना �म सचूना रणनीित िनद�शक (सी आई ओ), हाम�नी नािवगेशन कम्पनीका भतूपवूर् प्रबन्ध िनद�शक, 
को�रया सचूना सरु�ा एजेन्सीका (के आइ एस ए) सल्लाहकार प्रोफेसर 
को�रया सी ए एल एस / इ सी संघका िबिश� सदस्य, भतूपवूर् जेज ु स्टेट िवशषे आत्म-प�रचालक सल्लाहकार, जेज ु �ान उद्योग एजेन्सी सल्लाहकार, 
को�रया इलेक्ट्रोिनक्स व्यापार संघको पिहलो आजीवन सदस्य 

तोिशआिक तातेईिश  Toshiaki Tateishi    प्रोफेसर

वासेदा िबस्विबद्यालयबाट वािणज्य ब्याचलसर् िवषयमा स्नातक तह उ�ीणर्
मन्दलानेट कम्पनी िलिमटेडको प्रितिनिध िनद�शक, जापान इन्टरनेट प्रोभाईदर संघको उपाध्य� र प्रबन्ध िनद�शक, एन पी ओ अन्तर �ेत्रीय उच्च गित नेटवकर्  संयन्त्र अध्य�, 
इन्टरनेट इन्टेिलजेन्स कम्पिन ओिकनावाको प्रितिनिध िनद�शक, ईमले / वेब उिचत प्रयोग प्रमोशनको िनद�शक

मासायोशी तेजुका  Masayoshi Tezuka    प्रोफेसर

ओसाका िव�िवद्यालयबाट इिन्जिनय�रङ िवषयमा स्नातक गरी सोही िव�िवद्यालयबाट िवद्यावा�रिध (सञ्चार इिन्जिनय�रङ मजेर), मास्टर अफ इिन्जिनय�रङ 
फ़ुजीत्स ु कम्पनी �रसचर् सेन्टरका भतूपवूर् मखु्य �रसचर्र, खानाजावा कोग्यो दाइगाकुका भतूपवूर् एिसस्टेन्ट प्रोफेसर (सचूना इिन्जिनय�रङ मजेर), 
फ़ुजीत्स ु कम्पनी व्यवस्थापन प्रिश�ण संस्थानका भतूपवूर् प्रबन्धक, सचूना प्रणाली संघ जापान शाखाका (एन ए आइ एस) भतूपवूर् शाखा प्रबन्धक
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यी ली  Yi Li    प्रोफेसर
पेिकंग भाषा िव�िवद्यालयबाट भाषा सािहत्य संकाय आगन्तकु िचिनयाँ शब्द िवषयमा स्नातक तह उ�ीणर् र सोही िव�िवद्यालयबाट वैदिेशक भाषा संकाय अन्तगर्त 
अगं्रेजी मजेर स्नातक परी�ा उ�ीणर्, क्योटो इन्फरम्यािटक्स स्नातको�र संस्थानबाट एप्लाइड सचूना प्रिविध �रसचर् समा� गरी सचूना प्रिविध मास्टसर्
SAP प्रमािणत सल्लाहकार (आिथर्क लेखा, व्यवस्थापन लेखा, उत्पादन योजना र िनमार्ण, संयन्त्र ममर्त, िबक्र� र िवतरण)
भतूपवूर् डािलयान गाइकोकुगो िब�िबद्यालयमा लेक्चरर, भतूपवूर् ऐडी लेबोरेटरीज कम्पनीका कायर्रत बोडर् ममे्बर, भतूपवूर् आइची सान्ग्यो दाइगाकु पत्राचार िश�ा िवभागका आिंशक लेक्चरर

आिकयोशी वातानाबे  Akiyoshi Watanabe    प्रोफेसर

होकाइडो िब�िबद्यालयबाट इिन्जिनय�रङमा स्नातक तह उ�ीणर्, 
क्योटो िब�िबद्यालयबाट िवद्यावा�रिध (एप्लाइड िसस्टम िव�ान मजेर), मास्टर अफ इिन्जिनय�रङ
नाकािमची कम्पनीका पवूर् कमर्चारी

मेइह�इ िल  Meihui Li    प्रोफेसर
िशन्योिशहान गाकुइन (हाल िशन्योिशहान दाइगाकु) बाल िश�ा संकायमा स्नातक तह उ�ीणर्, च्यगुोकु खागाकु गाकुइन मनोिव�ान �रसचर् दरु िश�ा मनोिव�ान कोषर् परुा, डािलयान िसटी बोडर् िश�ा िवकास केन्द्र िकंडरगाटर्न िनद�शक योग्यता तािलम परूा, 
डािलयान गाइकोकुगो दाइगाकु गाकुब ू िनहोन रयगूाकु योबी याकन कोषर् स्नातक 
डािलयान जहाज उद्योग कम्पनी िकंडरगाटर्न मखु्यालयको भतूपवूर् प्राचायर्, डािलयान जहाज उद्योग कम्पनी िव�ान तथा प्रिविध संघको भतूपवूर् सदस्य 
डािलयान िवदशेी भाषा िव�िवद्यालय प्रवासी शिै�क सेवा केन्द्रको न 2 जापानी िडिभजनका भतूपवूर् प्रबन्धक
डािलयान षखेा स्यकु्कोकु रयगूाकु फुकुम ु कम्पनीका भतूपवूर् उपसभापित, क्योटो इन्फरम्यािटक्स स्नातको�र संस्थान डािलयान कायार्लयका भतूपवूर् प्रमखु, िशिन्नतेच ु सबुा� गाकुएन डािलयान कायार्लयका भतूपवूर् प्रमखु
क्योटो इन्फरम्यािटक्स स्नातको�र संस्थानका िनद�शक, च्यगुोकु दोकु�रच ु गाकुइन सचूना व्यवस्थापन संघका सदस्य 

फेइ िलउ  Fei Liu    प्रोफेसर
क्योटो कोगेइ सेन्यी दाइगाकु दाइगाकुइन ज्योहो कोगाकु �रसचर्मा मास्टसर् िडग्री र सोही िब�िबद्यालयबाट िवद्यावा�रिध, मास्टर अफ इिन्जिनय�रङ
क्योटो कम्प्यटुर गाकुइन खामोगावा क्याम्पसका उप प्रध्यानाध्यापक, िचनीयँा औद्योिगक सम्बन्ध संस्थानको िभिजिटङ प्रोफेसर, िचनीयँा लिलत कला केन्द्रीय अकादमीको िभिजिटङ प्रोफेसर, च्यगुोकु स्योकुग्यो क्योइकु िगनो िजन्जाई इकुसेइ िसन्क्योजाइ हने्स्य ु �ोखा संघका सदस्य 
च्यगुोकु पेिकङ्ग कोग्यो स्योकुग्यो िगज्यचु ु गाकुइनमा िभिजिटङ प्रोफेसरका �पमा कायर्रत      च्यगुोकु पेिकङ्ग सेईिच गाकुइनमा िभिजिटङ प्रोफेसर कायर्रत 
चीन-जापान संय�ु िवभागह�को लािग पाठ्यक्रम आिद अन्तरार्िष्ट्रय क�रकुलमको प�रयोजना, उच्चस्तरीय कौशल र स�म व्यवसाियक व्यि�ह� ह�कार्उने व्यवहा�रक िश�ा प्रदान गनुर्
चीनको व्यवसाियक िश�ा समाजको योजना िबभाग िभिजिटङ प्रोफेसर कायर्रत      च्यगुोकु स्योकुग्यो क्योइकु िगनो िजन्जाई इकुसेइ क्योजाई हने्स्य ु �ोखा संघ िभिजिटङ प्रोफेसर कायर्रत 
ग्लोबल कम्पनीमा काम गनर् सक्ने अन्तरर्िशित्रयाकरणको उच्च बहृत व्यवसाियक ब्येि�ह�को ह�कार्उनको लािग नयाँ िश�ण सामग्री, पसु्तक आिदको प�रयोजना, सम्पादन र मलू्यांकन आिद गन�। 

तादाशी मुखाई  Tadashi Mukai    प्रोफेसर
क्योटो िव�िवद्यालयबाट िव�ान शा� िवषयमा स्नातक तह उ�ीणर् गरी सोही िव�िवद्यालयबाट मास्टसर् िडग्री र िवद्यावा�रिध (भौितक िव�ान शा� दोस्रो मजेर), िव�ान िवषयमा िवद्यावा�रिध
कोबे िव�िवद्यालयका मानाथर् प्राध्यापक, अन्तरार्िष्ट्रय खगोलीय संघका (आइ ए य)ु सदस्य, जापानको खगोलीय समाजका िवशषे सदस्य (भतूपवूर् शाखा िनद�शक), 
जापान ग्रह समाजको सदस्य (भतूपवूर् अध्य�), �ोगो प्रान्त िनशी हारीमा खगोलीय अव्जभ�टोरी पाकर्  सञ्चालन प�रषदका अध्य� 
भतूपवूर् खानाजावा कोग्यो दाइगाकुका प्रोफेसर, कोबे दाइगाकुका भतूपवूर् प्रोफेसर, िश�ा मतं्रालय स्पेस िब�ान �रसचर् सेन्टरका भतूपवूर् िभिजिटङ प्रोफेसर, 
कोबे दाइगाकु ग्रह िव�ान अनसुन्धान केन्द्रका भतूपवूर् प्रमखु 

िसजुका मोिदका  Shizuka Modica    प्रोफेसर
कला दोिशषा िव�िवद्यालय स्नातक      सिुमतोमो वन काम (वािशगंटन, संय�ु राज्य अम�ेरका)      प्रशान्त इकं कम्पिन (हवाई, अम�ेरका)
जापान अन्तरार्िष्ट्रय िव�िवद्यालय काम      फुल ब्राइट अन्तरार्िष्ट्रय िश�ा प्रशासकह�ले कायर्क्रम परुस्कार      जापान अन्तरार्िष्ट्रय िव�िवद्यालय सभासद
हावर्डर् िव�िवद्यालय िश�ा मास्टर ग्रेजएुट स्कूल (Ed.M.)      िव�िवद्यालय भिजर्िनया काम      िव�िवद्यालय उच्च िश�ा डा को भिजर्िनया स्कूल को (Ph.D.) 
I.m.i. संस्थान, LLC संस्थापना (भिजर्िनया, अम�ेरका)      अन्तरार्िष्ट्रय कोच संघ प्रमािणत कोच (ICF ACC)      अन्तरार्िष्ट्रय कोच संघ भिजर्िनया शाखा अिधकृत

सोनोयो मुखाई  Sonoyo Mukai    प्रोफेसर
क्योटो िब�िबद्यालयबाट िब�ान शा� िवषयमा स्नातक तह उ�ीणर् गरी सोही िव�िवद्यालयबाट िवद्यावा�रिध (एस्ट्रोिफिजक्स िवषयमा मजेर), िव�ान िवषयमा िवद्यावा�रिध
भतूपवूर् खानाजावा कोग्यो िव�िवद्यालय इिन्जिनय�रङ �रसचर् ल्याब, भतूपवूर् िकन्क� िव�िवद्यालय िव�ान इिन्जिनय�रङ र समग्र िव�ान इिन्जिनय�रङ �रसचर् प्रोफेसर
जापान �रमोट सेिन्सङ्ग संघका िनद�शक, �रसचर् संघ अध्य�     जापान एरोसोल संघका महालेखा परी�क, कायर्कारी िनद�शक     िनहोन गाकुज्यचु ु िसन्कोखाइका िबशषे सदस्य
एस पी आइ ए (एिशया पािसिफक �रमोट सेिन्सङ्ग िबभाग संघका सदस्य)     जी डब्ल ु आइ एस (ग्राजएुत वोमने इन साएन्स) जापान शाखाका सदस्य 

िमलान ब्लाक  Milan Vlach    प्रोफेसर
(पवुर् चकेोस्लोवािकया) चाल्सर् िव�िवद्यालयबाट स्नातक तह उ�ीणर्, (पवुर् सोिभयत संघ) लोमोनोसोव िव�िवद्यालयबाट स्नातक तह उ�ीणर्, 
चाल्सर् िव�िवद्यालयबाट िवद्यावा�रिध, डाक्टर अफ नेचरुल सायन्स, र सोही िव�िवद्यालयबाट िवद्यावा�रिध (गिणत मजेर), पीएच.डी., 
डाक्टर अफ सायन्स (चकेोस्लोवािकया िव�ान अकादमी) 
होकु�रकु सेन्तान खागाकु िगज्यचु ु दाइगाकुइन िब�िबद्यालयका भतूपवूर् प्रोफेसर, चाल्सर् िब�िबद्यालयका प्रोफेसर 

माया बेन्त्ज़  Maya Bentz    प्रोफेसर
(पवूर् सोिभयत संघ) त्बीलीसी स्टेट िब�िबद्यालयबाट स्नातक तह उ�ीणर् गरी सोही िब�िबद्यालयबाट मास्टसर् िडग्री, मास्टर अफ सायन्स 
(अम�ेरका) कोलिम्बया िब�िबद्यालय िश�ा िब�िबद्यालयबाट मास्टसर् तह उ�ीणर्, मास्टर अफ आट्र्स, र सोही िब�िबद्यालयबाट िवद्यावा�रिध, डाक्टर अफ एजकेुशन, पीएच.डी.
पद्युर् िब�िबद्यालयका िभिजिटङ �रसचर्र 
कोलिम्बया िब�िबद्यालय िश�ा िब�िबद्यालयका भतूपवूर् दरू िश�ा अन्तरार्िष्ट्रय प्रोजेक्ट कोअिडर्नेटर 

मासानोबु माचुओ  Masanobu Matsuo    प्रोफेसर

ईिन्जिनय�रङ् को क्योटो िव�िवद्यालय स्नातक
क्यािलफोिनर्या िव�िवद्यालय को, स्यान्टाबारबारा स्नातक िडग्री (कम्प्यटूर िव�ान) िव�ान, को डक्टरेट, पीएच.डी.
सिुमतोमो िबजलुी उद्योग, िलिमटेड अम�ेरक� सफ्टवेयर अनसुन्धान िवभाग प्राथिमक प्रितिनिध। ट्िवन रिव इकं स्थािपत (अिहले खलुा अ� इकं) CEO

माकर्  हासेगावा-जोनसन  Mark Hasegawa-Johnson    प्रोफेसर
िव�ानको स्नातक, िव�ानको स्नातको�र, िपएचडी (इलेिक्ट्रक र कम्प्यटुर इिन्जिनय�रङमा मखु्य), प्रिविधमा मसैाचसुेट्सको संस्था (संय�ु राज्य अम�ेरका)
एिलनोइस िव�िवद्यालयको, प्रोफेसर (संय�ु राज्य अम�ेरका)      एडभान्स िडिजटल िव�ान सेन्टरको, अनसुन्धान कतार् (िसंगापरु)
एिलनोइस िव�िवद्यालयको, पणूर् सम्बिन्धत प्रोफेसर (संय�ु राज्य अम�ेरका)      लस एन्जल्समा क्यािलफोिनर्या िव�िवद्यायलको, पवूर् पोस्ट-डाक्टरेट सहयोगी (संय�ु राज्य अम�ेरका)
प्रिविधमा मसैाचसुेट्स संस्थाको, पवूर् अनसुन्धान कतार् सहायक (संय�ु राज्य अम�ेरका)
फुिजट्स प्रयोगशाला िल.िम.को, पवूर् इिन्जिनयर      मोटोरोला कप�रेट अनसुन्धान प्रयोगशालाको, पवूर् प्रािविधक इनटनर् (संय�ु राज्य अम�ेरका)

कोजो मायुमी  Kozo Mayumi    प्रोफेसर
इिन्जिनय�रङको प्रिविध स्नातको�रको नागोया संस्थाबाट व्यवस्थापन इिन्जिनय�रङको स्नातको�र र क्योतो िव�िवद्यालयबाट इिन्जिनय�रङको िचिकत्सक (कम्प्यटुर िव�ानमा िवशषे�ता)
भन्डरिबल्ट िव�िवद्यालयबाट अथर्शा�मा डक्टोरेटको आिंशक समापन, अथर्शा�को स्नातको�रसँग िफतार् िलने
भतूपवूर् कमर्चारी, टोयो आल्मिुनयम के.के.      भतूपवूर् आिंशक-समय िनद�शक, क्योतो कम्प्यटुर गाकुएन ्      भतूपवूर् प्रोफेसर, तोकुिसमा िव�िवद्यालय
पयार्वरणीय अथर्शा�, प्रणाली सेवाह� र आिथर्क संरचनाह�को जनलर् सिहत, िभन्न िवशषे� जनलर्ह�को सम्पादक�य सिमितह�को सदस्य

मासायास ुमो�रता  Masayasu Morita    प्रोफेसर
(अम�ेरका) क्यािलफोिनर्या िब�िबद्यालय बाक्ल� कलेजबाट स्नातक तह उ�ीणर्, हावाडर् िब�िबद्यालयबाट मास्टसर् िडग्री उ�ीणर्, मास्टर अफ एजकेुशन, 
(बेलायत) क्यािम्ब्रज िब�िबद्यालयबाट मास्टसर् िडग्री उ�ीणर्, मास्टर अफ िफलोसोफ� 
िहत मिेडया कम्पनीका सी ई ओ 
आकर्  कम्पनीका भतूपवूर् बोडर् ममे्बर

फे्रड�रक जोन लरेन्ताईन  Fredric Jon Laurentine    प्रोफेसर

(अम�ेरका) ब्राउन िब�िबद्यालयबाट स्नातक तह उ�ीणर्, हावाडर् िब�िबद्यालयबाट एम बी ए 
(अम�ेरका) प्रोक्टर एडं गैंबल कम्पनीका पवूर् कमर्चारी, कम्प्यटुर एसोिसएट्स कम्पनी का पवूर् कमर्चारी, सन माइक्रोिसस्टम कम्पनीका पवूर् 
कमर्चारी, टु आईज टु एअजर् कम्पनीका अध्य� 

नाओया बेस्हो  Naoya Bessho    प्रोफेसर
काननुमा स्नातक िडग्री, क�ओ िव�िवद्यालय
याह� जापान कप�रेसनमा काननुी िवभागको प्रबन्धकलगायत िविभन्न पदह�; कायर्कारी िनद�शक; नीित योजना िवभागमा प्रबन्धक तथा व�र� अनपुालन अिधकारी; राष्ट्रपित कायार्लयको प्रबन्धक; 
िव�ापन, काननु, नीित योजना र सावर्जिनक सेवाह�का प्रमखु अिधकारी; र खिुफया िवभागका प्रमखु अिधकारी; हाल याह� जापान कप�रेसनका व�र� सल्लाहकार
ल्यकू परामशर्दाताह�को कम्पिन, िलिमटेडका प्रितिनिध िनद�शक
िकओइचो रणनीित संस्थान, इन्कोप�रेसनका िनद�शक, जापानको काननु र कम्प्यटुर संघका िनद�शक, अनवुंिशक सचूना सङ्घका िनद�शक, जापानको सचूना प्रिविध संघका िनद�शक

िहरोको मानो  Hiroko Mano    प्रोफेसर

वासेदा िव�िवद्यालयबाट ब्याचलर अफ आट्र्स र डाक्टरेट अफ आट्र्स (आट्र्स इितहास प्रमखु िवषय), प्रोफेसर अफ िलटरेचर
बिलर्नको �ामबोल्ट िव�िवद्यालयबाट कला इितहास प्रमखु िवषय िलएर डक्टरेट अफ िफलोसोफ� परूा

◆ एसोिसएट प्रोफेसरह�

केङ्गो ओिनिश  Kengo Onishi    एसोिसएट प्रोफेसर
खान्साई िब�िबद्यालयबाट आिकर् टेक्ट इिन्जिनय�रङमा स्नातक तह उ�ीणर्, ब्याचलर अफ आिकर् टेक्चर। 
ओिनिश िनमार्ण औद्योिगक कम्पनीका संचालक बोडर्, प्रथम वगर् आिकर् टेक्ट, क्योटो िप्रफेक्चर भकूम्प आपातकालीन भवन सरु�ा जाँच इिन्जिनयर, क्योटो िप्रफेक्चर काठको घरको भकंूपीय परामशर्दाता 
क्योटो िप्रफेक्चर िनमार्ण संघ क्योटो सह संस्था बािषर्क सिमित २२ औ ं अध्य� / वतर्मान लेखापरी�क, एन पी ओ क्योटो प्राकृितक �श्य फोरम स्थापनाकालको संस्थापक उपाध्य�, 
जनोपयोगी संस्था क्योटो जिुनअर चमे्बरको लेखा परी�क, एन पी ओ िक नो मािचजकुुरी संस्था स्थापनाकालको संस्थापक अध्य�, 
जापान जिुनयर संघ िनमार्ण समहू क्योटो िनमार्ण क्लब ३१ औ ं अध्य� / तत्कािलन अध्य�, भतूपवूर् िमचइु होम कम्पनी 

आिकिहको ताकेदा  Akihiko Takeda    एसोिसएट प्रोफेसर
िनहोन दाईगाकुबाट कृिष पश ु िचिकत्सा िवषयमा मास्टसर् िडग्री
पश ु िचिकत्सक 
िहताची सम्बिधत िसस्टम ईिन्जिनयर, ई सरकारी ई-जापान प्रोजेक्ट कमर्चारी, क्योटो कम्प्यटुर गाकुईन सचूना िसस्टम �मको प्रथम प्रमखु 
(कं) इन्तेले� सप्लाईको प्रितिनिध िनद�शक 

य�कोउ ताखाहासी  Ryoko Takahashi    एसोिसएट प्रोफेसर

दोिशषा िव�िवद्यालय बीए, पत्र परूा (सौंदयर् कला िवभाग) को दोिशषा  िव�िवद्यालय स्नातक स्कूल
क्योटो कम्प्यटूर गाकुइन स्नातक, सचूना लाग ू सचूना प्रौद्योिगक� अनसुन्धान स्कूल लािग स्नातक अध्ययनको क्योटो कलेज स्नातक सचूना प्रौद्योिगक� मास्टर

िमङ्ग ह�  Ming Hu    एसोिसएट प्रोफेसर
िव�ानमा स्नातक, िकङ्गदाओ िव�िवद्यालय। पणूर्मा मास्टर िडग्री, गइुजौ िव�िवद्यालय (गिणत मा मह�वपणूर्)। डक्टरेट िडग्री, सचूना प्रिविधको स्नातक स्कूल, 
क्योटो िव�िवद्यालय सचूना िव�ानको प्राध्यापक परूा गरे।
अनौपचा�रक, स्नातक स्कूल अफ सचूनात्मक, क्योटो िव�िवद्यालयमा िवदशेी-रािष्ट्रय सहकायर् अनसुन्धानकतार्
पवूर् िवशषे शोधकतार्, िव�ानको प्रचारको लािग जापान समाज

सेईिचरो आओक�  Seiichiro Aoki    एसोिसएट प्रोफेसर
ओसाका िव�िवद्यालय िव�ान स्नातक      टोक्यो िव�िवद्यालय ग्रेजएुट स्कूल मास्टर िडग्री, िव�ानमा डक्टरेट िडग्री (डाक्टर)      जापान खगोल समाज पणूर् सदस्य
क्योटो िव�िवद्यालय खगोल िव�ान प�रयोजना कायार्लय, (क्योटो िव�िवद्यालय िश�क)      कान्साइ िव�िवद्यालय पाटर् टाइम िश�क    ओसाका िव�िवद्यालय अथर्शा�को िश�क
ओसाका िव�िवद्यालय िव�ानको स्नातक स्कूल, पवूर् �रसचर्र     क्योटो िव�िवद्यालय िव�ानको स्नातक स्कूल, पवूर् शिै�क मािमला सहायक 
िशगा िव�िवद्यालय पवूर् पाटर् टाइम िश�क

हीरोनोरी साकामोटो  Hironori Sakamoto    एसोिसएट प्रोफेसर

टोिकयो प्रिविध संस्थानबाट इिन्जिनय�रङमा स्नातक िडग्री,टोिकयो िव�िवद्यालय गिणत िव�ान स्कुलको स्नातक स्कुलबाट गिणत िव�ानमा स्नातको�र िडग्री।
िनहोन िव�िवद्यालयको प्रिविध अनसुन्धान एवं िवकास केन्द्रका कमर्चारी

अिमत प�रयार  Amit Pariyar    एसोिसएट प्रोफेसर

कम्प्यटुर िव�ान र जानकारी व्यवस्थापन िवभागबाट इिन्जिनय�रङको स्नातको�र, प्रिविधको एिसयन संस्था (थाइल्याण्ड)
इन्फ्रोमिेटक्सको ग्रेजएुट िवद्यालयबाट कम्प्यटुर िव�ानको स्नातको�र र िचिकत्सक, क्योतो िव�िवद्यालय
पोस्ट-डक्टरल अनसुन्धानकतार्, सामािजक इन्फ्रोमिेटक्स र प्रािविधक नवप्रवतर्नह�को संस्था (ISITI), िव�िवद्यालय मलेिसया सरावक (मलेिसया)

भोलोडाइिमर िमग्दाल्सकाइ  Volodymyr Mygdalskyy    एसोिसएट प्रोफेसर
िव�ान र इिन्जिनय�रङको स्नातको�र, ओडेस्सा I.I. मिेचिनकोभ रािष्ट्रय िव�िवद्यालय      कम्प्यटुर िव�ानको िचिकत्सक, क्योतो िव�िवद्यालय
भतूपवूर् कम्प्यटुर िव�ान सहायक, ओडेस्सा I.I. मिेचिनकोभ रािष्ट्रय िव�िवद्यालय
भतूपवूर् िवशषे लेक्चरर, क्योतो िव�िवद्यालय      भतूपवूर् अस्थायी लेक्चरर, डोिस्हशा िव�िवद्यालय
भतूपवूर् आिंशक-समय लेक्चरर, कान्साई िव�िवद्यालय

िश�ण कमर्चारीह�को प�रचय

तकाओ नकागुची  Takao Nakaguchi    एसोिसएट प्रोफेसर
क्योटो कम्प्यटूर गाकुइनबाट स्नातक। सचूना िव�ानको क्योटो कलेजको ग्रेजएुट स्टडीबाट, सचूना िव�ान (िवशषे�) मा मास्टर िडग्रीको शीषर् क�ाको स्नातक एप्लाइड इनफ्यािटक्समा स्नातककोसर् परूा गरे।
सचूना िव�ानमा डाक्टर ग�र स्नातक, क्योटो िव�िवद्यालय, स्नातक स्कूल इन्फम�िटक्समा एक डक्टरेटकोसर् परूा गरे।
पवूर् िनद�शक र प्रबन्धक, प्रणाली िवकास िवभाग, एडमक्स; पवूर् अितिथ अनसुन्धान प्रािविधक, मानव सचूना प�रयोजना (HIP), उन्नत दरूसंचार अनसुन्धान संस्थान अन्तरार्िष्ट्रय (ATRI); पवूर् मखु्य प्रािविधक अिधकारी, 
एन्ट्राण्ड िनगम; पवूर् मखु्य प्रािविधक अिधकारी, @Izumi; पवूर् प्रमखु परी�क, NTT उन्नत प्रिविध िनगम; पवूर् िवशषे शोधकतार्, स्नातक स्कूल अफ इन्फम�िटक्स, क्योटो िव�िवद्यालय
िनम्नको सदस्य: इलेक्ट्रोिनक्स इिन्जिनय�रङ, सचूना र संचार इिन्जिनयरह�; सफ्टवेयर िव�ान र टेक्नोलोजीका लािग जापान समाज; र जापानको सचूना प्रिक्रयारत समाज
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िश�ण कमर्चारीह�को प�रचय

बेन्जािमन नोउभल  Benjamin Nouvel    एसोिसएट प्रोफेसर
ट्यलुलस िव�िवद्यालयबाट कलाह�को स्नातक
ट्यलुलसको िव�िवद्यालयबाट ग्रेजएुट, पे�रसको िव�िवद्यालयबाट कला इितहासमा स्नातको�र (सोब�नी)
भतूपवूर् जापान-फ्रान्स संय�ु प�रयोजना संयोजक, मिल्टिमिडया िवभाग, लाउभ्रे
भतूपवूर् सामग्री योजना गन� व्यवस्थापक, जापान एक्सपो

युको मासदुा  Yuko Masuda    एसोिसएट प्रोफेसर

सामािजक कामको िवद्यालयबाट सामािजक कामको स्नातको�र, कोलिम्बया िव�िवद्यालय (न्ययूोकर् , य.ुएस.ए)
मानिसक स्वास्थ्यको लािग पो�ग्रेजएुट केन्द्रबाट मनोिव�ेषणात्मक र िव�ेषणात्मक मनोिचिकत्सामा चार वषर्को स्नातको�र िडग्री 
िवदशेी अध्ययनको संकायबाट स्पेिनश भाषा अध्ययनमा कलाह�को स्नातक, सोिफया िव�िवद्यालय, (िवदशेी अध्ययन)

इजु मात्सओु  Izu Matsuo    एसोिसएट प्रोफेसर

क्योटो िव�िवद्यालयबाट काननूमा स्नातक, साउदनर् क्यालीफोिनर्या ग्रयाजएुट प्रोग्राम्सबाट एमबीए 
पवूर् व�र� प्रोडक्ट माक� िटङ म्यानेजर, Sony Electronics Inc. (USA), पवूर् प्रोडक्ट माक� िटङ म्यानेजरr, Carl Zeiss Vision Inc. (USA), पवूर् व�र� प्रोडक्ट म्यानेजर, 
Kyocera International, Inc. (USA), पवूर् पि�मी जापान �ेत्र प्रबन्धक, Expedia Holdings KK

जुिलया योनेटानी  Julia Yonetani    एसोिसएट प्रोफेसर

अस्टे्रिलयाको िसड्नी िव�िवद्यालयबाट ब्याचलर अफ आट्र्स, टोिकयो यिुनभिसर्टी ग्रयाजएुट स्कूल अफ आट्र्स एण्ड साइन्सेजबाट मास्टर अफ आट्र्स एण्ड साइन्सेज (इन्टरनेशनल सोसल साइन्सेज 
मखु्य िवषय), एएनय ू कलेज अफ एिसया एण्ड द प्यािसिफक अस्टे्रिलयन नेशनल यिुनभिसर्टीबाट इितहासमा िवद्यावा�रिध 
हाल कन्टेम्पोरारी आिटर्स्टको �पमा कायर् गन� र िव�भर सौन्दयर् कायर्को प्रभाव प्रदशर्न गद� आएको,  साथसाथै नातान, क्योटो िप्रफेक्चरमा िकसानको �पमा कायर् गद� आएको

ई-लिनर्ङ स्टुिडयो प्रयोगात्मक प्रयोगशाला

लाउन्ज लाइब्ररेी

KCG लाई माइक्रोसफ्ट कप�रेसनले शिै�क संस्थाह�को लािग Office 
365 ProPlus लाइसेन्स  र OVS-ES लाइसेन्स प्रोग्राम अन्तगर्त लाइसेन्स 
प्रदान गरेको छ। यी लाइसेन्स प्रोग्रामह�ले अिफस एिप्लकेसनह�, व्यि�गत 
उपकरणह�मा प्रयोगको लािग िविभन्न डेभलपमने्ट टूलह� र िवन्डोज 
ओएसलाई उिचत मलू्यमा खरीद गनर् स�म गदर्छ। (िवद्याथ�को प्रयोगको 
सहमित सम्झौता पेश गनर् आवश्यक छ।)

माइक्रोसफ्ट
शैि�क ससं्थाह�को लािग Office 365 ProPlus लाइसेन्स प्रोग्राम

शैि�क ससं्थाह�को लािग OVS-ES लाइसेन्स प्रोग्राम

िवद्याथ�ह�ले क�ाको समयभन्दा बािहर पिन 
कम्प्यटुर स्रोतह�को प्रयोग गनर् सक्दछन,् जहाँ 
उनीह�ले हाल प्रयोगमा नरहकेो प्रयोगात्मक 
प्रयोगशालाह�को उपयोग गन�छन।् कुनै आर�ण 
वा थप शलु्कह� आवश्यक पद�न। यो अत्याधिुनक 
उपकरण तपाईकंो प्रयोगको लािग उपलब्ध छ।

कम्प्युटर उपयोग प्रणाली

- Microsoft Office 365 ProPlus
- Microsoft Office Professional
- Microsoft Windows OS upgrades

नोट: िवन्डोज ओएसको मािमलामा मात्र अपग्रेड 
प्रदान ग�रन्छ।

ख�रदका लािग उपलब्ध सफ्टवेयर

सन ्२०१२ को अिप्रलमा जापानको िवशाल उ�री �ेत्र होक्काइडोको मध्य भागमा 
साप्पोरोमा साप्पोरो सेटेलाइट क्याम्पस खलु्यो। यो क्याम्पस क्योटो बािहर रहकेो पिहलो 
KCG ग्रपु फेिसिलटी िथयो।
साप्पोरो सेटेलाइट क्याम्पसका सबै समिपर्त प्रिश�कह� हाल सचूना तथा प्रिविध 
(आईटी) उद्योगको अग्रमोचार्मा सिक्रय छन।् आईटी इन्डस्ट्रीका वतर्मान सवाल शाखामा 
प्रिश�कह�ले आफ्नो अनभुवह�बाट यस उद्योगका पिछल्ला जानकारीलाई समट्ेछन ्र 
यस सम्बन्धी �ान, सीप र संचार �मताह�को स्प� व्याख्या प्रदान गछर्न ्जनु िनकट 
भिवष्यको आईटी व्यवसायमा आवश्यक ह�नेछ। यो कोसर् केवल होकाइडोमा आईटी 
प्रिश�ण िलने िवद्याथ�ह�को लािग मात्र होइन क्योटो मने क्याम्पसमा पढ्ने 
िवद्याथ�ह�का लािग पिन बौिद्धक �पमा अिभपे्र�रत गन� छ।

टोक्यो सेटेलाइट टोिकयोमा रहकेो िमनाटो िसटीको रोप्पोन्गी िहल्स निजकको स्थानमा 
अविस्थत छ। टोक्यो सेटेलाइट सन ्२०१२ को अक्टोबर १२ मा साप्पोरो सेटेलाइट 
पिछको दोस्रो स्थानको �पमा खोिलयो।
टोक्यो सेटेलाइटमा रहकेा धरैे प्रिश�कह� आजको समाजको िडिजटलकरणलाई गित 
िदने अग्रमोचार्मा रहकेा सिक्रय खलेाडीह� ह�न।् यस कारणले पिन टोक्यो सेटेलाइटद्वारा 
प्रवाह ग�रने आईटी प्रिश�ण र तािकर् क िचन्तनका क�ाह� क्योटो मने क्याम्पस सिहत 
सबै िवद्याथ�ह�का लािग िनरन्तर �िचमा पद� आएका छन।् टोक्यो सेटेलाइटमा प्रदान 
ग�रएको िश�ाले िव� मन्चमा मह�वपणूर् भिूमका खले्न सक्ने एप्लाइड आईटीमा शीषर् 
नेततृ्वह� उत्पादन गनर् ठूलो योगदान परु ्याउँछ।

�ाकुमनबेन क्याम्पसको सन ्२००४ को स्थापनाकाल दिेख नै शिै�क र अनसुन्धान 
संस्थाको �पमा जन्म भएको िथयो। यो भवनमा अिधकांश क�ाह� संचालन ह�ने 
भएकोले यहाँ धरैे संख्यामा िवद्याथ�ह� र प्राध्यापकह�को जमघट ह�न्छ। क्योटो सहरको 
मटुुमा रहकेो क्योटो िव�िवद्यालयको निजकको िवद्याथ�ह� बस्ने �ेत्रमा रहकेोले गदार् यो 
क्याम्पस िसकाइप्रितको उत्कट अिभलाषा र िवचारको स्वतन्त्रताको वातावरणले भ�रएको 
छ। एक पटक यो क्याम्पस केसीजीको ठूलो कम्प्यटुर सेन्टरको एउटा साइट िथयो, जहाँ 
िवद्याथ�ह�ले यिुनभ्याक भनेगाडर् कम्प्यटुर प्रयोग गरेर कम्प्यिुटङ अभ्यास गथ�।

क्योटो एिकमके सेटेलाइट सन ्२००५ को वसन्तकालमा सम्पन्न भयो। ठूलो संख्यामा 
यात्रहु�को ओहोरदोहोर ह�ने क्योटो स्टेशनको छेउमा रहकेो यो क्याम्पस अत्यन्त सहज 
स्थानमा अविस्थत छ। उज्यालो, खलुा बािहरी भाग भएको क्योटो एिकमके सेटेलाइट 
अत्याधिुनक ई-लिनर्ङ स्टुिडयोले ससुिज्जत छ, जसले यस स्थानबाट धरैे लेक्चरह� 
अन्तरार्िष्ट्रय �पमा प्रदान गनर् स�म बनाएको छ। निजकै रहकेो KCG को क्योटो एिकमके 
क्याम्पससँगै क्योटो एिकमके सेटेलाइटले आईटी िश�ाको एउटा प्रमखु अग्रणी केन्द्रको 
�पमा कायर् गदर्छ।

मखु्य क्याम्पस जस्तै यस सेटेलाइट क्याम्पसह�ले िविवधताको िमश्रण भएका िवद्याथ�ह�का साथै कायर्को संसारमा पिहल्यै प्रवेश ग�रसकेका 
मािनसलाई आकिषर्त गदर्छ। सेटेलाइट क्याम्पसह� क्योटो मने क्याम्पससँग जोिडएका छन ्र यसले क�ाह� मात्र प्रदान गद�न (मने क्याम्पसबाट 
आएका प्रिश�कह�बाट िश�ण ग�रएका क�ाह�), अत्याधिुनक ई-लिनर्ङ प्रणालीह� पिन प्रदान गदर्छ, जनु वास्तिवक समयमा मखु्य 
क्याम्पससँग जोिडएको ह�न्छ। पिहले नै रेकडर् ग�रएको िभिडयो प्रयोग गरेर पिन िसकाइ प्रदान ग�रन्छ। यसबाहके, प्रत्येक सेटेलाइट 
क्याम्पसह�का समिपर्त प्रिश�कह�ले मह�वपणूर् अध्ययन ब्याकअप प्रदान गदर्छ, र प्रत्येक िवद्याथ�लाई आफ्नो ल�यह� प्रा� गनर् मद्दत गदर्छ।

क्योटो मने स्कूलमा दईुवटा क्याम्पस छन।् यी क्याम्पसह�मा रहकेा िविवधताय�ु िवद्याथ� जनसंख्याले एप्लाइड आईटीको �ेत्रमा सबभन्दा 
मािथल्लो शिै�क िडग्रीको �पमा रहकेो सचूना प्रिविधमा स्नातको�रको लािग िविभन्न अध्ययन र अनसुन्धान गदर्छन।् दईु क्याम्पसह�मा िन:
शलु्क शटल बसको माध्यमबाट आउन जान सिकन्छ।

साप्पोरो सेटेलाइट  dGIC Inc. िभत्र अविस्थत

�ाकुमानबेन क्याम्पस, साक्यो-कु, क्योटो

टोिकयो स्याटेलाइट  Hitomedia, Inc. िभत्र अविस्थत

क्याम्पसह�

क्योटो एिकमे स्याटेलाइट, िमनामी-कु, क्योटो

क्योटो
मेन स्कुल

सेटेलाइट
क्याम्पसह�

शटल बस
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जापानमा एिनमेसन िबिजनेसको 
खोिज
CEO, Gainax Kyoto Co., Ltd.
जापानको िव�ान िफक्सनको सदस्य र फ्यानटेिस लेखकह� (SFWJ) र 
जापानको अन्त�र� लेखक क्लब (SACJ)
Gainax को संस्थापक सदस्य। Nadia, the Secret of Blue Water र 
Tengen Toppa Gurren Lagann सिहतका जापानको सबैभन्दा प�रिचत धरैेजसो 
एिनमटेेड कायर्ह�को उत्पादक

“जापानी एिनमेसन र आई सी टी”
IT मान्गा र एिनमीको केन्द्रीकरणको �ेत्रमा, KCGI ले नयाँ बजार 
र व्यावसाियक मोडलह� िसजर्ना गन� खोजीमा यी संयोजनह� प्रयोग 
ग�ररहकेो छ। एिनमी योजना, उत्पादन र उन्नितमा िवशषे शीषर्कह� 
प्रोफेसर यसिुहरो टाकेडाद्वारा िसकाइन्छ।
प्रोफेसर Takeda Nadia, the Secret of Blue Water र Tengen 
Toppa Gurren Lagann जस्ता कायर्ह�को लािग प्रिसद्ध स्टुिडयो, 
Gainax को संस्थापकह�मध्ये एकमा पनुर्ह�न्छ।
Gainax को एिनमी उत्पादकको �पमा, प्रोफेसर यसिुहरो टाकेडा, 
Neon Genesis Evangelion जस्ता खलेह� सिहत, धरैे कायर्ह�मा 
संलग्न ह�न ुभएको छ: Iron Maiden र  Aim for the Top 2 जस्ता 
मगंा! Diebuster, Magical Shopping Arcade Abenobashi र 
Hanamaru Kindergarten। Gainax सँगको सहकायर्मा, प्रोफेसर 
Takeda ले KCG समहूको ५०औ ं वािषर्कोत्सवको यादगार िव�ापन 
उत्पादन गनुर्भयो। 

िबिजनेस भनेको 
“करारी धेरै पुजी बटुल्न गनर् सिकन्छ”

- एिनमशेनलाई िबिजनेस बनाउने िकवोडर् के हो।
अिहलेसम्म मरेो मखु्य काम Gainax मा योजना बनाउने र एिनमटे 
ग�रएको कामह� उत्पादन गन� हो। एिनमसेनको योजनापत्र बनाई, साथै 
संगै काम गनर् चाहने कम्पनीसंग कुराकानी ग�र प्रशारण को समयको 
िनि�त ग�र िवशषे बजेट सिुनि�त गछुर्। काम बिनसकेपिछ जितसक्दो 
कसरी पजुी बटुल्न सिकन्छ भनेर सोच्न ु अितनै मह�वपणूर् छ। त्येसलाई 
चलान गन� काम नै िबिजनेस हो भनेर भन्न सिकन्छ।

- ताकेदा प्रोफेसरले कस�र एिनमसेनमा समावेश गन� 
मौका पाउनभुयो प�रचय िदनहुोस।
मलेै योजना बनाएको कायर्ह�मा Wish Upon the Pleiades र 
Tengen Toppa Gurren Lagann पछर्। म अिहले धरैे नयाँ एिनमी 
योजनाह�मा काम गद� छु। िवद्याथ� िजबनमा अलगै िभन्न अध्ययन 
गरेको िथए। तर, िवद्याथी िजबनमा मन लागेर सञ्चालन गरेको इभने्ट 
र स्वयं-उत्पादन गितिविधह�ले गदार् होश आउंदा कामको �प बन्यो। 
त्यसैले, मनिस्थितको �पमा अिहले पिन अमाचयुर गितिविध गद�छु। 
यस ब�, जिहलेसम्म पिन अमाचयुर समयमा “रमाईलो काम, रोचक 
कामलाई अग्रसर गन�” भन्ने कुरा नभलु्ने ग�र ग�ररहकेो छु।

- एिनमसेन िसक्न चाहने िबद्याथ�ह�लाई सन्दशे िदन 
अनरुोध छ।
एिनमसेन कामको योजना या उत्पादन गनर्को लािग धरैे इनज�को 
ज��र ह�न्छ। यसबाहके, धन एकित्रत गरेर उत्पादन गन� कुरामा दाियत्व 
उत्पित ह�नेछ। बनाएको सामानलाइ मान्छेले दखे्न लगाई, मलू्यांकन 
गराएर, धनको एकत्र ग�र फाईदा चलान ग�रन्छ। त्येितसम्म िवचार 
गरेर मात्र प�रयोजनाको पणूर् �प ह�न्छ। समान बनाए मात्र ठीक छ भन्ने 
कुरा आत्म-सन्तिु� भन्दा अ� केिह होइन। कायर् मलू्यांकन प्रितिक्रया 
गरेपिछ मात्रै पिहलो पटक पणूर् ह�न्छ। मलू्यांकन संसारमा, कायर्लाई 
मात्र नभई आचरण र िटप्पणी आिद संसार तफर्  िटप्पणी घोिसत सबै 
िनद�िशत ग�रनेछ। त्यसैले, सबैले मलू्याङ्कन िव�द्ध �ढ सामना गन� 
मनोभाव राखरे िसक्नहुोस।

प्रोफेसर इन्तभ्युर्

प्रोफेसर

यासिुहरो ताकेदा

KCG समहूको लािग ५०औ ंवािषर्कोत्सव िव�ापन (URL: kcg.ac.jp/gainax)

Yasuhiro Takeda

武田 康廣
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भचुर्अल आइडल, जसको नाम “भिवष्यबाट आएको 

पिहलो ध्विन” बाट व्युत्पन्न भएको हो, मेलोडी र िल�रक्स 

कम्प्युटरमा इनपुट ग�रिदयो भने स�ेंिषत बोलीमा गाएर 

सनुाउन सिक्छन। उनको लाइभ कन्सटर् जापानमा मात्र 

नभई िवदेशमा पिन आयोजना भईसकेको छ, साथै धेरै 

प्रशंसकको �दयमा बिससकेको छ।यस नवीनतम उन्माद 

ल्याएका, स�ेंषण सफ्टवेयर “हाचुने िमकु” लाई जन्म िदने 

िपता िक्ल�न िफ्यचर मेिडया कम्पनीका प्रबन्ध िनद�शक, 

इतोउ हीरोयुक�ज्यूलाई KCGI प्राध्यापकमा �पमा िनयु� 

ग�रयो।ध्विन र कम्प्युटरबीचको सपंकर् को लािग सफ्टवेयर 

डेभेलप जारी गन� इतोउ हीरोयुक�ज्यू, भिवष्यमा आईटी 

उद्योगमा इिच्छत युवावगर्लाई «“जानकारीको आमूल 

प�रवर्तन” अझै आधा बाटोमा भएको र यस्को सीमांतको 

�ेत्र सीमा िबना ठूलो भएकोले, िवद्याथ�ह�को सम्भावना 

अनन्तसम्म फैिलएको छ।त्यसलाई राम्ररी ध्यानमा राखदै, 

अध्ययन गन�छ भनी आशा गछुर्।» भनेर सन्देश पठाउनुह�न्छ। 

िनम्निलिखत उहाँसगँको सा�ात्कारका केही अंश हो।

त�ुन्तै र सिजलै िव�व्यापी �पमा पठाउन सिकने भएको छ।

तर, म जानकारी प�रवतर्नले ल्याएको बदलाब, अझ ै पिन 

प�रचयात्मक अध्यायमा मात्र हो भन्ने िव�ास गछुर्। कृिष र 

औद्योिगक प�रवतर्नले मानवजाितको जीवन एक महत्वपणूर् 
प�रवतर्न ल्याएको छ। जानकारी प�रवतर्नले ल्याएको 
बदलाब, वास्तवमा भन्ने हो भने अझ ै पिन तह पगुेको 
छैन। यो केवल �पान्तरण अविधमा छ, अबबाट 
वास्तिवक प�रवतर्नको श�ुवात ह�नेछ।२० दिेख ३० 
वषर्मा, मािनसह�को जीवन र संसारमा प�रवतर्न 
ह�नेछ। तर, कस्तो िकिसमको प�रवतर्न आउँछ 
थाहा छैन। कसरी प�रवतर्न गन�, हामी या 
अक� पसु्ता नेततृ्व गन� जवानह�को हातमा 
छ।

मरेो कम्पनी गेम वा एिनमसेन िनमार्ण गन� कम्पनी होइन।हामी 

संगीतमा काम गरे तापिन, रेकडर् कम्पनी भन्दा िभन्न छ। शौकको 

कम्प्यटुर संगीतलाई व्यापारमा िवस्ता�रत गरेको ह�नाले, मलाई 

मरेो कम्पनी एक “ध्विन दोकान” जस्तो लाग्छ। “Hatsune 

Miku” अगस्ट २००७ मा श�ु भएको िथयो र यो मािनसह�लाई 

रचनात्मक गितिविधह�मा काम गन� मौका सािबत भयो भन्ने 

कुरामा िव�ास छ।

िवगतमा मानव जाितले तीनवटा ठूला प�रवतर्नको अनभुव गरेर 

आएका िथए भिनन्छ। पिहलो ठूलो प�रवतर्न कृिषमा प�रवतर्न 

हो। पिछल्लो िशकार समाजमा, थप िशकारको लािग बसाइसँराइ 

गनर् बाध्य भएका मानव जाित, यो आमलू प�रवतर्नले योजनाबद्ध 

�पमा खाना उत्पादन गनर्, भण्डारण गनर् स�म भई, एक िनि�त 

ठाँउमा बसोबास गनर् थाले।यसरी समाज र दशेको गिठत भयो 

भने अक�तफर्  धनी र ग�रब बीचको अन्तर पिन दखेा परे।

अथर्व्यवस्थाको िवकास संगसंगै, यदु्ध िनम्त्याउने कारक हो भन्न 

सिकन्छ। 

दोस्रो ठूलो प�रवतर्न औद्योिगक प�रवतर्न हो। िबजलुीको 

आिवष्कार र एउटै वस्त ु निवनतम र प्रभावकारी �पमा बनाउने 

भएपिछ, ठूलो मात्रामा उत्पादन र ठूलो मात्रामा खपत आएको 

हो। व्यापारी र व्यापार पे्र�रत भई, व्यापक मनुाफादायी र �ेत्रह�मा 

जड्ुन पगुे। साथै, यो प�रवतर्नले “जनसंख्या िवस्फोट” पिन 

िलएर आयो।औद्योिगक प�रवतर्न अगािड, “उच्च िशश ु जन्म र 

मतृ्यदुर” को यगुमा जनसंख्या लगभग िस्थर भई, समाजमा धनको 

गितशीलता अपे�ाकृत कम रहकेो िथयो तर औद्योिगक प�रवतर्न 

पिछ तेजी गितमा जनसंख्या विृद्ध बढेरआयो।

अिन तेस्रो ठूलो प�रवतर्न इन्टरनेटमा प्रितिनिधत्व आईटीको 

वास्तिवक मलू्यले ल्याएको जानकारी प�रवतर्न हो। इन्टरनेट 

आउन ु अिघ, जानकारी बािहर पठाउने श्रोत सीिमत मात्रामा 

िथयो।यी जानकारी पे्रषकह�मा अखबार कम्पनीह�, टीवी र 

रेिडयो स्टेशनह� र प्रकाशकह� जस्ता िमिडयालाई बझुाउँछ तर 

ियनीह� माफर् त जानकारी बािहर पठाउँदा उपकरण र जनशि�मा 

ठूलो लागत लाग्दथ्यो।यसबाहके, यो समयमा जानकारीको मात्रा 

सीिमत र एकतफ� ह�न्थ्यो।तर, इन्टरनेटको आगमनद्वारा ल्याएको 

प�रवतर्न आएको िथयो। त्यसैबेलादिेख संचार तरीकाह�मा ठूलो 

प�रवतर्न भएको िथयो।

हाल, इन्टरनेट टुल हामी बीच धरैे प�रिचत भइसकेको छ जस्तै, 

हातमा, डेस्क मािथ, पकेटमा । िडिजटलीकरण गनर् सिकने समाचार 

या िफिलम, संगीत आिदलाई पणूर्तया कम्प्यटूरीकरण गरी, सिजलै 

इन्टरनेट माफर् त पठाउन र संग्रह गनर् सिकन्छ।आफ्नो रोजाइको 

िभिडयो र प्रसारण िमिडया त�ुन्तै पिु�करण गनर्, जीवन र काम धरैे 

सिुवधाजनक आरामदायी र रमाइलो भएको छ। साथै, facebook, 

twitter वा ब्लग माफर् त आफ्नो कुरा पिन समावेश गरी जो कसैलाई 

“हाचनेु िमकु” को िक्ल�न िफ्यचर मिेडया 
कम्पनी प्रबन्ध िनद�शक

प्रोफेसर अन्तरवातार्

प्रोफेसर

िहरोयुक�
इतो

हाचनेू िमकु (Hatsune Miku)
ग्रािफक:KEI
ⓒCrypton Future Media, INC.

伊藤 博之

भ्वाइस िसन्थेिससमा प�रक्रमण स�ु गरेको द वल्ड 
अफ Hatsune Miku

Hiroyuki Itoh
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“िसल्कु डो सोरेउ (Cirque du Soleil)”
मखु्य गायक, गायक-गीतकार

िविभन्न भाषा बोलेर ससंारक िविभन्न स्थानमा आकर् षण बनेका क्यानाडा 
मोण्डोिलयोमा जन्मेका गायक लेखक। देशह�मा सकर् स अिन म्युिजकल 
आिदको प्रदशर्न गरेका मनोरञ्जन समूह “िसकुर्  डो सोरेइयो” को मुख्य 
गायक ३ जना मध्यको एक जना। त्यो मध्यको आफैले शब्द र सरंचना 
ग�र बनाएको गीत िसकर्  दोउ िसरेयुमा छानेको उनी आफैले गु्रपको टपको 
लीड गरेको कारणले हो।लेबल (रेकडर् कम्पनी) मा सम्बिन्धत नभई, गीत, 
शब्द सरंचना मात्र नभएर, ग्रािफक िडजाइन, प्रोमोसन, िबिक्र सम्म आफैले 
ग�रन।्

प्रोफेसर अन्तरवातार्

नयाँ मनोरञ्जनको ससंार
कलाको संसार र आईटी गोप्य�पमा जोिडएको छ। िक्रयिटभ िभजनको एकदम ै राम्रो 
प्रिविधसँग फ्यजुन गन� बेलामा, दशर्कलाई अक� डाइमने्सनितर तान्छ। त्यहाँ कम्प्यटुर 
�ेत्रको एक िवस्ततृ श्रृखंला संलग्न ग�रएको छ, आखँा िझम्क्याउने गितमा िवकिसत 
कम्प्यटुर �ेत्रको एक िवस्ततृ श्रृखंला संलग्न ग�रएको छ।
मनोरन्जनको संसारमा आईटी चाही हाम्रो िविभन्न िबिजनेशमा फैलद ैगएको छ।कम्प्यटुरमा 
ह�ने म्यिुजकको रेकडर् र म्यानेजमने्ट, िफल्म अथवा िब�ापनको भाषा प�रवतर्न होस,् िसल्क 
डु सोरेय ु (Cirque du Soleil) को लामो समयमा ह�ने टे्रिनंग अथवा मल्टी-िमिडया 
होस,्मलेै योजना गरेको जनुसकैु कायर्क्रममा उच्च प्रिविधको िस्कल र आिटर्स्टको 
टेक्नीिसयन टोलीको तीव्र रचनात्मकता आवश्यक छ।
यस्तो पारस्प�रक सहयोगले कला र प्रिविधको िभिडयो र ध्विनको ओकेस्ट्रा (कोंसेट�) 
िसजर्ना गनर्को लािग िमलाएर जाने पाटर् हो।
यो स्कुलले स्टुडेन्टले �ान प्रा� गरेर िबिजनेसको संसारमा प्रसस्त िविभन्न त�रकाको कायर् 
गनर्को लािगको कलात्मक, प्रािविधक �ान ितखारेर पढ्ने मौका िमलाएको छ। प्र�ेपण 
म्यािपङमा प्रितिनिध गराउने प्रितिनिधत्वको िवकास, कलामा सम्बिन्धत सचूना प्रिविध 
इिन्जिनयर भन्ने तहको माग बनाएर, हने� मान्छेको चाहना पणूर् गनर् िसपाल ु प्रितिनिधत्व 
बनाउने मध्यम भएको छ।यो स्कुलमा यो �ेत्रको अग्रगामी भाग भई,स्टुडेन्ट आफैबाट 
सम्भावना बढाएर शिै�क वातावरण नछोडी मािथ जाने िसजर्ना ग�रद ै छ।

पवुर् सामसमु इलेक्ट्रिनक्स कम्पिन िलिमटेड 
रणनीितक योजना कायार्लय सचूना रणनीित िनद�शक (CIO)

प्रितिनिध िनद�शक, िनप्पन अप्लाइड इन्फम�िटक्स सोसाइटी 
(NAIS)

को�रया जन्म भएको को होंग सोङ्ग प्रोफेसर, को�रयाको इलेक्ट्रिनक्स र 
इलेक्ट्रिनक पाट्र्सको सब भन्दा ठुलो कम्पनीमा, सामसुगं इलेक्ट्रिनक 
िलिमटेडको रणनीितक योजना कायार्लय सचूना रणनीित िनद�शक (CIO) 
को �पमा, कम्पनीको इन्टरनेट प्रयोग रणनीित, B2B को मुख्य अवधारणा 
CALS, सामान्य उपभो�ा तफर्  ई-वािणज्यको प्राि� आिदमा बल लगाएर, 
कम्पनीको सचूना सयंन्त्र तथा राजस्व विृद्धमा ठुलो योगदान िदनुभयो।
उ� को प्रोफेसर, आमूल प�रवतर्न ई-िबिजनेसको ससंारमा आवश्यक पन� 
मानब ससंाधनको बारेमा भिनन्छ।

रणिनतीको आवश्यकता पन� इ-िबजनेस

- इ-िबजनेसको संसार ितव्र गितमा प�रवतर्न ह�द ैगरे जस्तो छ। इन्टरनेटको प्रसारसँगै, िबजनेसको 
बाटो पिन प�रवतर्न भयो?

म िमचबुोिस दने्सीको सचुना रणिनतीको िवभाग प्रमखु बनेलग�कैो १९९० को 
आधाजस्तोमा वैदिेशकमखुी पिन सिम्मिलत वेबसाइट बनाए।ँ त्यो बेलामा इन्टरनेटबाट 
माक� िटङ्ग गन� कुरा खासै सोिचएको िथएन, सामान्य�पमा उद्योगको पिहचान बढाउन 
�ान भन्दा बिढ िथएन। तर साइटलाई प्रकाशन गन� िबि�कै संसारभरबाटका ठाँउह�बाट 
उत्पािदत सामाग्रीको ममर्तसधुारसँग सम्बिन्धत गाली लगाएतका मले एद िदनमा २०० 
वटा भन्दा बढी आए। त्यो बेला, वेबसाइटको प्रयोगबाट माक� िटङ्ग गनर् सिकन्छ भन्ने 
कुरा महससु भयो। 

प्रोफेसर अन्तरवातार्

प्रोफेसर

को होंग सोङ्ग
Ko, Hong Seung

त्यसपिछ वेबको बिुकङ्ग िसस्टम अथवा जमानतको व्यापार लगाएत इन्टरनेट प्रयोग 
ग�रएका व्यापार बढे। तर वेबसाइटबाट प्रयोग गन� सिकने िसस्टम चलाएर िबजनेस स�ु 
गरेमा िबिक्र �ा� ै बढ्ने भन्ने चाही होइन। त्यो बेला, दि�ण को�रयामा पिन इन्टरनेट मात्रै 
चलाएमा िबजनेस राम्रोसँग बढ्छ भन्ने गलत सोचाइ पिन िथयो। इन्टरनेटको सिपङ्गमल 
बनाएर सामान िमलाएर संसारभरबाट ग्राहक आएर िबजनेस बढ्छ भनेर सोचकेो िथेए। 
वास्तवमा, सबैजस्तो सिपङ्गमल केिह समयमा इन्टरनेटबाट हराए ह।ै 
अिन्तममा, इन्टरनेट एउटा टुलभन्दा बिढ केिह होइन भन्ने महससु भएन होला। फे�र, 
“रणिनती” को किम िथयो पिन भन्न सिकन्छ। इन्टरनेटमा सामान जित राखपेिन, सबैलाई 
प�ृमा दखेाएको भन्दा बिढ केिह होइन। वास्तवम ै सामान िकन्ने बेलामा, अफलाइनमा 
हातमा िलएर, चके गरेर भन्ने केस धरैे भएकाले िन।

पिछ परेको जापानको कम्पिन र मानब ससंाधनको 
अभाव 

-तीव्र गितमा प�रवतर्न वातावरणमा, हालको संसारको व्यवसाय अवस्थालाई कस्तो �पमा हनेुर् 
भएको छ ?

जापान अथवा को�रयामा दभुार्ग्यवश आईटीको फाइदा उठाएर कम्पिनको व्यापार बढाउने 
रणनीितका मानब संसाधनको संख्या थोरै भएको अवस्था छ। अक� तफर्  आईटीको लािग 
ठुलो लगानी भएपिन सोच े सम्म फाइदा उठाउन नसकेको अवस्था छ।
कम्पिनले तोिकएको कुरा एउटा शब्दले भन्दा “ई-व्यापार रणनीित योजना गनर् स�म मानव 
संसाधन” ह�न्छ। अथार्त ् आईटी स्रोतह� माक� िटङ र व्यवस्थापन गनर् सक्ने �मता भएको 
व्यि� नबनी ह�दनै। 
मलूतः जापान र को�रयाका कम्पनीका कामदारको माक� िटंगको चतेना काम छ। हरेक िदन 
काम गरेमा तलब पाउने भने कुरा िदमाखमा भएकाले एस्तो भएको हो भन्ने ठािनन्छ।
अक� तफर्  अम�ेरका भने अलग छ।काम गरेको प�रमाण भन्दा वास्तबम ै ग�रएको कामले 
कम्पनीलाई कित लाभ भयो, भन्ने कुरा सधैं सोिचन्छ। अम�ेरकाको कम्पनीमा माक� िटंगको 
लािग भनेर छुट्याएको कुनै िबभाग छैन। कमर्चारीमा नै यो चतेना भएकाले आवश्यक छैन 
भन्ने ठािनन्छ। अम�ेरकाको कम्पनीमा जित नै कम्पनीको अवस्था खराब भएपिन, कसो 
गरेमा कम्पनीको िबिक्र बढाउने हो भने कुराको अनभुब सबै संग ह�ने भएकाले अगाडी 
बढ्न सरल ह�न्छ।जापान र को�रयाका कम्पिनमा प्रितस्पधार् गनर् गाह्रो छ।जापान र को�रयामा 
माक� िटंग भनेको केवल “िबक्र�”, “िव�ापन”, “ब्रान्ड” मात्र भन्ने धरैे कम्पिन रहकेा छन।् 
भएकाले इन्टरनेटलाई िबिजनेसमा प्रयोग गरेर, आईटी कम्पिनको �पमा सफलता पाएको 
कम्पिन हाल अम�ेरका मात्र हो। जापान अथवा को�रयामा पिन दशे िभत्र त्यस प्रकारका 
कामपिन नभएका हनैन।् वास्तिवक �पम ै �पमा पवूार्धारक �पमा िवकास ह�दँाको क्रममा 
ई-िबिजनेसको उछालमा पसी, रकम गेमको �ेत्रमा सफल भएको कुरा साच्च ै हो। अिन 
यरुोपमा पिन ई-िबिजनेस सफल भएका कम्पिन छैनन।् यो इन्टरनेटको िवकास थेरै िढलो 
भएको कारणले हो।

एिशयामा शासन गनर् व्यावसाियक स्नातक स्कूल

-यस्तो अवस्थामा, यो स्कुलमा कस्तो प्रकारको िवशषेता दशार्ई, के ल� गद ैजाने छ?

आईटी िवशषेका स्नातक कलेज धरैे छैनन।् तर यो स्कुलमा टोक्यो कम्प्यटुर स्नातक भन्ने 
इितहास जगेडा गन� प�ृभिूम छ। यो सबभन्दा ठूलो लाभ हो।
साथै, यो स्कुलमा �ान र प्रिविधको िवशषे� िलएका, अन्य कम्पिनमा कायर् अनभुवको 
धिन िश�क जम्मा भएका छन।् म पिन सकेसम्म व्याख्यानमा िसध ै गरेको राम्रो कुरा मात्र 
नभएर िबगारेका कुराह� पिन गन� गरेको छु। असफल भएकाह�ले धरैे कुरा िसक्न ु पन� 
भएकाले हो।यगु लाई साँच ै नै अपनाउने मानब संसाधन बदृी ग�रन्छ। 
िवदशेको कलेजमा िश�ा नेटवकर्  पिन हरेक बषर् बढेर गएको छ। �ेत्र जापान मात्र सीिमत 
छैन। एिसयालाई संसारको स्टेज कायर् गनर् सक्ने मानब संसाधनमा प�रणत गन� व्यावसाियक 
स्नातक स्कूलमा रहने आशा गछ�। 

ई-िबिजनेश लीड गन� मानब ससंाधन बदृ्दी तफर्स्टेट-अफ-िद-आटर् स्टेज प्रदशर्नह� िसजर्ना गनर् IT को प्रयोग गद�

KCG ग्रपु स्थापनाको ५०औ बषर्को CD “MUΣA” घोषणा कन्सटर्को िनज्जा मलेस प्रोफेसर

ニッツァ・メラス 高 弘昇प्रोफेसर

िनत्ज़ा मेलस
Nitza Melas



िवषय िवकास, तलुनात्मक शिै�क अध्ययनह�, यदु्ध-पिछको 
शिै�क सधुार र सांस्कृितक िश�ाको इितहासमा िवशषे�

प्रोफेसर त्सिुचमोिचले उहाँको िश�ण दशर्नशा� भनेको "उनीह�को पाठह� 
िसजर्ना गनर् KCGI को िवद्याथ�ह�सगँ कायर् गनुर्" हो। उहाँले िसकाइ 
पोटर्फोिलयो र अध्ययन पोटर्फोिलयोह�को िवषयवस्तुह� अन्वेषण गरेर 
िवद्याथ�-केिन्द्रत भएको क�ाह� िसजर्ना गनर् अध्ययन गन� समुदायह�बाट KCG 
िवद्याथ�ह�लाई बोलाउनुह�न्छ।

िश�ाको वास्तिवक प्रयोजन भनेको िवद्याथ�ह�को 
िसकाइको लािग उत्पे्ररकको �पमा सभर् गनुर् हो।

-तपाईलें पालोमा दशर्नशा� िसकाउने प्रत्येक उपकरणको बारेमा व्याख्या गनर् सक्नहु�न्छ?

हामीले िकन पवूार्नमुािनत िवचारह�द्वारा दासत्वमा रहकेा कुराह�लाई त्याग्नपुछर्? िकनक� 
हामीले यसो गदार् हामीले लचकताका साथ र स्वतन्त्र �पमा सोच्ने �मतालाई गमुाउँछौं। 
KCGI भनेको हामीले AI सिहत अग्रभागको IT बारे अध्ययन गन� स्थान हो र यी 
�ेत्रह�लाई िसजर्नात्मकताका लािग हो भनी भिनन्छ।

अध्ययन (gakushu) र छात्रविृ� (gakumon) बीच के िभन्नता छ? हालसम्म, िवद्यालयले 
िसकाइएका िनिष्क्रय अध्ययनका कुराह�मा ध्यान केिन्द्रत गरेका िथए। यो अध्ययन हो। यस 
प्रकारको अध्ययनले इन्पटुमा जोड िदन्छ। ग्रेजएुट िवद्यालय त्योभन्दा िभन्न छ। तपाईलंाई 
िनम्न कुराह� कसैले पिन िसकाउनहु�दँनै: िवद्याथ�ले आफ्नै सोधपछू सञ्चालन गनुर्ह�न्छ। त्यो 
शब्द “छात्रविृ�” को वास्तिवक अथर् हो। सोधपछूद्वारा अध्ययन गनुर् भनेको काम गन� 
वयस्कह�को आधार हो। यस प्रकारको अध्ययनले आउटपटुमा जोड िदन्छ।

समस्या-आिवष्कार-ड्राइभर अध्ययन भनेको के हो? समाजले बढ्दो �पमा अगािड 
बिढरहकेो समस्या-आिवष्कार-ड्राइभर अध्ययनको माग गन�छ। आिवष्कारमा नयाँ 
कुराह�को िसजर्ना गनर् आवश्यक ह�न्छ। र आिवष्कारका लािग, सोधपछू अिनवायर् ह�न्छ। 
तर एक्लै सञ्चालन ग�रएको सोधपछूमा धरैे लामो प्रिक्रया ह�न सक्छ। िवद्याथ�ह�ले 
सामिूहक �पमा नभई टोलीको �पमा अध्ययन गनुर्पछर्। यो पह�चँ, टोलीमा आधा�रत 
अध्ययन (TBL) समस्यामा आधा�रत अध्ययन (PBL) को स्थानमा फैिलएको छ।

प्रोफेसर अन्तरवातार्

अध्ययन वातावरण भनेको के हो? अध्ययनको प्रकार अध्ययन वातावरणमा आधा�रत 
ह�दँनै। िश�कको जािगर िश�ण गनर्को लािग होइन।त्यसको सट्टामा, िश�क सहजकतार् 
ह�नपुछर्। जापानी शलैीको िश�ा र अम�ेरकन शलैीको िश�ाबीच िभन्नता छ। पिहलाको 
जापानी पह�चँ, पिछको अम�ेरकन हो।

िलबरल कलाह� के ह�न?् िलबरल कलाह� िव�िवद्यालय िश�ाको मलू त�व ह�न।् 
परम्परागत, िलबरल कलाह� मानिवक�सँग सम्बिन्धत छन।् तर अिहलेको समयमा, हामी 
िलबरल कलाह� िव�ानह�मा पिन अत्यावश्यक छन ् भन्ने कुरामा मह�व िदन्छौं। 
उदाहरणको लािग, हालै टोक्यो इिन्स्टच्यटु अफ टेक्नोलोजीमा स्थापना ग�रएको िलबरल 
आट्र्स केन्द्र बारे िवचार गनुर्होस।् एकजना प्रोफेसर, त्यहाको पवूर् NHK �रपोटर्र Akira 
Ikegami ह�नहु�न्छ। त्यहाँको अवस्था य.ुएसको पवू� समनु्द्र-तटको MIT मा जस्तै छ। 
समान उदाहरण, िहलेरी िक्लन्ट राज्यको अल्मा म्याटरको पवूर् सिचवको �पमा प्रिसद्ध 
Wellesley कलेज र Mona Lisa Smile चलिचत्र बनाइएको स्थान हो। Wellesley 
कलेज मिहलाह�को लािग संय�ु राज्यकै सबैभन्दा राम्रो मािनने िव�ान कलेजह�मा 
पछर्, यो अिहलेसम्म िलबरल आट्र्स कलेजको �पमा प्रिसद्ध छ। मलेै जापानमा 
ितनीह�को “फे्रसम्यान सेिमनार” प्रस्ततु गरें।

कायर्रत वयस्कको अपेि�त मलूभतू सबल प�ह� के-के ह�न?् कायर्रत वयस्कको 
संस्थापक सबल प�ह� (shakaijin kisoryoku) तपाईलें जापानको िव�िवद्यालय र 
कम्पनीह�मा प्राय: सनु्नहु�ने वाक्यांश हो। यस बारे पसु्तकह� प्रकािशत ग�रएको छ। 
यीमध्ये एउटा पसु्तकमा मलेै कायर्रत वयस्कको संस्थापक सबल प�को �पमा िलबरल 
आट्र्सको एक सद्गणु, मह�वपणूर् िवचारलाई पोइन्ट गद� पढाउने क�ाह�को सामग्री 
समावेश ह�न्छ।

मािनसह� AI सँगै रहन सक्छन?् AI ले २०४५ सम्म मािनसह�मा �मता बढाउने बारे 
िववाद गद� �रपोटर् प्रकािशत गदार्, यसले संकटकालीनको भाव झल्कायो। AI ले 
मािनसह�को कायर् बन्द गछर् वा गद� भन्ने कुरामा धरैे मािनसह� जान्नको लािग उत्सकु 
भए। कम्प्यटुर िश�ाको लािग जापान िव�िवद्यालय एसोिसएसन (Japan Universities 
Association for Computer Education, JUCE) को संय�ु उद्योग-शिै�क 
प�रयोजना, “िव�िवद्यालयको िवषय अनसुार इन्टरप्राइज-साइट प्रिश�ण” मा, म प्रमखु 
इलेक्ट्रोिनक्स उत्पादकको इन-हाउस प्रिश�ण कायर्क्रममा सहभागी भए।ँ यो कम्पनी AI 
प्रिविधको तीव्रता नेततृ्वमा िथयो। यहाँ किहलेकाही ँ भौितक-िव�ानमा डक्टोरल िडग्री 
पाउनभुएको जमर्नीको राजपिण्डत, Angela Merkel जानभुएको छ। उहाँले AI सँग 
िवरोधी नभएर एकसाथ िमलेर बस्ने आवश्यकतालाई मह�व िदनभुयो। उहाँले मानव 
िश�ामा िव�ान र प्रिविधको एक�करणको �पमा AI लाई शभुकामना िदनहु�न्छ।

िसकाईका त�रकाह� अध्ययन गनुर् भनेको के हो? दवुै MIT र Wellesley कलेजले 
मािनसह�लाई स्वतन्त्र �पमा अध्ययन गनर् िसकाउने त�रकाको �पमा “िसकाईका 
त�रकाह� अध्ययन गन�” िसकाउनकुो मह�वलाई जोर िदन्छन।् यो िलबरल आट्र्स 
कलेजको मलू त�व हो।

िव�िवद्यालय-इन्टरप्राइज साझदेारी भनेको के हो? िव�िवद्यालय र स्नातको�र 
िवद्यालयह� र समाज (इन्टरप्राइज) बीचको साझदेारी अगािड बढ्न आवश्यक पन�छ 
भन्ने मरेो आफ्नै शब्द हो। यसकारणले, हामीलाई आत्मिनभर्र अध्ययनकतार्ह� बन्नको 
लािग मािनसह�लाई िश�ा िदन आवश्यक पछर्।

KCG समहूको शिै�क दशर्नशा�मा: हरेक िव�िवद्यालयमा भनार् सम्बन्धी नीित, 
अित�र� पाठ्यक्रम सम्बन्धी नीित र िडप्लोमा सम्बन्धी नीित ह�न्छ। KCGI को मदर 
इिन्सिटट्यशुन, KCGI को शिै�क दशर्नशा�ले ियनीह�को उदाहरणह� उपलब्ध 
गराउँछ: “कम्प्यटुर प्रिविधमा िसजर्नात्मकता िवकास गनर्” र “व्यापक दायराको 
�ि�कोणबाट सोचाइ िवकास गनर्”। नटशलेमा, यो िव�ान र मानिवक�ह�को एक�करण 
अनसुार िलबरल आट्र्स हो।

IT को माध्यमबाट अप�रिचत ससंार खोज्ने चुनौती 
सलु्झ्याउने

-अिन्तममा, तपाईसंँग हाम्रा िवद्याथ�ह�को लािग सन्दशे छ?

KCGI का िवद्याथ�ह�को �पमा, तपाईलें अ�ले भन्दा बढी प्रचरु शिै�क वातावरणको 
मजा िलनहु�न्छ। त्यो िकनभने, तपाई ंसहजै IT को िवशषेीकृत �ान प्रा� गनर् र आफूले 
अप�रिचत संसार खोज्ने चनुौती सलु्झ्याउन मनाए ँजसरी यसलाई लाग ूगनर् सक्नहु�न्छ।
मरेो सपना भनेको अध्ययनकतार्-केिन्द्रत क�ाह� िसजर्ना गनर्, ती िवद्याथ�ह�सँग 
सञ्चारलाई मह�व िदन, अध्ययन समदुाय बनाउनको लािग KCGI का िवद्याथ�ह�सँग काम 
गनुर् हो। कृपया मलाई आफ्नो सबल प� बताउनहुोस,् जसकारण हामी सँगसँगै सपना साकार 
गनर् सक्छौं।
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पवूर् िनप्पन टेलीग्राफ र टेिलफोन िनगम 
सचूना साझदेारी प्लेटफमर् प्रयोगशाला िसिनयर अनसुन्धानकतार् 

िनद�शक, साइबर क्योटो ल्याबोरेटरी

प्रोफेसर शोजो नाइतो ले जानकारी तथा िवतरण प्लेटफमर्को प्रयोगशालामा 
मुख्य अनुसन्धानकतार्को �पमा िनप्पोन टेिलग्राफ एण्ड टेिलफोन कप�रेशन 
(अिहले NTT) का लािग काम गनुर्भएको छ। उहाँ नेटवकर् ह� तथा जानकारी 
सरु�ामा िवशेष� ह�नुह�न्छ। प्रोफेसर नाइतो ले हामीसगँ COVID-19 महामारीको 
�ि�कोणमा भएका सम्बिन्धत समस्याह�सगैँ जापान र िव�मा नेटवकर् ह� र 
साइबर-सरु�ाको हालको िस्थित बारे कुरा गनुर्भएको िथयो।

जापान िडिजटलाइजेशनलाई प्रवद्धर्न गनर् तफर्  अिघ 
बढ्नुपछर्

-COVID-19 महामारीले समाजलाई िडिजटलाइजेशन स्वीकार गनर् र IT प्रयोग गनर् पे्र�रत 
गरेको छ। सेप्टेम्बर २०२१ को लािग योजना बनाइएको “िडिजटल एजेन्सी” को लन्चले यो 
प्रचलन बढाउनपुछर्।

भौितक संसार जस्तै, साइबर खाली स्थान प्रत्येक िदन यथोिचत �पमा उदयमान ह�ने नयाँ 
िवकृितह�को साथमा परैू भाइरसह�ले भ�रएको छ। अवश्य, उत्प�रवतर्नह� भौितक 
संसारमा पिन ह�न्छन ् र हामीले हाम्रा जीवनयापनका त�रकाह� अनकूुल गरेर प्रितिक्रया 
जनाउने प्रयास गछ�। केही त�रकामा, जापानको िडिजटलाइजेशन बाँक� संसारभन्दा पछािड 
परेको छ। यद्यिप, अन्त्यमा दरू कायर् बझु्न स�ु ग�रएको छ। हालै उन्नत िडिजटलाइजेशनमा 
सन� िडिजटल प�रवतर्नको पह�चँद्वारा िनद�िशत ग�रएको (DX: िडिजटल प्रिविधको 
फैलावमाफर् त मािनसका जीवनह�को प�रवतर्न; मान र फे्रमवकर् ह�को िवद्यमान 
चतेनाह�लाई मलूभतू �पमा न� गन� मलू नवप्रवतर्न) व्यापक प्रकारका त�रकाह�मा गित 
वधर्न भइरहकेा छन।् जापानको रािष्ट्रय सरकार िडिजटल एजेन्सीको स्थापनासँगै अिघ 
बिढरहकेो जस्तो दिेखन्छ। यो िनजी �ेत्रका लािग पिन अत्यावश्यक िनद�शन हो भन्ने 
मलाई िव�ास छ। व्यावसाियक संसारले COVID-19 महामारीद्वारा प्रस्ततु ग�रएको 
जोिखमलाई सिम्झनपुछर् र यसलाई अवसरमा बदल्नपुछर्।

प्रोफेसर अन्तरवातार्

प्रोफेसर

शोजो नाइतो
Shozo Naito

यद्यिप, प्राकृितक �पमा नेटवकर् ह�मा अधीनता बढ्नाले सरु�ा जोिखमह�लाई बढाउँछ। 
नेटविकर् ङ र सरु�ाले एक अकार्लाई कारका पाङ्ग्राह� जस्तै सहायता गछर्न।् यी दईु 
प�ह� बीच सन्तलुन कायम राख्न ु भनेको हामीले हरेक समय ध्यानमा राख्नपुन� कतर्व्य 
हो। शिै�क संसारमा, हामीले लेक्चर र क�ाह�का लािग िनयिमत �पमा Zoom प्रयोग 
गछ�। िनजी �ेत्रमा, कडा सरु�ा भएका अनलाइन सम्मलेन प्रणालीह� प�रिचत ग�रएका 
छन।् यसैगरी, खाता प्रमाणीकरणमा खाता धारकह�लाई पणूर् �पमा कसरी प्रमािणत गन� 
भन्ने प्र� व्यि�को गोपनीयताको आवश्यकताको साथमा समाधान गनुर्पछर्। हामीले गनर् 
चाहकेा कुराह� गन� र हामीलाई आवश्यक भएको सरु�ा स्तरको बीचमा सन्तलुन 
स्ट्राइक गन� समाधानह� छनोट गनर् मह�वपणूर् ह�न्छ। िडिजटलाइजेशन प्रवद्धर्न गनर्का 
लािग, हामीले नेटविकर् ङ र सरु�ा बीचको सन्तलुनलाई हरेक समय ध्यानमा राख्नपुछर्। 

साइबर-आक्रमण ह�दँा हामीले किहलेसम्म 
प्रत्याक्रमण गनर् सक्छौं भन्ने बारेमा बहस

-साइबर-आक्रमणह� िव�व्यापी बिढरहकेा छन।् र ितनीह� अझ खतरनाक त�रकाले 
बिढरहकेा छन।्

�स संय�ु राज्य अम�ेरकाको २०१६ राष्ट्रपित पदको चनुावमा समावेश भएको िथयो भन्ने 
हल्ला छ। केही दशेह�ले अन्त�र� बल र साइबर बलह� स्थािपत गरेर पारम्प�रक जिमन, 
समदु्र र हावापिछ, चौंथो र पाँचौं लड्ने ठाउँह�को �पमा अन्त�र�को उद्भव र साइबर 
अन्त�र�को प्रितिक्रया जनाइरहकेा छन।् हामीले साइबर-आक्रमणह�मा हाम्रा 
प्रितिक्रयाह�लाई स्प� �पमा बिलयो बनाउनपुछर्। तर हामी आफैलाई प्रितर�ा गनर् कित 
टाढासम्म पगु्नपुछर्? यस प्र�मा अन्तरार्िष्ट्रय सवर्सम्मित आवश्यक ह�न्छ। बहसको हालका 
शीषर्कह�मा िनम्न समावेश ह�न्छन:् प्र�ेपा� आक्रमणको सम्बन्धमा शत्रकुा प्र�ेपा� 
आधारह�मा आक्रमण गन� समान त�रकामा, दशे साइबर-आक्रमणह�को सम्बन्धमा 
प्रत्याक्रमणमा कुन हदसम्म पगु्न सक्छ? हामीलाई आक्रमण गन� साइटह�लाई हामीले कित 
गम्भीर �पमा आक्रमण गनर् सक्छौं? प्र�ेपा�को आधार कसैको आफ्नै दशेमा अविस्थत ह�न 
सक्छ, तर साइबर-आक्रमण जहाँबाट पिन आउन सक्छ। साइबर-आक्रमणमा प्रयोग ग�रने 
सभर्रलाई जापान बािहर सिजलैसँग िस्थत गनर् सिकन्छ। हामीले त्यस्ता खतराह�को सामना 
गनर् प्रिविध धारण गनुर्पछर्। अिघ बढ्द ै गदार्, समाजले प्रत्याक्रमण साइबर-आक्रमणका कुन 
िविधह� बढी प्रभावकारी ह�न्छन ् भनी िनधार्रण गनर् वातार्लाप गनुर्पन� ह�न्छ। 
साइबर-आक्रमणह� सरकार-सरकारमा मात्र नभएर िनजी �ेत्रको स्तरमा पिन ह�न्छन।् 
अन्ततः धरैे सम्पि�ह� इन्टरनेटमा अविस्थत छन।् पैसा भचुर्अल मदु्राह�को �पमा स�ु 
भएर िडिजटल मदु्रा र िडिजटल समाधान प्रोटोकलह�बाट कारोबारह� गरेर अनलाइनमा 
प�रवतर्न ह�न्छ। शयेर र �रयल स्टेट बारे जानकारी पिन िवद्यिुतय डाटाको �पमा उपलब्ध 
छ। जापानी कम्पनीह�ले बौिद्धक सम्पि�मा उत्कृ� जानकारीको सम्झौता धारण गछर् र 
�� अिभनेताह�को �ि� यसमा छ। ठूला कम्पनीह�लाई िनरन्तर �पमा �ाकरद्वारा 
आक्रमणह� भइरहकेो छ। उत्कृ� सरु�ा जस्तो कुनै कुरा ह�दँनै, कम्पनीह�ले यी 
खतराह�लाई रो� उपायह� तयार गनुर्पछर्। 

सञ्जालमा रहेको जानकारी मूल �पमा �श्यवान ह�न्छ

-हामी सामान्य नाग�रकह� पिन �ाकरका आक्रमण र साइबर चोरीबाट िनरन्तर खतरामा छौं। 

हामीलाई िवद्यतुीय बन्दोबस्त, िवद्यतुीय पैसा र आिद प्रयोग गनर् मनपछर् िकनभने ितनीह� 
एकदम ै सिुवधाजनक छन,् तर सोही समयमा ितनीह� सिजलै �ाक ह�न सक्ने ह�दँा हामीले 
ितनीह� प्रयोग गदार् अचल सतकर् ता कायम राख्नपुछर्। एपह� र यस्तै अन्य कुराका 
सिुवधाजनक सिुवधाह�को अक� भाग भनेको सरु�ा जाल र ितनीह� अप�रहायर् ह�ने लकेुका 
खतराह� बारे सतकर्  रहने आवश्यकता हो। अनलाइनमा जानको लािग निजकैको िनःशलु्क 
WiFi जडान प्रयोग गन�, उदाहरणको लािग, हामीलाई लकेुर कसैले सनु्ने वा �ाक ह�ने 
असरुि�त स्थानमा छोड्छ। सामान्यतया सञ्जालमा रेहको सबै जानकारी �श्यवान ह�न्छ र 
तसथर् सम्भािवत कसैले लकेुर सनु्ने वा िनरी�ण गन� अनावतृ ह�न्छ। तपाईलें जानकारी 
पठाउँदा, तपाईलें यसलाई कसैले ह�ेररहकेो छ भनी ग्रहण गनुर्पछर्। तपाईलें आफ्नो िवि�य 
खाताह�सँग सम्बिन्धत ह�ने वा व्यि�गत जानकारी खलुासा गनुर्पन� त�रकाह�मा सञ्जालमा 
पह�चँ गदार्, “यसलाई कसैले दखे्छ भने मलाई सबै ठीक ह�न्छ?” भन्ने प्र� िदमागमा 
राख्नहुोस।् उदाहरणको लािग, तपाईलें जानकारी पठाउनअुिघ, तपाईलें यसलाई सही त�रकाले 
इिन्क्रप्ट गनुर्भएको छ वा छैण भनी आफँैलाई अनरुोध गनुर्होस।् यो सिजलो छैन तर प्रत्येक 
पटक यो चरण गनर् याद राख्न मह�वपणूर् ह�न्छ प्रिविधले अवश्य यी सरु�ाका उपायह�मा 
भिूमका िनभार्ह गछर् तर अन्त्यमा सचतेना र समझदारीको लािग कुनै प्रितस्थापन छैन।

सरु�ाको आवश्यकतासगैँ िडिजटलाइजेशनको खोजीलाई 
सन्तुलन राख्ने

土持 ゲーリー 法一
内藤 昭三

भावह� पूवर्-धारण गनर्को लािग सेवक नबन्नुहोस।् जस्तो ह�नुह�न्छ 
त्यस्तै रह�नुहोस ्र आफ्ना सपनाह� पछ्याउनुहोस।्

प्रोफेसर

ग्यारी होइची
त्सिुचमोची
Gary Hoichi Tsuchimochi
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िवद्याथ�को शहर क्योटो
१२००वषर् भन्दा बढी वषर्को इितहास बोकेको क्योटो, लामो समयदिेख जापानी संस्कृितको 
केन्द्र र अन्तरार्िष्ट्रय शहर हो, र आधिुनक समयमा यवुा िवद्याथ�ह�को शहर पिन हो।
KCG को प्रत्येक क्याम्पस, यातायात व्यवस्था सिुबधाजनक रहकेो छ, र क्योटो 
शहरमा मात्र नभई, ओसाका, नारा, कोबेको ओच ु आिद कान्साइको प्रत्येक �ेत्रमा पिन 
आरामपवूर्क पगु्न सिकन्छ।

KCGI क्योटो एिकमेक सेटेलाइट क्याम्पसको 
व�रपरीको �ेत्र
JR, िकनतेच ु र अन्डरग्राउन्डलाई जोड्ने क्योटो स्टेशन, दशेभरबाट 
थपैु्र मािनसह� भ्रमण गन� क्योटोको प्रवेश द्वार हो। स्टेशन व�रप�र 
आधिुनक भवन र ऐितहािसक भवनह� सँगै उिभरहकेो ह�नाले, एक 
िभन्न वातावरण महससु गनर् सिकने �ेत्र हो।

स्पट
टोउजी
िनिश होनगानजी टेम्पल
िहगासी होनगानजी
टोउफुकुजी
क्योटो टावर

सानज्यसुानगेनदोउ
क्योटो रािष्ट्रय संग्रहालय
क्योटो स्टेशन भवन
क्योटो एक्वे�रयम

KCG कमोगावा िवद्यालय निजक 
क्योटोको तीन प्रमखु पवर् मध्ये एक,आवइ माचरुीको प्रायोजक 
िसमोगामोिजनज्या र क्योटो ग्योयेनआिद निजकै भई,शहर भएर 
पिन प्रकृितले धनी �ेत्र हो।

स्पट
िसमोगामोिजनज्या
क्योटो ग्योएन

तादाशकुो वन
क्योटो इितहास संग्रहालय

KCG राकुिकताको स्कुल निजक
अन्डरग्राउन्ड िकताओिज स्टेशन र बस टिमर्नलबाट राकुहोकु �ेत्र, 
केन्द्रीय क्योटो र क्योटो रेलवे स्टेशन जानको लािग सिुवधाजनक 
छ। आधिुनक भवन लहरै लागेको िकतायामादोओरीको निजकै 
आवइ माचरुीको प्रायोजक खामीगामोिजनज्या छ, र वनस्पित 
उद्यान र िमदोरोगाइके•खामोगावामा प्रकृितको आनन्द िलन सक्दछ। 

क्योटो वनस्पित उद्यान
िकतायामा दोओरी

स्पट
खािमगामोिजनज्या
िमजोरोगके

KCGI Hyakumanben क्याम्पसको 
व�रप�रको �ेत्र, क्योटो मेन स्कूल
मरुोमाची संस्कृितको प्रितिनिधत्व गन� िगनखाकुजी मिन्दर, क्योटोको 
तीन प्रमखु पवर् मध्ये एक•िजदाइ माचरुीको प्रायोजक हइेआनिजन्ग,ु 
चरेी फूलका �खह� प्रिसद्ध िफलोसोफरज ् वाक, जापानको दोस्रो 
सबैभन्दा परुानो िचिडयाघर•क्योटो नगर िचिडयाघर, क्योटो नगर 
संग्रहालय इत्यािद धरैे स्पटह� छन,् र क्योटो िविभन्न इितहास तथा 
संस्कृित संग स्पशर् गनर् सिकने �ेत्र हो।

स्पट
िगनखाकुजी
तेचगुाकुनोिमची
नानजेनजी
क्योटो िसटी KYOCERA 
कला सङ्ग्रहालय

क्योटो नगर िचिडयाघर
हइेआनिजनगु
एइखानडो
िचवोनजी
क्योटो आधिुनक कलाको रािष्ट्रय संग्रहालय
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रोचेस्तर इन्स्तीत्युत
ओफ टेक्नोलोजी

KCGI को अवलोकन
नाम : क्योटो इन्फरम्यािटक्स स्नातको�र संस्थान
         The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics
स्थापना अधीनकतार् : िवद्यालय संघ क्योटो ज्योहो गाकुएन
स्थान : क्योटो सी साक्यो कु तानाकामाएच्यो ७
�रसचर् ल्याब : एप्लाइड इन्फोरमसेन टेक्नोलोजी �रसचर् ल्याब
मेजर : वेब िबिजनेस टेक्नोलोजी मजेर
स्नातक यूिनट : ४४ यिूनट्स
भनार् भएका िवद्याथ�ह�को सखं्या : ६०० (कूल �मता १२०० व्यि�ह�को हो।)
पढाइ अविध : २ बषर्
िडग्री : ज्योहो िगिजच ुस्यसुी (सेनमोनस्योकु)
          मास्टर ओफ इन्फोम�शन टेक्नोलोजी (एम. एस. इन आइ िट)

क्योटो जापानी परम्परागत संस्कृितको केन्द्र हो र रो� या मरुाता 
सेइसाकुज्यो या िनन्तेंदो या हो�रबा सेइसाकुज्यो या क्योसेरा या 
िनहोन दने्सान या ओमरुोन आिद, जापानको उद्योग �ेत्रको ड्राइव 
गन� आई टी प्रणालीको श्र�े कम्पनीह�को मखु्यालयह�को धरैे 
ठूलो संख्याह� रहकेा छन। साथै, धरैे नोबेल परुस्कार िवजेताह� 
क्योटोबाट जन्मकेा छन। हाम्रो िव�िवद्यालयमा, क्योटोको 
वातावरणले उत्पादन गन� इनज� प्रा� ग�र, क्याम्पसिभत्र िलएर 
आउने कुरालाइ उद्दशे्य बनाइराखकेो छ।

क्योटो मेन स्कुल
�ाकुमान्बेन ् क्याम्पस

क्योटो मेन स्कुल
क्योटो स्टेशन अगाडी सेटेलाइट

साप्पोरो सेटेलाइट

टोक्यो सेटेलाइट

स्थान : क्योटो सी साक्यो कु तानाकामाएच्यो ७
यातायात सिुबधा :
�ाकुमान्बेन ् चौबाटोबाट उ�रितर पैदल १ िमनेट
“दमेाची यानागी स्टेशन” बाट पैदल ८ िमनेट 
केइहान रेल / एइजान रेल
क्योटो स्टेशनबाट नगर बस १७ नं “�ाकुमान्बेन” 
ओल�, २०६ नं “आसकुाईच्यो” ओिलर्एर निजकै

स्थान : क्योटो सी िमनामी कु िनिशकुज्यो 
तेरानोमायेच्यो १०-५
यातायात सिुबधा : 
क्योटो स्टेशनको हिचजोको पि�म साइडबाट 
बािहर िनस्कन पि�म दिेख ७ िमनेट िहड्ँनहुोस्

स्थान : साप्पोरो सी च्यवुो कु वोदोरी िनसी 
५-११ दाइगो भवन ७तल्ला (कं) दिेजक िभत्र
यातायात सिुबधा :
“अन्डरग्रौन्द वोदोरी मटे्रो स्टेशन” २ नं. 
िनकासबाट उ�रितर पैदल १ िमनेट

स्थान : तोक्योतो िमनातोकु मोतो आजाब ू
३ च्योम े १-३५ VORT मोतो आजाब ू ४ तला 
(कम्पिन) िहतोिमिडया िभत्र  
यातायात सिुबधा :
टोक्यो मटे्रो िहिबया लाइन “रोपंगी स्टेशन” १a 
िनकासबाट पैदल ८ िमनेट
तोएइ ओएदो लाइन “रोपंगी स्टेशन” ३ न. 
िनकासबाट पैदल १० िमनेट

ख
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KCGI (िबिल्डङ २)

क्योटो टावर

जे आर 
साप्पोरो स्टेशन

साप्पोरो सी देंिनसी ४

रोपंगी स्टेशन
िनकास

केयाक�जाका

िहरोवो स्टेशन

आजाब ू कर 
कायार्लय

Azabu
फायर स्टेशन

रोपंगी िहल्स

अन्डरग्रौन्द 
साप्पोरो स्टेशन

अन्डरग्रौन्द वोदोरी 
मटे्रो स्टेशन

ईिसयामा तोवोरी होक्काइदो प्रसाशन
घन्टाघर

NTT
East

हािचज्यो दोओरी

क्योटो 
स्टेशन

�रघा रोयल होटेल क्योटो

ईवोन मल क्योटो

वाकोल िमयाको होटल 
क्योटो हािचजो
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जे आर क्योटो लाइन

िकन्तेच ुक्योटो 
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ग्रान्ड हाईयात 
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टोक्यो मटे्रो िहिबया लाइन

आजाबजू्यबुान 
स्टेशन

िनकास
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URL: https://www.kcg.edu/

िमयाकोिमिच

क्योटो कम्प्युटर गाकुइन

क्योटो इन्फरम्यािटक्स
स्नातको�र ससं्थान

क्योटो अटोमोबाइल व्यावसाियक स्कूल

क्योटो जापानी भाषा प्रिश�ण केन्द्र

िश�ा नेटवकर्
क्योटो इन्फरम्यािटक्स स्नातको�र संस्थानले KCG ग्रपुको अन्य शिै�क संस्थाह�संग घिन� नेटवकर्  बनाई िवदशेी 
सरकार या िव�िवद्यालयह�संग समहू गठन गद� र िव� साइजको शिै�क संस्थाको �पमा आई टी िश�ाको िलडर 
बनेर िव�को सव�च्च तहको आई टी िश�ा हािसल गन� ल�य बनाएको छ।

१९६३ सालमा स्थािपत जापानको पिहलो कम्प्यटुर 
शिै�क संस्थाको �पमा ५५ वषर्भन्दा बढीको 
परम्परा र उपलब्धीह�प्रित गवर् गद�, क्योटो कम्प्यटुर 
गाकुईनले लगभग ५०,००० स्नातको�रसँग िमलेर 
जापानको सचूना उद्योगमा सबैभन्दा ठूलो व्यि�गत 
नेटवकर्  िसजर्ना गरेको छ।

आइ टी सम्बिन्धत िबषयलाइ परुा अम�ेरकामा 
सबभन्दा पिहले स्थापना (सन ् १९९१साल) ग�र 
प्रिसद्ध र सन ् १८२९ सालमा स्थािपत वोभरअल 
इिन्जिनय�रङको िबद्यालय हो। हामी कम्प्यटुर 
ग्रािफक्स, गेमह� र IT को �ेत्रह�मा संय�ु 
राज्यमा शीषर् नितजाह�प्रित गवर् गछ�। क्योटो 
कम्प्यटुर गाकुइन र सन ् १९९६ सालमा दीदी बिहनी 
िवद्यालयको �पमा साझदेारीता।

जापािनज भाषा शिै�क संस्थाह� भएको यो सेन्टर, 
न्याय मन्त्री सचूनाको जापािनज भाषा शिै�क 
एजेन्सीमा,िश�ा, संस्कृित, खले, िव�ान र प्रिविध 
मन्त्रालयको िप्रपेरेटरी िश�ा पाठ्यक्रमको पदनाम 
छन।्

KCG ग्रपुले िव� व्यापार केन्द्रलाइ आधार 
बनाएर सन ् २००० सालमा NY को िव� 
व्यापार सेन्टर (डब्ल्य ू टी सी) िभत्र स्थािपत। 
अम�ेरकाको आतङ्ककारी आक्रमणको कारण 
�ितग्रस्त भएतापिन, हाल, रकफेलर सेन्टर 
भवनमा कायार्लय बनाई गितिविधह� पनुः स�ु 
गरेको छ।

२०१९ मा, KCG ले िभयतनाममा KCG को 
पिहलो आधार, हानोई कायार्लय स्थािपत गर ्यो।

अक� जेनेरेसनको अटोमोबाइल प्रिबिधमा समिपर्त 
उच्च सीपका आईटी, नेटवकर् को प्रिबिध अिन �ान 
भएका अटोमोबाइल मकेािनक उत्पादन गछ�।

KCG बेइिजङ कायार्लय २००२ मा KCG ले आफ्नो 
सम्बन्ध बिलयो बनाउन चीनका िव�िवद्यालयह�सँग 
आदानप्रदानको लािग आधारको �पमा बेइिजङको 
चीनको रािष्ट्रय पसु्तकालय िभत्रमा स्थापना भएको िथयो। 
KCG ले २००८ मा KCG डािलयन कायार्लय र २०१८ 
मा KCG साङ्घाई कायार्लय खोल्यो, जस माफर् त यसले 
अन्य िक्रयाकलापह�मा िचिनयाँ िव�िवद्यालयह�लाई 
आईटी िश�ा सहायता उपलब्ध गराउँछ।
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